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Hjólreiðar hafa aukist til muna hérlendis á undanförnum árum, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu og 

er sú þróun jákvæð enda um umhverfislegan og heilsusamlegan ferðamáta að ræða.  Reiðhjól eru 

ekki aðeins notuð sem ferðamáti heldur einnig til útivistar og hreyfingar og eru stígarnir því notaðir 

sem samgöngustígar, útivistarsígar og æfingabrautir.  Skilgreindar hafa verið lykilleiðir hjólreiða á 

höfuðborgarsvæðinu sem hafa það markmið að fjölga hjólreiðafólki og bæta þjónustu við 

hjólreiðafólk.  Lykilleiðirnar tengja saman sveitarfélög og hverfi og gera stofnstígakerfið að 

raunverulegum valkosti sem samgöngumáta svo að hægt sé að hjóla allan ársins hring. Lykilleiðirnar 

eru ýmist hjólastígar eða sameiginlegir stígar án aðskilnaðar frá gangandi umferð. Á sameiginlegum 

stígum þar sem breiður hópur fólks og stundum ferfætlingar koma saman getur skapast hætta fyrir 

vegfarendur þegar hraðamunur er mikill. En hver er fjöldi hjólreiðamanna á stofnstígakerfinu og hver 

er raun hraði á hjólreiðamönnum?   Er fjöldi og hraði hjólreiðamanna orðinn það mikill að tímabært 

sé að flokka hjólreiðastíga niður eftir notkun? 

Úttekt var gerð á stofnstígakerfinu og fjöldi og hraði hjólreiðamanna greindur. Talningar ásamt 

hraðamælingum úr níu teljurum á höfuðborgarsvæðinu voru skoðuð og teknar saman niðurstöður á 

fjölda hjólreiðamanna á dag, hverri klukkustund ásamt dreifingu hjólreiðamanna yfir sólarhringinn.  

Niðurstöðurnar sýna að mikill munur er á fjölda og hraða hjólreiðamanna eftir staðsetningu. Flestir 

hjóluðu fram hjá teljaranum við Nauthólsvík eða um 800 hjólreiðamenn á virkum degi í september. 

Áberandi var hærra hlutfall í fjölda hjólreiðamanna á virkum dögum en um helgar, ásamt því var 

umferð árdegis og síðdegis afgerandi í sólarhringsumferðinni. Draga má þá ályktun að stígarnir eru 

mikið notaðir sem samgöngustígar. Hraðast fara hjólreiðamenn við Nauthólsvík og Geirsnef þar sem 

80% hjólreiðamanna hjóla yfir 25 km/klst hraða. Hjólað er á öllum stöðunum hraðar á virkum dögum 

en um helgar og lítill hraðamunur er á hjólreiðamönnum í september og yfir vetrarmánuðina á flest 

öllum talningastöðunum. 

Útfærsla stíganna var kortlögð og var yfir 70% af stofnstígakerfinu sameiginlegir stígar þar sem 

hjólreiðamenn deila stíg með gangandi vegfarendum. Hjólreiðamönnum ber að víkja fyrir gangandi 

vegfarendum á göngustígum samkvæmt umferðarlögum. Samkvæmt drögum að 

hönnunarleiðbeiningum fyrir hjólreiðar á stofnleið ekki að vera sameiginlegur stígur með gangandi 

vegfarendum. Yfir 70% af stofnleiðum hjólreiða uppfylla því ekki kröfur leiðbeininganna eða um 

90 km af stofnstígakerfinu.   

Samgöngur eru helsta ástæða aukningar á losun gróðurhúsalofttegunda síðan 2013 sem er á beinni 

ábyrgð íslenskra stjórnvalda. Ferðavenjur íbúa á höfuðborgarsvæðinu ásamt talningum frá 

Reykjavíkurborg sýna aukningu í hlutfalli hjólreiða síðastliðin ár og eru töluverð sóknarfæri fyrir hendi 

til að auka hjólreiðar enn frekar. Eitt af lykilatriðum í að gera hjólreiðar að raunverulegum valkosti í 

ferðamáta liggur hjá sveitarfélögunum, að setja skýrar inn í aðalskipulög skilgreiningu á stofnstígum 

hjólreiða. Þannig er hægt að vinna markvist að uppbyggingu hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu.  

Lykilorð:    Hjólreiðar, hjólastígur, hjólarein, stofnstígar, hjólaleiðir, lykilleiðir hjólreiðar, hjólreiðafólk, 

hraðamælingar, hjólreiðaslys, hjólandi vegfarandi.        
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Cycling has increased dramatically in Iceland in the past few years, especially in the capital area. Since 

cycling is environmentally friendly and has health benefits, this can be considered a positive 

development. Bicycles are not only used as a means of travel, but also for physical activity and for 

spending time in the outdoors. Bicycle paths are used as transportation lanes, for outdoor activity 

and for training. In the capital area, a key route system has been developed with the main goal of 

increasing the number of cyclists as well as improving public services for cyclists. The key routes 

connect the municipalities and neighbourhoods, making year round cycling not only possible but a 

real option. The key routes are either strictly bike paths or paths where lanes are shared by cyclists 

and pedestrians. On the shared paths a wide group of people and sometimes dogs share the lanes 

and this can lead to dangerous situations arising due to differences in speed between the various 

users. The question arises as to how many cyclists use the main routes and at what speed they travel 

in general. Has the number of cyclists and the speed they travel at reached a limit that calls for a 

classification of cycling paths in accordance with their usage? 

An assessment of the main route system was made, analysing the number and speed of cyclists using 

the paths. Censuses and speed monitoring from nine different monitors in the capital area were 

examined and results compiled to estimate the number of cyclists per day, per hour and the 

distribution of cyclists over 24 hour periods. The results show differences in both the number and the 

speed of cyclists, depending on the location. The highest count of cyclists passed through 

Nauthólsvík, around 800 on a weekday in September. There was also a noticeable difference in the 

number of cyclists on weekdays as opposed to the weekends and the traffic measured during the 

mornings and the afternoons was a decisive factor in the 24 hour count. This leads to the conclusion 

that a large part of the paths’ usage is for transportation. The highest speeds can be measured at 

Nauthólsvík and Geirsnef where 80% of cyclist travel at speeds of more than 25 km/h. In all 

measured locations the speed is higher during the weekdays than the weekends, but the speed 

difference between cyclists in September and during the winter months is minimal in most of the 

monitored locations. 

A mapping of the routes showed that over 70% of the main route system consisted of shared paths 

for both pedestrians and cyclists. According to Icelandic laws cyclists must yield to pedestrians on 

paths and instructions for cycling recommend that key routes should not be paths shared with 

pedestrians. More than 70% of the key routes, equalling around 90 km of the main route system, 

therefore do not meet with the requirements of the instructions. 

Emissions from transportation are a large factor in the increase of greenhouse gas emissions since 

2013, which are a direct responsibility of the Icelandic government. Travel behaviour in the capital 

area and a census by the City of Reykjavik show an increase in the ratio of cycling in the last few 

years and there are multiple opportunities to increase the number of cyclists even further. A central 

issue in making cycling a real option for travel lies with the municipalities. Clearer definitions of main 

cycling routes in the general zoning plans would make it is possible to work systematically towards 

the further development of cycling in the capital area. 

Key words: Cycling, bicycle paths, bicycle lane, main route, bicycle routes, key routes, cyclists, speed 

monitoring, bicycle accidents, cyclists.        
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Bestu þakkir fá leiðbeinendur mínir, Dr. Bjarki Jóhannesson skipulagsfræðingur og Guðbjörg Lilja 

Erlendsdóttir verkfræðingur fyrir aðstoð við gerð verkefnisins. Einnig vil ég þakka Björgu Helgadóttur, 

Kristni Jóni Eysteinsssyni hjá Reykjavíkurborg og Gunnari Geir Gunnarssyni hjá Samgöngustofu fyrir 

gögn og aðrar upplýsingar sem notuð voru í verkefninu.  Jafnframt vil ég þakka ég vinnuveitanda 

mínum, EFLU fyrir stuðning og aðstöðu. Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir alla 

þolinmæðina og stuðninginn í gegnum námið og við gerð verkefnisins.  
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Aðalskipulag Skipulagsáætlun fyrir tiltekið sveitarfélag þar sem fram kemur stefna 

sveitarstjórnar um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, 

samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu 

(Skipulagslög nr. 123/2010, 2010). 

Landsskipulag  Samræmd stefna ríkisins um skipulagsmál til tólf ára sem ráðherra lætur 

vinna og leggur fyrir Alþingi (Skipulagslög nr. 123/2010, 2010). 

Landupplýsingar Landupplýsingar lýsa hlutum; staðsetningu, afmörkun og eiginleikum.  

Landupplýsingar gefa upp staðsetningu hluta og fyrirbæra, segja til 

dæmis hvar mannvirki eru eða lýsa lögun landfræðilega fyrirbæra eins 

skóga, lóða, vatna, vega eða landsvæða.  Landupplýsingar er hægt að 

tengja við staðsetningu (skilgreint sem punktur, svæði eða magn) á 

jörðinni, einkum upplýsingar um náttúrufyrirbæri, menningarlega og 

mannlega þætti (LÍSA, e.d.).  

Landupplýsingakerfi 

(LUK) 

Landupplýsingakerfi eru gögn tengd staðsetningu. Staðsetningu er hægt 

að skilgreina með hnitum eða á hefðbundnari hátt t.d. eftir 

heimilisföngum eða póstnúmerum.  Með landupplýsingakerfi er hægt að 

kalla fram samhengi eða tengsl á milli upplýsinga út frá tiltekinni 

staðsetningu. Mismunandi þekjur af gögnum frá sama svæði er hægt að 

tengja saman og vinna með á marga vegu. Við þannig samtengingu eykst 

gildi upplýsinganna mikið (LÍSA, e.d.).  

Umferðarslys Umferðaróhapp skráð af lögreglu og er á skrá Samgöngustofu 

(Samgöngustofa, 2016) 

Virkur ferðamáti Gangandi, hjólandi eða annar ferðamáti sem nýtir ekki aðra orkugjafa en 

líkamann (Lýðheilsustöð, 2010). 

Svæðisskipulag  Skipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga þar sem sett er fram 

sameiginleg stefna um byggðaþróun og þá þætti landnotkunar sem talin 

er þörf á að samræma vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandi 

sveitarfélaga (Skipulagslög nr. 123/2010, 2010). 
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1.1 Tilurð verkefnisins 

Hjólreiðar hafa aukist mikið undanfarin ár og fer hlutfall þeirra sem nota reiðhjól sem ferðamáta 

sífellt hækkandi, sérstaklega á höfuðborgarasvæðinu (Björg Helgadóttir, 2019). Reiðhjól eru ekki 

aðeins notuð sem ferðamáti heldur einnig til útivistar og hreyfingar. Hraði hjólandi vegfarenda er 

misjafn eftir notkun og aðstæðum hverju sinni og oft getur skapast hætta við aðra vegfarendur 

sérstaklega á sameiginlegum stígum þar sem breiður hópur fólks og stundum ferfætlinga koma 

saman.   

Samtök sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu (SSH) í samstarfi við 

Vegagerðina, hafa skilgreint lykilleiðir 

hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu, sjá mynd 

1.  Lykilleiðirnar sem einnig eru kallaðar 

stofnleiðir, aðalleiðir eða hraðleiðir hafa 

það markmið að fjölga hjólreiðafólki og 

bæta þjónustu við hjólreiðafólk með 

sópun á sumrin og snjómokstri og 

hálkuvörn að vetri til.  Lykilleiðir hjólreiða 

eru táknaðar með litum og eru merktar 

með hjólavegvísum til að hjálpa 

hjólreiðafólki, íbúum og gestum að velja 

góða stíga á ferð sinni um höfuðborgina 

(Reykjavíkurborg, 2018a).  

 

MYND 1 Lykilleiðir hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu (SSH, 
2016b)  

Hjólreiðar hafa aukist undanfarin ár af mismunandi tilgangi og eru stígarnir notaðir sem 

samgöngustígar, útivistarstígar og æfingabrautir.  Umræða um fjölda og hraða hjólreiðamanna hefur 

verið í gangi í samfélaginu nú um nokkurn tíma, þá sérstaklega á sameiginlegu stígum fyrir gangandi 

og hjólandi vegfarendur. Þessir tveir notendahópar eru ólíkir og ferðast á mjög misjöfnum hraða sem 

fer yfirleitt ekki saman.  Þörfin fyrir að greina eðli hjólandi umferðar á stígunum er orðin aðkallandi, 

þ.e. hver er notkunin, hversu hröð er umferðin og hvernig dreifist umferðin yfir sólarhringinn.  

Upplýsingarnar er síðan hægt að nota við ákvarðanatöku í tengslum við frekari uppbyggingu á 

sérstökum hjólastígum.  Sveitarfélögin á höfuðborgarasvæðinu og Vegagerðin settu niður níu 

hjólateljara á stofnstígum höfuðborgarasvæðisins haustið 2018 og er nú orðið mögulegt að skoða 

fjölda hjólreiðamanna ásamt hraða þeirra eins nákvæmlega og hér er gert. 

1.2 Markmið og tilgangur 

Markmið verkefnisins er að gera úttekt á notkun stofnstíga hjólreiða á höfuðborgarasvæðinu og 

greina fjölda og hraða hjólandi vegfarenda á stígunum.  
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Útfærsla stíganna verður skoðuð, þ.e. hvort um er að ræða hjólastíg, hjólarein, hjólavísa eða stíg án 

aðskilnaðar frá gangandi umferð.  Stígarnir verða bornir saman við drög að hönnunarleiðbeiningum 

fyrir hjólreiðar sem Samtök sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu ásamt Vegagerðinni hafa gefið út.  

Niðurstöður úr greiningavinnunni verða kortlagðar með hjálp landupplýsingakerfa og sýndar á 

myndrænan hátt.  Stígarnir verða síðan metnir með tilliti til öryggis hjólandi vegfarenda en einnig 

gangandi vegfarenda þar sem við á. 

Hægt verður að nýta upplýsingarnar til frekari greiningar á grunnneti stofnstíga hjólreiða og þannig er 

hægt að sjá hvar sé þörf á úrbótum til að uppfylla ákveðin gæði á stofnstígunum. 

Einnig verður farið yfir skipulagsáætlanir sveitarfélagana og lagt mat á mikilvægi á flokkun og/eða 

skilgreiningu hjólastíga í skipulagsáætlunum. 

Verkefnið styður við áherslur samgönguáætlunar um markmið um greiðar samgöngur og markmið 

um umhverfislega og sjálfbærar samgöngur.  

1.3 Rannsóknarspurningar  

Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

I. Er tímabært að flokka hjólreiðastíga í skipulagsáætlunum? 

II. Hvað margir eru að nota stígana og hver er raun hraði hjólreiðamanna á stofnstígum 

hjólreiða á höfuðborgarasvæðinu? 

III. Er fjöldi og hraði hjólreiðamanna orðinn það mikill að tímabært er að flokka niður 

hjólreiðastíga eftir notkun? 

IV. Hvar er þörf á úrbótum í stofnstígakerfinu samkvæmt drögum að hönnunarleiðbeiningum 

fyrir hjólreiðar? 
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Í þessum kafla verður farið yfir stefnu stjórnvalda í hjólreiðamálum, drög að hönnunarleiðbeiningum 

hjólreiða, flokkun hjólastíga í nágrannalöndum okkar og fyrri rannsóknir um hjólreiðar og 

hjólreiðastíga á Íslandi.  Ekki er hægt að fjalla um hjólreiðamál án þess að nefna fyrst loftlagsmál og 

vistvænar samgöngur.  

2.1 Stefna stjórnvalda með tilliti til hjólreiða 

Fyrir rúmlega 100 árum kom fram kenning um að losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum gæti 

valdið hlýnun lofthjúps jarðar en lengi voru færri en fleiri sem tóku undir þessa kenningu. Það var ekki 

fyrr en 1990 að fyrsta úttekt vísindanefndar Sameinuðu þjóðanna kom út sem rökstuddi kenninguna 

um að loftslagsbreytingar af mannavöldum ættu sér stað.  Vegna athafna manna á síðustu áratugum 

hafa orðið meiri breytingar á vistkerfi heimsins en nokkru sinni áður og hafa nú flestar þjóðir heims 

lagst á árarnar um að minnka losun gróðurhúsaloftegunda í andrúmloftinu og eru loftslagsbreytingar 

og áhrif þeirra á náttúru og samfélög ein helsta áskorun alþjóðasamfélagsins í dag. Markmið þar að 

lútandi hafa verið skrifuð inn í ýmsa alþjóðlega samninga, m.a. heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, 

sem og stefnuskrá ríkisstjórna.  Því miður er staðreyndin sú að styrkur gróðurhúsalofttegunda í 

andrúmslofti heldur áfram að aukast og er nú í sögulegu hámarki (Stjórnarráð Íslands, 2018).  

Samgöngur eru stór þáttur í losun gróðurhúsalofttegunda og eru t.d. eini þátturinn innan 

Evrópusambandsins (ESB) þar sem losun gróðurhúsalofttegunda hefur ekki dregist saman að neinu 

marki síðan 1990.  Þar eru það vegasamgöngur sem losa mest gróðurhúsalofttegunda af öllum 

samgöngum, eða rétt tæplega 73% árið 2014. Því er ljóst að ef ESB ætlar að ná markmiðum sínum, 

sem eru 30% samdrátt fyrir 2030 miðað við árið 2005, þarf mikið að breytast. Í áætlunargerð ESB er 

sérstaklega fjallað um sveitarfélög sem lykilaðila til að hraða innleiðingu markmiða ESB um 

umhverfisvænar samgöngur, um leið og þau byggja upp hjólastíga og umhverfisvænar 

almenningssamgöngur (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2018).  

2.1.1 Landskipulagsstefna 2015-2026 

Landsskipulagsstefna 2015-2026 (2016) felur í sér stefnu ríkisins í skipulagsmálum, til leiðbeiningar 

við skipulagsgerð sveitarfélaga.  Áhersla er lögð á sjálfbærar samgöngur í landsskipulagsstefnunni og 

að skipulag byggðar og landnotkun feli í sér samþætta stefnu um byggð og samgöngur með áherslu á 

greiðar, öruggar og vistvænar samgöngur og fjölbreytta ferðamáta.  Um samgöngur í þéttbýli er nefnt 

að:  

sveitarfélög marki í skipulagi samþætta stefnu um byggð og samgöngur. Áhersla verði 
lögð á göngu- og hjólavænt umhverfi og að tvinna saman almenningssamgöngur og 
byggðaskipulag. Gatnaskipulag og gatnahönnun miði að því að skapa bæjarrými og 
umferðarrými fyrir akandi, hjólandi og gangandi vegfarendur. (Landsskipulagsstefna 
2015-20126, 2016).  

2 BAKGRUNNUR  
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Samhliða landsskipulagsstefnunni hefur verið mótuð nánari stefna um loftslagsmál, landslag og 

lýðheilsu þar sem litið verður til Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.  Þar 

kemur fram að í skipulagi allra sveitarfélaga eigi að taka tillit til loftslagsbreytinga. Einnig skal í 

skipulagsgerð taka mið af þeim áskorunum sem við blasa með tilliti til loftslagsbreytinga. Í því felst að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá byggð, landnotkun og samgöngum og bregðast við 

umhverfisbreytingum vegna loftslagsbreytinga.  Eftirfarandi áherslur eru lagðar til grundvallar við 

mótun stefnu um skipulag og lýðheilsu: 

Vaxandi meðvitund er um áhrif hins byggða umhverfis á andlega og líkamlega heilsu og 
vellíðan. Koma þar margir þættir til, svo sem aðgengi að vönduðum almenningsrýmum 
og aðstaða til göngu og hjólreiða í daglegu lífi. Einnig aðgengi að villtri náttúru og 
grænum svæðum, sem og heilnæmi umhverfis hvað varðar loftgæði og vatnsgæði. 
Mikilvægt er að litið sé til slíkra sálfélagslegra þátta við skipulag hins byggða umhverfis. 
(Landsskipulagsstefna 2015-20126, 2016).  

Birtingarmyndir þessara áherslna geta t.d. verið í skipulagi göngu- og hjólastíga, í byggðamynstri sem 

styður almenningssamgöngur, í útivistarsvæðum, matjurtagörðum og aðgerðum til að bæta hljóðvist 

og loftgæði við stórar umferðaræðar. 

2.1.2 Loftslagsmál og samgöngur 

Ísland hefur líkt og fleiri þjóðir fundið fyrir loftslagsbreytingum og hefur hlýnað verulega hér á landi á 

síðustu áratugum. Ýmsar breytingar eru sjáanlegar í íslenskri náttúru af þeim sökum og meðal annars 

hafa jöklar hopað, jökulár breytt um farveg og strandir landsins rísa (Halldór Björnsson, o.fl., 2018). 

Ísland er hluti af sameiginlegu losunarmarkmiði Evrópuríkja og hefur tekið virkan þátt í markmiðum 

Sameinuðu þjóðanna í loftlagsmálum. Loftslagsmál eru eitt af helstu áherslumálum ríkisstjórnarinnar 

og í aðgerðaráætlun hennar í loftslagsmálum er tekið á markmiðum Íslands til næstu ára. 

Við innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna var gefin út stöðuskýrsla í júní 2018 en henni er 

ætlað að veita innsýn inn í stöðu Íslands gagnvart markmiðunum á innlendum og erlendum vettvangi. 

Samkvæmt stöðuskýrslunni er losun gróðurhúsalofttegunda mikil á Íslandi miðað við mannfjölda 

samanborið við mörg Evrópulönd (15,8 tonn koltvísýringsígilda á árinu 2015 miðað við 8,7 tonn á 

mann á ári í Evrópusambandinu og 6,5 tonn á ári meðaltal á heimsvísu).  Hér á landi er losun 

gróðurhúsalofttegunda mest frá iðnaði og efnanotkun en þar á eftir kemur losun frá samgöngum á 

landi, landbúnaði og fiskveiðum.  Losun í vegasamgöngum er 34% af heildarlosun Íslands og jókst 

losun þess um 85% frá 1990 til 2017 og var aukningin 5,5% á milli áranna 2016 og 2017 

(Umhverfisstofnun, 2019).   

Mestu möguleikar til samdráttar í losun gróðurhúsalofttegunda felast í að skipta út jarðefnaeldsneyti 

í samgöngum á landi og í sjávarútvegi. Í stöðuskýrslunni er tekið fram að ljóst sé að á næstu árum 

þurfi að grípa til umfangsmikilla aðgerða hér á landi til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda svo 

að uppfylla megi skuldbindingar Íslands gagnvart Lofslagssamningi SÞ (Stjórnarráð Íslands, 2018). 
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Í aðgerðaráætlun ríkisstjórnar í 

loftslagsmálum eru sett fram tvö 

meginmarkmið í baráttunni gegn 

loftslagsbreytingum og snýr annað 

þeirra að orkuskiptum í 

samgöngum, þ.e. að hætta notkun 

jarðefnaeldsneytis í samgöngum 

en nýta í staðinn orku sem losar 

ekki gróðurhúsalofttegundir. 

Tölulegt markmið ríkisstjórnar er 

að minnka losun frá samgöngum 

um 35% til ársins 2030 m.v. 2005 

eða um helming frá því sem nú er, 

sjá mynd 2. 

