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Yfirlýsing

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér og 

að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt  fram áður til hærri prófgráðu.

________________________________________

Styrmir Níelsson
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Þakkarorð

Þessu B.Sc. lokaverkefni í Landslagsarkitektúr við Landbúnaðarháskóla 

Íslands vil ég tileinka fjölskyldunni við Ránarslóð 9, þeim Stefaníu og Ágústi, 

og dóttir þeirra, skemmtilegustu stelpu í heiminum, henni Máney Dröfn.  

Ég vil þakka þeim fyrir að taka vel á móti mér og hýsa mig, þakka þeim 

allan stuðninginn og fyrir að gefa mér tækifæri til að kynnast Hornafirði og 

Suðausturlandinu.

Ég vill þakka fjölskyldunni minni fyrir allan stuðning og þolinmæði á 

meðan námi mínu við Landbúnaðarháskólann stóð. Samstarfsfólki mínu við 

umhverfis- og skipulagssvið hjá Sveitarfélaginu Hornafirði, og þá vill ég 

þakka leiðbeinendum mínum fyrir aðstoðina og að fylgja verkefninu eftir, 

Ólafi Melsted og Hermanni Georg Gunnlaugssyni.
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IV

Tilurð

Vorið 2021 eftir langt ár af ófyrirséðum 

breytum og takmörkunum í kjölfar 

heimsfaraldurs bauðst mér vinna austur 

á Höfn, á umhverfis- og skipulagssviði 

Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Án nokkurrar 

tengingar austur á land fyrir utan eina 

æskuvinkonu ákvað ég að freista gæfunnar, 

ég hoppaði um borð í flugvél með bakpoka, 

hjólið mitt og kassa fullan af pottaplöntum 

og flutti inn á Höfn þar sem ég endaði á að 

búa og starfa í um hálft ár.

Höfundur er yfirlýstur róttækur anti-

bílisti með ástríðu fyrir umhverfismálum, 

hjólreiðum og fjölbreyttum ferðavenjum og 

við leit að viðfangsefni fyrir lokaverkefni 

var það nokkuð augljós nálgun að nýta mér 

vinnu mína og tengingar við sveitarfélagið til 

rannsókna á ferðavenjum á Höfn. 



V

Ágrip

BS ritgerð þessi fjallar um hjólreiðar á Höfn 

í Hornafirði, vistvænar samgöngur og 

götuhönnun. Hornafjörður er í einstakri stöðu 

til að vera leiðandi sveitarfélag á landsvísu 

hvað varðar hjólreiðar vegna landfræðilegra 

legu og veðurskilyrða. Innviðir eru sumir til 

staðar en eru illa nýttir þó þeir hafi góða 

möguleika til endurbóta. 

 Í þessari ritgerð er samgönguskipulag 

í þéttbýli á Höfn í Hornafirði skoðað út 

frá samhengi heimsmarkmiða sameinuðu 

þjóðanna og styðst ég einnig við rannsóknir 

og kannanir sem hafa verið framkvæmdar 

við norrænt samstarfsverkefni sem 

Sveitarfélagið Hornafjörður tók þátt í undir 

yfirskriftinni Aðlaðandi bæir. 

Ritgerðin rannsakar samgönguvenjur 

Hornfirðinga og greinir mismunandi þarfir 

íbúa á Höfn. Í kjölfar af því mun ég útbúa 

leiðbeinandi áætlun fyrir legu hjólaleiða 

og útfærslur á hönnun stíga og gatnamóta 

á Höfn. Þá er einnig rýnt í bílamenningu 

Íslendinga og samgönguskipulag skoðað í 

sögulegu samhengi. 

 Höfn býr í dag yfir þokkalega 

heildstæðu neti stíga til útivistar og hreyfingar 

en markmið mitt mun vera að tengja saman 

það stígakerfi við samgönguása bæjarins 

og koma upp með hönnun hjólreiðanets 

sem styður við fjölbreyttari ferðavenjur 

til og frá vinnu og í daglegum amstri. Ég 

byggi rannsóknir að hluta til á norrænu 

samstarfsverkefni um aðlaðandi bæi auk 

annarra rannsókna sem unnar hafa verið á 

Íslandi.

Samanborið við áætlanir og aðgerðir annarra 

borga og sveitarfélaga, hvaða hugmyndir og 

áherslur er hægt að innleiða við skipulag á 

Höfn. Önnur þéttbýli sem ritgerðin horfir 

til sem samanburðarsvæði eru Reykjavík, 

Akureyri og Ystad í Svíþjóð.

Lykilorð ; Hjólreiðar, hjólastígar, 

hönnunarleiðbeiningar, þéttbýli, 

samgöngur, vistvænar samgöngur, 

ferðavenjur, Höfn í Hornafirði, Norrænt 

samstarf, aðlaðandi bæir
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1.1 Markmið verkefnis

 Höfn í Hornafirði er dæmigerður 

íslenskur sjávarbær að mörgu leyti, bærinn 

byggist að stórum hluta upp úr seinna stríði í 

kringum útgerð og verslun. Á Höfn búa um 2000 

manns í dag en bærinn hefur þá sérstöðu að 

vera mikið einangraður frá öðrum landshlutum 

vegna landfræðilegra þátta og fjarlægðar frá 

öðrum þéttbýlisstöðum og er Hornafjarðarhöfn 

eina höfn strandlengjunnar frá Djúpavogi að 

Bakkafjöru.

 Markmið þessarar ritgerðar og verkefnis 

er að útbúa áætlun að samgöngukerfi og 

hanna umgjörð hjóla- og útivistarstíga á 

Höfn í Hornafirði sem geti myndað sitt eigið 

samgöngukerfi. Stígakerfi skuli vera skilvirkt og 

nothæft, öruggt og aðlaðandi, þá skuli allir geta 

nýtt stíga bæjarins, allan ársins hring.

 •Hanna samgöngukerfi sem    

 forgangsraðar gangandi og hjólandi

 •Hjóla og útivistarstígar myndi eigið  

 samgöngukerfi

 • Stígakerfið sé skilvirkt , öruggt og   

 aðlaðandi

 Hvernig skipulagi byggða er hagað hefur 

mikil áhrif á möguleika þeirra til að vaxa og 

dafna. Mismunandi áherslur í skipulagsmálum 

hafa verið í gegnum tíðina en undanfarin ár 

hefur víða verið áhersla á þéttingu byggðar, 

sem nýtir núverandi innviði með betri hætti og 

styrkir eldri hverfi á saman tíma sem gerir þau 

sjálfbærari, auk þess að breyta ferðavenjum 

íbúa. 

 Bílaumferð ber ábyrgð á gríðarlegu 

magni af kolefnislosun og er einn stærsti 

staki liðurinn í kolefnisbókhaldi Íslendinga. 

Auka þarf hlutdeild virkra ferðamáta og bæta 

göngu- og hjólastígakerfi um allt land auk þess 

að auka forgang og stuðla að bættu öryggi á 

gatnamótum þar sem gangandi og hjólandi 

umferð ætti að hafa forgang. 

 Sveitarfélagið hefur ekki mótað sér 

sérstaka stefnu er varðar byggðamynstur eða 

húsnæðismál á Höfn en í aðalskipulagi segir að 

almennt er litið svo á að þétting byggðar og 

viðbyggingar í grónum hverfum á forsendum 

byggðarmynsturs komi til greina og geti verið 

æskileg. Sveitarfélagið hefur leitað til íbúa 

undanfarin ár og var til að mynda haldinn 

íbúafundur í September 2021 í Nýheimum 

um möguleika sveitarfélagsins hvað varðar 

uppbyggingu íbúðarhúsnæðis til bæði skemmri 

og lengri tíma á Höfn. Fundargestir voru um 

60 talsins, auk starfsmanna Sveitarfélagsins á 

Umhverfis- og skipulagssviði. Niðurstöður sá 

fundar voru til að mynda að til skemmri tíma 

er ljóst að vilji íbúa er að skoða möguleika til 

uppbyggingar við ýmsa þéttingareiti innan 

bæjarins.

1. Inngangur
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Þegar talað er um vistvænar samgöngur í 

þessari skýrslu er átt við göngu, hjólreiðar 

og almenningssamgöngur. Virkir ferðamátar 
eru samgöngur þar sem fólk hreyfir sig og 

stuðla að bættri heilsu, það geta verið ganga 

og hjólreiðar. 

Sjálfbærni er skilgreind sem þróun sem 

mætir þörfum samtímans án þess að draga 

úr möguleikum komandi kynslóða til þess 

að mæta þörfum sínum. Það snertir ekki 

einungis náttúruvernd og umhverfismál 

heldur einnig félagslegt réttlæti, heilsu og 

velferð, menningarmál og efnahagslíf.  

Gönguvænleiki  (e. walkability) er hugtak 

sem er notað til að mæla hve auðvelt er 

að ferðast um ákveðin svæði fyrir gangandi 

vegfarendur. Þættir sem kunna að hafa áhrif 

á gönguvænleika hverfa og svæða eru t.a.m. 

viðvera og ástand stíga, leiða og gangstétta. 

Gönguvænleiki er mikilvægt hugtak í 

sjálfbæru byggðaskipulagi og rannsóknir sýna 

að þættir sem hafa áhrif eru t.d. íbúaþéttleiki, 

vegalengdir í verslanir og þjónustu sem fólk 

sækir dagsdaglega. 

Hjólagreiðleiki (e. bikeability). Blöndun 

innviða og áfangastaða hefur áhrif á 

hjólagreiðleika. Hjólagreiðleiki (e. bikeability) 

er hugtak sem er notað til að lýsa því 

hversu hjólvænt ákveðið umhverfi sé, þ.e. 

hve auðvelt eða erfitt sé að komast á milli 

staða á hjóli. Hjólreiðamenn eru líklegir til að 

vilja sækja sömu áfangastaði og gangandi 

vegfarendur.

Vistgötur eru skilgreindar sem götur með 

um 15 km hámarkshraða þar sem gangandi 

vegfarendur auk annarra fararmáta hafa 

forgang yfir bílaumferð, þó hún sé leyfileg 

á svæðinu.  7. gr. Ákvæði greinar þessarar 

gilda um umferð á svæði, sem afmarkað 

er með sérstökum merkjum, sem tákna 

vistgötu. Heimilt er að dveljast og vera að 

leik á vistgötu. Þar ber að aka mjög hægt, að 

jafnaði eigi hraðar en 15 km á klst. Ef gangandi 

vegfarandi er nærri má eigi aka hraðar en á 

venjulegum gönguhraða.

