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Vegagerðin og innviðir fyrir hjól

Samgönguáætlun

„Með samgönguáætlun setja stjórnvöld fram stefnu og 

markmið fyrir allar gerðir samgangna“.  Lögð er áhersla 

á gerð stofnstíga fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur

Samgöngusáttmáli

Samkomulag ríkis og sex sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu um uppbyggingu á 

samgönguinnviðum á höfuðborgarsvæðinu



Samgönguáætlun 

Frá árinu 2012 hefur ríkið veitt fé til uppbyggingar á hjóla- og 

göngustígum

Stígarnir eru gerðir í umferðaröryggisskyni

Stígarnir eru ákveðinn hvati til að fólk noti fjölbreyttan 

ferðamáta

Fárveiting á bilinu 150-270 m.kr. á ári, sem kemur á móti hlut 

sveitarfélaganna

Fjárveitingin er styrkur fyrir allt að helmingi á kostnaði



▪ Meðfram Grindarvíkurvegi

▪ Meðfram Suðurstrandarvegi við 

Þorlákshöfn

▪ Meðfram Snæfellsnesvegi í 

Snæfellsbæ

▪ Meðfram Eyrarbakkavegi

▪ Meðfram Mývatnssveitarvegi

▪ Meðfram Ólafsfjarðarvegi í Dalvík

▪ Milli Reykjanesbæjar og flugstöðvar

▪ Meðfram hringvegi, Ölfursárbrú-

Árbæjarvegur

▪ Fjörustígur, Eyrarbakki-Stokkseyri

▪ Frá Grindavík að golfvelli

▪ Suðurnesjabær, milli Garðs og 

Sandgerðis

▪ Meðfram Vatnsleysustrandarvegi við 

Voga

▪ Múlaþing, Fellabær – Vök

▪ Skútustaðahreppur:  Reykjahlíð –

Dimmuborgir – Skútustaðir

▪ Svalbarðsstrandarhreppur: 

Vaðlaheiðargöng – Skógarböð

▪ Eyjafjarðarsveit: Akureyri – Hrafnagil

▪ Akureyri:  Ný brú á Eyjafjarðará, 

Vesturbrú

Eyrarbakkavegur

Skútustaðahreppur Suðurnesjabær



Samgöngusáttmáli (höfuðborgarsvæðið) 

Aukin áhersla á uppbyggingu innviða fyrir gangandi og hjólandi 

vegfarendur

Samvinna á milli fulltrúa sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og 

Vegagerðarinnar

Stofnhjólanet og forgangsröðun verkefna

Samræmd hönnun innviða fyrir hjólandi vegfarendur

Samvinna um leiðarval, þvert á sveitarfélög







Forgangsröðun framkvæmda

Áform um Borgarlínu

Meðfram Borgarlínu verða hjólastígar

Talningar gangandi og hjólandi vegfarenda

Metið hvar brýnast er að aðskilja leiðir gangandi- og 

hjólandi vegfarenda

Áherslur sveitarfélaganna

Horft til samgönguhjólreiða





Hönnun hjólaleiða

Hönnunarleiðbeiningar fyrir hjólreiðar (2019)

Samræmd gæði

Samræmdar lausnir

Samræmd hönnun hjólaleiða



Hönnun hjólaleiða
Hönnunaratriði

Breiddir

Beygjuradíusar

Sjónlengdir

Gatnamót

Umhverfi

Áskoranir

Aldursamsetning

Geta

Ný farartæki

Umferðaröryggisrýni

Hönnun hjólaleiða er rýnd af umferðaröryggisrýnum til að 
tryggja gæði og umferðaröryggi





Takk fyrir áheyrnina
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