 

MYND 2 Losun koltvísýrings (CO2-ígilda) í þúsundum tonna  (Umhverfis- 
og auðlindaráðuneytið, 2018) 

Mikilvægur þáttur í að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda er efling almenningssamgangna og 

efling hjólreiða og göngu sem samgöngumáta. Skipulag þarf að vera samgöngumiðað og gera aðra 

ferðamáta en einstaklingsbíla að raunhæfum valkostum. Samhliða samgöngumiðuðu skipulagi þarf 

að breyta ferðavenjum og gera þær fjölbreyttari með öflugum almenningssamgöngum, 

deilihagkerfislausnum og styrkingu innviða fyrir gangandi og hjólandi (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2018).  

Hlutverk stjórnvalda er einnig að skapa aðstæður sem gera einstaklingum kleift að lifa heilsusamlegu 

lífi og er meginmarkmið landlæknisembættisins á sviði hreyfingar að sporna gegn kyrrsetulíferni og 

stuðla að því að einstaklingar hreyfi sig í samræmi við ráðleggingar um hreyfingu. 

Landlæknisembættið mælir með minnst 30 mínútum í hreyfingu daglega fyrir fullorðna og 60 

mínútum fyrir börn og unglinga og leggur mikla áherslu á hvað virkir ferðamátar geta haft þar áhrif. 

Ein einfaldasta leiðin til að auka hreyfingu í daglegu lífi er að velja ferðamáta sem felur í sér hreyfingu 

(virkan ferðamáta), svo sem að ganga eða hjóla. Samkvæmt landlæknisembættinu er hægt á 

eindaldan hátt að uppfylla þarfir um lágmarkshreyfingu með því að ganga eða hjóla í og úr vinnu, í 

skóla eða í tómstundarstarf og njóta þannig þess ávinnings sem lágmarkshreyfingu fylgir. Með 

lágmarkshreyfingu eru stærstu vöðvar líkamans virkjaðir, hjartað fær þjálfun og orkunotkun eykst. 

Auk þess að nýta ferðatímann til ókeypis heilsuræktar er hægt að spara kostnað vegna einkabílsins, 

draga úr umferðarþunga og stuðla að heilnæmara lofti (Lýðheilsustöð, 2008).   

2.1.3 Samgönguáætlun 2019-2033 

Í nýrri samgönguáætlun 2019-2033 (2019) er lögð áhersla á greiðar samgöngur og fjölbreyttan 

ferðamáta. Leitast verði við að auka möguleika gangandi og hjólandi vegfarenda í þéttbýli og gera 

hjólreiðar og göngu að öruggum ferðamáta. Áfram verði stutt við stofnstíga í þéttbýli og við gerð 

þeirra meðfram þjóðvegum verði stígarnir aðskildir fyrir mismunandi samgöngumáta og þeim 

forgangsraðað í þágu öryggis. Jafnframt kemur þar fram að á síðustu áratugum hefur íbúum fjölgað 

mest í þéttbýli og vaxandi áhersla er lögð á að gera göngu og hjólreiðar að fullgildum samgöngumáta. 

Þannig mun fjölbreyttur ferðamáti skila hagrænum og umhverfislegum ávinningi:  
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Markmiðið með því að styrkja gerð innviða fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur miðar 
einnig að því að hvetja fólk til að nota fjölbreytta ferðamáta. Með því að veita fé til hjóla- 
og göngustíga meðfram umferðarmestu þjóðvegum er komið til móts við markmið í 
aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum. (Samgönguáætlun 2019-2033, 2019). 

Til að ná fram þessu markmiði hefur verið skipaður samstarfshópur sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðarinnar sem hefur unnið að tillögum að lykilleiðum hjólreiða á 

höfuðborgarsvæðinu. Meðal þess sem samstarfshópurinn ákveður er hvaða stígar verði styrktir og 

endurskoðun á því stígakorti sem liggur til grundvallar (mynd 1, bls 1).  

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa að mestu leyti séð um að fjármagna 
stofnkostnað við hjólreiðastíga og alfarið séð um rekstur þeirra. Á árunum 2012–2017 
lagði Vegagerðin um 1,5 milljarða króna í uppbyggingu stofnleiðakerfisins. Með 
framkvæmdum við stofnstígakerfið hafa hjólreiðar orðið raunhæfur ferðamáti á 
höfuðborgarsvæðinu. (Samgönguáætlun 2019-2033, 2019). 

Hagkvæmt er að bjóða upp á fjölbreyttan samgöngumáta og í samgönguáætlun er vitnað í danskar 

rannsóknir þar sem kemur fram að ein evra sparast í heilbrigðiskerfinu fyrir hvern kílómetra sem 

hjólaður er og er því umtalsverður þjóðhagslegur ábati af því að velja virkan ferðamáta.  

Markmið um umhverfislega og sjálfbærar samgöngur er listað upp ítarlega í samgönguáætlun og 

undir þessi markmið falla bæði umhverfisáhrif framkvæmda og notkun samgöngukerfisins svo sem 

losun gróðurhúsalofttegunda, loftgæði og hljóðvist. Settar eru fram fjórar meginleiðir til að draga úr 

losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum:  

a. Tæknilegar lausnir – orkuskipti, orkusparnaður og bætt orkunýting.  
b. Draga úr ferðaþörf – fækkun ferða einstaklinga t.d. með rafrænni þjónustu.  
c. Samgönguskipulag, þ.e. þétting og blöndun byggðar og skipulag sem tekur mið af 

virkum samgöngumátum.  
d. Breyttar ferðavenjur – val á ferðamáta, tímasetning ferða og lengd þeirra.  

Sömuleiðis fjölgar þeim sem ferðast með almenningssamgöngum, hjóla eða ganga, 
sérstaklega í þéttbýli. Þar skipta máli niðurfelling á opinberum gjöldum á hjól, 
fjárfestingar í innviðum fyrir gangandi og hjólandi og framlag ríkisins til 
almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. (Samgönguáætlun 2019-2033, 2019). 

Sérstaklega eru hjólreiða- og göngustígar nefndir og fjallað um fjárveitingu sem fer í þann málaflokk 

en markmiðið er að efla verulega möguleika á reiðhjólum sem samgöngumáta með gerð áætlunar og 

til framkvæmda í stígagerð.  Gert er ráð fyrir að sveitarfélög taki áfram þátt í kostnaði við gerð 

stíganna og miðað er við að þátttaka Vegagerðarinnar verði allt að helmingur kostnaðar. Áætlað er að 

eyða 1.310 millj. kr. í hjóla- og göngustíga á næsta tímabili (2019-2023). Á næstu tveimur tímabilum 

eftir það um 1.500 og 1.750 millj. kr. (2024-2028 og 2029-2033).    

2.1.4 Svæðisskipulag höfuðborgarasvæðisins 2015-2040  

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 (2015) er skipulagsáætlun sveitarfélaganna sjö á 

höfuðborgarsvæðinu, Garðabæjar, Hafnarfjarðarkaupstaðar, Kjósarhrepps, Kópavogsbæjar, 

Mosfellsbæjar, Reykjavíkurborgar og Seltjarnarnesbæjar og nefnist Höfuðborgarsvæðið 2040 

(H2040). Svæðisskipulagið er sameiginleg áætlun sveitarfélaganna um uppbyggingu á 
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höfuðborgarsvæðinu og lýsir sameiginlegri stefnu þeirra um skipulagsmál og hagkvæman vöxt 

svæðisins næstu 25 árin.  

Mikil áhersla er lögð á skilvirkar og vistvænar samgöngur í skipulagsáætluninni, breyttar ferðavenjur 

íbúa og mikilvægi þess að draga úr notkun einkabílsins. Eru loftlagsmál, útstreymi 

gróðurhúsalofttegunda og svifryksmengun aðalástæða þess en loftgæði á höfuðborgarsvæðinu 

ráðast að miklu leyti af bílaumferð sem hefur aukist mikið síðastliðin ár og áratugi.  Lýðheilsa spilar 

þar einnig stóran þátt, en mörg heilsuvandamál nútímans stafa einmitt af kyrrsetu og hreyfingaleysi. 

Skipulag byggðar og umhverfið eru mjög mikilvæg í þessum efnum þar sem það getur örvað fólk til 

útiveru og hreyfingar. Svæðisskipulagið leggur áherslu á að ná þessu fram með því að hafa stuttar 

vegalengdir, þétta byggð, blanda saman íbúðum og atvinnustarfsemi og leggja mikla áherslu á 

almenningssamgöngur, göngu og hjólreiðar ásamt góðu aðgengi að útivistarsvæðum. 

Svæðisskipulagið nefnir einnig mikilvægi þess að ríkið taki þátt í að efla göngu og hjólreiðar sem 

valkosti í samgöngum til þess einmitt að bæta loftgæði, draga úr losun gróðurhúsaloftegunda og 

stuðla að jákvæðum áhrifum á heilsu manna.  

Eitt af leiðarljósum svæðisskipulagsins eru skilvirkar samgöngur og nútímalegt samgöngukerfi þar 

sem áhersla er lögð á að stofnleiðir vega, almennings-samgöngur, göngu og hjólaleiðir mynda 

heildstæð kerfi sem tengja sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og stærri hverfiseiningar þeirra vel 

saman.  Sjá má kort af göngu- og hjólaleiðum ásamt staðsetningu stoppistöðva úr svæðisskipulaginu 

á mynd 3.  

 

MYND 3 Göngu- og hjólaleiðir ásamt tíðni strætisvagna. Svörtu strikalínurnar á kortinu sýna helstu göngu- og hjólaleiðir, 
bláu og hvítu punktarnir sýna stoppistöðvar og gulu hringirnir sýna lands-, svæðis- og bæjarkjarna (SSH, 2015). 
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Svæðisskipulagið gerir ráð fyrir því að stofnkerfin séu samþætt þannig að auðvelt sé að nota fleiri en 

einn ferðamáta í hverri ferð. 

Eitt af markmiðum leiðarljóssins um skilvirkar samgöngur og nútímalegt samgöngukerfi er að 

raunverulegt val verði um ferðamáta á höfuðborgarsvæðinu og munu sveitarfélögin leitast við að 

uppfylla ferðaþörf fólks með sem hagkvæmustum hætti, óháð ferðamáta. Til þess að framfylgja þessu 

markmiði verði gerð könnun á ferðavenjum íbúa höfuðborgarsvæðisins árlega, einnig verður árleg 

samantekt á fjölda þeirra sem hjóla og árleg þróun á heildarlengd stofnstígakerfisins eftir flokkun.  

Annað markmið leiðarljóssins sem snýr að hjólreiðum er að hlutdeild göngu- og hjólreiða í öllum 

ferðum innan svæðisins árið 2040 verði a.m.k. 30%.  Árið 2017, þegar síðasta ferðavenjukönnun á 

vegum SSH var gerð,  var hlutfallið 20% og hafði þá ekkert breyst síðan árið 2002, sjá betur í kafla 2.6. 

SSH stefnir að því að halda áfram þeirri uppbyggingu göngu- og hjólaleiða innan þéttbýlis sem hafin 

er á milli sveitarfélaga og hverfiseininga. Með þeirri uppbyggingu eiga göngu- og hjólaleiðir að tengja 

allt þéttbýli höfuðborgarsvæðisins saman og ýta þannig undir göngu- og hjólreiðar sem ferðamáta.   

Til þess að ná fram þessu markmið eru nokkrar aðgerðir settar fram í svæðisskipulaginu.  Þær helstu 

eru: 

 SSH mun setja fram viðmið um hönnun, merkingar og rekstur göngu- og hjólaleiða sem 

sveitarfélögin hafa til hliðsjónar og eru SSH búin að gefa út samræmingu merkinga hjólaleiða 

og vinna nú að leiðbeiningum fyrir hönnun reiðhjóla, sjá kafla 2.2 og 2.3. Með því leitast SSH 

við að samræma útfærslu og þjónustustig á helstu göngu- og hjólaleiðum á 

höfuðborgarsvæðinu.   

 SSH vinnur einnig að þróunaráætlun svo að hægt sé að greina hvar bæta þarf helstu göngu- 

og hjólaleiðir eftir því sem höfuðborgarsvæðið þróast. Þróunaráætlunin mun síðan nýtast 

ríkinu og sveitarfélögum við stefnumótun fyrir göngu- og hjólaleiðir.   

 Sveitarfélögin innleiða helstu göngu- og hjólaleiðir inn í aðalskipulagsáætlanir sínar og útfæra 

þær nánar þar, sjá kafla 2.1.3. Þannig mun myndast heildstætt kerfi fyrir göngu- og hjóleiðir á 

höfuðborgarsvæðinu. Sveitarfélögin tryggja jafnframt að skilgreindu þjónustustigi á helstu 

göngu- og hjóleiðum verði náð.  

 Sveitarfélögin tryggja að göngu- og hjóleiðir að/frá meginbiðstöðvum almenningsvagna séu 

góðar. Jafnframt munu sveitarfélögin skapa góða aðstöðu fyrir reiðhjól við biðstöðvar til að 

auðvelda samtengingu þessara ferðamáta.  

 Vegagerðin vinni áfram með sveitarfélögum að uppbyggingu stofnleiða göngu og hjólreiða og 

vinni að því í samgönguáætlun að tryggja öruggt og heilnæmt umhverfi, óháð ferðamáta.  
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Í svæðisskipulaginu er annað leiðarljós sem 

snýr að heilnæmu umhverfi og heilbrigðu lífi 

en það leiðarljós gefur fólki kost á reglulegri 

hreyfingu um græna geira sem tengir bláþráð 

strandlengjunnar og grænan trefil í jaðri 

borgarbyggðar, sjá mynd 4 hér til hliðar.  

Í því leiðarljósi er lögð áhersla á að net göngu- 

og hjólastíga tengi sveitarfélögin saman og að 

strandlengjan verði gerð eins aðgengileg og 

kostur er með samfelldum hjóla- og 

göngustígum, fjölbreytilegri útivistaraðstöðu 

og áningarstöðum.  Græni stígurinn sé 

samfelldur göngu- og hjólastígur sem tengir öll 

sveitarfélögin saman og liggur eftir treflinum 

endilöngum og áfram til norðurs og suðurs.  

  

MYND 4 Bláþráður strandlengjunnar, grænir geirar og 
græni trefillinn.  (SSH, 2015) 

Svæðisskipulagið leggur síðan almennt áherslu á að hvetja til göngu og hjólreiða og að sveitarfélögin 

útfæri í aðalskipulagsáætlunum sínum nánari útfærslu hjóla- og göngustíga sem styður við virkan 

ferðamáta.  Hágæða umhverfi fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur hvetur höfuðborgarbúa til 

útiveru og daglegrar hreyfingar sem stuðlar að bættri lýðheilsu. 

 

2.1.5 Aðalskipulag sveitarfélaganna  

Í þessum kafla verður farið yfir það helsta sem kemur fram um hjólreiðar og hjólreiðastíga í 

aðalskipulagi sveitarfélaganna sjö sem mynda höfuðborgarsvæðið. Sjá má sveitarfélögin sjö í töflu hér 

að neðan, íbúafjölda þeirra ásamt gildistíma aðalskipulags hvers og eins.  

TAFLA 1 Sveitarfélögin sjö sem mynda höfuðborgarasvæðið og gildistími aðalskipulags þeirra  

SVEITAFÉLAG ÍBÚAFJÖLDI* GILDANDI AÐALSKIPULAG 

Reykjavík  128.793    2010-2030 

Kópavogur  36.975    2012-2024 

Hafnarfjörður  29.799    2013-2025 

Garðabær  16.299    2016-2030 

Mosfellsbær  11.463    2011-2030 

Seltjarnarnes  4.664    2015-2033 

Kjósahreppur  238    2017-2029 

ALLS  228.231     

* (Hagstofa Íslands, 2019) 
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Reykjavík 

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 (2013) leggur mikla áherslu á vistvænar samgöngur og breyttar 

ferðavenjur með aukinni notkun almenningssamgangna og fjölgun hjólandi og gangandi vegfarenda. 

Sem hluti af vistvænum samgöngum verða hjólreiðar stórefldar milli heimilis og vinnu og reynt 

þannig að auka hlutdeild hjólreiðafólks því það hefur góð áhrif á umhverfið, lýðheilsu og mannlíf í 

borginni. Stefnt er að því að gera borgarbúum kleift að ferðast örugglega og þægilega um borgina á 

göngu- og hjólastígakerfi Reykjavíkur og tekið er fram að hjólandi vegfarandi getur auðveldlega lagt 5 

km að baki á 15 mínútum en 60% bílferða í Reykjavík spanna aðeins 3 km eða minna.  

Mikil áhersla er á vistvænan ferðamáta í borgarumhverfinu og innan hvers hverfis i Reykjavik.  

Reykjavík leggur áherslu á að setja gangandi og hjólandi umferð í forgang á helstu götum borgarinnar 

til að auka öryggi vistvænna ferðamáta.  Markmið aðalskipulagsins er að skilgreina og bæta núverandi 

net útivistarsvæða og göngu- og hjólreiðastíga og tengja saman íbúðarhverfi, heimili, þjónustu og 

vinnustaði með samfelldu neti grænna samgönguæða um opnu svæðin í borginni.  

Stefnt er að því að hlutdeild 

almenningssamgangna í ferðum til og frá vinnu 

verði þrefölduð á skipulagstímabilinu, fari úr 4% 

í 12% og að hlutdeild gangandi og hjólandi fari 

úr 21% í 30%, sjá mynd hér til hliðar. Til að ná 

þessu markmiði verður lögð áhersla á að 

vistvænn ferðamáti njóti forgangs við skipulag 

byggðar, ferðatími verði styttur með því að auka 

hjólastíga, vinnustaðir hvattir til að setja sér 

samgöngustefnu og hugað verði að nánasta 

umhverfi við hjóla- og gönguleiðir til að gera 

leiðirnar meira aðlaðandi, mynda skjól og draga 

úr svifryki.  Mælikvarðar verða 

ferðavenjukannanir og lengd hjólreiðastíga í 

Reykjavík, mæld í km.  

 

MYND 5 Stefnt er að eftirfarandi hlutdeild ferðamáta 
borgarbúa á skipulagstímabilinu  (Aðalskipulag 
Reykjavíkur 2010-2030, 2013). 

Í aðalskipulagi Reykjavíkur er sérstakur kafli um hjólreiðar þar sem markmið eru sett fram sem eiga 

að stuðla að því að auka hlutdeild hjólandi vegfarenda í samgöngum borgarinnar.  Reykjavíkurborg 

stefnir að því að hlutdeild hjólreiða í öllum ferðum verði a.m.k. 8% árið 2030.  Reykjavíkurborg er 

með hjólreiðaáætlun sem samþykkt var í borgarstjórn árið 2010 og er í sífelldri endurskoðun 

(Reykjavíkurborg, 2015). Með hjólreiðaáætluninni er sett fram heildarsýn um hjólreiðar í Reykjavík 

árin 2015-2020 ásamt aðgerðaáætlun. Framtíðarsýn hennar er að aðstaða til hjólreiða í Reykjavík 

hvetji borgarbúa til að njóta útivistar hjólandi jafnframt því að sinna erindum sínum á reiðhjóli.   

Við endurhönnun stofn- og tengibrauta verða þarfir hjólandi vegfarenda í fyrirrúmi. Forgangur 

hjólandi umferðar verði almennt aukinn við gatnamót og við þveranir um umferðargötur. Hjólaleiðir, 

útfærsla og hönnun verður lykilviðfangsefni við gerð hverfisskipulags.  
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MYND 6 Hjólastígakerfið tengir öll hverfi borgarinnar og nær jafnframt að sveitarfélagsmörkum.    Gera má ráð fyrir 
hjólastígum/-reinum á fleiri götum/leiðum en sýndar eru á myndinni. Sjá nánar Hjólreiðaáætlun Reykjavíkur, 
Hjólaborgin (bindandi stefna) (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2013). 

Í aðalskipulagi Reykjavíkur er gerð grein fyrir því að hjólreiðafólk fari miklu hraðar yfir en gangandi 

vegfarandi og á hljóðlátari hátt sem skapar hættu fyrir gangandi vegfarendur. Æskilegt sé því að 

aðskilja þessa umferð á helstu samgönguæðum. Nefnt er í aðalskipulaginu að það megi gera með því 

að draga línu í breiða göngu- og hjólreiðastíga, en áhersla sé þó að koma upp sérstökum 

hjólreiðastígum. Gerð er grein fyrir mikilvægi hjólaleiðakerfis og að kerfið eigi að tengja öll hverfi 

borgarinnar saman ásamt því að liggja að nærliggjandi sveitarfélögum. Á stofnleiðum hjólreiða er gert 

ráð fyrir að nota aðskildar hjólabrautir, malbikaðar vegaxlir, hjólareinar og hjólavísa eftir atvikum.  

Útfærsla hjólaleiða fyrir utan stofnleiðir tekur mið af flokkunarkerfi sem kynnt er í 

Hjólreiðaáætluninni með tilliti til þversniðs götu og annarra þátta.  Við hönnun hjólaleiða miðar 

AR2030 við að aðskilja hjólandi og gangandi umferð og skapa rými fyrir reiðhjól í umferðinni þar sem 

því verður komið við. Leggja skal sérstaka hjólastíga þar sem pláss leyfir en þar sem þrengsli eru skal 

merkja með skiltum og hjólavísum í götu til að minna á að hjólandi vegfarendur megi nota göturnar.  

Markmið Hjólreiðaáætlunar Reykjavíkur er að hlutfall hjólaleiða af heildarstígakerfinu (tæplega 400 

km árið 2015) sem eru aðgreindar frá bílum og gangandi verði 6% (25 km) árið 2017og 8% (30 km) 

árið 2020. Árið 2015 var hlutfallið tæplega 4,5%.   

Í aðalskipulagi Reykjavíkur er sýnt á skematískan hátt hversu stórt svæði hjólreiðamaður ferðast á 

aðalstígum borgarinnar á 15 mínútum út  frá þungamiðju borgarinnar, sjá mynd 7.  Innan þess svæðis 

eru meginatvinnukjarnar borgarinnar og á svæðinu búa um 70 þúsund manns. Einnig er lögð áhersla 

á sporbrautir sem tengja úthverfi borgarinnar við stærstu atvinnusvæðin innan svæðisins. Markmiðið 

er að hjólaleiðir verði gerðar öruggar og greiðar frá úthverfum að atvinnusvæði borgarinnar og 

skólum og efla þannig hjólreiðar sem ferðamáta. 
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MYND 7 Korterskortið sýnir þá vegalengd sem meðal hjólreiðamaður ferðast á aðalstígum borgarinnar á 15 mínútum út 
frá þungamiðju borgarinnar  (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2013) 

 

Kópavogur 

Meginmarkmið Aðalskipulags Kópavogs 2012-2024 (2014) í samgöngumálum er að efla notkun 

vistvænni samgöngumáta og tryggja öryggi allra vegfarenda óháð ferðamáta.  Áhersla er lögð á 

almenningssamgöngur, bætt umferðaröryggi og aukna umferð hjólandi og gangandi vegfarenda og 

eru íbúar hvattir til að ganga og hjóla í auknum mæli með aukinni fræðslu og kynningu, einkum í 

skólum.  