1.2 Skilgreining hugtaka
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1.3 Breyttar ferðavenjur

Kolefnislosun vegna bílaumferðar er stærsti 

staki liðurinn í kolefnisbókhaldi flestra 

sveitarfélaga. Með þéttingu byggðar má stuðla 

að aukinni notkun almenningssamgangna 

og virkra ferðamáta. Um allt land er verið að 

bæta þarf göngu- og hjólastígakerfi innan 

þéttbýla og auka forgang og öryggi þeirra 

ferðamáta á gatnamótum.

 Áhersla á fjölbreytta, virka ferðamáta, 

er loftslagsaðgerð og ber sveitarfélögum 

að tryggja val fólks á samgöngumátum. 

Það þarf að efla virka ferðamáta í öllum 

skipulagsstigum og stuðla að öryggi  

gangandi og hjólandi vegfarenda. Í skipulagi 

ætti öll ákvörðunartaka að taka mið af 

þörfum gangandi og hjólandi vegfarenda 

áður hugað er að einkabílnum auk þess að 

draga verður úr áherslu á forgangsröðun bíla 

um vegi í þéttbýli. Undanfarin ár og áratugi 

hafa verið tekin stór skref bæði á alþjóðavísu 

sem og hérlendis sem marka skýr spor í þróun 

borga og bæja í átt að bættu umhverfi með 

áherslu á bæði þétta og  blandaða byggð 

með virkum ferðamátum auk félagslegrar 

blöndunar sem hefur sjáanleg áhrif á byggt 

umhverfi og mannlíf auk þess sem það styrkir 

gæði almenningsrýma á milli húsa. 

 Minni og meðalstórir bæir eru 

ekki undanskildir loftslagsbreytingum 

og aðgerðum til að sporna við þeim, þeir 

eru samt oftar sem áður eftirbátur stærri 

sveitarfélaga og hverfa er varðar innleiðingu 

innviða fyrir virka ferðamáta en Hornafjörður 

er í sterkri stöðu til að sýna gott fordæmi á 

landsvísu og hefur einstakt tækifæri til að 

innleiða vistvænt skipulag, vegna landslags 

og veðurskilyrða. 

 Það er getur hljómað mótsagnakennt 

að telja sig umhverfismeðvitaðan á meðan 

maður ferðast um á einkabíl, en ábyrgðin er 

ekki hjá einstaklingum heldur að stórum hluta 

á borði sveitarfélaga og skipulagsyfirvalda 

sem ber að tryggja raunverulegt val fólks til 

fjölbreyttra samgangna. Hornafjörður ætti 

að vera leiðandi afl og sýna gott fordæmi 

í innleiðingu innviða fyrir virkra ferðamáta 

en óvíða á Íslandi er loftslagsbreytingar 

jafn sýnilegar og áþreifanlegar og í Austur-

Skaftafellssýslu. Má þá nefna bein áhrif vegna 

bráðnunar jökla umhverfis Hornafjörð auk 

súrnunar sjávar sem hefur áhrif á atvinnulíf í 

sveitarfélaginu. Ein af þessum afleiðingum er 

sú að ósar Hornafjarðarfljóts og Skarðsfjarðar 

sitthvoru megin við Höfn eru að grynnka 

með hverju árinu vegna aukins aurburðs auk 

þess sem land rís um ca. 1 cm á ári hverju 

inni á Höfn vegna hops Vatnajökuls. (Ivana 

Kottasová, & Temujin Doran. 2022, April)

 Uppbygging göngu- og hjólastíga auk 

annarra innviða fyrir fjölbreytta ferðamáta 

er ein af nauðsynlegum aðgerðum á beinni 

ábyrgð sveitarfélaga og eru borgir um allan 

heim að huga að uppbyggingu hjólastígakerfa.
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Mynd 2 Skýringarmynd sem sýnir breytta 

forgangsröðun ferðamáta
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1.4 Um Höfn í Hornafirði

Höfn er eini  þéttbýlisstaðurinn í 

Sveitarfélaginu Hornafirði að frátöldu 

Nesjahverfi sem er í dag hálfgert úthverfi 

Hafnar í um 10 mínútna fjarlægð frá bænum.  

Höfn byggist að stóru leyti upp á nesi sem 

nefnist Hafnarnes og aðliggjandi eyjum. 

Umhverfis Höfn og Hafnarnes eru grunnar 

leirur í ósum Hornafjarðarfljóts og í dag byggist 

bærinn upp að miklu leyti á landfyllingum. 

Landslag á Höfn er því flatt og langt í næstu 

fjöll sem bærinn á ekki sameiginlegt með 

mörgum öðrum þéttbýlisstöðum á Íslandi. 

 Höfn í Hornafirði er þéttbýlisstaður 

við Hornafjörð á Suðausturlandi og er 

aðal þéttbýliskjarni Sveitarfélagsins 

Hornafjarðar. Þar bjuggu 1.710 árið 2019 og er 

íbúaþéttleiki á Höfn ýmist frá 10 upp í 25 íb/

ha. Sveitarfélagið Hornafjörður nær yfir alla 

Austur-Skaftafellssýslu, frá Skeiðarársandi í 

vestri til Lónsheiðar í austri, frá strönd í suðri 

að mærum nágrannasveitafélaga í fjallendi 

og jöklum í norðri.

 Höfn tilheyrði áður Nesjahreppi þar 

til kauptúnið varð sérstakt hreppsfélag 

1946 með liðlega 300 íbúa. Það fékk 

kaupstaðarréttindi 31. desember 1988 en 

sameinaðist Hafnarkauptúni Nesjahreppi 

og Mýrahreppi árið 1994, þá varð úr 

Hornafjarðarbær. Árið 1998 sameinaðist 

Hornafjarðarbær Hofshreppi, Bæjarhreppi 

og Borgarhafnarhreppi og við það voru 

öll sveitarfélög Austur-Skaftafellssýslu 

sameinuð í eitt, Sveitarfélagið Hornafjörð.

 Búseta hófst á Höfn hófst árið 

1897 þegar Ottó Tulinius kaupmaður og 

Valgerður Friðriksdóttir eiginkona hans 

fluttust þangað frá Papósi í Lóni. Þar með 

lagðist búseta á Papóskaupstað af en Höfn 

upp úr því varð verslunarstaður og jafnframt 

eini þéttbýlisstaður Austur-Skaftafellinga. 

(Arnþór Gunnarsson. 1997)

 Innsigling um Hornafjarðarós og 

aðstæður til lendingar eru erfiðar og hafa í 

gegnum tíðina orðið þar mörg mannskaðaslys, 

en í dag býr Hornarfjarðarhöfn yfir stórtækum 

brimvarðargörðum. Uppistaða atvinnu hefur 

í gegnum tíðina verið verslun og útgerð, en 

undanfarin ár hefur Höfn í Hornafirði séð 

mikinn fjölda ferðamanna sem er nú helsta 

atvinnugrein sveitarfélagsins auk þess sem 

Vatnajökulsþjóðgarður spilar mikilvægt 

hlutverk í atvinnulífinu.
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2.1 Bílamenning Íslendinga

Þegar fyrsti bíllinn kom til Íslands árið 1904 

var lítið eða ekkert um akvegi utan þéttbýlis 

í landinu, en árið 1907 var klárað að leggja 

Kóngsveginn svokallaða. Var það gert 

vegna heimsóknar Friðriks Danakonungs 

sem kom til Íslands ásamt 200 manna 

fylgdarliði, er enn í dag talað um að sú 

vegagerð sé stærsta einstaka framkvæmd 

Íslandssögunnar,  kostnaður við hana var um 

14% af landsframleiðslu á þeim tíma. Sá vegur 

lá frá Reykjavík til Þingvalla um Mosfellssveit 

og svo í gegnum Grímsnes yfir Hellisheiði og 

aftur til Reykjavíkur.

Náttúrufræðingurinn Þorvaldur Thoroddsen 

gerði um aldamótin 1900 spá þar sem hann 

færir fyrir því rök að bílar myndu aldrei verða 

í notkun af neinu viti á Íslandi, ekki frekar en 

lestar, því landið væri þannig að hestar væru 

ákjósanlegasti kosturinn til landsamgangna, 

og spáði hann því að þannig yrði það alla 20. 

öldina.

“Nýju vegirnir eru ágætir, það sem þeir ná, ef 

þeim er haldið við og borið ofan i þá; en með 

því vagnaumferð er viðast engin. Vagnvegir 

geta seint komist um allt Ísland, enda mundi 

það að svo stöddu alls ekki svara kostnaði; 

hestagöturnar þurfa því líka aðgerða, því þær 

verða enn um marga mannsaldra margfalt lengri 

en lögðu vegirnir. Viðhald þessara vega sýnist 

mér á seinni árum víða á landinu vera í afturför, 

sum staðar á fjöl förnum kaupstaðavegum er 

ekki hægt að fara nema fót fyrir fót.” (Þorvaldur 

Thoroddsen 1925)

Spár Þorvalds virðast ekki hafa gengið eftir 

því upp úr seinna stríði fóru Íslendingar 

í stórátak um land allt við vegagerð og 

lagningu annarra innviða og varð bylting í 

því hvernig landsmenn komust á milli staða 

og urðu einangraðar byggðir um land allt 

tengdar sín á milli með tilkomu hringvegarins 

og vega upp til sveita. Árið 1974 lauk síðasta 

kafla hringvegs um Ísland þegar brú yfir 

Skeiðarársanda var opnuð við hátíðlega 

athöfn. 

 Fylgdu Íslendingar tískubylgjum í 

umferða- og skipulagsmálum sem tíðkuðust í 

Norður Ameríku á þeim tíma og á sjötta, sjöunda 

og áttunda áratug tuttugustu aldarinnar var 

fylgt eftir hraðbrautaskipulaginu svokallaða, 

sem tók mið af því að byggja breiða vegi 

innan borga til að stytta vegalengdir. 

 Árið 1960 voru um sjö þúsund 

ökutæki skráð á höfuðborgarsvæðinu og 

þegar Aðalskipulag Reykjavíkur 1962-1983 

tók gildi var lagður grunnur að víðfeðmu 

stofnbrautaneti sem jók til muna bíla-hæði 

Íslendinga og útþenslu byggðar – þrátt fyrir 

að þegar væri byrjað að gagnrýna skipulag 

sem byggði á hinu sama í mörgum öðrum 

borgum í Evrópu. Undanfarin ár hafa verið 

gerðar ótal rannsóknir á sviði skipulagsmála 

og samgangna en nýlega var gefin út 

rannsókn á vegum Háskóla Íslands sem heitir 

Drivers of Car Ownership in a Car-Oriented 

City: A Mixed-Method Study, hún skoðar 

samhengi bílamenningar Íslendinga og hvað 

keyrir hana áfram. 

2. Fræðileg samantekt
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 Rannsóknin gerir grein fyrir bílaeign 

íbúa í Reykjavík sem er hlutfallslega há og 

bílamenning rótgróin. Rannsóknin styðst 

við eigindleg viðtöl til að greina ástæður 

ökutækjaeignar en hún leggur áherslu á 

fullorðna einstaklinga á aldrinum 25 til 40 

ára, sem lagt er til að séu síður bílamiðaðir 

en eldri kynslóðir. (Heinonen, J., Czepkiewicz, 

M., Árnadóttir, Á., & Ottelin, J. 2021).

 Eign á ökutækjum er samkvæmt 

rannsókninni ákveðið félagslegt viðmið og 

fáir sjá jafnvel að hægt sé að lifa án bíls og 

auk þess sem almenningssamgöngukerfi 

höfuðborgarbúa er talið slakt og hefur 

almennt ímynd þess að bara fátækir notist 

við það. Hins vegar er stærra hlutfall bíllausra 

heimila í námunda við og í miðbænum. Samt 

sem áður takmarkast byggðaáhrifin við 

miðbæinn þar sem hlutfall lítilla heimila er 

hærra en í öðrum hverfum borgarinnar. Þar 

að auki virðist vera þríþætt tengsl á milli þess 

að eignast barn, eignast bíl og að velja sér 

búsetu í úthverfum. Nokkrar vísbendingar 

um sjálfsval íbúða í tengslum við bílaeign 

fundust, en viðhorf sem hlynnt eru bílum og 

staðsetning íbúðar höfðu óháð áhrif á bílaeign.  

Rannsóknin hjálpar til við að skilja ástæður 

mikillar bílaeignar og styður við hönnun 

stefnu til að draga úr áherslu á bíla í skipulagi, 

ekki bara í Reykjavík heldur einnig annars 

staðar. (Næss, P., Stefansdottir, H., Peters, 

S., Czepkiewicz, M., & Heinonen, J. 2021) 

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 1962-1983, sem 

talað er um hér að ofan var lögð mikil áhersla á 

að skipuleggja atvinnusvæði fjarri íbúðabyggð 

auk þess að einblína á uppbyggingu úthverfa 

með einsleitum einbýlishúsum. Íbúðabyggð 

var þannig staðsett fjarri breiðum götum  sem 

orsakar það að mikið af landi var ekki nýtt, 

sem ýtir enn fremur undir útþenslu byggðar. 

Í þessu aðalskipulagi Reykjavíkur var í fyrsta 

sinn notast við umferðaspá og var gert ráð 

fyrir bíl á hverju heimili borgarinnar.

 Afleiðingar þessa skipulags voru 

margþættar en ein af þeim var að farþegum 

Strætó fækkaði um helming á fimmtán árum 

auk þess sem verslun og þjónusta innan 

hverfa stóð ekki lengur undir sér og færðist 

til stærri kjarna við útjaðra hverfanna, sú 

þróun ýtir svo enn fremur undir bílaeign 

íbúa og nauðsyn þess að eiga bíl til að 

sinna daglegum erindum því staðsetningar 

verslunarkjarna gerðu það ómögulegt að 

verða líflegar og gangfærir miðstöðvar 

hverfa. Bíllinn var áfram í fararbroddi í 

þessari áætlun og því var spáð að árið 2024 

myndi umferð vélknúinna ökutækja aukast 

meira en íbúum myndi fjölga. Það hefur verið 

margsannað í gegnum tíðina að því fleiri 

akreinar sem byggðar eru og auðveldara 

er að komast um á milli staða akandi, til að 

sporna gegn umferðarteppum, þá kjósa fleiri 

að nota bílinn og umferðateppur aukast á ný. 

Kallast þetta fyrirbæri afleidd eftirspurn en 

það er eftirspurn sem verður til þegar innviðir 

eru byggðir sem leiðir til þess að fleiri kjósa 

að keyra. 
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 Minni sveitarfélög umhverfis Ísland 

eru ekki undanskilin þessum lögmálum í 

umferðamálum, þó svo að áherslur kunni 

að vera aðrar, getur það tengst dreifbýlni, 

útivist og landfræðilegrar einangrunar 

hvað veldur bílamenningu Hornfirðinga, 

auk skorts á raunverulegum valkostum í 

almenningssamgöngum.

 Höfundur veltir fyrir sér áhrifum í 

minni og meðalstórum bæjarfélögum á 

upplifun og skynjun fólks á vegalengdir, því 

meira sem maður er úti og nota eigin afl til að 

komast á milli staða því meira tengist maður 

náttúrunni og umhverfinu. Sambandið við 

umhverfið kann að rofna þegar upplifir ekki 

umhverfisþættina sem þú býrð við. 

2.2 Hornafjörður í samanburði

 Í minni bæjum getur fólk skynjað styttri 

vegalengdir sem lengri en þær raunverulega 

eru, samanborið við vegalengdir í stærri 

hverfum eða borgum, út frá hlutfallslegri 

vegalengd af heildarstærð flatarmáls 

sveitarfélags eða þéttbýlismarka. 

800 metrar sem eru viðmið um 10 mínútna 

göngufjarlægð, kann að hafa ólíka upplifun 

í Reykjavík annars vegar, og svo hins vegar í 

bæ eins og Höfn í Hornafirði. 

Aðrir þættir eru gönguvænleiki og 

hjólagreiðleiki, breidd vega, upplifun á 

umhverfi og skynjun á skjólmyndun svo fátt 

eitt sé nefnt.

700m
 ©Loftmyndir 2022 | Myndir frá: 2021, 2015, 2012 o.fl

Staðsetning Hafnar í Hornafirði á Íslandi, Myndir 4, 5 & 6
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2.3 Landsskipulagsstefna

 Landsskipulagsstefna er opinber 

stefna í skipulagsmálum sett fram af 

Skipulagsstofnun, hún felur í sér leiðbeiningar 

fyrir skipulagsgerð sveitarfélaga og 

aðra áætlanagerð um þróun byggðar og 

landnýtingu. Skipulagsstofnun annast gerð 

hennar og hefur umsjón með kynningu 

stefnunnar, eftirliti og framfylgd hennar.

 Nýjasta Landsskipulagsstefna sem 

kom út árið 2016 inniheldur meðal annars og 

leiðbeiningar fyrir sveitarfélög, og hvernig 

megi beita skipulagsgerð til að stuðla að 

og tryggja víðtækar og viðeigandi aðgerðir 

í loftslagsmálum varðandi landnýtingu og 

byggt umhverfi. Í stefnunni er fjallað um 

skipulagsmál eða ,,stefnu og leiðbeiningar 

í loftslagsmálum vegna skipulagsgerðar’’. 

Ríkisstjórn Íslands hefur sett markmið um að 

minnka losun um 35% til ársins 2030 miðað 

við árið 2005. Þá hefur samgöngusáttmáli 

sveitarfélaga og ríkisstjórnar lagt áherslu 

á hjólreiðar og gönguvænleika í þéttbýli 

og á milli þéttbýla. (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti, 2018. Aðgerðaráætlun í 

loftslagsmálum) 

 Samþætta á byggðar- og 

samgönguskipulag sem draga á úr ferðaþörf 

og styður við fjölbreyttan ferðamáta. Í breyttri 

landsskipulagsstefnu er talað um bindingu 

gróðurhúsalofttegunda með verndun og 

endurheimt votlendis í huga, landgræðslu 

og skógrækt. Þá er þar að finna sérstakar 

ráðstafanir sem gerðar verða fyrir aðlögun 

byggða að loftslagsbreytingum, svo sem 

með grænum innviðum, varnarmannvirkjum 

og útfærslu byggðar með tilliti til hækkunar 

sjávarborðs.

 Með þéttari byggð og betra skipulagi 

er hægt að hlífa náttúrulegu umhverfi fyrir 

ágangi manna og stuðla að betri nýtingu 

auðlinda. Þá verður framtíðaruppbygging 

íbúða að taka mið af þörfum fjölskyldna 

og einstaklinga með tilliti til atvinnu og 

hagkvæmni búsetu. Mikilvægt er að sú þróun 

haldist í hendur við samgöngumiðað skipulag 

sem stuðlar að sjálfbærri byggðaþróun. 

 Sumir kunna að horfa til rafbíla sem 

töfralausn og syndaaflausn í loftslagsmálum 

en fjölgun rafknúinna bíla og annarra 

ökutækja auk innviða sem þeir krefjast tekur 

upp jafn mikið land frá hinu byggða umhverfi 

og aðrir óumhverfisvænni kostir og valda því 

t.a.m. sömu svifryksmengun og uppsprettu 

örplasts, þó losun gróðurhúslofttegunda 

komi til með að minnka, auk þess sem 

einkabílaeign er aldrei sjálfbær lausn.

 Í dag búa um 55% mannkyns í þéttbýli 

og er vænst þess að sú prósentutala verði 

komin upp í um 68% fyrir árið 2050. Þetta eru 

gríðarlega miklar samfélagsbreytingar sem 

eru að eiga sér stað í heiminum á örstuttum 

tíma í stóra samhenginu. (UN Habitat, 2017) 

Áhrif loftslagsbreytinga á breytt veðurfar og 

þar af leiðandi hamfarir eru gríðarlegar, má 

í því samhengi nefna hitabylgjur, þurrkar, 

flóð, fellibylji og skógarelda. Aukin öfgafull 

veðurmynstur hafa svo gríðarleg áhrif á borgir 

heims og líf fólks og þurfa borgir að vera 

tilbúnar til að taka á móti þessum breytingum. 
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Dæmi um áhrif á byggt umhverfi á íslenskum 

skala eru t.a.m. rigninga- og leysingaflóð, 

aukin tíðni hvassviðris, hækkandi sjávarstaða, 

skriðuhætta í byggð vegna undanhalds sífrera 

og auknar líkur á gróðureldum, svo fátt eitt 

sé nefnt. (Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, 

2018) 

 Borgir og þéttbýli eru í sífellu að 

verða grænni með aukinni áherslu á opnum 

og grænum svæðum fyrir almenningsrými, 

vistvænni byggðarmynstur og svo framvegis. 

Borgir framtíðarinnar þurfa í auknum mæli að 

reiða sig á vistvænar lausnir þegar það kemur 

að samgöngumálum, efnisvali á byggingum, 

ofanvatnslausnum og fleira.