Göngu og hjólastígakerfi innan Kópavogsbæjar verði samfellt og greiðfært og vel tengt öðrum 

sveitarfélögum.  Unnið verði áfram að uppbyggingu göngu- og hjólastígakerfis um bæjarlandið og það 

tengt við útivistarsvæðin.  Markmiðið er að hjóla- og göngustígar verði aðskildir á stofnleiðum. Við 

uppbyggingu á samgöngumannvirkjum verði gert ráð fyrir sérstökum stígum fyrir hjólreiðamenn.   

Kópavogur er með hjólreiðaáætlun sem unnið er eftir þar sem áhersla er á greiðfært og öruggt 

stofnstígakerfi og öruggar leiðir milli heimilis og skóla. Markmið hjólreiðaáætlunarinnar er að auka 

vægi hjólreiða til móts við einkabílinn.   

Kópavogur vinnur markvisst að bættri aðstöðu fyrir hjólafólk, t.d. með hjólagrindum og hjólaskýlum.   
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Hafnarfjörður 

Markmið Aðalskipulags Hafnarfjarðar 2013-2025 (2014) í samgöngumálum er að tryggðar verði 

samfelldar og öruggar samgönguleiðir fyrir akandi, gangandi, hjólandi og ríðandi vegfarendur. Unnið 

verði að því að draga úr bílaumferð með uppbyggingu vandaðs göngu- og hjólreiðastígakerfis. Áhersla 

er lögð á að samfellt, vandað og öruggt stígakerfi liggi um allt bæjarfélagið og að stígakerfið liggi um 

útivistarsvæði, opin svæði og sé tengt stígakerfum nágrannasveitarfélaga. Jafnframt er áhersla á að 

stígakerfið gegni bæði hlutverki samgangna og sem almennur útivistar- og íþróttavettvangur og geti 

þannig haft jákvæð áhrif á heilsu bæjarbúa. Einnig verði sérstaklega hugað að því að vanda frágang og 

umhirðu göngu- og hjólastíga.  

Í aðalskipulagi Hafnarfjarðar er nefnt að sérstakt deiliskipulag verði unnið fyrir stígakerfi bæjarins og 

unnin framkvæmdaáætlun á grundvelli þess.   

Við skipulag nýs svæðis á að huga að því að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum samgangna og 

tryggja vegfarendum öruggt umhverfi óháð ferðamáta.  Einnig skal gera hjólandi og gangandi auðvelt 

að komast leiðar sinnar og styðja við aðgerðir sem stuðla að breyttum ferðavenjum.  

Stígar eru flokkaðir í aðalskipulagi Hafnarfjarðar á eftirfarandi hátt:  

 Stofnstígum í bæjarfélaginu er ætlað að vera megin göngu- og hjólaleiðir um útivistarsvæði 

innan byggðar og tengja saman einstaka bæjarhluta og stígakerfi nágrannasveitarfélaganna. 

Stofnstígar skulu vera 3,0-3,5 m breiðir og lagðir bundnu slitlagi. Stofnstígar skulu vera 

upplýstir og þar sem þeir skera stofn- og tengibrautir er gert ráð fyrir undirgöngum, brúm eða 

gönguljósum. Stofnstígar eru fyrir hjólandi og gangandi vegfarendur.  

 Tengistígar greinast frá stofnstígum og tengja saman einstaka hluta útivistarsvæðis og 

aðliggjandi byggð og eru þvertengingar milli hverfa og þjónustu og til styttingar á leiðum. 

Tengistígar geta verið 2,0 - 3,0 m breiðir og eru ýmist hellulagðir, lagðir bundnu slitlagi eða 

malarstígar. Tengistígar sem liggja að skólum og þjónustu skulu vera upplýstir.  Tengistígar 

eru fyrir hjólandi og gangandi vegfarendur. 

 Útivistarstígar eru stígar sem liggja um náttúruleg svæði utan byggðar og um aðliggjandi 

heiðar og fjalllendi. Útivistarstígar eru oft einungis mjór einstigi sem markast hefur í landið 

undan vegfarendum. Útivistarstígar henta fyrst og fremst gangandi vegfarendum og ekki er 

gert ráð fyrir því að þeir séu upplýstir.  

 

Garðabær 

Í Aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030 (2018) er lögð áhersla á að stígakerfið tryggi góðar göngu- og 

hjólaleiðir á milli hverfa, skólasvæða og annarra áfangastaða í bænum og upplandinu. Stígakerfið 

tengir saman bæjarhluta, útivistarsvæði og sveitarfélög og er samgönguleið fyrir gangandi og hjólandi 

vegfarendur. Stígakerfi þeirra er flokkað niður í stofnstíga, tengistíga og útivistarstíga sem sjá má á 

mynd 8.   
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MYND 8 Stígakerfi í Garðabæ  (Aðalskipulag Garðabæjar 2016-2030, 2018) 

 Stofnstígar í bæjarfélaginu eru megin göngu- og hjólaleiðir sem tengja saman hverfi bæjarins, 

skólasvæði og stígakerfi nágrannasveitarfélaganna og mynda þeir samhangandi net.  

Stofnstígar skulu vera allt að 3,0 m breiðir og malbikaðir. Stofnstígar skulu vera upplýstir og 

merktir þannig að auðvelt sé að átta sig á hlutverki þeirra. Þar sem þeir skera stofn- og 

tengibrautir er gert ráð fyrir undirgöngum eða brúm.  Hluti stofnstíga eru skilgreindir sem 

samgöngustígar og hafa það hlutverk að koma vegfarendum á milli áfangastaða á sem 

stystum tíma, á öllum árstímum. Samgöngustígarnir eru vestan Hafnarfjarðarvegar og vestan 

Reykjanesbrautar og þjóna þannig umferð á  milli sveitarfélaga í gegnum Garðabæ. Útfærsla 

þeirra ákvarðast nánar í deiliskipulagi.  

 Tengistígar liggja um opin svæði, innan hverfa og tengjast stofnstígum. Stígarnir eru allt að 

3,0 m breiðir og upplýstir og láglýstir eftir aðstæðum. Gerð þeirra og útfærsla ákvarðast 

nánar í deiliskipulagi.  

 Útivistarstígar eru stígar sem liggja um ýmis viðkvæm náttúruleg svæði. Stígarnir eru að 

jafnaði malarstígar, geta verið stikaðir, liggja um verndarsvæði og laga sig ávallt að 

staðháttum. Gerð þeirra og útfærsla ákvarðast nánar í deiliskipulagi.  

Í aðalskipulagi Garðabæjar eru einnig stígar skilgreindir samkvæmt svæðisskipulagi 

höfuðborgarsvæðisins, svokallaðir Bláþráðurinn og Græni stígurinn, sjá mynd 9.   
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MYND 9 Bláþráðurinn og græni stígurinn ofan byggðar (Aðalskipulag Garðabæjar 2016-2030, 2018). 

 

 Bláþráðurinn er samfelld gönguleið með ströndum höfuðborgarsvæðisins og stefnt er að því 
að strandlengjan verði gerð eins aðgengileg og kostur er með samfelldum hjóla- og 
göngustígum, í samræmi við svæðisskipulagið. Í Garðabæ liggur stígurinn frá Arnarnesvogi 
umhverfis Álftanes að sveitarfélagsmörkum Hafnarfjarðar. Á fjórum stöðum verður stígurinn 
ekki með ströndinni, þ.e. í Gálgahrauni og norðan Skógtjarnar þar sem stígagerð myndi spilla 
strönd og í Garðahverfi og fyrir Arnarnes þar sem ekki er gert ráð fyrir uppbyggðum stíg í 
deiliskipulagi. Á þessum stöðum eru útivistarstígar meðfram ströndinni sem falla betur að 
umhverfi og staðháttum en eru ekki útfærðir sem hjólastígar. 

 Græni stígurinn er samfelldur göngu- og hjólastígur sem liggur eftir græna treflinum sem 

tengir öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu saman. Í aðalskipulagi Garðabæjar er gert ráð 

fyrir þessum meginútivistarleiðum í samræmi við svæðisskipulagið.   

 

Mosfellsbær 

Í Aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011-2030 (2013) eru umhverfismál ofarlega og stefnir sveitarfélagið á 

að minnka mengun meðal annars með því að auka og auðvelda umferð gangandi og hjólandi fólks.  

Sveitarfélagið leggur fram það markmið að halda áfram þeirri uppbyggingu göngu- og hjólreiðastíga 

sem hefur verið í gangi síðastliðin ár og stuðla þannig að því að hjólreiðar verði raunverulegur 

samgöngumáti. Sveitarfélagið leggur einnig áherslu á mikilvægi vandaðs göngu- og 

hjólreiðastígakerfis fyrir útivist og hreyfingu.  

Meginmarkmið sveitarfélagsins í samgöngumálum er að leggja áherslu á vandað göngu- og 

hjólastígakerfi sem tengist stígakerfi nágrannabyggða og taka skal mið af umhverfissjónarmiðum með 

því að halda mengun í lágmarki og auka öryggi allra vegfarenda.  Til þess að ná þessu markmiði mun 

sveitarfélagið stytta ökuleiðir, fjölga atvinnutækifærum ásamt því að efla þjónustu í sveitarfélaginu og 

færa hana eins nálægt íbúum og hægt er. Sveitarfélagið mun einnig huga sérstaklega að göngu og 

hjólreiðum og tengingum þeirra við útivistarsvæði og náttúruna umhverfis bæinn þannig að stígarnir 

nýtist til íþrótta- og tómstundaiðkunar. Lögð er sérstök áhersla á að stuðla að aukinni notkun 

reiðhjóla sem samgöngutækis, m.a. með lagningu hjólreiðastíga samsíða Vesturlandsvegi allt að 
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bæjarmörkum Reykjavíkur. Lögð er áhersla á vandað og öruggt göngu- og reiðhjólastíganet sem 

tengist stígakerfi nágrannasveitarfélaganna og að net aðalstíga tryggi greiðan aðgang að 

þjónustustofnunum og helstu áfangastöðum en sérstaklega milli heimilis og skóla til að draga úr 

skólaakstri og stuðla að nauðsynlegri hreyfingu og útiveru.   

Í aðalskipulagi Mosfellsbæjar er stígakerfið flokkað í meginatriðum í aðalstíga og aðalútivistarstíga 

sem mynda stofnstígakerfi sveitarfélagsins, sjá mynd hér að neðan.  

 

MYND 10 Stígakerfi í Mosfellsbæ (Aðalskipulag Mosfellsbæjar 2011-2030, 2013). 

 Aðalstígar í bæjarfélaginu eru megin göngu- og hjólaleiðir innan byggðar og tengja saman 

einstaka bæjarhluta og helstu áfangastaði. Þeir tengjast einnig stígakerfi 

nágrannasveitarfélaga. Aðalstígarnir skulu vera upplýstir og 3,0-3,5 m breiðir með bundnu 

slitlagi.  

 Aðalútivistarstígar í bæjarfélaginu eru stígar sem liggja um náttúruleg svæði utan byggðar og 

um aðliggjandi heiðar- og fjalllendi. Útivistarstígar henta fyrst og fremst gangandi 

vegfarendum og ekki er gert ráð fyrir að útivistarstígar séu upplýstir. 

 Tengistígar greinast frá aðalstígum innan þéttbýlisins og tengja saman útivistarsvæði og 

aðliggjandi byggð og eru þvertengingar milli hverfa og þjónustu og til styttingar á leiðum. 

Tengistígar geta verið 2,0 - 3,0 m breiðir og eru ýmist hellulagðir, lagðir bundnu slitlagi eða 

eru malarstígar. Tengistígar sem liggja að skólum og þjónustu verða upplýstir. Tengistígar eru 

fyrir hjólandi og gangandi vegfarendur. 

 

Seltjarnarnes 

Í Aðalskipulagi Seltjarnarnesbæjar 2015-2033 (2017) eru skilgreind grunnkerfi gönguleiða og 

hjólaleiða og njóta þær leiðir forgangs í frágangi og þjónustu, t.d. varðandi lýsingu, yfirborð og 

snjóruðning.  Auk grunnkerfanna er gert ráð fyrir neti annara stíga fyrir gangandi og hjólandi 

samkvæmt nánari ákvörðun í deiliskipulagi.  Eitt af markmiðum aðalskipulagsins er að auðvelda og 

hvetja til notkunar vistvænna samgöngumáta í þeim tilgangi að draga úr vexti bílaumferðar og stefnt 

er að sama markmiði og í svæðisskipulaginu, að hlutdeild göngu- og hjólreiða í öllum ferðum árið 
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2040 verði a.m.k. 30%.  Lögð er áhersla á góðar tengingar allra ferðamáta við skóla, íþróttaaðstöðu, 

heilsugæslu, þjónustu, útivistarsvæði, atvinnusvæði og biðstöðvar almenningssamgangna og taka skal 

mið af þörfum allra notendahópa, gangandi, hjólandi, akandi og almenningsvögnum við hönnun 

göturýmis. Þannig myndar grunnkerfi allra notendahópa heildstætt kerfi og auðveldar vegfarendum 

að nota fleiri en einn ferðamáta í hverri ferð, kjósi þeir það.  

Í aðalskipulagi Seltjarnarnesbæjar er sett fram markmið um tvöfaldan göngu- og hjólastíg meðfram 

ströndinni í samræmi við stefnu svæðisskipulagsins; að strandlengjan verði gerð eins aðgengileg og 

kostur er með samfelldum hjóla- og göngustígum. Annað markmið sem sett er fram í aðalskipulagi 

Seltjarnarnesbæjar er að samræmi sé á milli grunnkerfis gangandi og hjólandi á Seltjarnarnesi og 

Reykjavík.   

Í skilgreiningu á göngu- og hjólastígakerfi í AS2033 er miðað við að stígar sem falla undir grunnkerfi 

göngu- og hjólaleiða séu greiðfærir og öruggir allt árið um kring og henti til daglegra samgangna.  

Þannig njóti þeir forgangs í vetrarþjónustu og séu með bundnu slitlagi.  Nefnt er sérstaklega að 

hjólastígar sem eru skilgreindir í grunnkerfinu séu aðskildir stígar frá annarri umferð eins og aðstæður 

leyfa og áhersla verði á samfelldar göngu- og hjólaleiðir og aðlaðandi umhverfi ólíkra ferðamáta.  

Jafnframt er markmið að hjólastæði séu í boði við allar opinberar stofnanir, verslanir, helstu 

áfangastaði útivistarsvæða og við meginbiðstöðvar almenningssamgangna og Borgarlínu.  

Til þess að ná þessum markmiðum eru settar fram útfærslur þar sem kveðið er á um aðskilda stíga 

fyrir hjólandi og gangandi í skilmálum fyrir opin svæði við ströndina og í almennum skilmálum um 

vegi, götur og stíga. Jafnframt eru sett fram ákvæði í almennum skilmálum fyrir svæði sem ætluð eru 

samfélagsþjónustu og opin svæði að gera skuli ráð fyrir fjölbreyttum ferðamátum, t.d. með því að 

bjóða hjólastæði og góðar tengingar fyrir hjólandi, gangandi og notendur almenningsvagna. 

Á þemauppdráttum koma fram grunnkerfi göngu- og hjólreiða ásamt útivistarstígum, sem sjá má á 

myndum hér að neðan.  

 

Hjólastígar 

 

Göngustígar 

 

Útivistarstígar 

MYND 11 Grunnkerfi hjólaleiða, gönguleiða og helstu útivistarstígar (Aðalskipulag Seltjarnarnesbæjar 2015-2033, 2017) 

Gert er ráð fyrir aðskilinni umferð akandi, hjólandi og gangandi við Lindarbraut, Suðurströnd og 

Nesvegi. Einnig er gert ráð fyrir aðskildum stígum, með bundnu slitlagi á Norðurströnd, frá 

bæjarmörkum að Ráðagerði, sem er hluti af skilgreindum útivistarstíg.  
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Kjósahreppur 

Ein meginstefna í Aðalskipulagi Kjósarhrepps 2017-2029 (2018) er að stuðla að fjölbreyttari 

möguleikum til útivistar, m.a. með göngu-, reið- og hjólaleiðum.   

Í sveitarfélaginu eru hjólreiðar að verða sífellt vinsælli bæði sem ferðamáti og sem hluti af daglegri 

hreyfingu íbúa og stefnir sveitarfélagið að uppbyggingu reiðhjólaleiða í sveitarfélaginu og að þær 

verði sem mest aðskildar frá akvegum. Til að byrja með verði þó gert ráð fyrir breiðri vegöxl fyrir 

reiðhjólaumferð við uppbyggingu og endurbætur á vegum.  Jafnframt er nefnt að Leggjabrjótur 

hentar vel til fjallahjólreiða.   

Í aðalskipulagi Kjósarhrepps er miðað við að strandlengjan verði gerð eins aðgengileg og kostur er og 

hugað verði að samfelldum hjóla- og göngustíg í samræmi við svæðisskipulagið.  Í Kjósinni liggur 

strandlengjan frá sveitarfélagsmörkum í suðri inn í Laxavog, þ.e. Hvalfjarðareyri.  Annar stígur sem 

skilgreindur er í svæðisskipulaginu, svokallaði  „græni stígurinn“ liggur einnig í Kjósarhrepp en 

stígurinn er samfelldur göngu- og hjólastígur eftir græna treflinum sem tengir öll sveitarfélögin 

saman. Liggur hann meðfram Hvalfjarðarvegi inn í Laxavog og beygir þar inn í Laxárdal upp að 

Reynivöllum, þar sem hann tengist megingönguleið um sveitarfélagið.   

Sér kafli er um reiðhjólaleiðir í aðalskipulagi Kjósahrepps og sagt er að mikil umferð hjólandi 

vegfarendum sé í Kjósarhreppi og að vinsælt sé að hjóla hringleiðir sem eru þar, t.d. um 

Kjósarskarðsveg, Meðalfellsveg og Hvalfjarðarveg. Meginstefna sem sveitarfélagið setur upp fyrir 

þennan málaflokk er:  

 
  Mikilvægt er að byggðar verði upp reiðhjólaleiðir um sveitarfélagið og að þær styðji við 

uppbyggingu ferðaþjónustu. 

Til þess að ná þessu fram 

eru settar fram tvær leiðir, 

að kortleggja 

reiðhjólaleiðir í 

sveitarfélaginu í samvinnu 

við íbúa landeigendur og 

almenning og að æskilegt 

sé að aðskilja 

reiðhjólaleiðir frá stofn- og 

tengivegum.  

Reiðhjólaleiðir eru sýndar 

á skýringaruppdrætti hér 

til hliðar. 

 

 

MYND 12 Samgöngur í Kjósahreppi  (Aðalskipulag Kjósahrepps 2017-2029, 2018) 
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2.2 Lög og reglugerðir 

Íslensku umferðarlögin sem eru í gildi eru frá 1987  (50/1987).  Samkvæmt þeim eru reiðhjól 

skilgreind sem ökutæki og hjólandi vegfarendur eiga fullan rétt á að vera á akbrautum.  Í 

grundvallaratriðum gilda sömu lög og reglur um akstur reiðhjóla og vélknúinna ökutækja með þeirri 

undantekningu að reiðhjól mega vera á gangstéttum og gangstígum.  Hins vegar þurfa hjólreiðamenn 

ávallt að víkja fyrir gangandi vegfarendum á göngustígum, sýna þeim fulla tillitsemi og haga hraða í 

samræmi við það.  Í VI. kafla umferðarlaga eru sérreglur fyrir reiðhjól og bifhjól, grein 39-40 og eru 

þær helstu eftirfarandi: 

 Hjólreiðamenn skulu hjóla í einfaldri röð. Þar sem nægilegt rými er mega tveir þó 
hjóla samhliða, ef það er unnt án hættu eða óþæginda. Ef gefið er merki um 
framúrakstur mega hjólreiðamenn eigi hjóla samhliða, nema aðstæður leyfi eða 
nauðsyn krefji.  

 Hjólreiðamaður skal hjóla hægra megin á akrein þeirri, sem lengst er til hægri. 
Akreinina við hlið hennar má þó nota til framúraksturs, ef eigi er unnt að fara fram úr 
hægra megin.  

 Hjólreiðamaður, sem nálgast vegamót og ætlar að fara beint áfram eða beygja til 
vinstri, má vera áfram hægra megin á vegi. Ætli hann til vinstri skal hann fara beint 
áfram yfir vegamótin og beygja þá fyrst, þegar það er unnt án óþæginda fyrir aðra 
umferð. Gildir þetta þrátt fyrir umferðarmerki eða önnur merki, nema þau séu 
sérstaklega ætluð hjólreiðamönnum.  

 Heimilt er að hjóla á gangstétt og gangstíg, enda valdi það ekki gangandi 
vegfarendum hættu eða óþægindum. Hjólreiðamaður á gangstétt eða gangstíg skal 
víkja fyrir gangandi vegfarendum. 

 40. gr:  Barn yngra en 7 ára má eigi hjóla á akbraut nema undir leiðsögn og eftirliti 
manns sem náð hefur 15 ára aldri. (Umferðarlög nr. 50/1987) 

  

Breytingar voru gerðar á umferðarlögum árið 2015 og þar á meðal eru breytingar sem hafa áhrif á 

hvað er skilgreint sem reiðhjól og hvað er létt bifhjól.  Létt bifhjól í flokki 1 eru vélknúin ökutæki sem 

ná ekki meiri hraða en 25 km/klst (Samgöngustofa, 2017).  Rafmagnshjól, eða vélknúin hjól falla undir 

bifhjól í flokki 1, þ.e. þau hjól sem ekki komast hraðar en 25 km/klst og eru ekki skráningarskyld.  

 

MYND 13 Dæmi um létt bifhjól í flokki 1  (Samgöngustofa, 2017)  

Um bifhjól í flokki 1 gilda eftirfarandi umferðarlög á gangstéttum, hjólastíg eða gangstíg:  

Heimilt er að aka léttu bifhjóli í flokki I á gangstétt, hjólastíg eða gangstíg, enda valdi það 
ekki hættu eða óþægindum eða veghaldari hefur ekki lagt við því bann. Ef hjólastígur er 
samhliða gangstétt eða gangstíg er einungis heimilt að aka á hjólastígnum. Ökumaður á 
gangstétt eða gangstíg skal víkja fyrir gangandi vegfarendum. Ef ökumaður á léttu 
bifhjóli í flokki I á gangstétt þverar akbraut skal hann gæta að því að aka ekki hraðar en 
nemur venjulegum gönguhraða. 
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Hvorki hjólastígar, hjólareinar né hjólavísar eru skilgreindir í núgildandi umferðarlögum (50/1987) né í 

reglugerð um umferðarmerki (289/1995).  

 

2.3 Hönnunarleiðbeiningar fyrir hjólreiðar (drög)  

Drög að hönnunarleiðbeiningum fyrir hjólreiðar er í vinnslu hjá Samtökum sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu (2018a). Markmið leiðbeininganna er að tryggja örugga og greiða umferð 

hjólreiðamanna með samræmdum hætti. Að bæta aðstæður til hjólreiða er í samræmi við markmið 

svæðisskipulagsins, skipulagsáætlana sveitarfélaganna og stjórnvalda eins og fram hefur komið hér 

að framan.  

Leiðbeiningarnar eru unnar af samstarfshópi sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og 

Vegagerðarinnar um þróun samgöngukerfa fyrir reiðhjól á höfuðborgarsvæðinu. Leiðbeiningarnar 

voru gefnar út sem drög til reynslu í mars 2018 en gert er ráð fyrir endanlegri útgáfu nú í ár, 2019.  