 Samgöngumiðað skipulag er samheiti 

yfir stefnur sem miða að því að samþætta 

almenningssamgöngukerfi, borgarskipulag, 

uppbyggingu og rekstur borga með það að 

markmiði að bæta lífsgæði fólks og auka 

sjálfbærni hverfa. Það getur verið skilgreint 

á mismunandi máta en meginatriðum ber 

þó saman, þ.e. að samgöngumiðað skipulag 

feli í sér þétta blandaða byggð sem býður 

upp á hágæða gönguvænt samfélag í 

nálægð við skilvirkar almenningssamgöngur 

og samgöngumiðstöð. Gjarnan er notast 

við þá skilgreiningu að um sé að ræða 

blandaða þétta byggð innan 800m radíuss 

frá samgöngumiðstöð eða í um 10 mínútna 

göngufjarlægð, á Íslandi hefur hins vegar 

verið talað um að stefna að 15 mínútna 

hverfum, þ.e. sjálfbær hverfi með samgöngur 

og aðra daglega þjónustu í um 15 mínútna 

göngufjarlægð frá heimilum. 

 Útþensla borga hefur almennt 

aukist undanfarna áratugi samfara aukinni 

eign einkabíla og hefur verið horft til 

samgöngumiðaðs skipulags sem svar við 

þeirri þróun. Samgöngumiðað skipulag hefur 

þá sérstöðu umfram aðrar stefnur að hún 

tengir saman ólíka samgönguhætti með 

aukinni áherslu á almenningssamgöngur 

í borgarskipulaginu. Það er ferli unnið á 

misstórum svæðum og jafnvel með samvinnu 

ólíkra sveitarfélaga, frá stærri svæðum til 

smærri. (Sólrún Svava Skúladóttir, 2017) 

 Þá eru græn svæði í þéttbýli mjög 

verðmæt og mikilvæg, torg og garðar í 

borgum auka lífsgæði íbúa til muna. Þá 

eykst með hverju árinu áhersla á náttúruleg 

svæði, strandlengjur, skrúðgarða og torg, 

það var ekki fyrr en nýlega sem byrjað var 

að skoða og rannsaka tengingu á milli 

þeirra með markvissum hætti. (Magnea 

Guðmundsdóttir, 2017) Helstu vandamál 

borgarlandslags um allan heim er bílaumferð 

og umferðarmannvirki sem skera í sundur 

heilu hverfin og koma niður á lífsgæðum 

fólks því það sker á tengingu íbúanna við 

hið náttúrulega umhverfi og græn svæði. 

Bílaumferð orsakar gríðarlega svifryksmengun 

og útblástur. Með því að auka tengingu á milli 

á milli grænna svæða og stytta vegalengdir í 

einkabíl er hægt að auka hlutfall gangandi og 

hjólandi vegfarenda, stuðla að vexti vistkerfa 

innan þéttbýla og nýta verðmæti þeirra enn 

betur
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2.4 20 mínútna bærinn

 Í landsskipulagsstefnu er fjallað um 20 

mínútna bæinn, hugtak sem lýsir því hvernig 

þéttbýli umhverfis Ísland geti verið sjálfbær 

í skipulagi með alla helstu þjónustu í 20 

mínútna göngufæri. Erlendis er oft notast við 

skilgreininguna 15, 10 eða jafnvel 5 mínútna 

hverfi sem markmið um hvernig skal styrkja 

hverfi innan borga til að vera sjálfbær, þ.e. að 

ekki þurfi að leita út fyrir þau hverfi á þeim 

tíma til að sækja þjónustu út frá heimili. Ísland 

er víðfeðmt og dreifbýlt og hafa Íslendingar 

í gegnum tíðina forgangsraðað einkabílnum 

fram yfir aðra samgöngumáta í skipulagi 

borga og bæja, sem hefur gert vegalengdir á 

milli heimilis, vinnu, og þjónustu lengri. 

 Með leiðbeiningum um 20 mínútna 

bæi í Landsskipulagsstefnu geta sveitarfélög 

gert áætlanir um vistvænir ferðamátar og 

þétting núverandi byggðar. 20 mínútna 

bærinn er nálgun sem sveitarfélög geta nýtt 

sér í skipulagi með það að marki að stytta 

ferðatíma og auka aðgengi að þjónustu í 

nærumhverfi íbúa og gera sem flestum kleift 

að sinna helstu erindum gangandi eða hjólandi. 

Helstu einkenni 20 mínútna hverfa eru þétt 

og blönduð byggð, og íbúðir, vinnustaðir 

og þjónusta er í nálægð hvert við annað. 

Helstu markmið 20 mínútna hverfa og bæja 

er að minnka losun gróðurhúsaloftegunda frá 

útblæstri við samgöngur, styrkja fjölbreytt 

og lifandi bæjarrými auk þess að bæta heilsu 

og líðan íbúa. (Bragadóttir, H. 2020)
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400 M

Mynd 8: Kort sýnir 800 metra 

radíus yfir Höfn en að jafnaði tekur 

um 10 mínútur að ganga 800 metra.
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2.6 Sjálfbærar borgir og byggðaþróun

 Fjögur grundvallaratriði sem eru höfð 

til hliðsjónar við norrænu samstarfsverkefnin 

eru framkvæmd sjálfbærra þróunarmarkmiða 

(SDG) í borgum, að hefja þáttökuferli 

þar sem gert er ráð fyrir öllum; að auka 

vitund um sjálfbær þróunarmarkmið og 

efla samstarf hagsmunaaðila um að ljúka 

ætlunarverkum og ná markmiðum. Að setja 

sjálfbær þróunarmarkmið á dagskrá með 

því að staðfæra hnattræn þróunarmarkmið 

fyrir sjálfbæra þróun á metnaðarfullan en þó 

raunhæfan hátt og sem sniðin eru að samhengi 

á hverjum stað fyrir sig. Að skipuleggja 

framkvæmd sjálfbærra þróunarmarkmið 

með því að koma á markmiðabundnum 

meginreglum í skipulagsmálum og aðferðum 

til aukinnar sjálfbærni í félag-, efnahags- og 

umhverfismálum. Eftirliti og mati er ætlað að 

tryggja að stefnan haldist við framkvæmd 

sjálfbærra þróunarmarkmiða og að þróa 

staðbundna færni fyrir móttækilega og 

ábyrga stjórnsýslu.

2.5 Norrænt samstarf

 Norræna ráðherranefndin (e. 

Nordic Council of Ministers) stóð fyrir 

samstarfsverkefnum á milli landa á 

Norðurlöndum varðandi aðlaðandi bæir, 

samkeppnishæfni og umhverfisvæna 

endurnýjun í Norrænum þéttbýlum (e. 

Attractive towns - green redevelopment, 

competitive Nordic urban regions) en 

Sveitarfélagið Hornafjörður tók þátt í slíku 

samstarfsverkefni á árunum 2017 til 2020 og 

var í hópi með þremur öðrum sveitarfélögum 

á Norðurlöndum, Narvik í norðurhluta Noregs, 

Sønderborg í Danmörku og svo Ystad sem 

er á Skáni á suðurhluta Svíþjóðar.  Verkefni 

sveitarfélaganna fylgdu ákveðnum þemum 

en Sveitarfélagið Hornafjörður og Ystads 

Kommun unnu verkefni út frá vistvænum 

lausnum og samgöngum. (Ascher, B., 

Halvorsen, A. H., & Johansson, U. 2019)

 Litlir og meðalstórir bæir gegna 

mikilvægu hlutverki í byggðaþróun. 

Áskoranir þeirra og tækifæri eru oft önnur en 

á stærri borgarsvæðum þó að landfræðileg 

staðsetning þeirra, svæðisbundið samhengi, 

lýðfræði og efnahagsþróun sé sértæk, er 

framlag þeirra sem leiðtogar sjálfbærrar 

þróunar í svæðisbundnu umhverfi sínu 

algengt. Framtíð þeirra veltur á getu þeirra 

til að vera aðlaðandi fyrir fólk og fyrirtæki.

(Norræna ráðherranefndin. 2017)
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 Norræna ráðherranefndin setti fram 

samstarfsáætlun um byggðaþróun og 

skipulagsmál fyrir árin 2017 til 2020 en þar er 

lagt áherslu á sjálfbæra byggingastarfsemi, 

arkitektúr og borgarþróun, útflutning á 

hugmyndum og hugtökum sem hægt verður 

að þróa frekar innan ramma skipulagsmála 

og sjálfbærrar borgarþróunar. Til að skapa 

sjálfbært borgarsamfélag þarf að hafa í huga 

félagslega sjálfbærni og fólksflutninga á milli 

landa. Mikilvægt er að tryggja umhverfisvæn 

samgöngukerfi og staðbundnar orkulausnir 

fyrir sjálfbæra þróun í borgarsamfélögum. 

Þá hafa málefni búsetu, samgangna, 

orkukerfa og loftslagsaðlögunar verið sett 

í forgang á sviði byggðaþróunar. (Norræna 

ráðherranefndin, 2017)
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2.7 Heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna

Að leiðarljósi samstarfsverkefnisins um 

aðlaðandi bæi og borgir á Norðurlöndum 

voru heimsmarkmið sameinuðu þjóðanna og 

unnið út frá því markmiði að innleiða þau i 

skipulag og útfærslum sveitarfélaganna. 

Samkvæmt skýrslu Sameinuðu Þjóðanna býr 

94% Íslendinga í þéttbýli sem er gríðarlega 

hátt hlutfall miðað við restina af heiminum og 

er áætlað að sú prósenta hækki upp í 96% fyrir 

árið 2050 sem er að vísu ekki mikil aukning. 

(UN Habitat, 2018) En því eru skipulagsmál og 

borgarskipulag gríðarlega mikilvægur þáttur 

í loftslagsaðgerðum Íslendinga. 

 Heimsmarkið sameinuðu þjóðanna eru 

hluti af Parísarsáttmálanum, sem hefur það 

að marki að samþætta og styrkja viðbrögð 

alþjóðasamfélagsins við loftslagsbreytingum 

með það að leiðarljósi að halda hnattrænni 

hlýnun innan 1.5 gráðum. Þá hefur sáttmálinn 

það einnig að marki að efla getu þjóða til að 

takast á við afleiðingar loftslagsbreytinga. 