Leiðbeiningarnar leggja áherslu á að reiðhjólið sé notað til samgangna og að tryggðar séu samfelldar,  

greiðar og öruggar hjólaleiðir. Leiðbeiningarnar leggja einnig áherslu á að þegar verið er að hanna og 

skipuleggja hjólastíga þarf að taka tillit til allra notenda því hjólreiðamenn eru á öllum aldri og af 

öllum stærðum og gerðum. Reiðhjól geta einnig verið mismunandi, allt frá hefðbundnum reiðhjólum 

upp í reiðhjól með hjálparmótora (0,25kW) sem hefur aukist mikið á undanförnum árum og á eftir að 

aukast enn frekar.  Í leiðbeiningunum kemur fram að reiðhjól séu ökutæki samkvæmt umferðarlögum 

(sjá kafla 2.2) en heimilt sé að hjóla á gangstéttum en þar séu hjólreiðamenn gestir og verði að taka 

fullt tillit til gangandi vegfarenda á sameiginlegum stígum og haga hraða í samræmi við það.  Enn 

fremur kemur fram að þrátt fyrir að íslensk lög heimili að hjólað sé á gangstéttum þá er það ekki 

ásættanleg lausn á stofnleiðum hjólreiða. Virðingu þarf að bera fyrir hjólreiðum sem ferðamáta ef 

það á að vera raunhæft að nota reiðhjólið til samgangna.  

Áhersla er lögð á umferðaröryggi hjólreiðamanna í leiðbeiningunum og umfram allt ætti 

umferðaröryggi að vera það fyrsta og það síðasta sem hugsað er um við skipulag og hönnun 

hjólaleiða. Vanda þarf útfærslu hjólaleiða því ef einhverju er ábótavant á hjólaleið, eins og t.d. 

lýsingu, hæðarbreytingum, lengri leið o.þ.h. eru líkur á að hjólreiðamenn velji að hjóla á götunni eða 

annarri hættulegri leið. Umferðaröryggi og rýmisþörf hjólreiðamanna segja til um lágmarksbreidd 

hjólastíga og frá þeim ætti aldrei að víkja.  „Lágmarksbreidd hjólastígs er sú sama hvort sem um 

stofnstíg eða annan stíg er að ræða“ (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2018a). 

Í leiðbeiningunum er hjólastígakerfið flokkað í stofnstíga, tengistíga og aðra stíga. Í þessu verkefni er 

einungis verið að horfa til stofnstíga hjólreiða á höfuðborgarasvæðinu og því einungis fjallað um þá 

hér eftir.  
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Stofnstígar 

Samkvæmt leiðbeiningunum eru stofnstígar hjólreiða hugsaðir til að tengja saman sveitarfélög, 

hverfi, stærstu skiptistöðvar almenningssamgangna, skóla og atvinnusvæði. Stofnstígar ættu alltaf að 

vera hjólareinar eða hjólastígar (sjá útskýringu hér að neðan) en í algjörum undantekningartilfellum 

getur hluti stofnleiðar verið í bland við umferð akandi (þar sem umferð akandi er hæg og ekki mikil) 

eða í bland við umferð gangandi (þar sem umferð gangandi og hjólandi er mjög lítil). Í 

leiðbeiningunum er einnig lögð áhersla á að stofnstígakerfið á að vera aðlaðandi, auðratað, auðskilið, 

greiðfarið og öruggt og að miða ætti við að hjólaleið sé ekki meira en 25% lengri en loftlína eða að 

minnsta kosti jafn bein og leið bíls. Vegvísar og leiðamerkingar sem eru notaðar á stofnstíga og 

þveranir eiga ekki að vera fleiri en nauðsynlegt er. 

Samkvæmt leiðbeiningunum skal ákvörðun um útfærslu hjólaleiðar vera háð flokki hennar og ef horft 

er aðeins til stofnleiðar hjólreiða þá ætti að velja hjólastíg ef um er að ræða grænt svæði fjarri götu. 

Ef hjólaleiðin er samhliða götu ætti stofnleiðin að vera hjólastígur, hjólarein eða saman með umferð 

akandi og skal horfa til hámarkshraða og sólarhringsumferðar vélknúinna ökutækja á viðkomandi 

götu, sjá betur í töflu hér að neðan sem tekin er úr leiðbeiningunum.  

TAFLA 2 Val á útfærslu hjólaleiðar (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2018a) 

 

 

2.3.1 Hjólastígur 

Samkvæmt drögum að hönnunarleiðbeiningum fyrir hjólreiðar á stofnleið hjólreiða alltaf að vera 

hjólastígur, nema þar sem hjólaleið er samhliða götu og sólarhringsumferð vélknúinna ökutækja í 

götunni er minni en 9.000 og hámarkshraði vélknúinnar umferðar er minni en 40 km/klst, þá má 
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hjólaleiðin vera hjólarein. Ef sólarhringsumferðin er á bilinu 1-4.000 má einnig velja um hjólaleið með 

blandaðri umferð. 

Hjólastígar eru eingöngu ætlaðir fyrir hjólandi umferð og eru ýmist við hlið akbrautar eða fjarri götu. 

Mikilvægt er að breidd hjólastígs sé nægjanleg svo að hjólreiðamaður geti tekið fram úr öðrum 

hjólreiðamanni eða að tveir hjólreiðamenn geti mæst, á þetta við um bæði tilfellin. Æskilegt er að 

einstefna sé á hjólastíg sem liggur samsíða götu og þ.a.l. hafður beggja vegna götu. Tvístefnu stígar 

eru oftast fjarri umferðargötum. Æskileg breidd á hjólastíg er eftirfarandi: 

 

TAFLA 3 Viðmiðunarbreiddir mismunandi hluta stígs (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2018a) 

 

 

MYND 14 Hjólastígur aðskilinn frá göngustíg með breiðri graseyju, fjarri umferðargötu.  Mynd tekin við Fossvog í Reykjavík, 
á lykilleið hjólreiða.  
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2.3.2 Hjólarein 

Samkvæmt drögum að hönnunarleiðbeiningum fyrir hjólreiðar getur stofnleið verið hjólarein í þeim 

tilfellum þar sem stígur er samhliða götu, hámarkshraði vélknúinnar umferðar er undir 40km/klst og 

sólarhringsumferð vélknúinna ökutækja er frá 2.500 til 10.000.  

Hjólarein er afmörkuð í götustæði með þykkri línu og auðkennd með hjólatákni á hjólareinina og á 

skiltum við hana. Á hjólareinum ríkir einstefna og þurfa þær því alltaf að vera beggja vegna götunnar.  

 

TAFLA 4 Viðmiðunarbreidd hjólareina  (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2018a) 

 

 

MYND 15 Hjólarein í aðra áttina. Ásbraut í Kópavogi, á lykilleið hjólreiða.  
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2.3.3 Blönduð umferð með vélknúnum ökutækjum 

Samkvæmt drögum að hönnunarleiðbeiningum fyrir hjólreiðar getur stofnleið verið hluti af göturými 

með vélknúinni umferð í þeim tilfellum þar sem hámarkshraði vélknúinnar umferðar er undir 40 

km/klst og sólarhringsumferð vélknúinna ökutækja er frá 1.000 til 4.000. 

Hjólreiðamenn og önnur umferð deila akbrautinni. Hjólavísar eru stundum notaðir til áherslu eins og 

og sjá má á mynd hér að neðan sem tekin er í Traðarlandi í Reykjavík, á lykilleið hjólreiða. 

 

MYND 16 Blönduð umferð hjólandi vegfarenda og vélknúinna ökutækja. Traðarland Reykjavík, á lykilleið hjólreiða. 

Á stofnstígum þar sem blönduð umferð er notuð sem útfærsla er mjög mikilvægt að auðkenna leiðina 

með skilti og/eða yfirborðsmerkingum til að verkja athygli á veru hjólreiðamanna og til að fylgja réttri 

leið. Til dæmis með hjólavísum eins og gert er í Traðarlandi í Reykjavík, mynd 16. Mikilvægt er þó að 

allir átti sig á og viti að umferð með hjólavísum er samt sem áður blönduð umferð akandi og hjólandi 

og hjólavísarnir er ekki frátekið svæði fyrir hjólreiðamanninn heldur deilir hann göturýminu með 

vélknúinni umferð.  Hjólavísa ætti ekki að nota þar sem hámarkshraði er meira en 50 km/klst eða í 

stað hjólastíga eða hjólareinar. Rannsóknir hafa einnig sýnt að falskt öryggi getur hlotist af því að 

merkja hjólaleiðir með hjólavísum, hærra hlutfall er af umferðarslysum á hjólaleiðum með hjólavísum 

og eru meiðsli hjólreiðamanna alvarlegri (Ferenchak, Wesley, 2018).  
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2.3.4 Blönduð umferð með gangandi vegfarendum 

Samkvæmt drögum að hönnunarleiðbeiningum fyrir hjólreiðar á stofnleið ekki að vera sameiginlegur 

stígur með gangandi vegfarendum nema í algjörum undantekningartilfellum (þar sem umferð 

gangandi og hjólandi er mjög lítil). Þar sem yfir 70% af stofnstígakerfi höfuðborgarasvæðisins eru 

sameiginlegir stígar með gangandi vegfarendum (kafli 4.2) er hér stiklað á stóru í þeirri útfærslu.  

Sameiginlegir stígar þar sem hjólreiðamenn deila stíg með gangandi vegfarendum, þar er um 

göngustíg að ræða og ber hjólreiðamönnum, samkvæmt umferðarlögum (kafli 2.2) að víkja fyrir þeim 

gangandi. Sjá má slíka útfærslu á mynd 17 sem er tekin í Elliðaárdal rétt fyrir ofan stíflu, 

yfirborðsmerkingar eru byrjaðar að afmást af og sjást illa, sjá betur mynd 19.  

 

MYND 17 Blönduð umferð hjólandi og gangandi vegfarenda, fjarri umferðargötu. Mynd tekin í Elliðaárdal Reykjavík, á 
lykilleið hjólreiða.  

Lágmarksbreidd sameiginlegs stígs er 2,5 m en æskilegt er að hann sé a.m.k. 3,0 m svo að 

hjólreiðamaður komist fram hjá tveimur mönnum sem ganga hlið við hlið. Eftirfarandi tafla er í 

leiðbeiningunum og segir til um hvenær ætti að skilja gangandi og hjólandi vegfarendur að og hver sé 

æskileg breidd stíganna.  
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TAFLA 5 Lágmarksbreidd sameiginlegs stígs (S), göngustígs (G) og hjólastígs (H) og leiðbeiningar hvenær ætti að skilja að 
gangandi og hjólandi vegfarendur  (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2018a). 

 

Sameiginlegu stígarnir eru gjarnan merktir með skilti C15.11, 

(mynd 18) og sambærilegu yfirborðsmerki (sbr. 31.gr reglugerðar 

um umferðarmerki).  í leiðbeiningunum kemur fram að hægt er 

að aðskilja gangandi og hjólandi með fjarlægð, kanti og/eða 

málaðri línu.  Á sameiginlegu stígunum sem hér eru til skoðunar, 

er hvorki fjarlægð á milli stíga né kantur. Á nokkrum stöðum er 

máluð lína sem farin er að afmást af og eru þeir stígar flokkaðir 

sem sameiginlegir stígar fyrir gangandi og hjólandi þar sem  

breiddin á þessum stígum er ekki uppfyllt skv. töflu 5. Merkingar 

þessar fara fljótt af eins og sjá má á myndinni og hætta er á að 

lítið tillit sé tekið til þessarar merkingar og gefa því falskt öryggi.  

 

MYND 18 Umferðarskilti C15.11  

 

MYND 19 Blönduð umferð hjólandi og gangandi vegfarenda, fjarri umferðargötu. Mynd tekin í Elliðaárdal Reykjavík, á 
lykilleið hjólreiða.  Yfirborðsmerkingar eru byrjaðar að afmást af og sjást illa.  
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2.4 Samræming merkinga hjólaleiða 

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, í samstarfi við Vegagerðina hafa unnið samræmt kerfi 

merkinga á lykilleiðum hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 

2016b). Stofnleiðum hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu hefur verið skipt í fimm lykilleiðir (samkvæmt 

mynd 20) og eru vegvísar notaðir til að merkja leiðir og minna vegfarendur á hvaða leið þeir eru.  

 

MYND 20 Lykilleiðir hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu  (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2016b) 

 

  

MYND 21 Samræmt kerfi merkinga á lykilleiðum hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu. 
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2.5 Ferðavenjur íbúa á höfuðborgarsvæðinu 

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðin hafa látið Gallup framkvæma 

ferðavenjukannanir á þriggja ára fresti síðan 2011 en sú fyrsta var framkvæmd árið 2002.  Sjá má 

niðurstöður þessara kannana á mynd 22 ásamt fjölda íbúa á höfuðborgarsvæðinu á þessum árum.  

 

MYND 22  Hlutdeild ferðamáta íbúa á höfuðborgarsvæðinu á árunum 2002, 2011, 2014 og 2017,  ásamt fjöldi íbúa á 
höfuðborgarsvæðinu (Hagstofa Íslands, 2019) 

Eins og sjá má á mynd 22 hefur ferðamátaval breyst lítið síðan 2002. Lítil sem engin hlutfallsleg 

breyting er á ferðamáta þeirra sem ferðast með einkabíl (75-76%) og með strætisvögnum (4%). 

Hlutdeild þeirra sem ferðast á reiðhjóli á venjulegum degi í október/nóvember jókst úr 4% árið 2011 

og 2014 í 6% árið 2017. Í febrúar árið 2002 var það 0%.   

Markmið SSH er að hlutdeild göngu- og hjólreiða í öllum ferðum innan svæðisins verði a.m.k. 30% 

árið 2040 (kafli 2.1.4). Í ferðavenjukönnunum síðastliðinna ára hefur hlutdeild þessara ferðamáta 

verið 19-20% og hefur ekkert hækkað frá árinu 2002 til ársins 2017.   

Sambærilega hlutdeild má sjá í Reykjavík árið 2017 og hefur heldur ekki breyst mikið milli ára, en 73% 

ferðast með einkabíl, 4% með strætó og gangandi og hjólandi eru 23%.  Hlutdeild þeirra sem nota 

hjólreiðar í ferðum sínum í Reykjavík fer hins vegar hækkandi, var 7% í október 2017 og hækkaði úr 

6% árið 2014 og 5% árið 2011. Var 0% árið 2002.  Markmið aðalskipulags Reykjavíkurborgar er að 

hlutdeild hjólreiða í öllum ferðum verði a.m.k. 8% árið 2030 og sameiginleg hlutdeild gangandi- og 

hjólandi verði 30% árið 2030.  

Þess má geta að um hlutdeild er að ræða, þ.e. hlutfall af heild. Íbúum á höfuðborgarsvæðinu hefur 

fjölgað á síðastliðnum árum eins og sjá má á mynd 22 sem hefur áhrif á fjölda innan hverrar 

hlutdeildar. Sem dæmi má nefna að íbúum fjölgaði um 7% frá árinu 2011 til ársins 2017 eða tæplega 

15 þúsund. Það jafngildir fjölgun ferða á reiðhjóli um 5 þúsund á dag á þessum árum, miðað við 4% 

hlutdeild hjólandi vegfarenda árið 2011 og 6% árið 2017.   
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2.6 Fyrri rannsóknir á Íslandi um hjólreiðar og hjólreiðastíga  

Fyrri rannsóknir á Íslandi um hjólreiðar eru nokkrar en ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á 

hjólreiðastígum á Íslandi enda eru þeir tiltölulega nýtilkomnir í íslenskt stígakerfi. Farið verður yfir 

helstu rannsóknir sem hafa verið gerða á undanförnum árum og stuðst var við í þessari rannsókn.  

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu ásamt Vegagerðinni hafa verið að vinna að greiningu og 

mati á áframhaldandi uppbyggingu á samgöngukerfi hjólreiða um höfuðborgarsvæðið. Gefin var út 

skýrsla í mars 2018 þar sem farið var yfir uppbyggingu stofnleiða hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu og 

metið hvort ástæða sé til að endurskoða eða uppfæra fyrirliggjandi áform þegar lega samgöngu- og 

þróunaráss og fleiri atriði liggja fyrir.   

Útgangspunkturinn var sameiginleg sýn sveitarfélaganna og Vegagerðarinnar frá 2012 um þær leiðir 
sem sveitarfélög og Vegagerðin fjármagna saman, sem er reynda ekki allar lykilleiðir hjólreiða skv. 
SSH heldur þær leiðir sem sveitarfélögin og Vegagerðin hafa ákveðið að fjármagna saman (sjá mynd 
23).   

Fram kemur í skýrslunni að þrátt fyrir skilgreiningu á grunneti hjólreiðastíga á höfuðborgarsvæðinu 

frá árinu 2012 virðist vera skortur á því að sveitarfélög séu búin að skilgreina sérstaka hjólastíga í 

aðalskipulagi sínu. 

 

MYND 23 Hugmyndir að viðbótum og breytingum á grunnneti stofnstíga skv. SSH og Vegagerðarinnar  (Samtök 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2018b) 
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Því virðist vera að þær leiðir sem SSH og Vegagerðin gerðu samkomulag um séu aðeins leiðbeinandi 

og lögð er áhersla á að unnin verði frekari vinna að leiðarvali og útfærslu stofnstíganna á 

skipulagsstigi viðkomandi sveitarfélaga. Í þeim tilfellum þar sem ekki er búið að gera sérstaklega ráð 

fyrir þeim í greiningunni er einnig nefnt að fjölgun rafmagnsreiðhjóla í umferðinni er að aukast og því 

er áframhaldandi uppbygging hjólreiðastíga í innviðum samgöngukerfisins mjög aðkallandi til þess að 

geta tekið á móti þessum ferðamáta án mikilla vandamála.  Einnig voru annmarkar á núverandi lögum 

og reglugerðum um hjólreiðar og hönnun hjólreiðastíga og hjólareina í götum skoðaðir með það 

leiðarljós að uppfæra þau til samræmis við þarfir hjólreiða sem samgöngumáta í dag. 

Davíð Arnar Stefánsson (2013) skrifaði mastersritgerð sína um mat á gæðum hjólaleiða þar sem 

markmið hans var að móta aðferð til að skrá og meta gæði hjólaleiða. Sérstaða aðferðarinnar fólst í 

því að hún byggði á almennum viðhorfum hjólreiðamanna og var viðhorfskönnun lögð fyrir 

hjólreiðamenn þar sem sjónarmið þeirra varðandi aðstæður á hjólaleiðum kom fram. Davíð Arnar bjó 

síðan til skráningu út frá þessum sjónarmiðum sem hann síðan setti í reiknilíkan sem gaf út einkunn 

fyrir hverja leið.  Niðurstöðurnar voru settar fram á kort sem sýndi gæði hjólaleiða samkvæmt 

matinu.  Matsaðferðin var einföld í notkun sem hægt er að nota til að meta aðstæður á hjólaleiðum 

og gæti t.d. verið hægt að meta lykilleiðir hjólaleiða með þessari aðferð. Hins vegar tekur hún ekki 

tillit til draga að hönnunarleiðbeiningum fyrir hjólreiðar heldur byggir á almennum viðhorfum 

hjólreiðamanna. Ákveðið var að prófa ekki þessa aðferð frekar á stofnstígakerfi hjólreiða vegna þessa.  

Landsamtök hjólreiðamanna (LHM) gáfu út skýrslu um hjólreiðar á höfuðborgarsvæðinu (2012). Í 

skýrslunni setur LHM fram tillögur um hjólaleiðir ásamt flokkun leiða í stofnleiðir, grænar leiðir, 

tengileiðir og hverfisleiðir. LHM leggur áherslu á að stofnleiðir séu skipulagðar sem samgöngustíga-

kerfi fyrir reiðhjól sem tengja saman sveitarfélög og hverfi.  Stofnstígar eiga að geta tekið umferð 

hjólandi á meðalhraða um 20 km/klst og séu þeir aðskildir frá gangandi umferð til að draga úr 

slysahættu, m.a. fyrir þann hóp.   

Verkís kannaði hjólahraðbraut á höfuðborgarsvæðinu (2017) fyrir Vegagerðina, þar sem slík braut er 

skoðuð á milli Mosfellsbæjar og miðbæjar Reykjavíkur. Í skýrslunni kemur fram að nágrannalönd 

okkar eru þegar farin að skipuleggja og búa til hjólahraðbrautir. En með hraðhjólabraut sé átt við 

„hjólaleið með miklum forgangi ætluð þeim sem fara lengri leiðir milli heimilis og vinnu/skóla“ 

(Verkís, 2017). Það sem einkennir slíka hjólaleið er að hægt er að halda góðum hraða á hjólaleiðinni 

(yfir 25 km/klst), beinar tengingar eru milli staða, hágæða yfirborðsefni, mikið öryggi í kringum 

gatnamót, vel upplýstir og breidd þeirra ætti að vera að lágmarki 3,5m fyrir tvístefnu stíga og að 

lágmarki 2,0m fyrir einstefnu.  Hraðhjólastígar eiga einnig að vera aðskildir frá annari umferð.  

Anna Birna Þorvarðardóttir (2018) rannsakaði alvarleika meiðsla hjá hjólreiðamönnum í 

mastersritgerð sinni við Háskóla Íslands árið 2018. Niðurstöður hennar voru að fjölgun var á 

hjólreiðaslysum á árunum 2011-2016. Fjöldi slysa með litlum meiðslum jókst þegar leið á tímabilið en 

hjólreiðaslys með miklum meiðslum voru hlutfallslega jafn mörg á milli ára. Slys hjólreiðamanna með 

alvarleg meiðsli (banaslys og mikil meiðsli) eftir fall af reiðhjóli án áreksturs við annað ökutæki voru 

marktækt fleiri en hjólreiðaslys með alvarlegum meiðslum vegna áreksturs við ökutæki eða milli 

hjóla.  

Vegagerðin hefur einnig verið að rannsakað slys á hjólreiðamönnum (2014 og 2016) þar sem slys með 

alvarlegum meiðslum á hjólreiðamönnum var skoðað fyrir árin 2011-2013 og svo var gerð nákvæm 
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greining á hjólreiðaslysum fyrir árið 2014. Niðurstaða þessara rannsókna sýndu að algengast var að 

árekstur milli reiðhjóls og bifreiðar voru við gatnamót eða tengingu þegar ökumaður bifreiðar beygði 

til hægri eða vinstri í veg fyrir reiðhjólamanninn.  Þar skiptir sýnileiki verulega máli. Langalgengasta 

skýring ökumanns bifreiðar sem olli slysi við gatnamót eða tengingu var að hann sá ekki hjólandi 

vegfarandann. Niðurstöður skýrslanna undirstrika mikilvægi góðrar hönnunar á innviðum ætluðum 

hjólreiðum við gatnamót, þar sem vegsýn skiptir miklu máli.  Jafnframt að reglur um umferð á 

mannvirkjum ætluðum hjólreiðum þurfa að vera skýrar, t.d. hvort um einstefnu eða tvístefnu sé að 

ræða fyrir hjólandi vegfarendur.  Rannóknirnar sýndu einnig að helstu orsök slysa þar sem 

hjólreiðamaður slasast og engin önnur ökutæki eiga í hlut eru vegna mistaka hjólreiðamannsins, 

oftast þegar hjólað var á fyrirstöðu, vegna yfirborðs vegarins/stígsins (hálka, laysamöl og bleyta), 

truflaðist vegna annarrar umferðar eða vegna upphækkunar (kantsteins).  Til að tryggja 

umferðaröryggi stígakerfa skiptir hönnun, rekstur og umhverfi stíganna máli. Hjólandi vegfarendum 

þarf að vera umhugað um útbúnað sinn og vera vel vakandi fyrir annarri umferð sem fer um stígana. 

Skýrar leikreglur á stígunum, t.d. hvernig á að haga sér þegar öðrum vegfarendum er mætt eða þegar 

tekið er framúr, stuðla að bættu umferðaröryggi fyrir alla vegfarendur stíganna.   

 

Flokkun hjólastíga almennt snýr yfirleitt að útfærslu hjólastíganna, þ.e. hvort um er að ræða 

sérstakan hjólastíg, hjólarein eða sameiginlegan stíg með vélknúinni umferð eða gangandi 

vegfarendum.   

Á norðurlöndunum eru hjólastígar yfirleitt 

skilgreindir í aðalskipulagi sveitarfélaga, eins og 

Malmö (Malmö stad, 2018) eða sveitarfélögin 

eru með sérstaka hjólreiðaáætlun eins og 

Kaupmannahöfn, Helsinki o.fl. (City of 

Copenhagen, 2011 og City of Helsinki, e.d).   

Hjólastígar eru yfirleitt ekki flokkaðir eftir fjölda 

eða hraða hjólreiðamanna heldur er lögð 

áhersla á að byggja upp fleiri örugga og sérstaka 

hjólastíga með auknu viðhaldi og þjónustu svo 

hjólreiðar verði fyrsti valkostur í ferðamáta.   

 

MYND 24 Hjólreiðastígar í Malmö Svíþjóð (Malmö stad, 
2018)  

2.7 Flokkun hjólstíga -almennt 
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Í Kaupmannahöfn var fjöldi akreina nefndur þar 

sem eitt af markmiðum hjólreiðaáætlunar er að 

vera með nóg pláss fyrir alla notendahópa. 

Áætlað er að 80% af hjólastígakerfinu séu 3 

akreinar í hvora átt árið 2025 (samtals 4 

akreinar þar sem eru tvístefnu hjólastígar).  

Annars er  Kaupmannahöfn með metnaðarfulla 

hjólreiðaáætlun þar sem lögð er áhersla á að 

byggja upp fleiri hjólastíga, stytta ferðatíma 

hjólreiðamanna, bæta vetrarþjónustu og 

hreinsun hjólastíga og gera hjólreiðamenn 

sýnilegri í umferðinni t.d. með því að mála 

yfirborð hjólastíga (City of Copenhagen, 2011).     

MYND 25 Viðbætur við hjólastígakerfið í Kaupmannahöfn  
(City of Copenhagen, 2011) 

Í aðalskipulagi Helsinki er áætlun um að 

hjólastíganet þeirra sé flokkað í tvennt, þ.e. eitt 

sem tengir saman heimili, almennings-

samgöngur, vinnustaði og þjónustu og hitt sem 

er með hærri gæðakröfur og hannað til að hjóla 

hratt og fara yfir lengri vegalengdir, sjá mynd 26 

(City of Helsinki, e.d.). Stígar þessir eru oft 

nefndir hraðhjólastígar og hefur færst í aukana í 

nágrannalöndum okkar þar sem 

hjólreiðamenning er mun eldri en hér á Íslandi.   

  

MYND 26 Stofnstígar hjólreiða í Helsinki. Ætlaðir til að 
hjóla hratt yfir langa vegalend í einu (City of 
Helsinki,e.d.). 
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3.1 Vinnuferill  

Verkefnið hófst í byrjun árs 2019 þegar settar voru fram nokkrar rannsóknarspurningar sem höfðu þá 

brunnið á höfundi í nokkurn tíma.  Vinnan hófst með gagnaöflun og úrvinnslu á stórum gagnagrunni 

úr hraðamælingum hjólreiðamanna. Farið var í vettvangsferðir í kjölfarið þar sem útfærsla og ástand 

stíganna var metið og síðar kortlagt.  Nokkur heimildaöflun fór fram til að sjá hvort og þá hvernig 

nágranna þjóðir okkar flokka hjólastíga. Í lokin voru skipulagsáætlanir á höfuðborgarasvæðinu 

skoðaðar og lagt mat á mikilvægi á flokkun hjólastíga.  

Sett var upp eftirfarandi vinnuferil:  

I. Hver er notkunin á stofnstígum hjólreiða á höfuðborgarasvæðinu. 
i. Fjöldi hjólreiðamanna 

ii. Hraði hjólreiðamanna 
II. Útfærsla stígana 

i. Kortlagning 
ii. Ástandsmat á gæðum skv. drögum að hönnunarleiðbeiningum fyrir hjólreiðar 

III. Slysagögn 
i. Slys kortlögð 

ii. Lagt mat á umferðaröryggi 
IV. Heimildavinna um gæði og flokkun hjólastíga erlendis 
V. Lagt mat á mikilvægi á flokkun og/eða skilgreiningu hjólastíga  

i. Skipulagsáætlanir á höfuðborgarasvæðinu 
VI. Niðurstöður og ályktanir 

 

3.2 Gögn 

Gögn voru fengin að mestu leiti frá Reykjavíkurborg en einnig frá Samgöngustofu.   

Talningar og hraðamælingar hjólreiðamanna eru opinber gögn sem hægt er að sækja á Borgarvefsjá 

Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, e.d.). Þá voru upplýsingar úr landupplýsingakerfi 

Reykjavíkurborgar einnig notuð í verkefnið, þar á meðal voru lykilleiðir hjólreiða, miðlínur gatna, 

sveitarfélagsmörk, staðsetning hjólreiðateljara, strandlengjan o.fl. landupplýsingagögn.   

Slysagögn voru fengin frá Samgöngustofu. Skoðuð voru umferðarslys þar sem hjólreiðamaður kemur 

við sögu og var aðeins horft til höfuðborgarsvæðisins. Gögnin voru því takmörkuð við 

sveitarfélagsmörk sem mynda höfuðborgarsvæðið og voru það alls 737 umferðarslys á árunum 2010-

2018.  

Í töflu hér að neðan má sjá þau gögn sem var notast við í verkefninu, hvaðan gögnin komu og í hvaða 

kafla úrvinnsla þeirra kemur fram.   

 

3 GÖGN OG AÐFERÐIR 
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TAFLA 6 Yfirlit yfir gögn sem var notast við í verkefninu 

GÖGN  HEIMILD KAFLI 

Talningar og hraðamælingar 

hjólreiðamanna 
http://borgarvefsja.reykjavik.is 4.1 

Landupplýsingakerfi 

Reykjavíkurborgar (LUKR) 

Reykjavíkurborg (Kristinn Jón Eysteinsson og Jörgen 

Heiðar Þormóðsson)  
4.2 og 5 

Landupplýsingakerfi (LUK) Landmælingar Íslands 4.2 og 5 

Slysagögn  Samgöngustofa (Gunnar Geir Gunnarsson)  5 

 

3.3 Aðferðir 

Verkefnið var að mestu leiti unnið upp úr talningum og hraðamælingum hjólreiðamanna, 

vettvangsferðum og slysagögnum.  

3.3.1 Talningar og hraðamælingar hjólreiðamanna  

Talningar og hraðamælingar hjólreiðamanna eru opinber gögn sem almenningur getur náð í af 

Borgarvefsjá Reykjavíkur, sjá mynd 27.  Ákveðið var strax í byrjun að númera teljarana til að einfalda 

gagnavinnslu. Sjá má númerakerfið á mynd 28, þar sem númerað var frá norðri til suðurs.  

 

MYND 27 Hraðamælingar hjólreiðamanna  (Reykjavíkurborg, e.d.) 
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MYND 28 Hraðamælingar hjólreiðamanna  (Reykjavíkurborg, e.d.) 

Hraðateljararnir eru á níu stöðum á höfuðborgarsvæðinu, fimm í Reykjavík, tveir í Kópavogi, einn í 

Garðabæ og einn í Hafnarfirði. Teljararnir voru settir niður haustið 2018 og er um að ræða sjálfvirka 

skráningu á fjölda þeirra sem fara fram hjá teljurunum. Sjá má útlit teljarana á mynd 29. 

Teljararnir eru búnir rafsegulsviðsnemum sem 
nema hvert reiðhjól, stefnu þess og hraða undir 
yfirborði stígs.  Teljararnir safna fjölda 
hjólreiðamanna á 15 mín fresti og hægt er að 
aðgreina áttir hjólreiðamanna. Hraði 
hjólreiðamanna er skilgreindur í fjóra 
eftirfarandi flokka í teljurunum:   

 <20 km/klst  

 21-25 km/klst  

 26-30 km/klst  

 >30 km/klst  

 

 

MYND 29 Hraðamælingar hjólreiðamanna, hjólateljari við 
Fossvog (Nauthólsvík)  

Hraðamælingar voru unnar frekar í töflureikni (excel), þar sem teknar voru saman niðurstöður á 

fjölda hjólreiðamanna á dag, á hverri klukkustund, dreifingu hjólreiðamanna yfir sólarhringinn o.fl.   

1 

2 

3 

4 

5 

7 
6 

8 

9 
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Fyrstu niðurstöður úr hraðamælingunum sýndu að september skar sig úr í fjölda hjólreiðamanna, á 

öllum mælingastöðunum frá hinum mánuðunum sem voru til skoðunar, sjá dæmi um það á mynd 30. 

Ákveðið var í framhaldi af því að taka saman niðurstöður frá september sérstaklega og síðan taka 

saman október 2018 til mars 2019 og reikna út meðaltal þeirra mánaða.   

Athygli er vakin á að teljararnir voru settir niður haustið 2018  og sýna niðurstöður því fjölda og hraða 

hjólreiðamanna á haust- og vetrarmánuðum.  Áhugavert er að skoða einnig vor- og sumarmánuði, 

þ.e. frá apríl – ágúst til að sjá fjölda og hraða hjólreiðamanna á þeim mánuðum til samanburðar.  

    

MYND 30 Eiðsgrandi, meðalfjöldi hjólreiðamanna eftir vikudögum, frá september 2018 til mars 2019 

Einnig var ákveðið að taka saman gögn fyrir virku dagana sérstaklega og svo helgar sér þar sem 

umferð hjólandi er ólík á þessum dögum. Unnið var síðan frekar með meðaltal þessara tveggja hópa. 

Teljararnir voru ekki allir teknir í notkun á sama tíma haustið 2018 og var aðeins hægt að fá 

niðurstöður í september úr sex teljurum af níu.  

3.3.2 Vettvangsferðir og kortavinnsla  

Landupplýsingagögn frá Reykjavíkurborg voru notuð til að meta útfærslu stofnstíga hjólreiða á 

höfuðborgarsvæðinu. Stofnstígarnir voru skoðaðir í vettvangsferðum sem höfundur fór hjólandi og 

skráði niður útfærslu þeirra og færði síðan yfir í landupplýsingakerfi (ArcGis) til að sýna á myndrænan 

hátt.  

Skráð var niður hvort um var að ræða hjólastíg, hjólarein, stíg með blandaðri umferð hjólandi og 

akandi umferðar eða stíg með blandaðri umferð hjólandi og gangandi umferðar. Stígar sem aðskilja 

hjólandi umferð frá gangandi með málaðri línu þar sem breidd svæðis gangandi og/eða hjólandi m.v. 

töflu 5 er ekki uppfyllt er skráð sem sameiginlegur stígur.  
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3.3.3 Slysagögn frá Samgöngustofu  

Slysagögn voru fengin frá Samgöngustofu og var unnið með umferðarslys þar sem hjólandi vegfarandi 

kemur við sögu. Samgöngustofa sér um slysaskráningu vegna umferðarslysa og byggist 

slysaskráningin á lögregluskýrslum úr gagnagrunni Ríkislögreglustjóra1. Þegar meiðsli verða á fólki í 

umferðarslysum er skylt að kalla til lögreglu. Hins vegar hafa rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

umferðarslysum sýnt að hin opinbera skráning nær ekki til allra þeirra sem slasast í umferðinni.  

Vegfarendur leita stundum beint til sjúkrastofnanna og tilkynna ekki til lögreglu, og á það sérstaklega 

við þegar minniháttar meiðsl verða af völdum umferðarslysa (Samgöngustofa, e.d.). Almennt er talið 

að vanskráning á hjólreiðaslysum þar sem engin önnur ökutæki eiga í hlut og ekki þörf á að kalla til 

lögreglu,  sé enn meiri en vanskráning á umferðarslysum þar sem ökutæki kemur við sögu 

(Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2014).  

Almennt er umferðarslysum skipt í fjóra flokka; banaslys, slys með meiriháttar meiðslum, slys með 

minniháttar meiðslum og óhöpp án meiðsla (eignartjón). Í greiningunni sem hér er gerð er horft á 

umferðarslys á hjólreiðamönnum þar sem meiðsli áttu sér stað, þ.e. fyrstu þrjá flokkana.  Jafnframt 

eru einungis meiðsli á hjólreiðamönnum skoðuð í þessari greiningu, þ.e. ekki meiðsl ökumanns 

vélknúins ökutækis ef hann slasaðist einnig.  Alls voru umferðarslys þar sem reiðhjól kemur við sögu á 

tímabilinu 2010-2018, 958 á Íslandi. Með hjálp landupplýsingakerfis (ArcGis) voru gögnin takmörkuð 

við sveitarfélagsmörk sem mynda höfuðborgarsvæðið og voru það alls 717 umferðarslys á árunum 

2010-2018 þar sem fjöldi slasaðra hjólreiðamanna var 737.  

Hjólreiðaslys á hjóla- og göngustígum á höfuðborgarsvæðinu voru síðan skoðuð sérstaklega.  Gögnin 

sem fengin voru frá Samgöngustofu þar sem slysið var skráð á göngu- eða hjólastíg voru samtals 40 á 

árunum 2010-2018. Þær upplýsingar fengust frá Samgöngustofu (Gunnar Geir Gunnarsson) að ein 

þekktasta van-skráningarskekkja í slysagögnum eru slys á hjólreiðamönnum á hjóla- og göngustígum.  

Þeir sem meiðast á slíkum stígum, þ.e. án aðkomu vélknúinna ökutækja leita stundum beint til 

sjúkrastofnanna ef tilefni er til en hringja síður í lögreglu og tilkynna slysið. Erfitt er því að draga 

miklar ályktanir um þessi umferðarslys að einhverju ráði.  Gagnasafnið sem hér er til skoðunar og 

greint,  gefur því ekki endilega rétta mynd af umferðarslysum sem verða á göngu- og hjólastígum. 

Ákveðið var að stækka gagnasafnið enn frekar, þar sem hjólreiðaslys geta atvikast á göngu- eða 

hjólreiðstíg þrátt fyrir að sú staðsetning sé ekki skráð sem slysategund heldur ef til vill sem „fall af 

reiðhjóli“. Skoðuð voru hjólreiðaslys þar sem staðsetning þeirra var á eða við stofnstíga hjólreiða á 

höfuðborgarsvæðinu (samkvæmt landupplýsingum sem fengust frá Reykjavíkurborg). Alls voru það 

117 umferðarslys á hjólandi vegfarendum á stofnstígum hjólreiða á árunum 2010-2018, þar sem 

fjöldi slasaðra hjólreiðamanna var 123.  

                                                           
1 Samgöngustofa fær einnig gögn frá fyrirtækinu Aðstoð og öryggi en aðeins ef um óhöpp án meiðsla eru að ræða. 



STOFNSTÍGAR REIÐHJÓLA Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 

38 

Sjá má skilgreindar lykilleiðir hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu (skv. endurskoðun 2019) ásamt 

staðsetningu á hjólreiðateljurum á mynd 31.  

 

MYND 31 Stofnstígar hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu 2019 – Lykilleiðir og staðsetning hjólreiðateljara 

 

4.1 Notkun stofnstíga hjólreiða  

Athygli er vakin á að ekki er sami kvarði á súlu- og línuritunum sem sýnd eru í þessum kafla og þarf 

því alltaf að lesa lóðrétta ásinn á hverri mynd fyrir sig.  

 

 

4 STOFNSTÍGAR REIÐHJÓLA Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
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4.1.1 Almenn notkun 

Samkvæmt Björgu Helgadóttur (2019) hjá 

Reykjavíkurborg hafa hjólreiðar aukist 

mikið á undanförnum árum og fer hlutfall 

þeirra sem nota reiðhjól sem ferðamáta 

sífellt hækkandi.  Reykjavíkurborg hefur 

fylgst með og talið hjólandi vegfarendur 

fjórum sinnum á ári á 8 stöðum í borginni 

frá 2013, nú síðast í mars 2019.  Handtalið 

er á virkum degi í eina klukkustund í senn 

á hverjum talningastað fyrir sig.  Sjá má 

staðsetningu talningar á mynd 32 ásamt 

niðurstöðum á mynd 33.  
 

MYND 32 Talningar á hjólandi vegfarendum í Reykjavík (Björg 
Helgadóttir, 2019) 

 

 

MYND 33 Fjöldi hjólreiðamanna á 8 mismunandi stöðum í Reykjavík, handtalið.  

Fjöldi hjólreiðamanna hefur aukist jafnt og þétt síðan 2013 á öllum árstíðum.  Mesta aukningin er þó í 

september og desember, eða rúmlega helmings fjölgun frá 2013 til 2018. Í marsmánuði var um 40% 

fjölgun frá 2013 til 2018 (sama hlutfall til ársins 2019) og í júní rétt tæplega 30% fjölgun.   

Niðurstöðurnar benda til þess, þar sem mesta fjölgunin er í september og desember mánuðum að 

fjölgun sé í ferðamáta til og frá vinnu eða skóla en ekki bara í notkun hjólreiða til útivista og 

afþreyingar.  
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Fjöldi hjólreiðamanna í september mánuði er 70-100% af fjölda þeirra í júní á þessum árum (fyrir 

utan árið 2015 þegar munaði um 50% á mánuðunum). Talningarnar benda til þess að fjöldi 

hjólreiðamanna í september lýsi vor og sumar umferð hjólreiðamanna nokkuð vel. Fjöldi 

hjólreiðamanna í desember og mars er að meðaltali um 30% af fjölda þeirra í júní.  

 

4.1.2 Fjöldi hjólreiðamanna 

Niðurstöður á fjölda hjólreiðamanna úr hjólreiðateljurunum níu á höfuðborgarsvæðinu má sjá á 

myndum 34 og 35.  Niðurstöðurnar sýna meðalfjölda hjólreiðamanna sem hjólaði yfir teljarana níu í 

september 2018 og meðalfjölda hjólreiðamanna í október 2019 til mars 2019.  Niðurstöðurnar sýna 

umferð í báðar áttir, þ.e. sniðtalningu.  Ekki var farið í að greina hverja átt fyrir sig þar sem ekki var 

verið að skoða aðstæður á hverjum stað svo ítarlega.  

Tekin er saman meðalumferð á dag yfir mánuðina, meðalumferð virka daga og meðalumferð um 

helgar. Einnig má sjá hlutfall á milli fjölda hjólreiðamanna á virkum dögum og meðalumferðar og 

einnig hlutfall á milli fjölda hjólreiðamanna um helgar og meðalumferðar. Er þá verið að leitast eftir 

að sjá hvenær notkun hjólastíganna er mest.  

Mynd 34 sýnir okkur meðalfjölda hjólreiðamanna í september 2018.  

 

MYND 34 Meðalumferð hjólreiðamanna á dag,  í september 2018  

Flestir hjólreiðamenn fara um Nauthólsvík af öllum níu stöðunum sem eru hér til skoðunar. Að 

meðaltali fóru 684 hjólreiðamenn á dag fram hjá hjólreiðateljaranum við Nauthólsvík í september 

síðastliðnum,  776 hjólreiðamenn á virkum degi og 500 hjólreiðamenn á dag um helgi. Eins og sjá má 

er mikill munur á milli talningastaða og munar mest 85% á meðalumferð hjólreiðamanna á dag, milli 

Nauthólsvíkur og Strandgötu á virkum degi.   
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Talningastaðirnir við Nauthólsvík og Geirsnef eru með áberandi hærra hlutfall fjölda hjólreiðamanna 

á virkum dögum en um helgar. Á móti eru talningastaðirnir við Eiðsgranda og Strandgötu með hærra 

hlutfall fjölda hjólreiðamanna um helgi.  Líkleg skýring er að notkun á þessum stígum gæti tengst 

ferðamáta til og frá vinnu á virkum degi en aðrir notaðir meira til útivistar og hreyfingar um helgar.   

Mynd 35 sýnir meðalfjölda hjólreiðamanna í október 2018 til mars 2019. Sem fyrr er tekin saman 

meðalumferð á dag yfir mánuðina, meðalumferð virka daga og meðalumferð um helgar.  

 

MYND 35 Meðalumferð hjólreiðamanna á dag, frá október 2018 til mars 2019  

Á þessum sex mánuðum fara flestir um hjólastíginn við Nauthólsvík eins og í septembermánuði. Að 

meðaltali fóru 287 hjólreiðamenn á dag um Nauthólsvík í okt-mars, 330 hjólreiðamenn á virkum degi 

og 181 hjólreiðamaður á dag um helgi.  Mikinn mun má sjá á fjölda hjólreiðamanna á milli 

talningastaða en þar munar mest á milli Nauthólsvík og Strandgötu þar sem fjöldi hjólreiðamanna á 

Strandgötu er aðeins 10% af þeim fjölda sem hjólar um Nauthólsvík á virkum degi.  Flestir 

talningastaðirnir eru með meiri notkun á stígunum á virkum dögum en um helgar í október-mars og 

sjá má enn skarpari skil á milli notkunar á stígunum á virkum degi og um helgar en í september.   

Aðeins Eiðsgrandi, Ægisíða og Strandgata eru með hærra hlutfall í notkun um helgar.  Mjög líklega er 

stór hluti þeirra sem hjóla yfir vetrarmánuðina að nota stígana sem samgöngustíga á leið sinni til/frá 

vinnu/skóla. Mun minna er um frístundahjólreiðar á vetrarmánuðum. Einnig gefa þessar niðurstöður 

vísbendingu um að Eiðsgrandi og Strandgata og líklega líka Ægisíða séu meira útivistarstígar en hinir 

staðirnir eru meira notaðir sem samgöngustígar á virkum dögum.  

Nokkur munur er á meðalumferð hjólreiðamanna í september og okt-mars eins og sjá má mynd 36 
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MYND 36 Meðalumferð hjólreiðamanna á dag, í september 2019 og frá október 2018 til mars 2019 

Minnst munar á talningastöðunum við Nauthólsvík, Geirsnef og Hörpu en þar hjóluðu rúmlega 

helmingi færri að meðaltali í okt-mars en í september. Á hinum talningastöðunum er umferðin í okt-

mars um 30% af september umferðinni. 

 

Dreifing umferðar yfir sólarhringinn 

Til að átta sig betur á notkun stíganna, var fjöldi hjólreiðamanna á hverri klukkustund tekinn saman 

yfir sólarhringinn, sem sjá má á myndum 37-40.   

Athygli er vakin á að ekki er sami kvarði á línuritunum í þessum kafla þar sem verið er að bera saman 

dreifingu á fjölda hjólreiðamanna milli talningastaða fyrir hvert tilfelli fyrir sig.   