 Parísarsáttmálinn er samþykkt innan 

rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um 

loftslagsbreytingar og var undirritaður af 177 

þjóðum 22. apríl 2016, en tók formlega gildi 

árið 2018. Ríkisstjórnir þjóða um allan heim 

hafa því unnið að aðgerðaráætlunum sem 

taka mið af Parísarsáttmálanum, og er Ísland 

þar á meðal, en ríkisstjórn Íslands gaf nýverið 

út aðgerðaráætlun í loftslagsmálum til 

ársins 2030. Samkomulagið gerir ráð fyrir að 

aðildarríki meti stöðu sína á fimm ára fresti, 

en fyrsta mat fer fram árið 2023. (United 

Nations, 2015)

Við og áætlanagerð þessa verkefnis er 

stuðst við 5 af markmiðum Heimsmarkmiða 

Sameinuðu þjóðanna en þau eru eftirfarandi;

Mynd 9
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Stuðla að heilbrigðu líferni 

og vellíðan fyrir alla frá 

vöggu til grafar. Eigi síðar 

en árið 2030 verði búið 

að ná fjölda dauðsfalla og 

alvarlega slasaðra vegna 

umferðarslysa niður um 

helming á heimsvísu.

Tryggja öllum aðgang að 

öruggri og sjálfbærri orku 

á viðráðanlegu verði. Eigi 

síðar en árið 2030 verði 

orkunýting orðin helmingi 

betri.

Gera borgir og íbúðasvæði 

öllum mönnum auðnotuð, 

örugg, viðnámsþolin og 

sjálfbær. 

Fjallar liðum um öruggt 

húsnæði, samgöngukerfi, 

sjálfbæra fjölgun í þéttbýli, 

verndun náttúru- og 

menningararfleiðar, hvernig 

draga megi úr efnahagslegu 

tjóni af völdum hamfara og 

skaðlegra umhverfisáhrifa, 

bætt loftgæði og græn 

svæði.

Sjálfbær neyslu- og 

framleiðslumynstur verði 

tryggð. Eigi síðar en árið 

2030 verði markmiðum 

um sjálfbæra og skilvirka 

nýtingu náttúruauðlinda 

náð.

Grípa til bráðra aðgerða 

gegn loftslagsbreytingum 

og áhrifum þeirra. 

Ráðstafanir vegna 

loftslagsbreytinga verði 

að finna í landsáætlunum, 

stefnumótunum og 

skipulagi.
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3.1 Ystad, Svíþjóð 
Ystad er um 18 þúsund íbúa bæjarfélag í 

samnefndu sveitarfélagi á suðurhluta Skánar í 

Svíþjóð. Ystad var samstarfsaðili Hornafjarðar 

í Norræna samstarfsverkefninu um aðlaðandi 

bæi undir formerkjum vistvænna samgangna. 

Verkefni sveitafélagsins leiddu að því að 

innleiða öruggt og sjálfbært langtíma plan 

í skipulagi með Heimsmarkmið sameinuðu 

þjóðanna sem leiðarvísi. Sveitarfélagið lagði 

mat á núverandi aðferðir til innleiðingar 

sjálfbærra lausna í skipulagsferlum og 

notuðust við tól City-Lab í samhengi 

meðalstórra bæja. Tólin sem þau notuðust 

við voru ætluð stærri skipulagsverkefnum 

og var athugað hvort hægt væri að skala 

þau tól niður á minna samhengi í bæ eins 

og Ystad. Ekki hefur verið notast við tólin 

eða leiðarvísana síðan vinna Norræna 

samstarfsverkefnisins fór fram, en vinna 

tafðist við stórt skipulagsverkefni sem 

bærinn áætlaði að nýta sér vinnuna við 

vegna COVID-19 heimsfaraldursins. Það var 

við hafnarsvæði borgarinnar og markmið 

verkefnisins var að skoða hvernig hægt væri 

að tengja það betur nútímaþörfum borga 

sem og að tengja saman kjarna bæjarins og 

gamla bæinn. 

 Árið 2019 kynnti sveitarfélagið 

umferðastefnu fyrir árin 2019 til 2030. Stefnan 

fjallar um aðgerðaráætlun og markmið 

sveitarfélagsins í samgöngum en gefur 

um leið heildarmynd af núverandi stöðu 

og áskorunum framundan. Umferðastefna 

Ystads Kommun fjallar um 10 meginmarkmið 

varðandi hjólreiðar og hefur það að marki að 

fleiri velji að nýta sér hjólreiðar sem ferðamáta. 

Eitt af markmiðunum er að árið 2030 munu 

íbúar Ystad ferðast í meira mæli gangandi, 

hjólandi eða með almenningssamgöngum og 

minna á bíl.  (Ystads kommun. 2019).

Sveitarfélagið samþykkti aðra hjólreiðaáætlun 

árið 2015 sem sú seinni byggir að miklu 

leyti á, en hún fjallar um heildræna nálgun 

á þau málefni sem geta stuðlað að auknu 

hlutfalli hjólreiðamanna í Ystad og til og 

frá nærliggjandi þorpum og sveitum. Í 

hjólreiðaáætluninni eru tvö markmið; Fjölgun 

hjólaferða íbúa sveitarfélagsins skal nema 

um 35% á tímabilinu, og alvarlegum- slysum 

meðal hjólreiðamanna og bifhjólamanna má 

ekki fjölga. 

3.2 Reykjavík
Árið 2010 gaf Reykjavíkurborg út 

hjólreiðaáætlun, fyrstu sinnar tegundar 

hér á landi, undir yfirskriftinni Hjólaborgin 

Reykjavík. Áætlunin var ákveðið tímamótaverk 

og með henni var ætlað að skapa umhverfi 

sem hvetur til hjólreiða þannig að Reykjavík 

yrði góð hjólaborg. Áætlunin setti fram 

ákveðin markmið um að móta til framtíðar 

heildarsýn og aðgerðaráætlun um hjólreiðar. 

Aukin hlutdeild hjólreiðafólks í borginni 

muni hafa góð áhrif á umhverfi, lýðheilsu 

og lífið í borginni og skapa betri borg. 

(Reykjavíkurborg. 2010)

3. Samanburður
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 Með áætlun Reykjavíkurborgar var 

stefnt að því að stórauka hlutdeild hjólreiða 

í borginni með því að leggja fleiri og betri 

hjólastíga og bæta aðstöðu fyrir hjólreiðafólk. 

Þessum markmiðum var ætlað að ná fram 

með því að byggja upp heilstæða áætlun um 

hjólaleiðir, auk aðgerðaráætlunar sem byggði 

á nýjum stöðlum um gerð hjólaleiða. 

 Fyrir þann tíma sem Reykjavíkurborg 

gaf út sína fyrstu hjólreiðaáætlun lágu margir 

göngu- og hjólastígar borgarinnar fjarri 

hefðbundnum samgönguleiðum, en voru þá 

fyrst og fremst nýttir til útivistar og ekki til 

að komast á milli heimilis og vinnu eða til 

daglegs amsturs. Aðgerðaráætlunin byggði 

upp net hjólastígaleiða fyrst og fremst á milli 

hverfa í borginni auk stíga til útivistar. 

 Árið 2021 kom svo út Hjólreiðaáætlun 

Reykjavíkur 2021 til 2025, í henni eru sett 

fram önnur markmið, stóru markmiðin í þeirri 

áætlun snúa að því að borgin hyggst ætla að 

verja 5 milljörðum króna á tímabilinu í bætta 

innviði fyrir hjólandi, með það að marki að 

fleiri sjái sér fært að fara ferða sinna á hjóli 

innan borgarinnar. Má segja að borgin blási 

til stórsóknar í áætlunum sínum en áætlað 

er að fyrir árið 2030 verði um 100 kílómetrar 

af hreinum hjólastígum innan borgarinnar, 

miðað við 32 kílómetra árið 2021. 

3.3 Akureyri
Árið 2018 gaf Akureyrarbær út skýrslu um 

Stígakerfi Akureyrar í kjölfar breytinga 

á Aðalskipulagi 2018 til 2030. Tilefni 

skipulagsbreytingar þessarar er í samræmi 

við stefnumörkun gildandi Aðalskipulags 

Akureyrar 2018-2030 en þar segir að vinna 

skuli sérstakt heildarskipulag fyrir stígakerfi 

bæjarins og framkvæmdaáætlun á grundvelli 

þess. Helsta markmið breytingarinnar 

er að setja fram heildstæða stefnu um 

uppbyggingu stígakerfis Akureyrarbæjar.

 Í skipulaginu er lögð áhersla á forgang 

gangandi vegfarenda í. Settir eru skilmálar um 

stofnleiðir fyrir hjólreiðar með það að marki 

að kerfi hjólastíga sé heildrænt, skilvirkt og 

öruggt. Áætlunin fjallar einnig um útivistar- 

og reiðstíga en þeir hafi mikilvægu hlutverki 

að gegna fyrir náttúruupplifun og frístundir.
(Akureyrarbær. 2020)

Aðgerðaráætlun Reykjavíkur 2010 lagði 

eins og áður segir áherslu á stígakerfi og 

tengingar á milli hverfa og borgarhluta 

en með Hjólreiðaáætlun 2021 til 2025 eru 

hjólastígar færðir inn í hverfi borgarinnar eftir 

meginleiðum til að gera fleiri hópum kleift að 

nota hjólreiðar. (Reykjavíkurborg. 2020)
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 Sveitarfélagið Hornafjörður hefur í 

dag enga eiginlega stefnu varðandi stígakerfi 

í þéttbýli og í umhverfisskýrslu Aðalskipulags 

Hornafjarðar 2012 til 2030 sem kom út í mars 

2014 er lítið að finna um samgöngur annað 

en fyrir akvegi í dreifbýli, stofnbrautir og 

þjóðvegi. Ekki er fjallað sérstaklega um virka 

ferðamáta, almenningssamgöngur eða aðrar 

vistvænar samgöngur, fyrir utan að stefnt sé 

að er að lagningu göngu-, hjóla- og reiðvegar 

meðfram þjóðvegi nr.1, í öruggri fjarlægð.

 Í aðalskipulagi segir að stefna 

Sveitarfélagsins er að einfalda gatnakerfi frá 

gildandi eldri skipulagi, stytta nýjar viðbætur 

við það og gera það sem skilvirkast. Þá segir 

jafnframt að stuðla skuli að öflugum og 

öruggum samgöngum innan sveitarfélagsins 

og yfir í aðra landshluta. (Umhverfisskýrsla 

Aðalskipulags Hornafjarðar 2012-2030)

 Undanfarin ár hefur Sveitarfélagið 

hins vegar gert mikla vinna varlandi mótun 

stefnu, sem er ekki orðin opinber og stóð 

meðal annars fyrir íbúakönnun árið 2019 

vegna uppbyggingar grænna svæða og 

göngu- og reiðhjólastíga á Höfn. Alls tóku 216 

aðilar þátt í könnuninni og þar af voru 146 

konur, 69 karlar og einn aðili sem skilgreindi 

sig sem annað. Aldursbil þátttakenda var 

frá bilinu 7-9 ára til 75-79 ára, en flestir 

þátttakendur voru á aldrinum 50-54 ára. 