Sjá má dreifingu umferðar yfir sólarhringinn í september 2018 á virkum dögum á mynd 37.   
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MYND 37 Dreifing á fjölda hjólreiðamanna, yfir sólarhringinn í september 2018, virkir dagar.   

Dreifing umferðar yfir sólarhringinn á virkum dögum í september er mjög svipuð á öllum sex 

talningastöðunum. Á Strandgötu og Eiðsgranda má sjá minnstu sveiflu í fjölda hjólreiðamanna yfir 

sólarhringinn en Nauthólsvík er hins vegar með mikla sveiflu í fjölda hjólreiðamanna árdegis og svo 

aftur síðdegis.  Hámarksklukkustundin við Nauthól er frá 7.15-8.15 og er tæplega 18% af 

sólarhringsumferð. Á Geirsnefi er hámarksklukkustundin sú sama og hlutfallið 17% af sólarhringnum. 

Á hinum talningastöðunum er hámarksklukkustundin síðdegis í kringum 16.30-17.30 og um 12-15% af 

sólarhringsumferð.  

Sjá má dreifingu umferðar yfir sólarhringinn í september 2018 um helgar á mynd 38.  

 

MYND 38 Dreifing á fjölda hjólreiðamanna, yfir sólarhringinn í september 2018, helgar.   
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Dreifing umferðar yfir sólarhringinn er allt öðruvísi um helgar en á virkum dögum, sem sýnir ólíka 

notkun á stígunum og jafnvel ólíka notendahópa á þessum dögum. Dreifingin er dreifðari um helgar, 

byrjar um klukkan 10 og stendur yfir jafnt og þétt til klukkan 16.  Dreifingin er svipuð á öllum sex 

talningastöðunum og er hámarksklukkustundin í kringum 11.30-12.30 á öllum stöðunum sem er í 

kringum 11-13% af sólarhringnum.  

Á mynd 39 má sjá dreifingu hjólreiðamanna yfir sólarhringinn á vetrarmánuðunum október 2018 til 

mars 2019, á virkum dögum.  

 

MYND 39 Dreifing á fjölda hjólreiðamanna yfir sólarhringinn frá október 2018 til mars 2019, virkir dagar. 

Svipaða dreifingu umferðar yfir sólarhringinn er að sjá yfir vetrarmánuðina og í september, á virkum 

dögum.  Dreifingin er svipuð á öllum níu talningarstöðunum en sjá má minnstu sveiflu í fjölda 

hjólreiðamanna á Eiðsgranda og Strandgötu, eins og í september. Nauthólsvík er sem áður með mikla 

sveiflu í fjölda hjólreiðamanna árdegis og síðdegis eins og í september, en einnig talningastaðirnir við 

Geirsnef, Kóp-Hafnarfjarðarveg, Reykjanesbraut og Arnarnesveg. Hámarksklukkustundin á þessum 

stöðum er árdegis um klukkan 7.15-8.15 og er 17-20% af sólarhringsumferðinni.  Á hinum 

talningarstöðunum er hámarksklukkustundin síðdegis í kringum 16-17 og um 14-15% af 

sólarhringsumferð.  Áberandi er hversu fáir fara um Eiðsgranda og Strandgötu á hámarksklukkustund, 

en það eru aðeins 5 á Strandgötu og 8 á Eiðsgranda. Stígarnir eru greinilega ekki mikið notaðir yfir 

vetrarmánuðina á virkum degi.  

Sjá má dreifingu umferðar yfir sólarhringinn í október 2018 – mars 2019 um helgar á mynd 40.  
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MYND 40 Dreifing á fjölda hjólreiðamanna, yfir sólarhringinn frá október 2019 til mars 2018, helgar.   

Dreifing umferðar yfir sólarhringinn um helgar er svipuð yfir vetrarmánuðina og í september. 

Umferðin byrjar um klukkan 10 og stendur yfir til klukkan 16.  Dreifingin er svipuð á öllum níu 

talningastöðunum og er hámarksklukkustundin í kringum 11-14% af sólarhringsumferð. Umferð um 

Nauthólsvík er sem áður mest og minnst við Reykjanesbraut. 

 

4.1.3 Hraði hjólreiðamanna 

Hámarkshraði á hjólastígum er ekki skilgreindur, hvorki í lögum né reglugerðum en samkvæmt 

leiðbeiningum um hönnun fyrir reiðhjól ætti hámarkshraði á hjólastígum ekki að vera meiri en á 

aðliggjandi götu.   

Súluritin hér að neðan sýna hraða hjólreiðamanna. Hraðinn skiptist í eftirfarandi fjóra hraðaflokka í 

hjólateljurunum: 

 <20 km/klst 

 21-25 km/klst  

 26-30 km/klst 

 >30 km/klst   

Sjá má hlutfallsskiptingu hraða fyrir hvern teljarastað í hverju súluriti fyrir sig.  Þar sem hraðinn er 

fyrir fram skilgreindur í þessa fjóra flokka er ekki hægt að reikna út meðalhraða, 85% hraða né sjá 

hvað þeir hröðustu fara hratt.  

Fyrsta myndin sýnir hraða hjólreiðamanna í september 2018, meðaltal yfir virku dagana.  



STOFNSTÍGAR REIÐHJÓLA Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 

46 

 

MYND 41 Hraði hjólreiðamanna, september 2018, virkir dagar.  

Áberandi er hversu mikill hraði er við Nauthólsvík og við Geirsnef miðað við hina teljarastaðina. Um 

80% þeirra sem hjóluðu við Nauthólsvík í september 2018 hjóluðu yfir 25 km/klst og um 76% við 

Geirsnef.  Á hinum teljarastöðunum var hlutfallið í kringum 44% - 54% sem hjóluðu  yfir 25 km/klst.   

Á mynd 42 má sjá hraða hjólreiðamanna um helgar í september 2018.  

 

MYND 42 Hraði hjólreiðamanna, september 2018, um helgar.  
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Svipað munstur er að sjá um helgar og á virku dögunum í september.  Mun meiri hraða er að sjá við 

Nauthólsvík og Geirsnef en á hinum teljarastöðunum.  Á þessum stöðum er hlutfall þeirra sem eru að 

hjóla yfir 25 km/klst 74% við Nauthólsvík og 65% við Geirsnef en á hinum stöðunum er hlutfallið um 

33%-51%.  

Á næstu mynd má sjá hraða hjólreiðamanna yfir vetrarmánuði, meðaltal allra virku daganna.  

 

MYND 43 Hraði hjólreiðamanna, meðaltal frá október 2018 til mars 2019, á virkum dögum.    

Yfir vetrarmánuðina, á virkum dögum er hlutfall þeirra sem hjóla yfir 25 km/klst frá 37% - 74%, 

hraðastir eru þeir sem fara um Nauthólsvík og svo Geirsnef.  Lítill munur virðist vera á hraða 

hjólreiðamanna í september og svo yfir vetrarmánuðina, t.d. munar engu í hlutfalli þeirra sem hjóla 

hraðar en 25 km/klst við Hörpu (52%).  Fáir eru að hjóla hægar en 20 km/klst, flestir við Strandgötu 

og Reykjanesbraut um 14%.  

Á mynd 44 má sjá hraða hjólreiðamanna um helgar,  yfir vetrarmánuði.  
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MYND 44 Hraði hjólreiðamanna, meðaltal frá október 2018 til mars 2019, um helgar.  

Um helgar er hlutfall þeirra sem hjóla hraðar en á 25 km/klst haða frá 29% - 65%, aftur flestir við 

Nauthólsvík og Geirsnef. Lítill munur er einnig á hraða hjólreiðamanna yfir vetrarmánuðina um helgar 

líkt og á virkum dögum, þó er mesti munurinn við Nauthólsvík, yfir vetrarmánuði hjóla 9% færri yfir 

25 km/klst.  

 

 

Dreifing umferðar yfir sólarhringinn 

Til að sjá notendahópa á stígunum, og þá hvenær hraðinn er sem mestur var dreifing hraðans yfir 

sólarhringinn skoðuð fyrir hvern stað fyrir sig.  Teknar voru saman niðurstöður á dreifingu á hraða og 

fjölda hjólreiðamanna yfir sólarhringinn, á virkum dögum og svo um helgar.  Sjá má helstu 

niðurstöður á myndum 45 og 46 en niðurstöður allra talningastaða kemur fram í viðauka.  
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MYND 45 Dreifing á hraða og fjölda hjólreiðamanna yfir sólarhringinn, í september 2018, virkir dagar.  Rauðar súlur tákna 
hraða yfir 31 km/klst, bláar 26-30 km/klst, gular 21-25 km/klst og grænar 20 km/klst.  

Á virkum dögum er hraðinn yfirleitt minni um miðjan dag og mestur árdegis og síðdegis (hraði yfir 

25 km/klst) og helst þá í hendur við fjölgun hjólreiðamanna á þeim tíma.  Á dreifingu á hraða 

hjólreiðamanna má sjá hve mikill munur er á hraða hjólreiðamanna eftir talningastað, eins og sést 

mjög vel á mynd 45 þar sem niðurstöður fyrir Nauthól og Strandgötu eru sýnd saman.  
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MYND 46 Dreifing á hraða og fjölda hjólreiðamanna yfir sólarhringinn, í september 2018, helgar.  

Um helgar er ekki hægt að sjá mikla breytingu í dreifingu á hraða hjólreiðamanna yfir sólarhringinn, 

mynd 46.  Áberandi er þó hversu lágur hraði er á Strandgötu yfir miðjan dag miðað við hina 

talningastaðina en aðeins 30% hjóla yfir 25 km/klst á Strandgötu á meðan um 70% hjólreiðamanna 

hjóla yfir 25 km/klst við Nauthól og 50-60% hjólreiðamanna á hinum talningastöðunum.  
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4.2 Útfærsla stofnstíga höfuðborgarsvæðisins 

Stofnstígar hjólreiða voru skoðaðir í vettvangsferðum sem höfundur fór hjólandi og skráði niður 

útfærslu þeirra samkvæmt drögum að hönnunarleiðbeiningum fyrir hjólreiðar, þ.e. hvort um var að 

ræða hjólastíg, hjólarein, stíg með blandaðri umferð hjólandi og akandi umferðar eða stíg með 

blandaðri umferð hjólandi og gangandi umferðar. Sjá má stutta skýringu á útfærslum, ásamt lengd og 

hlutfall lengdar af heildar stofnstígakerfinu í töflu 7.  Á mynd 47 má svo sjá má útfærslu stofnstíga 

hjólreiða.  

TAFLA 7 Útfærsla stíga 2019 - skýringar   (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2018a) 

ÚTFÆRSLA STÍGA SKÝRING 
LENGD 

(KM) 

HLUTFALL 
LENGDAR AF 

HEILD 

Hjólastígar 
Er ýmist við hlið akbrautar eða fjarri götu. Er 
eingöngu fyrir umferð hjólandi. 

26,7 21,8% 

Hjólareinar 
Afmörkuð í götustæðið með þykkri línu. Á hjólarein 
ríkir einstefna.  

0,3 0,2% 

Blönduð umferð 
akandi og hjólandi  

Hjólreiðamenn og önnur umferð deila akbrautinni. 
Hjólavísar eru stundum notaðir til áherslu. 

5,8 4,7% 

Stígur án aðskilnaðar 
frá gangandi umferð 

Hjólreiðamenn deila stíg með gangandi 
vegfarendum og ber að víkja fyrir þeim. 

89,4 73,2% 

Samtals   122,2  

 

 

MYND 47 Stofnstígar hjólreiða á höfuðborgarasvæðinu 2019 – Útfærsla stíga ásamt staðsetning hjólreiðateljara  
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Á yfir 70% af lengd heildarstofnstígakerfisins deila hjólreiðamenn stíg með gangandi vegfarendum og 

ber að víkja fyrir þeim.  Á aðeins 22% af heildarkerfinu eru hjólastígar, stígar sem eingöngu eru 

ætlaðir hjólandi umferð og á tæplega 5% er blönduð umferð akandi og hjólandi.  Þrátt fyrir aukna 

uppbyggingu á hjólastígum síðastliðin ár er langt í langt þegar horft er á heildarstofnstígakerfi 

reiðhjóla á höfuðborgarsvæðinu.  

4.2.1 Útfærsla stofnstíga við hjólreiðateljara  

Nánari útfærslu stíganna við hjólreiðateljarana má sjá í töflu 8, ásamt meðalfjölda hjólreiðamanna á 

virkum degi og hlutfall hjólreiðamanna sem hjólar hraðar en 25 km/klst á virkum degi, til 

samanburðar. Staðsetningu hjólreiðateljara má sjá mynd 47.   

 

TAFLA 8 Útfærsla stíga við hraðamælingar hjólreiðamanna ásamt meðalfjölda hjólreiðamanna á virkum degi og hlutfall 
hjólreiðamanna sem hjólar hraðar en 25 km/klst á virkum degi  

TELJARASTAÐUR ÚTFÆRSLA  
MEÐALFJÖLDI 

HJÓLANDI  
Í SEPTEMBER  

HLUTFALL 
HJÓLANDI 

SEM HJÓLAR 
>25KM/KLST  
Í SEPTEMBER 

MEÐALFJÖLDI 
HJÓLANDI  

Í OKT-MARS 

HLUTFALL 
HJÓLANDI 

SEM HJÓLAR 
>25KM/KLST  
Í OKT-MARS 

1. Eiðsgrandi Hjólastígur  176 44% 55 39% 

2. Ægissíða Hjólastígur 328 54% 104 53% 

3. Harpa Hjólastígur 389 52% 145 52% 

4. Nauthólsvík Hjólastígur 776 80% 330 74% 

5. Geirsnef Hjólastígur 333 76% 144 69% 

6. Kóp. 
Hafnarfjarðarvegur 

Hjól og gangandi   154 50% 

7. Reykjanesbraut Hjól og gangandi   70 37% 

8. Arnarnesvegur Hjól og gangandi   125 52% 

9. Strandgata Hjól og gangandi 117 44% 34 37% 

Niðurstöður úr hraðateljurum sýna að almennt er ekki hjólað hraðar á hjólastígum en á 

sameiginlegum stígum með gangandi vegfarendum.  Aðeins við Nauthólsvík og Geirsnef má sjá 

afgerandi hærra hlutfall en á hinum talningastöðunum í fjölda hjólreiðamanna sem hjóla yfir 25 

km/klst.  Sjá má lýsingu á aðstæðum á þessum stöðum ásamt öllum hinum talningastöðunum á 

næstu blaðsíðum sem gæti skýrt þennan mun.  

Þar sem fæstir hjóla, við Eiðsgranda, Reykjanesbraut og Strandgötu er hlutfall þeirra sem hjóla yfir 

25 km/klst einnig lægst. Stígurinn við Eiðsgranda er samt sem áður hjólastígur en við Reykjanesbraut 

og Strandgötu er sameiginlegur stígur með gangandi vegfarendum.  

Ljósmyndir af hverjum talningastað fyrir sig má sjá á næstu síðum ásamt lýsingu á nærliggjandi 

umhverfi.  
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1. Eiðsgrandi 

Teljarinn er við hjólastíg, góð sýn er til beggja 

átta og er stígurinn í jöfnu landi.  

 

2. Ægisíða 

Teljarinn er við hjólastíg, góð sýn er til beggja 

átta og er stígurinn í jöfnu landi.  

 

3. Harpa 

Teljarinn er við hjólastíg, góð sýn er til beggja 

átta og er stígurinn í jöfnu landi. 

 

4. Nauthólsvík (Fossvogur) 

Teljarinn er við hjólastíg, góð sýn er til beggja 

átta og er stígurinn í jöfnu landi næst 

teljaranum. Hins vegar er ágætis halli rétt áður 

en komið er að teljaranum bæði austan og 

vestan megin við teljarann (teljarinn í nokkurs 

konar dæld). Gæti skýrt að einhverju leiti hátt 

hlutfall þeirra sem hjóla yfir 25 km/klst við 

teljarann.  
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5. Geirsnef 

Teljarinn er við hjólastíg, góð sýn er til beggja 

átta og er stígurinn í jöfnu landi.  

 

6. Kópavogur – Hafnarfjarðarvegur 

Teljarinn er á sameiginlegum stíg fyrir hjólandi 

og gangandi vegfarendur.  Kross gatnamót eru 

rétt sunnan við teljarann sem gæti haft áhrif á 

hraða hjólreiðamanna. Nokkuð góð sýn er við 

teljarann þegar hjólað er frá norðri til suðurs 

(beint áfram á mynd) en ekki á þeim sem koma 

að gatnamótunum frá austri eða vestri. 

Góður halli er á stígnum, sérstaklega norðan 

megin við teljarann.  

 

7. Reykjanesbraut 

Teljarinn er á sameiginlegum stíg fyrir hjólandi 

og gangandi vegfarendur. Góð sýn er til beggja 

átta en teljarinn er í góðum halla, sérstaklega 

austan megin við teljarann.  

 

8. Arnarnesvegur 

Teljarinn er á sameiginlegum stíg fyrir hjólandi 

og gangandi vegfarendur. Góð sýn er til beggja 

átta en teljarinn er í nokkuð góðum halla. 
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9. Strandgata 

Teljarinn er á sameiginlegum stíg með gangandi 

vegfarendur. Ágætis sýn er á stígnum sjálfum en 

þröngt er að stígnum norðan og sunnan megin 

við stíginn með grjóthleðslu. Upplifun 

hjólreiðamannsins er því þrengsli ásamt því að 

takmarkað aðgengi er að stígnum frá 

Strandgötu. Stígurinn er í jöfnu landi. 

 

MYND 48  Aðstæður við hraðamælanna níu á höfuðborgarsvæðinu 

 

Aðstæður við teljarana getur haft áhrif á fjölda og hraða hjólreiðamanna, þá aðallega á hraða 

hjólreiðamanna. Teljari við Nauthólsvík er t.d. með góðan halla rétt áður en komið er að teljaranum 

beggja vegna þar sem hjólað er niður á móti sem klárlega ýtir undir hraða hjólreiðamanna. Hins vegar 

er teljarinn við Geirsnef í jöfnu landi sem skýrir ekki hátt hlutfall hjólreiðamanna sem hjólar yfir 

25 km/klst. Sambærilegar aðstæður eru við Eiðsgranda, góð sýn og hjólastígur í jöfnu landi en hlutfall 

þeirra sem hjóla yfir 25 km/klst er um helmingi lægra, 39% á móti 74% við Geirsnef. Þessar 

niðurstöður ásamt niðurstöður úr dreifingu á fjölda hjólreiðamanna yfir sólarhringinn (mynd 37) 

benda til þess að þar sem hjólreiðamenn eru á leið til og frá vinnu eða skóla, þ.e. nota stígana sem 

samgöngustíga eru hreinlega á mikilli hraðferð.   
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Útfærsla og hönnun hjólastíga getur haft áhrif á það hversu gagnlegt og öruggt það er að hjóla. 

Samtengt hjólastíganet gefur hjólandi vegfarendum möguleika á að ferðast beina leið á milli staða án 

óþarfa krókaleiða. Taka þarf einnig tillit til þess að fjölbreyttur hópur hjólreiðamanna notar 

hjólastígana sem hafa ekki allir sama tilgang. Umferðaröryggi á hjólastígum er því gríðarlega 

mikilvægt og getur haft áhrif á hversu margir nota stígana.  

5.1 Umferðarslys á hjólandi vegfarendum  

Samkvæmt slysagögnum Samgöngustofu var fjöldi slasaðra hjólreiðamanna 737 innan 

sveitarfélagsmarka höfuðborgarsvæðisins á árunum 2010-2018. Alls voru tvö banaslys á tímabilinu, 

177 slys á hjólreiðamönnum með meiriháttar meiðsli og 558 slys á hjólreiðamönnum með 

minniháttar meiðsli. Um 76% skráðra slysa á hjólreiðamönnum orsökuðu því minniháttar meiðsl og 

24% meiriháttar meiðsl. Sjá má sundurliðun slysa eftir árum á mynd hér að neðan ásamt fjölda 

hjólreiðamanna frá 2013 þegar Reykjavíkurborg byrjaði að fylgjast með fjölda hjólreiðamanna á 8 

stöðum í borginni með handtalningum (kafli 4.1.1) og hlutdeild hjólreiða í ferðavenjukönnun SSH 

(kafli 2.5).   

 

MYND 49 Fjöldi skráðra hjólreiðaslysa á árunum 2010 – 2018,  innan sveitarfélagsmarka höfuðborgarsvæðisins.  

Slysum á hjólreiðamönnum hefur fjölgað á síðustu árum en á sama tíma hefur fjöldi hjólreiðamanna í 

umferðinni aukist.  Á árunum 2010-2013 voru að meðaltali um 65 umferðarslys á hjólreiðamönnum 

en á árunum 2014-2017 var meðaltalið um 97 umferðarslys sem lækkaði síðan í fyrra niður í 88 

umferðarslys.  Staðsetning allra umferðarslysa á hjólreiðamönnum, á árunum 2010-2018, sést á 

slysakorti á mynd 50. 

5 UMFERÐARÖRYGGI HJÓLASTÍGA 
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MYND 50 Staðsetning umferðarslysa, hjólandi vegfarenda á höfuðborgarsvæðinu,  árin 2010-2018.  Grænir punktar tákna, 
slys með minniháttar meiðslum, appelsínugulir hringir slys með meiriháttar meiðslum og rauður kross táknar 
banaslys.  

 

Óljósa samþjöppun má sjá á staðsetningu umferðarslysa á hjólandi vegfarendum, einna helst 

miðsvæðis í Reykjavík, en annars eru umferðarslysin á víð og dreif um höfuðborgina og ekki endilega 

á stofnstígakerfi hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu (einnig má sjá lykilleiðir stofnstíga á slysakortinu). 

Umferðarslysin voru greind nánar, sem sjá má í töflu 10 og greindust umferðarslysin niður í 34 

slysategundir. Aðeins voru helstu slysategundir greind nánar (þ.e. tegundir með 10 eða fleiri slysum á 

tímabilinu).  

TAFLA 9 Fjöldi umferðarslysa á hjólandi vegfarendum á höfuðborgarsvæðinu eftir tegund slysa, á árunum 2010-2018 

ÁR 
Á 

GANGBRAUT 
ÞVERUN 

AKBRAUTAR 
Á BIFREIÐA-

STÆÐI 
Á 

GANGSTÉTT 
FALL AF 

REIÐHJÓLI 
Á AKBRAUT ALLS 

2010 4 19 1 7 17 5 53 

2011 9 11 3 2 18 7 50 

2012 13 8 2 8 21 8 60 

2013 12 9 1 3 34 5 64 

2014 11 19 3 6 39 9 87 

2015 12 13  1 46 9 81 

2016 16 13 3 6 43 6 87 

2017 9 15  2 56 6 88 

2018 10 16 1 5 45 8 85 

Samtals 96 123 14 40 319 63 655 
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Flest umferðarslys á hjólandi vegfarendum urðu við fall af reiðhjóli eða rúmlega 40% af öllum 

hjólreiðaslysunum á tímabilinu. Flest þessara slysa voru með minniháttar meiðslum, eða rúmlega 

70%. Fyrri rannsóknir á hjólreiðamönnum hafa sýnt að helsta orsök slysa þar sem hjólreiðamaður 

slasast og engin önnur ökutæki eiga í hlut er vegna mistaka hjólreiðamannsins, oftast þegar hjólað 

var á fyrirstöðu, vegna yfirborðs vegarins/stígsins (hálka, laysamöl og bleyta), truflast vegna annarrar 

umferðar eða vegna upphækkunar (kantsteins) (Vegagerðin, 2014 og 2016). 

Næst flest umferðarslys á hjólandi vegfarendum urðu þegar hjólreiðamaður hjólar þvert yfir akbraut, 

svo þegar ekið er á hjólreiðamann á gangbraut og einnig á akbraut.  Ekki nema tæp 9% allra 

hjólreiðaslysa á tímabilinu urðu þegar ekið/hjólað er á hjólreiðamann á gangstétt (hér getur bæði 

vélknúið ökutæki átt sök sem og annar hjólreiðamaður), eða 40 skráð umferðarslys, sjá nánar í kafla 

5.2.  

Aldur þeirra hjólandi vegfarenda sem lentu í umferðaslysi var greindur og var tæplega 40% 

vegfarenda á grunnskólaaldri (6 - 16 ára). Þar af voru flestir á grunnstigi (6-10 ára) eða 13% allra 

vegfarenda á tímabilinu, 10% voru á miðstigi (11-13 ára) og 12% á efsta stigi (14-16 ára). Tæplega 1% 

vegfarenda voru á leikskólaaldri (5 ára og yngri).  Greinilegt er að stór hluti þeirra sem lentu í 

hjólreiðaslysi á höfuðborgarsvæðinu eru grunnskólabörn á aldrinum 6-16  ára og þarf að skoða öryggi 

þeirra betur í umferðinni ásamt hvernig fræðslu og kennslu er háttað á því að vera hjólandi í 

umferðinni.  Um 12% hjólandi vegfarenda sem slösuðust voru á aldrinum 17-27 ára, 13% á aldrinum 

28-38 ára, 18% á aldrinum 39-49, 14% á aldrinum 50-60 ára og 7% voru 60 ára og eldri.  

5.2 Umferðarslys á hjóla- göngustígum 

Samkvæmt slysagögnum Samgöngustofu urðu alls 123 umferðarslys á hjólandi vegfarendum á 

stofnstígum hjólreiða á árunum 2010-2018, 31 slys með meiriháttar meiðslum og 92 með minniháttar 

meiðslum.  Sjá má sundurliðun slysanna eftir árum á mynd 51 ásamt fjölda hjólreiðamanna á 8 

talningastöðum í Reykjavík frá 2013 og hlutdeild hjólreiða í ferðavenjukönnun SSH (kafli 2.5).   

 

MYND 51 Fjöldi slysa á hjólandi vegfarendum á stofnstígum hjólreiða,  árin 2010 – 2018   
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Ekki er hægt að sjá afgerandi fjölgun eða fækkun í umferðarslysum á þeim árum sem eru hér til 

skoðunar. Árin 2014 og 2017 eru þó með afgerandi með flest umferðarslysin en þá er jafnframt 

aukning í fjölda hjólreiðamanna í handtalningu frá Reykjavíkurborg. Ánægjulegt er þó að sjá að 

umferðarslysin jukust ekki árið 2018 í takt við aukningu í fjölda hjólreiðamanna.  Einnig er jákvætt að 

fækkun var í slysum með meiriháttar meiðsli á árunum  2017-2018.   

Sjá má staðsetningu slysanna sem urður á stofnstígum hjólreiða á slysakorti á mynd  52.  

 

MYND 52 Staðsetning umferðarslysa, hjólandi vegfarenda á stofnstígum hjólreiða,  árin 2010 – 2018.   

 

Óljósa samþjöppun má sjá á staðsetningu umferðarslysa á hjólandi vegfarendum, einna helst á gulu 

lykilleið hjólreiða frá Sæbraut að Grensásvegi sem að stærstum hluta var ekki aðskilin leið gangandi 

og hjólandi fyrr en árið 2018 og einnig á þvergötum sem ekki eru ljósastýrðar eins og t.d. við 

Skeiðarvog og Álfheima.  

 

Umferðarslysin voru greind nánar, sem sjá má í töflu 11 og greindust umferðarslysin niður í 14 

slysategundir. Aðeins voru helstu slysategundir greind nánar (þ.e. tegundir með 5 eða fleiri slysum á 

tímabilinu).  
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TAFLA 10 Tegund umferðarslysa á hjólandi vegfarendum á höfuðborgarsvæðinu á stofnstígum, á árunum 2010-2018 

ÁR 
Á 

GANGBRAUT 
ÞVERUN 

AKBRAUTAR 
Á 

GANGSTÉTT 
FALL AF 

REIÐHJÓLI 
Á AKBRAUT ALLS 

2010 1 2  1  4 

2011 2 1  9  12 

2012 2  2 6 1 11 

2013 2   7 1 10 

2014 2  3 10 3 18 

2015 2   7 1 10 

2016 5 1  7  13 

2017  2  17  19 

2018 2 4 1 6 2 15 

Samtals 18 10 6 70 8 112 

Flest umferðarslys á hjólandi vegfarendum á stofnstígum hjólreiða urðu einnig við fall líkt og öll 

hjólreiðaslys á tímabilinu, eða tæplega 60%. Flest þessara slysa voru með minniháttar meiðslum, eða 

rúmlega 70%.  Næst flest umferðarslys á hjólandi vegfarendum urðu þegar ekið var á hjólreiðamann á 

gangbraut, svo þegar hjólreiðamaður hjólaði þvert yfir akbraut og loks þegar ekið var á hjóleiðamann 

á akbraut.  Ekki nema 5% hjólreiðaslysanna sem urðu á stofnstígum hjólreiða eru skráð á gangstétt, 

þ.e. þegar ekið/hjólað er á hjólreiðamann á gangstétt (hér getur bæði vélknúið ökutæki átt sök sem 

og annar hjólreiðamaður), eða 6 skráð umferðarslys. Orsök slysanna sem eiga sér stað á stofnstígum 

hjólreiða er því yfirleitt önnur.   Umferðarslysin á stofnsígum hjólreiða voru einnig skoðuð með 

útfærslu stofnstíganna undir (sjá kafla 4.2) sem sjá má á slysakorti á mynd 53.  

 

MYND 53 Staðsetning umferðarslysa, hjólandi vegfarenda á stofnstígum hjólreiða árin 2010 – 2018,  ásamt útfærslu 
stofnstíganna og staðsetningu hjólreiðateljarana.  
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Ekki má sjá neinn marktækan mun á fjölda umferðarslysa á hjólreiðamönnum á stofnstígum hjólreiða 

eftir útfærslu stíganna. Ekki er heldur hægt að sjá marktækan mun á alvarleika slysanna eftir 

útfærslu, um 20% slysa sem verða á hjólastígum orsaka meiriháttar meiðsl og um 28% slysa sem 

verða á sameiginlegum stíg gangandi og hjólandi orsaka meiriháttar meiðsl.  

Sjá má nánari greiningu á umferðarslysunum eftir útfærslu stíga í töflu 11 (aðeins helstu 

slysategundir greind nánar líkt og áður). Jafnframt má sjá hlutfall slysa eftir útfærslu stíga2 í sömu 

töflu.     

TAFLA 11  Fjöldi umferðarslysa á hjólandi vegfarendum á höfuðborgarsvæðinu á stofnstígum eftir tegund slysa, á árunum 
2010-2018 

ÚTFÆRSLA 
HLUTFALL 
LENGDAR 
AF HEILD 

HLUTFALL 
SLYSA  EFTIR 
ÚTFÆRSLU 

Á GANG-
BRAUT 

ÞVERUN 
AKBRAUTAR 

Á GANG-
STÉTT 

FALL AF 
REIÐHJÓLI 

Á 
AKBRAUT 

ALLS 

 
Hjólastígar 22% 24% 3 3  18 4 28 

Hjól  og 
akandi 5% 8% 2 1  4 1 8 

Hjól og 
gangandi 73% 67% 13 6 6 48 3 76 

Samtals    18 10 6 70 8 112 

 

Ekki má sjá neina afgerandi niðurstöðu í hlutfalli hjólreiðaslysa eftir útfærslu stíga á tímabilinu. 

Áberandi er þó hátt hlutfall þeirra sem falla af reiðhjóli í öllum útfærslum, eða um 50-60% slysanna.  

Hærra hlutfall má þó sjá í slysum á akbraut á hjólastígum en í öðrum útfærslum, eða um 14% á móti 

4% á sameiginlegu stígum fyrir hjólandi og gangandi.  

Ekki er um mörg slys að ræða á tímabilinu, sérstaklega ekki á hjólastígum og þar sem hjólreiðamenn 

deila akbraut með akandi umferð. Skýringin er einfaldlega sú að ekki er langt síðan að fyrstu 

hjólastígarnir voru lagðir á höfuðborgarsvæðinu. Erfitt er því að draga miklar ályktanir um þessi 

umferðarslys að einhverju ráði.   

 

   

                                                           
2 Tekið var tillit til ástands stíganna það ár þegar slysin áttu sér stað. 
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I. Er tímabært að flokka hjólreiðastíga í skipulagsáætlunum ? 

Samtök sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu hafa unnið að lykilleiðum stofnstíga hjólreiða sem 

skilgreina stofnstígakerfið. Í svæðisskipulaginu er sýnt kort af helstu göngu- og hjólaleiðum sem hefur 

svæðisbundið vægi (mynd 3), þ.e. almenn stefna sem á að vera útfærð nánar í aðalskipulagi 

sveitarfélaga. Ekkert kort í svæðisskipulaginu sýnir stofnstígakerfi hjólreiða eins og SSH er búið að 

skilgreina það (lykilleiðir hjólreiða) en í stórum dráttum eru um sömu leiðir að ræða.   

Í aðalskipulagi sveitarfélagana vantar enn skilgreiningar á stofnstígum hjólreiða, aðeins 

Reykjavíkurborg og Seltjarnesbær er með skilgreint hjólastígakerfi í aðalskipulagsáætlunum sínum. 

Hin sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru öll með sameiginlegt göngu- og hjólastígakerfi þrátt fyrir 

að sum þeirra nefna stofnstíga.  Reykjavíkurborg leggur áherslu á að aðskilja gangandi og hjólandi 

umferð á stofnleiðum hjólreiða með aðskildum hjólabrautum, malbikuðum vegöxlum, hjólareinum og 

notkun hjólavísa. Ekki er sýnt á korti hvaða stofnleiðir það eru. Reykjavíkurborg er jafnframt með 

mjög metnaðarfulla hjólreiðaáætlun þar sem stefnt er að uppbyggingu á um 30 km af hjólaleiðum á 

tímabilinu 2015-2020 og sýnt kort af þeim leiðum. Ekki eru það sömu leiðir og SSH skilgreinir sem 

stofnstíga hjólreiða.   

Tímabært er að stofnstígar hjólreiða séu skilgreindar í skipulagsáætlunum.  Með því að skilgreina 

stofnstíga hjólreiða í skipulagsáætlunum á höfuðborgarsvæðinu er lagður grunnurinn að heildstæðu 

neti reiðhjólastíga sem ýtir undir hjólreiðar sem samgöngumáta. Mikilvægt er því að koma 

stofnstígum hjólreiða inn í aðalskipulögin svo hægt sé að vinna markvist að uppbyggingu hjólastíga.  

Gerð, útfærsla og síðan flokkun hjólastíga er síðan ákvörðun sem þarf að taka í nánari 

hönnunarútfærslu hvers stígs fyrir sig, þar sem umhverfi, áætlaður fjöldi hjólreiðamanna o.fl hefur 

áhrif.   

 

II. Hvað margir eru að nota stígana og hver er raun hraði hjólreiðamanna á stofnstígum 

hjólreiða á höfuðborgarasvæðinu? 

Samkvæmt nýjustu ferðavenjukönnun SSH og Vegagerðarinnar jókst hlutdeild hjólreiðar úr 4% árið 

2011 í 6% árið 2017. Það jafngildir því að íbúar höfuðborgarsvæðisins hafi farið yfir 50 þúsund ferðir á 

reiðhjóli á venjulegum degi í október 2017 (Reykjavíkurborg, 2018b). Samkvæmt handtalningum sem 

Reykjavíkurborg hefur verið að framkvæma síðastliðin ár hefur fjöldi hjólreiðamanna aukist um 50% í 

september og desember á fimm árum (2013-2018). Í marsmánuði var fjölgunin um 40% og í júní um 

30%. Fjölgunin er mikil og sérstaklega yfir vetrarmánuðina sem gefur okkur vísbendinu að hjólreiðar 

sem samgöngumáti sé að aukast en ekki bara til útivistar og hreyfingar.  

Af talningastöðunum níu sem voru hér til skoðunar, fóru flestir hjólreiðamenn um Nauthólsvík eða 

776 að meðaltali á virkum degi í september og 330 í október-mars.  Til samanburðar var 

meðalumferð á Miklubraut, milli Kringlumýrarbrautar og Bústaðavegar 44 þúsund ökutæki/dag árið 

2017 (Vegagerdin, 2017).  Fjöldi hjólreiðamanna við Nauthólsvík er því rétt um 2% af fjölda ökutækja 
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sem fara um Miklubraut á sambærilegum stað í borginni. Hér er einungis um haust- og vetrarmánuði 

að ræða, mjög líklega hjóla fleiri um Nauthólsvík yfir vor- og sumarmánuði sem myndi þá hækka 

hlutfallið enn frekar.  

Talningastaðirnir við Nauthólsvík og Geirsnef eru með áberandi hærra hlutfall í fjölda hjólreiðamanna 

á virkum dögum en um helgar í september. Einnig má sjá í dreifingu á fjölda þeirra yfir sólarhringinn 

að umferðin árdegis og síðdegis er afgerandi í sólarhringsumferðinni, sérstaklega við Nauthólsvík sem 

gefur vísbendingu um að stígurinn sé mikill samgöngustígur. 

Í október-mars eru flest allir talningastaðirnir með meiri notkun á stígunum á virkum dögum en um 

helgar. Mjög líklega er stór hluti þeirra sem hjóla yfir vetrarmánuðina að nota stígana sem 

samgöngustíga á leið sinni til og frá vinnu eða skóla. Aðeins Eiðsgrandi, Ægisíða og Strandgata eru 

með hærra hlutfall um helgar og eru þeir stígar líklega notaðir meira til útivistar og hreyfinga. 

Raunhraði hjólreiðamanna á stígunum er misjafn eftir staðsetningu. Hraðast fara hjólreiðamenn við 

Nauthólsvík og Geirsnef og hjólað er á öllum stöðunum hraðar á virkum dögum en um helgar. Á 

virkum degi í september hjóla 80% hjólreiðamanna yfir 25 km/klst hraða við Nauthólsvík og 76% við 

Geirsnef. Þar af hjóluðu 31% hjólreiðamanna hraðar en 30 km/klst við Nauthólsvík og 18% á 

Geirsnefi.  Á hinum stöðunum var hlutfall þeirra sem hjóluðu yfir 25 km/klst í kringum 44-54% á 

virkum dögum.  Lítill munur er á hraða hjólreiðamanna í september mánuði og í október-mars nú í 

vetur, t.d. voru 74% sem hjóluðu hraðar en 25 km/klst við Nauthólsvík og 69% við Geirsnef. Á hinum 

stöðunum var hlutfall þeirra sem hjóluðu yfir 25 km/klst 37-53% á virkum dögum í október-mars. 

Mjög líklega hefur veðurfar hér mikil áhrif ásamt vetrarþjónustu, þ.e. hversu vel og oft stígarnir eru 

hreinsaðir yfir veturinn. Veturinn 2018-2019 var frekar mildur vetur sem gæti útskýrt þessar 

niðurstöður.  Áhugavert væri að rannsaka betur tíðarfar yfir vetrartímann og bera saman við fjölda og 

hraða hjólreiðamanna til að sjá hvort og þá hversu mikið tíðarfar hefur áhrif á hjólreiðamenn.      

 

III. Er fjöldi og hraði hjólreiðamanna orðinn það mikill að tímabært er að flokka niður 

hjólreiðastíga eftir notkun? 

Eins og niðurstöður úr hraðamælingum hjólreiða sýna er hlutfall hjólreiðamanna sem hjóla hraðar en 

25 km/klst gríðarlega hátt á flest öllum talningastöðunum.  Við þessar aðstæður getur skapast hætta 

við aðra vegfarendur á þeim stígum þar sem ólíkir hópar koma saman. Ljóst er að sameiginlegir stígar 

með gangandi vegfarendum á stofnleið hjólreiða er ekki ásættanleg lausn, hvorki fyrir gangandi 

vegfarendann né þann hjólandi. Einnig sýna niðurstöður að miklar sveiflur er í dreifingu á hraða og 

fjölda hjólreiðamanna yfir sólarhringinn á virkum dögum. Sveiflurnar eru áberandi miklar árdegis og 

síðdegis þegar flestir eru á leið sinni til og frá vinnu eða skóla. Draga má þá ályktun að þörfin fyrir 

samgöngustíga sé mikil og má sjá af hraðamælingum á þessum tíma dags að flestir eru á hraðferð. 

Huga þarf að þessu við hönnun og skipulag á stofnstígakerfinu, er verið að hanna stíginn fyrir 

ferðamáta, þ.e. samgöngustíg eða á stígurinn að vera til útivistar.  

Flest skráð umferðarslys á hjólandi vegfarendum urðu við fall af hjóli eða rúmlega 40% af öllum 

hjólreiðaslysunum á tímabilinu, tæplega 60% slysa á stofnstígum hjólreiða.  Eins og fyrr hefur komið 

fram sýna rannsóknir að helstu orsök slysa þar sem hjólreiðamaður slasast og engin önnur ökutæki 

eiga í hlut eru vegna mistaka hjólreiðamannsins, þ.e. þegar hjólað var á fyrirstöðu, vegna yfirborðs 
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vegarins/stígsins (hálka, lausamöl og bleyta), truflast vegna annarrar umferðar eða vegna 

upphækkunar (yfirleitt vegna kantsteins).   

Niðurstöðurnar sýna hversu mikilvægt það er að byggja upp stofnstígakerfið aðeins fyrir hjólandi 

vegfarendur og tryggja þannig örugga og greiða leið fyrir hjólreiðamenn. 

 

IV. Hvar er þörf á úrbótum í stofnstígakerfinu samkvæmt drögum að 

hönnunarleiðbeiningum fyrir hjólreiðar ? 

Yfir 70% af skilgreindum stofnleiðum hjólreiða eru stígar þar sem hjóleiðamenn deila stíg með 

gangandi vegfarendum og ber hjólreiðamönnum, samkvæmt umferðarlögum að víkja fyrir þeim 

gangandi.  Samkvæmt leiðbeiningunum á stofnleið ekki að vera sameiginlegur stígur með gangandi 

vegfarendum (nema í undantekningartilfellum þar sem umferð gangandi og hjólandi er mjög lítil). Yfir 

70% af stofnleiðum hjólreiða uppfyllir því ekki kröfur leiðbeininganna ef horft er til þess að um 

stofnleiðir er að ræða.  Um 90 km af stígum þarf að uppfæra í hjólastíga eða hjólareinar til að uppfylla 

gæðakröfur sem stofnstígar hjólreiða eiga að hafa.   

5% eru stígar þar sem hjólreiðamenn og önnur umferð deila akbraut og eru hjólavísar oft notaðir til 

áherslu. Samkvæmt leiðbeiningunum ætti aðeins í algjörum undantekningatilfellum stofnleið að vera 

í bland við umferð akandi (í þeim tilfellum þar sem hámarkshraði ökutækis er undir 40km/klst og 

sólarhingsumferð er frá 1-4 þúsund). Rannsóknir hafa einnig sýnt að falskt öryggi getur hlotist af því 

að merkja hjólaleiðir með hjólavísum.   

Við hönnun á hjólastíg þarf að taka tillit til áætlaðs fjölda bæði gangandi og hjólandi vegfarenda 

þegar breidd stígs er ákvarðaður. Samkvæmt leiðbeiningunum er lágmarksbreidd sameiginlegs stígs 

2,5m en æskilegt sé að sameiginlegur stígur sé 3,0m svo að hjólreiðamaður komist fram hjá tveimur 

mönnum sem ganga hlið við hlið.  Þar sem niðurstöður liggja fyrir á níu stöðum á 

höfuðborgarsvæðinu um fjölda hjólandi vegfarenda og auðvelt er að ná í niðurstöður um fjölda 

gangandi3 var ákveðið að taka niðurstöðurnar saman til að sýna æskilega útfærslu staðanna 

samkvæmt leiðbeiningum. Þannig má sjá hvort stígarnir séu í samræmi við leiðbeiningarnar og hvort 

ástæða sé að hafa stígana breiðari skv. töflu 5.   

Í töflu 12 má sjá þessar niðurstöður settar saman fyrir hvern talningastað, ásamt útfærslu stíganna 

borin saman við æskilega útfærslu samkvæmt drögum að hönnunarleiðbeiningum fyrir hjólreiðar.   

 

 

  

                                                           
3 Niðurstöður voru unnar eins og hraðamælingar hjólreiðamanna, sjá kafla 3.3.1 
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TAFLA 12 Niðurstöður á útfærslu stíga við teljarastaði  

TELJARASTAÐUR ÚTFÆRSLA  
BREIDD 
STÍGS 
[m] 

FJÖLDI 
HJÓLANDI Á 
HÁMARKS- 

KLST 

FJÖLDI 
GANGANDI 

Á 
HÁMARKS- 

KLST 

ÆSKILEG 
ÚTFÆRSLA* 

ÁSAMT 
LÁGMARKS-
BREIDD [m] 

1. Eiðsgrandi Hjólastígur  G:2,0   H:2,5 30 29 S:3,0 

2. Ægissíða Hjólastígur G:3,0   H:2,5 50 50 
Hjólastígur 
G:2,0  H:2,5 

3. Harpa Hjólastígur G:3,0   H:2,5 52 196** 
Hjólastígur 
G:2,0  H:2,5 

4. Nauthólsvík Hjólastígur G:3,0   H:2,5 136 94 
Hjólastígur 
G:2,0  H:2,5 

5. Geirsnef Hjólastígur G:3,0  H:2,5 55 22 
Hjólastígur 
G:2,0  H:2,5 

6. Kóp. 
Hafnarfjarðarvegur 

Hjól og 
gangandi 

S:4,0 27*** 24 S:3,0 

7. Reykjanesbraut 
Hjól og 

gangandi 
S:3,0 13*** 12 S:2,5 

8. Arnarnesvegur 
Hjól og 

gangandi 
S:3,0 25*** 39 S:3,0 

9. Strandgata 
Hjól og 

gangandi 
S:3,5 18 73 

Hjólastígur 
G:2,0  H:2,5 

*   skv. töflu 4 í drögum að hönnunarleiðbeiningum fyrir hjólreiðar (SSH, 2018a) 
** Ekki fengust gögn úr teljaranum, en niðurstöður úr Borgarvefsjá sýndi meðalumferð á hámarkskluskkustund á 
sunnudögum væri 196.  
*** Einu staðirnir þar sem hámarksklukkustund er yfir tímabilið október 2018 til mars 2019 þar sem ekki voru til 
talningar fyrir september 2018. Samkvæmt öllum hinum talningastöðunum var mun meiri umferð hjólreiðamanna í 
september en á þessu tímabili. Líklegast vanmetinn fjöldi.  