Meðalaldur þátttakenda var 38 ára.  

3.4 Könnun á ferðavenjum

 Þeir aðilar sem hjóla aldrei segja 

ástæðuna oftast vera að þeir eigi ekki hjól 

(58,3%) eða að þeir hafi ekki áhuga á að hjóla 

(22,9%). Önnur svör voru m.a.: „kann ekki að 

hjóla“, „bý í sveitinni“, „hjólið mitt er bilað“, 

eða „get ekki hjólað“. Íbúar sem hjóla aldrei 

voru spurðir hvað myndi breyta viðhorfi 

þeirra gagnvart notkun reiðhjólastíga. Voru 

flestir sem nefndu framboð á hjólastígum 

eða um 50% þátttakenda sem vildu sjá 

aukið framboð af hjólastígum,  30% nefndu 

bættar tengingar og öryggi við stíga auk 

þess sem 24% þátttakenda nefndu bætta 

lýsingu. Spurt var út í hvaða þættir hafi 

áhrif á hjólanotkun íbúa en um 78 prósent 

þátttakenda settu veðurskilyrði fyrir sig, 58% 

framboð hjólaleiða, jafnhátt hlutfall nefndi 

öryggi, og þá voru 43% sem sögðu lýsingu 

hafa áhrif á notkun þeirra til hjólreiða.
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Kort fengin úr skýrslu umhverfis- og 
skipulagssviðs Sveitarfélagsins Hornafjarðar. 
Kortin sýna hitakort áfangastaða íbúa á Höfn 
(mynd 10) og hitakort leiða (mynd 11), fyrir 
gangandi og hjólandi vegfarendur.

Dekkri litur táknar hærri tíðni ferða. Út frá þessu 
má fá nokkuð skýra mynd og áætla helstu 
áfangastaði og leiðir innan bæjarins.

Mynd 10 Mynd 11
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4.1 Staðhættir

Höfn í Hornafirði er þéttbýlisstaður við 

Hornafjörð á Suðausturlandi og er aðal 

þéttbýliskjarni Sveitarfélagsins Hornafjarðar. 

Þar bjuggu 1.710 árið 2019. Íbúaþéttleiki á Höfn 

er ýmist frá 10 upp í 25 íbúa á hektara.

 Sitthvoru megin við Höfn eru 

Hornafjörður og Skarðsfjörður, en þeir liggja 

samsíða sunnan Horns. Fjöll og skriðjöklar 

mynda stórbrotna umgjörð Sveitarfélagsins og 

vestast er Öræfajökull sem rís hæst íslenskra 

fjalla (2.119m), til norðausturs frá honum ganga 

jökultungur niður á láglendi á milli hárra 

fjalla allt að Hoffellsfjöllum í Nesjum. Austan 

Hoffellsfjalla, handan Hoffellsdals liggur 

fjallgarður til suðausturs í sjó fram og skilur að 

Nes og Lón. Austan við Höfn er fjallbálkurinn 

Horn og þar hæst Klifatind (888 m) en syðst er 

Litlahorn. Innan við Klifatind er Almannaskarð, 

þá Skarðstindur, Yxnaskarð og Skálatindar. 

 Tugir grasi vaxinna eyja og hólma eru 

í Hornafirði og Skarðsfirði og er eyjaklasinn 

þéttastur við Höfn. Sjávarfalla gætir í fjörðunum 

og á fjöru koma víða í ljós sandeyrar og leirur. 

Umhverfis Höfn er fjölbreytt fuglalíf og bar 

mest á æðarfugli og kríu áður fyrr en í seinni 

tíð hefur fýl og ýmsum tegundum máfa fjölgað 

mikið. (Arnþór Gunnarsson. 1997).

4. Greiningar
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4.2 Landslag

 Þéttbýlið á Höfn er byggt á útnesjum 

og eyjum sem skilja Hornafjörð frá Skarðsfirði, 

við Hornafjarðarós. Frá fyrstu dögum 

byggðarinnar hefur farið fram landnám á 

fyllingum yfir leirur, auk þess sem eyjar hafa 

verið tengdar með fyrirhleðslum. Bæjarstæði 

Hafnar er því að mestu lágt og flatt graslendi 

auk eyja og eyjaklasa. 

 Land í Hornafirði rís aflíðandi upp 

frá ströndum og landform er nokkuð flatt 

eða ávalt. Í Hornafirði er almennt yfirborð 

gróið og nýtt til landbúnaðar, auk þess að 

vera ríkt af jökulsandar sem liggja meðfram 

suðurströnd sýslunnar. Hornafjörður er 

í landsskipulagsstefnu skilgreindur sem 

láglendi upp af ströndum með land sem 

nær frá strönd upp í um 100 m hæð yfir 

sjávaramáli, að rótum fjalla og skriðjökla 

sem ganga suður úr Vatnajökli. Yfirborð er 

mólendi eða ræktað land. Nokkrar jökulár 

renna til sjávar á svæðinu og eru áraurar 

þeirra nokkuð víðfeðmir. Við ósa ánna eru 

leirur. (Efla, & Skipulagsstofnun. 2020).

4.3 Veðurfar

 Veðursfarslega hefur Suðausturland 

talsverða sérstöðu miðað við aðra landshluta. 

Þar er tiltölulega hlýtt, hitasveiflur fremur 

litlar, sumar eru stillt og mild en vetur 

geta verið vindasamir, og mikil úrkoma að 

meðaltali. Þrátt fyrir það er Hornafjörður 

líklega eitt snjóléttasta svæði landsins. Mjög 

hvassir byljir geta orðið á svæðum umhverfis 

Öræfajökul og við rætur brattra fjallshlíða í 

Lóni og Nesjum. 

Undanfarin ár hefur meðalhiti hækkað og 

úrkoma aukist og má sjá að veður er hagstætt 

fyrir gróður, skepnur og menn, hlýtt og rakt. 

Á Höfn festir sjaldan snjó um vetur vegna 

landfræðilegrar legu og nálægðar við sjó 

sem umlykur bæinn.  Ríkjandi vindátt er úr 

norðri- (12,6%) og norðaustri (14,4%) með 

meðalvindhraða um 2,7 til 8 m/s. Suður- og 

Austurfjörur sitthvoru megin við Höfn skýla 

þó bænum fyrir öldubrimi Atlantshafsins og 

eru háloftavindar sterkari en niðri á landi 

vegna hæðar fjalla umhverfis Hornafjörð. 

Mynd 12, vindrós sem sýnir 

algengustu vindáttir á Höfn
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4.4 Umferðagreining

 Árið 2017 var samþykkt af Sveitastjórn 

Hornafjarðar að lækka hámarkshraða niður í 30 

km/klst á öllum íbúðargötum og 50 km/klst á 

stofngötum, sem eru Ránarslóð, Hafnarbraut 

og Víkurbraut auk gatna við hafnarsvæði 

og iðnaðarhverfi bæjarins. Lítið hefur verið 

gert til að framfylgja þeirri ákvörðun, en á 

mýmörgum stöðum er umferðarhraði virtur 

að vettugi. Hröð bílaumferð stafar meðal 

annars af breidd gatna og götuhönnunar. 

 Auk þess gera breytingarnar ráð fyrir að 

umferðagötum við Grunnskóla Hornafjarðar 

verði breytt í vistgötur. Umhverfisnefnd, sem 

lagði þessar breytingar fram, leggur fram aðrar 

tillögur að bættu umferðaöryggi og listar 

hvernig t.d. má framfylgja umferðahraða. Þar 

á meðal er talað um að bæta vegmerkingar 

og umferðaskilti innan sveitarfélagsins og 

þéttbýlisins almennt. Að mati höfundar eru 

þetta aðgerðir sem duga skammt til að ná 

fram raunverulegum breytingum en það 

sem þarf til við að ná niður umferðahraða 

er endurhönnun á gatnakerfi og breytt 

forgangsröðun vegfarenda. Nefndin leggur 

þó til að bæta lýsingu fyrir gangandi 

vegfarendur innan íbúðahverfa bæjarins og 

á milli gatna. (Sveitarfélagið Hornafjörður. 

2018).
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4.4.1 Hjólandi

Engir eiginlegir hjólastígar eru á Höfn í dag en 

hjólandi vegfarendur notast við gangstéttir, 

götur og útivistarstíga í bland við aðra umferð. 

Umhverfisnefnd bæjarstjórnar Hornafjarðar 

hefur lagt til að lagður verði göngu- og 

hjólastígur á milli Hafnar og Nesjahverfis 

sem er um 7 til 8 km langur kafli ef mælt 

er meðfram núverandi vegstæði þjóðvegs. 

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem talað er um 

göngu- og/eða hjólastíg á milli hverfanna 

en á sínum tíma var það ein af forsendum 

sameiningar sveitarfélagsins árið 1994 fyrir 

íbúa Nesjahverfis.

4.4.2 Stígakerfi

Gangstéttir bæjarins eru úr sér gengnar á 

mörgum stöðum auk þess sem þær uppfylla 

ekki nútímakröfur um breidd og efni á 

yfirborði. Samhliða endurnýjun gangstétta 

er hægt að ráðast í götuþrengingar til að 

framfylgja breyttum hámarkshraða og 

innleiðingu hjólastíga um götur bæjarins, 

en sveitarfélagið hefur undanfarin ár 

unnið að lagningu útivistarstíga umhverfis 

bæinn meðfram strandlengjum og á 

útivistarsvæðum sem tengjast nú bænum, t.d. 

við Sílavík og Ægissíðu. Fenginn var styrkur 

úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða til að 

leggja hluta af þeim stígum og eru þeir vel 

nýttir af bæði gangandi og hjólandi umferð. 
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4.5 Umferðaöryggi

Á vef samgöngustofu er hægt að taka 

saman gögn um umferðaróhöpp og Á 

kortinu hér til hliðar korti má sjá skráð tilvik 

umferðaróhappa síðastliðin 5 ár á Höfn auk 

hitakorts umferðaslysa. Ekki er mikið um 

alvarleg óhöpp en athygli vekur að ákveðin 

svæði og götur hafa áberandi háa tíðni 

slysa hlutfallslega miðað við önnur. Má 

þar nefna Litlubrú við Verslunarkjarnann 

Miðbæ, Nýheima og Ráðhús Hornafjarðar. 

(Samgöngustofa. 2022)

 Hver punktur á kortinu táknar skráð 

tilvik umferðaslysa, en sjá má gríðarlegan fjölda 

atvika við ákveðnar staðsetningar. Höfundur 

gerir ekki greinamun á alvarleika atvika en 

gögn eru tekin saman til að fá hugmynd um 

svæði sem kalla helst eftir endurhönnun, 

í útfærslum höfundar verður leitað leiða til 

að draga úr tíðni umferðaróhappa. Á kortinu 

má sjá að  hlutfallslega verða flest slys á 

nokkrum lykilstöðum. Það er við Litlubrú, 

gatnamót Víkurbrautar og Hafnarbrautar, 

gatnamót Víkubrautar og Kirkjubrautar, við 

Hafnarsvæði og við Vesturbraut.
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Mynd 13
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4.6 Hámarkshraði

Á þessu korti má sjá  núverandi hámarkshraði 

á Höfn, sem er ýmist 50 km/klst (rauður) eða 

30 km/klst (grænn) innan íbúðahverfa. 

Eftirfarandi götur eru í dag með 50 km/

klst hámarkshraða; Hafnarbraut, Víkurbraut, 

Sandbakkavegur, Ránarslóð, auk gatna 

austar í bænum í iðnaðarhverfi, Bugðuleira, 

Álaleira, Álaugarvegur, Krosseyrarvegur og 

Sæbraut. Breytingar voru samþykktar árið 

2017 og hámarkshraði lækkaður eins og áður 

segir í íbúðagötum, en fyrir breytingar var 

hámarkshraði ýmist 50 km/klst innan alls 

þéttbýlisins. Höfundur leggur til að enn frekari 

breytingar á hámarkshraða, þ.e. að lækka 

hámarkshraða á öllum 50 götum í 40 km/klst 

fyrir utan Hafnarbraut norðan vesturbrautar. 

(Sveitarfélagið Hornafjörður. 2018).
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Mynd 14
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4.7 Innviðir

 Árið 2019 gaf vegagerðin í fyrsta sinn 

út hönnunarleiðbeiningar fyrir hjólreiðar, 

þær voru unnar af samstarfshópi um þróun 

samgöngukerfa fyrir hjólreiðar samkvæmt 

samkomulagi milli sveitarfélaganna á 

höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðarinnar. Í 

þeim má finna leiðbeiningar um hönnun og 

útfærslu fyrir hjólreiðar og er tekið fram að 

það fyrsta sem þarf að hafa í huga við hönnun 

og skipulag fyrir hjólreiðar er að reiðhjól séu 

ökutæki samkvæmt umferðarlögum. Þrátt 

fyrir að íslensk lög heimili að hjólað sé á 

gangstéttum þá er það ekki ásættanleg lausn 

á stofnleiðum hjólreiða.

 Í handbókinni er fjallað um að 

hjólastæði ætti að staðsetja sem næst 

áfangastað og þá á fleiri stöðum en færri, 

staðsetning þeirra hafi mikil áhrif á hvort þau 

séu notuð. Þá sé best að þau séu staðsett á 

leið að áfangastað en ekki þannig að þurfi 

að fara fram hjá áfangastað til að komast 

að þeim. Gera ætti ráð fyrir hjólastæðum 

við skóla, íþróttamannvirki, samkomustaði, 

verslunarkjarna og matvörubúðir, stóra 

vinnustaði, samgöngumiðstöðvar og 

aðrar biðstöðvar almenningssamganga.  

(Vegagerðin, & Efla. 2019).

 Umferð virkra ferðamáta er töluverð 

um þéttbýli á Höfn en í samkvæmt stöðlum 

vegagerðarinnar er auðvelt að finna út hvar 

er helst þörf á að setja upp  innviði. 

Hjólastígar: Við útfærslu á hjólastígum eru 

fjórir punktar sem skipta máli, það eru að 

stígar séu raunhæfir, leiðir skilvirkar og örug-

gar, og að þeir séu aðlaðandi. Skipulag hjóla-

leiða verður að taka mið af landslagi, umh-

verfi og veðurfari sem einkennir bæinn og er 

það mikilvægt að allir hafi jafnan aðgang að 

stígum. 

 Svo að hjólaleiðir geti verið raunhæfur 

kostur fyrir íbúa verða stígar að mynda eigið 

samgöngukerfi og tengjast vel inn á við og 

við götur bæjarins. Þá er mikilvægt að stígar 

séu vel merktir og um vetur er mikilvægt að 

þeir hafi góða lýsingu, erlendis eru stígar oft 

merktir með lituðu yfirborði. Þá eru hjólavísar 

og hjóla-reinar líka algengar útfærslur en 

merkingar á malbiki henta til í einstaka 

tilvikum. 

 Séu hjólaleiðir utan íbúagatna eða 

nálægt stofngötum verða þeir að vera 

í hæfilegri fjarlægð frá aukbraut til að 

stuðla að öryggi vegfarenda. Við útfærslu 

á hjólastígum er mikilvægt að taka mið 

af sjónlínum, þverunum yfir gatnamót, 

beyjuradíus, lýsingu, yfirborðsefni og fleira.

 Til að hanna aðlaðandi leiðir fyrir 

hjólreiðar þarf að huga vel að nærumhverfi 

stíganna. Hjólaleiðir þurfa að vera fjölbreyttar, 

áhugaverðar og skjólsælar, og liggja með 

rökréttum hætti um helstu áfangastaði. 

Bættir innviðir hjólreiða þurfa þá ekki að 

ganga á hlut einkabíls þó ferðamátunum sé 

gert jáfnhátt undir höfði. 
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4.7.1 Gatnamót: Vegagerðin hefur samstarfi 

við sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu ge-

fið út leiðbeiningar um hönnun og útfærslu 

fyrir hjólreiðar en í henni er tekið fram; Það 

fyrsta sem þarf að hafa í huga við hönnun 

og skipulag fyrir hjólreiðar er að reiðhjól 

eru ökutæki samkvæmt umferðarlögum. 

Þrátt fyrir að íslensk lög heimili að hjólað sé 

á gangstéttum þá er það ekki ásættanleg 

lausn á stofnleiðum hjólreiða.

 Í handbókinni er fjallað um að 

hjólastæði ætti að staðsetja sem næst 

áfangastað og þá á fleiri stöðum en færri, 

en staðsetning þeirra hefur mikil áhrif á 

hvort þau séu notuð. Þá sé best að þau 

séu staðsett á leið að áfangastað en ekki 

þannig að þurfi að fara fram hjá áfangastað 

til að komast að þeim. Gera ætti ráð fyrir 

hjólastæðum við skóla, íþróttamannvirki, 

samkomustaði, verslunarkjarna og 

matvörubúðir, stóra vinnustaði, 

samgöngumiðstöðvar og aðrar biðstöðvar 

almenningssamganga. Úr handbók 

Vegagerðarinnar (Hönnunarleiðbeiningar 

fyrir hjólreiðar 2019-12-19)

4.7.2 Hjólastæði: Hefðbundnir hjóla-

standar sem eru í notkun á þéttbýli á Höfn, 

við opinberar byggingar á vegum sveitar-

félagsins eru slæmur kostur sem er gjarnan 

ekki notaður við opinberar stofnanir.

 Betri kostur fyrir hjólastæði eru til að 

mynda bogar í mittishæð og skýli, annaðhvort 

yfirbyggð eða lokuð. Við hjólaboga er hægt að 

leggja hjólum upp að og læsa við. Þeir veita 

betri vörn gegn þjófnaði auk þess að verja 

hjól frá hnjaski vegfarenda og vindáttum. Þá 

er öruggara að hafa þann kost að geta læst 

grind hjólsins við eitthvað fast, frekar en 

dekkið á hjólinu.  

 Yfirbyggð eða lokuð hjólaskýli veita 

þá góða vörn gegn veðuröflunum og hefur 

hvetjandi áhrif á hjólandi vegfarendur til að 

hjóla allt árið í kring. Sífellt fleiri stofnanir og 

fyrirtæki hafa undanfarin ár tekið upp á því 

að bjóða upp á yfirbyggð eða lokuð hjólaskýli 

fyrir starfsfólk sitt, nemendur eða gesti.  Það 

er mikilvægt að hafa raunverulegan valkost 

við opinberar stofnanir til að tryggja aðgengi 

fyrir alla og hvetja fólk til meiri hreyfingar til 

og frá vinnu og í daglegu amstri. 

 Þá eru rafhlaupahjól einnig vinsæll 

valkostur sérstaklega hjá yngri kynslóðum 

en örugga innviði fyrir hlaupahjól skortir 

víða og má þá nefna standa sem er hægt að 

læsa hjólunum við. Mikilvægt er að tryggja 

gott aðgengi að sem flestum stöðum til að 

hjólreiðar séu raunverulegur valkostur fyrir 

fólk til að komast á milli staða og að fjölga 

hjólastæðum og viðgerðarstöndum víðsvegar 

í bænum til að bæta aðgengi og aðstöðu við 

skóla, verslanir og þjónustustofnanir.
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Mismunandi útfærslur stíga innan þéttbýlis.

Týpa A með blandaðri umferð er gerð stíga 
sem hentar vel á stöðum þar sem umferð 
gangandi og hjólandi vegfarenda er lítil.

Týpa B með aðgreindri umferð þessi tegund 
stíga gerir ráð fyrir að umferð gangandi og 
hjólandi vegfarenda sé aðgreind með málaðri 
línu á breiðum malbikuðum stíg.

Týpa C með aðskilinni umferð er útfærsla við 
stofnstíga er þar sem umferð gangandi og 
hjólandi vegfarenda er aðskilin að fullu þar 
sem sérstakur hjólastígur með tvístefnu er 
byggður upp öðru megin götunnar

Mynd 15 Blönduð umferð

Mynd 16 Aðgreind umferð hjólandi og 
gangandi

Mynd 17 Aðskilin göngu og hjólaleið meðfram 
stofnstígum

4.8 Útfærslur stíga
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Þrjár meginleiðir; um Hafnarbraut og 
Víkurbraut, Kirkjubraut, Sandbakkavegur 
og Ránarslóð. Tengistígar um Silfurbraut, 
Vesturbraut, Bugðuleiru og Sæbraut.

5.1 Yfirlitskort stígakerfis

Tillaga að hjólastígakerfi á Höfn í Hornafirði. 
Á kortinu má sjá tillögur að meginásum 
hjólaleiða um Hafnarbraut og Víkurbraut, 
Kirkjubraut, Sandbakkavegur og Ránarslóð. 
Þá eru tengistígar um Silfurbraut, 
Vesturbraut, Bugðuleiru og Sæbraut.