Sex staðir af níu uppfylla kröfur leiðbeininganna (merktir grænir í töflu 12).  Flestir stígarnir eru 

breiðari en kröfurnar gera ráð fyrir m.v. fjölda hjólandi og gangandi á hámarksklukkustund. Tveir 

staðir eru á mörkunum (merktir gulir í töflu 12), sérstaklega þar sem talið er að fjöldi hjólandi sé 

vanmetinn þar sem einungis er vitað um umferð í október-mars en ekki í september mánuði þegar 

umferð hjólandi er mun hærri, sjá mynd 36.  Einn staður, Strandgata (merkt með appelsínugulu í töflu 

12) uppfyllir alls ekki kröfur leiðbeininganna þar sem stígurinn ætti að vera aðskildur miðað við fjölda 

gangandi vegfarenda.   

Þess má geta að samkvæmt skýringu á hjólahraðbraut, braut þar sem hægt er að hjóla yfir 25 km/klst 

ætti breidd stígsins að vera að lágmarki 3,5m fyrir tvístefnu stíg.  Enginn stígur við talningastaðina 

uppfyllir þær kröfur, þó svo að 50%-80% notenda á stígunum séu að hjóla hraðar en 25 km/klst 

(nema á Strandgötu og Eiðsgranda þar sem hlutfallið er 44%).   
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Samgöngur eru helsta ástæða aukningar á losun gróðurhúsalofttegunda síðan árið 2013 og er losun í 

vegasamgöngum þriðjungur af heildarlosun Íslands.  Losun gróðurhúsalofttegunda er á beinni ábyrgð 

íslenskra stjórnvalda og ljóst er að eitthvað þarf að breytast í samgöngumálum svo Ísland standi við 

skuldbindingar sínar gagnvart ESB.    

Talningar frá Reykjavíkurborg sýna allt að helmings aukningu í fjölda hjólreiðamanna frá árinu 2013 til 

ársins 2018.  Stígaframkvæmdir sem hafa verið gerðar á undanförnum árum hafa aukið möguleika til 

hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu og hafa ýtt undir hjólreiðar sem ferðamáta allan ársins hring. Sýna 

þessar niðurstöður okkur að tækifæri er að gera enn betur fyrir hjólreiðar sem ferðamáta og eru þar 

miklir möguleikar að ná markmiðum SSH í aukinni hlutdeild gangandi- og hjólandi vegfarenda (30% 

árið 2030).  Æskilegt væri að ríkið og sveitarfélög myndu grípa tækifærið og leggja meiri áherslu á 

góða innviði fyrir hjólreiðar, þ.e.  fjölga hjólastígum, bæta vetrarþjónustu og hreinsun hjólastíga og 

gera hjólreiðar að raunverulegum valkosti í ferðamáta.  Eitt af lykilatriðum í að gera hjólreiðar að 

raunverulegum valkosti í ferðamáta liggur hjá sveitarfélögunum, að setja skýrar inn í aðalskipulög sín 

skilgreiningu á stofnstígum hjólreiða. Þannig er hægt að vinna markvist að uppbyggingu hjólreiða á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Niðurstöður verkefnisins sýna að hraði og fjöldi hjólreiðamanna er orðinn það mikill að ekki er lengur 

ásættanlegt að vera með sameiginlega stíga fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur á stofnstígum 

hjólreiða. Þrátt fyrir að niðurstöður verkefnisins sýni fjölda og hraða hjólreiðamanna í september en 

ekki yfir sumarmánuði þá er september nokkuð lýsandi yfir fjölda hjólreiðamanna yfir sumarið 

samkvæmt talningum frá Reykjavíkurborg (september er 80% af fjölda hjólreiðamanna í júní). 

Nauðsynlegt er þó að skoða það nánar til staðfestingar. Einnig þarf að skoða hraða hjólreiðamanna 

yfir sumarmánuði og bera saman við niðurstöður verkefnisins til að sjá hvort hraði hjólreiðamanna sé 

enn meiri yfir sumarið en í september. Hraði hjólreiðamanna var sambærilegur í september 2018 og 

október 2018 – mars 2019 svo ekki er víst að hlutfallslega sé hraði hjólreiðamanna meiri yfir 

sumarmánuði þrátt fyrir betri aðstæður (yfirborð stíga og veðurfar) og fleiri hjóli á götuhjólum 

(e. racing bicycle). Ekki má gleyma því að á sumarmánuðum eru einnig fleiri hópar sem nota stígana 

sem fara ekki eins hratt yfir á reiðhjóli, eins og t.d. börn.  Einungis er hægt að sjá fjölda 

hjólreiðamanna í fyrir fram skilgreindum hraðaflokkum og líklegt er að niðurstöðurnar beri þess 

merki. Áhugavert væri að sjá raunhraða hjólreiðamanna til að geta fundið út meðalhraða þeirra, 

hámarkshraða og 85% hraða eftir árstíðum.  

Niðurstöður umferðarslysa á hjólreiðamönnum gefur vísbendingu að útfærsla stígana, truflun við 

aðra vegfarendur eða viðhald stígsins (bæði ástand yfirborðs og sandur/snjór o.s.frv.) geta átt þar 

sök.  Gæði og öryggi hjólastíga skiptir máli og getur gott og öruggt hjólastígakerfi hvatt til frekari 

hjólreiða.  Það sem skiptir mestu máli er breidd hjólastígsins, beinar og öruggar hjólaleiðir sem tengja 

helstu hverfi, skóla og þjónustu saman, örugg gatnamót þar sem hjólastígur er tekinn fram hjá eða 

sett á forgangstýrð umferðarljós, góð lýsing, aðlaðandi umhverfi, og síðast en ekki síst þarf að huga 

að hjólastígum strax í upphafi gatnahönnunar en ekki sem viðbót við núverandi gatnakerfi.  Á 

stofnstíg hjólreiða þar sem stígarnir ættu að vera hannaðir fyrir ferðamáta, þ.e. samgöngustíg er 

æskilegt að hafa í huga að flestir eru á hraðferð og hjóla yfir 25 km/klst. Samkvæmt skýringu á 
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hjólahraðbraut, braut þar sem hægt er að hjóla yfir 25 km/klst ætti breidd stígsins að vera að 

lágmarki 3,5m fyrir tvístefnu stíg.  Hjólreiðastígar sem hannaðir eru í dag á höfuðborgarsvæðinu eru 

yfirleitt um 2,5m breiðir.  Samkvæmt drögum að hönnunarleiðbeiningum fyrir hjólreiðar þarf 

hjólastígur ekki að vera 3,5m á breidd fyrr en fjöldi hjólandi vegfarenda er orðinn yfir 750 á 

hámarksklukkustund. Þrátt fyrir að fjöldi hjólreiðamanna á höfuðborgarsvæðinu sé ekki orðinn svona 

mikill þarf að hafa í huga að hjólreiðamenn eru oft á tíðum á hraðferð og við hönnun hjólastíga þarf 

einnig að huga að öryggi þeirra. Skynsamlegt væri úr frá þessum niðurstöðum á hraða 

hjólreiðamanna að breidd stofnstíga hjólreiða væri 3,5m en ekki 2,5m eins og verið er að hanna 

hjólastíga í dag.   

Tímabært er að aðgreina alla stofnstíga á höfuðborgarsvæðinu og setja skýrar línur hvað séu 

hjólreiðastígar og að þeir séu eingöngu ætlaði fyrir hjólandi umferð.  

Til að bæta umferðaröryggi hjólreiðamanna væri gott að byrja á því að skoða umferðaröryggi ungra 

hjólreiðamanna en slysaskráning sýndi að allt of hátt hlutfall hjólandi vegfarenda sem lentu í 

umferðarslysi voru á grunnskólaaldri (tæplega 40% á aldrinum 6-16 ára).  Skoða þarf umferðaröryggi 

þeirra betur í umferðinni ásamt hvernig fræðslu og kennslu á því að vera hjólandi í umferðinni er 

háttað í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu.  Vegfarendur á grunnskólaaldri er góður markhópur 

sem þarf að huga vel að í framtíðinni, því börnin eru framtíðin.  

 

 



HEIMILDASKRÁ 

68 

Aðalskipulag Garðabæjar 2016-2030. (2018).  Garðabær: Teiknistofa arkitekta, Landmótun og Efla 

verkfræðistofa.  

Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013-2025. (2014). Hafnarfjörður: Hafnarfjarðarbær.  

Aðalskipulag Kjósahrepps 2017-2029. (2018).  Kjósahreppur: Efla hf, Steinsholt ehf.  

Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024. (2014).  Kópavogsbær: Umhverfissvið Kópavogsbæjar og 

Landmótun sf.  

Aðalskipulag Mosfellsbæjar 2011-2030. (2013). Mosfellsbær: Teiknistofa Arkitekta, Gylfi Guðjónsson 

og félagar ehf.  

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. (2013).  Reykjavík: Umhverfis- og skipulagssvið 

Reykjavíkurborgar.  

Aðalskipulag Seltjarnarnesbæjar 2015-2033. (2017).  Seltjarnarnesbær: Alta, skipulag og hönnun ehf.   

Anna Birna Þorvarðardóttir. (2018). Hjólreiðaslys á Íslandi 2011-2016. Rannsókn á alvarleika meiðsla 

hjá hjólreiðamönnum.  Sótt 13.02.2019 af  http://hdl.handle.net/1946/31447 

Björg Helgadóttir. (2019). Handtalningar á hjólreiðamönnum. Reykjavík: Samgöngudeild Umhverfis- 

og skipulagssvið Reykjavíkur.  

City of Copenhagen. (2011). Good, better, best - The city of Copenhagen’s bicycle strategy 2011-2025. 

Technical and Environmental Administration Traffic Department. Sótt af 

http://www.eltis.org/sites/default/files/case-studies/documents/copenhagens_cycling_strategy.pdf 

City of Helsinki (e.d.).  Cycling. Sótt 01.05.2019 af  https://www.hsl.fi/py%C3%B6r%C3%A4ily  

Davíð Arnar Stefánsson. (2013). Mat á gæðum hjólaleiða: Greiðfærni, öryggi og umhverfi. Sótt af 

https://skemman.is/handle/1946/15336?locale=en 

Ferenchak, N.N., Wesley, M.E. (2018). Advancing healthy cities through safer cycling: An examination 

of shared lane markings. International Journal of Transportation Science and Technology. Sótt af  

https://doi.org/10.1016/j.ijtst.2018.12.003 

Hagstofa Íslands. (2019). Mannfjöldi. Sótt af  

https://hagstofa.is/talnaefni/ibuar/mannfjoldi/sveitarfelog-og-byggdakjarnar/ 

Halldór Björnsson, Bjarni D. Sigurðsson, Brynhildur Davíðsdóttir, Jón Ólafsson, Ólafur S. Ástþórsson, 

Snjólaug Ólafsdóttir, Trausti Baldursson, Trausti Jónsson. (2018). Loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á 

Íslandi – Skýrsla vísindanefndar um loftslagsbreytingar. Veðurstofa Íslands. 

8 HEIMILDASKRÁ 



HEIMILDASKRÁ 

69 

Hull, A. og O’Holleran, C. (2014) Bicycle infrastructure: can good design encourage cycling? Urban, 

Planning and Transport Research, 2:1, 369-406, DOI:10.1080/21650020.2014.955210 

Landsamtök hjólreiðamanna. (2012). Hjólreiðar á höfuðborgarsvæðinu. Sótt af 

https://www.ssh.is/images/stories/Samgongumal/Hjolreidar_LHM_Greinargerd_SSH.m.pdf 

Landsskipulagsstefna 2015-2026: Loftslag, landslag og lýðheilsa. (2019).  Skipulagsstofnun. Sótt af  

http://www.landsskipulag.is/media/pdf-skjol/Lysing_landsskipulagsstefnu_mars-2019_loka.pdf 

Landsskipulagsstefna 2015–2026. (2016).  Skipulagsstofnun. Sótt af   

http://www.skipulag.is/media/pdf-skjol/Landsskipulagsstefna_2015-2026_asamt_greinargerd.pdf 

LÍSA, samtök um landupplýsingar á Íslandi (e.d.). Hvað eru landupplýsingar.  Sótt af 

https://landupplysingar.is/landupplysingar/stadlar-og-verklag/ist-120/ 

Lýðheilsustöð. (2008). Ráðleggingar um hreyfingu. Sótt af 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item11179/NM30399_hreyfiradleggingar_baeklingur

_lores_net.pdf 

Malmö stad. (2018). Översiktsplan för Malmö. Sótt af https://malmo.se/op  

Rannsóknarnefnd samgönguslysa. (2014). Hjólreiðaslys á Íslandi. Sótt af 

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Hjolreidaslys_a_Islandi-

2/$file/Hj%C3%B3lrei%C3%B0aslys_%C3%A1_%C3%8Dslandi-2.pdf  

Reykjavíkurborg. (2018a). Litaðar lykilleiðir í hjólakerfinu. Sótt af  

https://reykjavik.is/frettir/litadar-lykilleidir-i-hjolakerfinu 

Reykjavíkurborg. (2018b). Vöxtur í samgöngum í Reykjavík. Sótt af 

https://reykjavik.is/frettir/voxtur-i-samgongum-i-reykjavik 

Reykjavíkurborg. (2015). Hjólreiðaáætlun Reykjavíkur 2015-2020.  Reykjavík: Umhverfis- og 

skipulagssvið Reykjavíkurborgar.  Sótt af 

https://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/hjolreidaaaetlun_reykjavikur_2015-

2020.pdf 

Reykjavíkurborg. (e.d.). Borgarvefsjá Reykjavíkur-Landupplýsingar-Hraðamælingar hjólreiðamanna. 

Sótt af  http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/#  

Samband íslenskra sveitarfélaga. (2018). Evrópumál og sveitarfélögin. Helstu mál á döfinni hjá EFTA 

og ESB. Sótt af   

https://www.samband.is/media/althjodamal/Net_Evropumal-og-sveitarfelog.pdf 

Samgönguáætlun 2019 – 2033. (2019).  Sótt af https://www.althingi.is/altext/149/s/0174.html 

Samgöngustofa. (2017). Létt bifhjól – Flokkur 1.  Samgöngustofa. Sótt af 

https://eplica.samgongustofa.is/media/umferd/Lett-bifhjol-i-flokki-I.2017.3.pdf  



HEIMILDASKRÁ 

70 

Samgöngustofa (2016). Umferð. Sótt af   

http://g.map.is/k/kortasja.php?client=us 

Samgöngustofa (e.d.). Umferðarslys. Sótt af 

https://www.samgongustofa.is/umferd/tolfraedi/umferdarslys/ 

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015-2040. (2015). Höfuðborgarsvæðið 2040. Sótt af 

http://ssh.is/svaedisskipulag 

Stjórnarráð Íslands. (2018). Heimsmarkmið sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun, stöðuskýrsla. 

Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=10adb4fe-7989-11e8-942c-005056bc530c 

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. (2016a). Lykilleiðir á höfuðborgarsvæðinu. Merkingar 
og vegvísun. Leiðbeiningar. Apríl 2016.  Sótt af 
https://reykjavik.is/sites/default/files/lykilleidir_hjolreida_leidbeiningar-april_2016_28129.pdf 

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. (2016b). Lykilleiðir hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu. 

Sótt af  http://ssh.is/images/stories/svaedisskipulag/Hjolaleidir/Hjolaleidir_kort_Lykilleidir-a-

hofudborgarsvaedinu_Shb.pdf 

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðin. (2017). Ferðavenjukönnun meðal íbúa 

höfuðborgarsvæðisins. Október-nóvember 2017. Sótt af 

http://ssh.is/images/stories/Samgongumal/2017Ferdavenjur/01_4027650_Ferdavenjur_a_hofudbor

garsvaedinu_080118.pdf 

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. (2018a). Hönnunarleiðbeiningar fyrir hjólreiðar. 
Leiðbeiningar sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins (Drög). Sótt af 
 http://ssh.is/frettir/nyjar-honnunarleidbeiningar-f-hjolreidar 

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. (2018b). Samgöngukerfi hjólreiða um 

höfuðborgarsvæðið. Greining og mat á áframhaldandi uppbyggingu fyrir samtök sveitarfélaganna á 

höfuðborgarsvæðinu.  Sótt af  

https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/agenda-

items/ssh_02_samgongukerfi_hjolreidaum_hofudborgarsvaedid_mars_2018.pdf 

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. (e.d.). Hjólateljarinn – Ársyfirlit. Sótt af 

http://ssh.is/samgongur/hjol-ar  

Skipulagslög nr. 123/2010.  Sótt af   https://www.althingi.is/lagas/nuna/2010123.html. 

Umferðarlög nr. 50/1987.  Sótt af    https://www.althingi.is/lagas/149a/1987050.html 

 

Umhverfisstofnun. (2019). Losun Íslands jókst milli 2016-2017. Sótt af 

https://ust.is/einstaklingar/frettir/frett/2019/04/15/Losun-Islands-jokst-milli-2016-og-2017/ 



HEIMILDASKRÁ 

71 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið (2018). Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018 – 2030. Sótt af  

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=b1bda08c-b4f6-11e8-942c-005056bc4d74 

Vegagerðin. (2014). Slys með alvarlegum meiðslum á hjólreiðamönnum. Athugunartímabili 2011-

2013. Sótt af 

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Alvarleg_umferdarslys_a_hjolreidamonnum_2011_2013/

$file/Alvarleg_umfer%C3%B0arslys_%C3%A1_hj%C3%B3lrei%C3%B0am%C3%B6nnum_2011-

2013.pdf 

Vegagerðin. (2016). Nákvæm greining hjólreiðaslysa. Slys sem urðu árið 2014. Sótt af 

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/nakvaem_greining_hjolreidaslysa/$file/N%C3%A1kv%C3

%A6m_greining_hj%C3%B3lrei%C3%B0aslysa_2014.pdf 

Verkís. (2017). Hjólahraðbraut á höfuðborgarsvæðinu. Sótt af 

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/hjolahradbraut_a_hovudborgarsvaedinu/$file/Hj%C3%B3l

ahra%C3%B0braut%20%C3%A1%20h%C3%B6fu%C3%B0borgarsv%C3%A6%C3%B0inu.pdf 

 

 

 



VIÐAUKAR 

72 

 

 Dreifing á hraða hjólreiðamanna yfir sólarhringinn, ásamt dreifingu á fjölda þeirra frá október 

2018 til mars 2019, virkir dagar  

 

 Dreifing á hraða hjólreiðamanna yfir sólarhringinn, ásamt dreifingu á fjölda þeirra frá október 

2018 til mars 2019, helgar 

 

 Dreifing á hraða hjólreiðamanna yfir sólarhringinn, ásamt dreifingu á fjölda þeirra í 

september 2018, virkir dagar 

 

 Dreifing á hraða hjólreiðamanna yfir sólarhringinn, ásamt dreifingu á fjölda þeirra í 

september 2018, helgar   

 

 KORT: Stofnstígar hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu 2019 – Lykilleiðir og staðsetning 

hjólreiðateljara 

 

 KORT: Stofnstígar hjólreiða á höfuðborgarasvæðinu 2019 – Útfærsla stíga 

 

 KORT: Staðsetning umferðarslysa, hjólandi vegfarenda á höfuðborgarsvæðinu, árin 2010-

2018.  

 

 KORT: Staðsetning umferðarslysa, hjólandi vegfarenda á stofnstígum hjólreiða,  árin 2010 – 

2018.   

 

 KORT: Staðsetning umferðarslysa, hjólandi vegfarenda á stofnstígum hjólreiða árin 2010 – 

2018,  ásamt útfærslu stofnstíganna og staðsetningu hjólreiðateljarana. 

 

 

 

 

 

9 VIÐAUKAR 



VIÐAUKAR 

73 

Dreifing á hraða og fjölda hjólreiðamanna yfir sólarhringinn, í september 2018, virkir dagar 

   

   

 

 

 

 



VIÐAUKAR 

74 

Dreifing á hraða og fjölda hjólreiðamanna yfir sólarhringinn, í september 2018, helgar   

 
  

   

 

  



VIÐAUKAR 

75 

Dreifing á hraða og fjölda hjólreiðamanna yfir sólarhringinn, frá október 2018 til mars 2019, virkir dagar  

 

  

   



VIÐAUKAR 

76 

   

 

 

 

 

  



VIÐAUKAR 

77 

Dreifing á hraða og fjölda hjólreiðamanna yfir sólarhringinn, frá október 2018 til mars 2019, helgar  

   

   



VIÐAUKAR 

78 

   

 

 

 

 

 

 

 



Reykjavíkurborg

Mosfellsbær

Garðabær

Kópavogsbær

Kópavogsbær

Hafnarfjarðarkaupstaður

3. Harpa

2. Ægisíða

5. Geirsnef

9. Strandgata

1. Eiðsgrandi

4. Nauthólsvík

8. Arnarnesvegur

7. Reykjanesbraut

6. Kóp Hafnarfjarðarv.

Stofnstígar hjólreiða 

á höfuðborgarasvæðinu 2019

Lykilleiðir og staðsetning hjóreiðateljara¯ Hjólreiðateljari

Gul lykilleið

Rauð lykilleið

Græn lykilleið

Blá lykilleið

Fjólublá lykilleið

Grá tengileið

Sveitarfélagsmörk



Reykjavíkurborg

Mosfellsbær

Garðabær

Kópavogsbær

Kópavogsbær

Hafnarfjarðarkaupstaður

Seltjarnarneskaupstaður

3. Harpa

2. Ægisíða

5. Geirsnef

9. Strandgata

1. Eiðsgrandi

4. Nauthólsvík

8. Arnarnesvegur

7. Reykjanesbraut

6. Kóp Hafnarfjarðarv.

Stofnstígar hjólreiða 

á höfuðborgarasvæðinu 2019

Útfærsla hjólastíga¯
Hjólastígar

Hjól og ökutæki

Hjól og gangandi

Hjólreiðateljari

Hjólarein



!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

GF

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

GF

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

Reykjavíkurborg

Mosfellsbær

Garðabær

Kópavogsbær

Kópavogsbær

Hafnarfjarðarkaupstaður

Seltjarnarneskaupstaður

Stofnstígar hjólreiða 

á höfuðborgarsvæðinu 2019

Slysakort 2010-2018

Hjólandi vegfarendur
¯

GF Banaslys

!( Meiriháttar meiðsl

Minniháttar meiðsl



!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

Reykjavíkurborg

Mosfellsbær

Garðabær

Kópavogsbær

Kópavogsbær

Hafnarfjarðarkaupstaður

Seltjarnarneskaupstaður

Stofnstígar hjólreiða 

á höfuðborgarsvæðinu 2019

Slysakort 2010-2018

Hjólandi vegfarendur á stofnstígum hjóleiða
¯

GF Banaslys

!( Meiriháttar meiðsl

Minniháttar meiðsl



Reykjavíkurborg

Mosfellsbær

Garðabær

Kópavogsbær

Kópavogsbær

Hafnarfjarðarkaupstaður

Seltjarnarneskaupstaður

Stofnstígar hjólreiða 

á höfuðborgarasvæðinu 2019

Slysakort 2010-2018

Hjólandi vegfarendur á stofnstígum hjólreiða
¯

Hjólastígar

Hjól og ökutæki

Hjól og gangandi

Hjólarein
Meiriháttar meiðsl

Minniháttar meiðsl

Hjólreiðateljari