Á kortinu er einnig að sjá núverandi 
stígakerfi bæjarins í grænum lit og sýnt 
hvernig þeir geta tengst hjólastíganeti til að 
mynda samheldið stíganet á Höfn.

5. Tillögur
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Hjólastígar

Meginásar hjólaleiða

Tengistígar hjólaleiða

 

Útivistarsígar

Meginstígar

Slóðar

Mynd 18
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Fjögur ólík svæði eru athuguð í kjölfar greiningar 
á umferð á Höfn með mismunandi útfærslur stíga 
í huga og þarfir við gatnamót. Þessi svæði eru 
Ránarslóð, Litlabrú, gatnamót Hafnarbrautar og 
Víkurbrautar, og svo gatnamót Hafnarbrautar 
og Vesturbrautar.

Svæðin fjögur má sjá á korti á næstu blaðsíðu.

5.2 Athugunarsvæði
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Mynd 19
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 Gatnamót Hafnarbraut og Víkurbrautar 

eru í dag umferðamestu gatnamót bæjarins 

og geta verið til trafala á háannatímum. 

Norðanmegin við gatnamótin er bensínstöð 

Olís og austan við þau er Fiskhóll, beyjurein 

úr austri á Víkurbraut inn á Hafnarbraut 

með eyju til að aðskilja frá gatnamótum 

og rein sem heldur áfram. Gatnamótin eru 

í dag bílamiðuð en við þau mætast tvær 

stofngötur. Gangbraut er yfir Hafnarbraut 

að sunnan og við Víkurbraut að vestanverðu 

en umhverfið forgangsraðar akandi og virkar 

fráhrindandi og óöruggt fyrir gangandi- og 

hjólandi vegfarendur.

 Samkvæmt tillögum höfundar mætast 

tvær meginæðar hjólastíganets við gatnamót 

Hafnarbrautar og Víkurbrautar. Hægt er 

að koma fyrir hringtorgi við gatnamótin 

með hjólastígum, en það getur verið erfitt 

í útfærslu. Höfundur leggur þess í stað til 

að endurhanna umhverfið með breyttri 

forgangsröðun, hjólastígar liggi meðfram 

báðum götum aðskilin frá gangandi umferð og 

púðum sem verja hjólandi frá bílum. Hægt er að 

samnýta þessa útfærslu með umferðaljósum 

til að bæta umferðaflæði akandi vegfarenda. 

Víkurbraut og Hafnarbraut eru bæði með 

50km hámarkshraða og samkvæmt stöðlum 

sem höfundur notast við skulu hjólastígar þá 

vera aðskildir frá akvegi. 

5.3 Hafnarbraut, Víkurbraut
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Mynd 20 Loftmynd af gatnamótum Hafnarbrautar og Víkurbrautar eins og þau líta út í dag.

Tillaga að útfærslu að endurhönnun á gatnamótum sem forgangsraðar hjólandi og bætir 

flæði akandi umferðar. Mynd 21 fengin af vef the Bicycle Dutch.
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 Meðfram Hafnarbraut er gert ráð 

fyrir meginás hjólastíganets og verður 

komið fyrir tvístefnustíg í sitthvora átt. 

Við gatnamót Vesturbrautar verður hjólandi 

umferð forgangsraðað. Beyjuradíus fyrir 

akandi verði minnkaður til að draga úr 

umferðahraða akandi og gera ráð fyrir 

hjólandi vegfarendum. 

 Í þessum aðstæðum er betra að 

leggja tvístefnuveg aðskildan frá akvegi 

vegna hámarkshraða, en við Vesturbraut 

er hægt að útfæra hönnunn hjólastíga sem 

einstefnustíga sitthvoru megin við götu.

5.4 Hafnarbraut, Vesturbraut
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Mynd 22 Loftmynd af gatnamótum 

Hafnarbrautar og Vesturbrautar eins og þau 

líta út í dag. 

Tillaga að útfærslu að endurhönnuðum 

gatnamótum eftir innleiðingu hjólaleiða með 

aðskildum tvístefnu stígum.
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 Ránarslóð er í dag skilgreind sem 

stofngata með 50 km hámarkshraða. Gatan 

er 11 metra breið með gangstéttum sitthvoru 

megin, eyju og runnagróðri að norðanverðu 

sem aðskilur innkeyrslur íbúðarhúsa við 

götuna frá akvegi. Akbraut er 7 metra breið 

og gangstéttir 1 metri. Samkvæmt könnun 

Sveitarfélagsins um ferðavenjur og leiðir 

gangandi of hjólandi er hér um að ræða eina 

fjölförnustu götu bæjarins og gera tillögur 

höfundar ráð fyrir stofnleið hjólandi umferðar 

um götuna.

 Við innleiðingu á hjólastíganeti er hægt 

að endurhanna götumynd við Ránarslóð til 

að draga úr umferðarhraða og forgangsraða 

gangandi og hjólandi vegfarendum með 

götuþrengingu. Meðfram Ránarslóð yrð 

aðskildir verði tvístefnu hjólastígar sunnan 

við götuna ásamt gönguleið.

 Þá verði innkeyrsla fjarlægð og komið 

fyrir samsíða bílastæðum meðfram götunni 

að norðanmegin með gangstétt og  auknum 

trjágrjóðri. Ein hugmynd er að til að draga úr 

umferðahraða er að hækka yfirborð götunnar 

eða skipta um  yfirborðsefni fyrir hellulögn til 

að breyta upplifun af götumynd. 

5.5 Ránarslóð
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1,3 m 1,3 m 1,3 m 5 m 1,3 m

Fyrir breytingar, mynd 23

Eftir breytingar

Loftmynd af breyttu skipulagi við Ránarslóð
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 Samkvæmt tölum frá samgöngustofu 

er hlutfall og tíðni skráðra atvika og slysa 

hátt við Litlubrú. Litlabrú liggur á milli 

Hafnarbrautar í austri og í vestri mætast 

Sandbakkavegur og Kirkjubraut. Við 

Litlubrú stendur verslunarkjarninn Miðbær 

og Nýheimar sem hýsa meðal annars FAS 

(Framhaldsskóli Austur-Skaftafellssýslu), þá 

er einnig útkeyrsla af bílastæði við Ráðhús 

Hornafjarðar og Svavarssafn við Litlubrú. 

 Gatan er þétt setin bílastæðum og 

virkar fráhrindandi og óörugg fyrir gangandi 

vegfarendur, á milli húsa við Miðbæ og 

Nýheima eru um 28 metrar en stærstur hluti 

þeirrar lengdar fer undir malbik, annað hvort 

bílastæði eða akveg. Til að draga úr slysatíðni 

leggur er lagt til að fjarlægja bílastæði 

meðfram götu og loka útkeyrslu frá bílaplani 

við Ráðhús. 

 Við Litlubrú mætast tvær stofnleiðir 

hjólastíga samkvæmt tillögum, til austurs 

og vesturs.  Til að draga úr umferðahraða 

og gegnumkeyrslu bíla er hægt að hækka 

yfirborð og skipta um yfirborðsefni t.d. 

með hellulögn og endurhanna götuna 

sem sameiginlegt rými sem gerir ráð fyrir 

gangandi og hjólandi vegfarendum. Hægt 

er að koma fyrir hjólastíg þar sem nú eru 

bílastæði sem myndi tengja saman stíga til 

beggja átta. Önnur hugmynd er að fjarlægja 

bílastæði norðanmegin við Miðbæ og útbúa 

torg eða íverustað. 

5.6 Litlabrú
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Fyrir breytingar, mynd 24

Eftir breytingar
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Loftmynd af núverandi skipulagi við Litlubrú. Ljósbláir flákar eru bílastæði.

Tillaga að breyttu skipulagi við Litlubrú. Hjólastígar eru merktir með rauðum lit og 

almenningssvæði eru gul.
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Í upphafi þessa verkefnis er leitað leiða 

til að hanna samheldið samgöngukerfi 

fyrir fjölbreytta ferðamáta og vistvænar 

samgöngur á Höfn í Hornafirði með það að 

marki að forgangsraða gangandi og hjólandi 

umferð með skilvirki, öruggu og aðlaðandi 

stígakerfi. Ljóst er að mikil vinna hefur verið 

gerð af Sveitarfélaginu Hornafirði sem hægt 

er að byggja ef á að fara í raunverulegar 

breytingar og framkvæmdir á auk þess sem 

hægt er að horfa til bæði sambærilegra bæja 

sem og stærri borga til að skoða hvað virkar 

og hvað virkar ekki. Það er t.a.m. vel hægt að 

innleiða stefnur stærri sveitarfélaga og skala 

niður á sveitarfélag á stærð við Hornafjörð.

Útivistarsvæði bæjarins og samgöngukerfi 

geta unnið saman og tengingar þar á mili 

styðja við og ýta undir notkun vegfarenda 

en lagt var út frá því að skoða tiltölulega 

heildstætt net stíga til útivistar og 

hreyfingar á Höfn með það að markmiði en 

markmiði að tengja saman það stígakerfi 

við samgönguása bæjarins og koma upp 

með hönnun hjólreiðanets sem styður við 

fjölbreyttari ferðavenjur til og frá vinnu og í 

daglegum amstri.

6 Niðurstöður
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Það er ljóst að Hornfirðingar búa yfir góðu 

neti viðeigandi innviða sem auðvelt er 

að innleiða áætlanir við fyrir fjölbreyttar 

ferðavenjur og vistvænar samgöngur. Með 

breyttri forgangsröðun við vegakerfið á Höfn.

Með þessum athugunum er hægt að sjá 

dæmi um mismunandi útfærslur við ólíkar 

aðstæður, og hvernig má auka öryggi virkra 

ferðamáta, gangandi og hjólandi, og draga úr 

umferðahraða. 

Til eru ótal rannsóknir sem sýna fram á jákvæð 

áhrif hjólreiða auk handbóka  til leiðbeiningar 

um framkvæmdir og uppsetningu á innviðum, 

en það sem skortir oft er pólitískur vilji til 

breytinga og innleiðinga á nýjum stefnum.

Fjölbreyttar ferðavenjur og vistvænar 

samgöngur eru ekki gæluverkefni heldur 

loftslagsaðgerð sem stuðlar að aukinni heilsu 

og bættri vellíðan með minni mengun og 

töfum í umferð. 

Höfundur vonast til þess verkefni þetta geti 

veitt innblástur og nýst við vinnu að gerð 

áætlana hjá Sveitarfélaginu Hornafirði sem 

og í öðrum sveitarfélögum.

7 Ályktanir
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