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Skipulag og vistvænar samgöngur, samantektarskýrsla. 
Skýrslan skiptist í 3 kafla: 

1 Um tengsl skipulags byggðar í þéttbýli og sjálfbærrar þróunar í 

samgöngum. 

 2 Viðmiðunarþættir fyrir gönguvænt umhverfi 

 3 Viðmiðunarþættir fyrir hjólavænt umhverfi 

 
1.  Um tengsl skipulags byggðar í þéttbýli og sjálfbærrar þróunar í 

samgöngum.  
Harpa Stefánsdóttir (2013),  Um tengsl skipulags byggðar í þéttbýli og sjálfbærrar þróunar í 

samgöngum. Í Kristín Þorleifsdóttir (Ritstj.), Sjálfbærara byggt umhverfi á Íslandi. Reykjavík: 

Arkitektafélag Íslands. 

 

Kaflinn er skrifaður sem hluti af inngangskafla í námsriti Vistmenntar.   

  Vistmennt er verkefni sem Arkitektafélag Íslands leiðir í samstarfi við 

innlenda og erlenda aðila og er styrkt af Leonardo, Menntaáætlun ESB.   

 Markmið Vistmenntar er að auka skilning á mikilvægi sjálfbærni í arkitektúr og 

skipulagi byggðar með því að þróa námsefni fyrir nemendur í 

byggingartengdum iðngreinum og endurmenntun arkitekta, annarra 

umhverfishönnuða og iðnaðarmanna. 

 

Úrdráttur: 
Í kaflanum sem hér um ræðir eru kynnt helstu tengsl milli skipulags, 

hönnunar manngerðs umhverfis og sjálfbærrar þróunar í samgöngumálum. 

Leitast er við að skýra út hvað felst í að stuðla að sjálfbærri þróun í 

samgöngum með bættu skipulagi og hönnun.  Um leið er farið yfir helstu 

hugtök og tengsl þeirra við umfjöllunarefnið. Komið er inn á hlutverk skipulags 

til að stuðla að vistvænni samgönguháttum. 
Fjallað er um útþenslu byggðar og landnotkun síðustu áratuga og 

afleiðingar forgangs einkabílsins á skipulag þéttbýlis, en mikil áhersla á 

notkun einkabíls hefur víða leitt til dreifingar byggðar. Umhverfisvísar 

Reykjavíkurborgar hafa sýnt að samgöngur er sá málaflokkur sem helst ógnar 

gæðum umhverfis í borginni. Einkabíllinn hefur haft forgang í stefnumörkun 

um landnýtingu og aðgengi á höfuðborgarsvæðinu, langt umfram það sem 
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þekkist í grannlöndum okkar.  Farið er yfir stefnumótanir á Íslandi sem fjalla 

um samgöngur. 
Áhrifum byggðs umhverfis á ferðamátaval og ferðavenjur eru gerð skil í 

nokkrum þáttum: a) í tengslum við þéttleika og form byggðar,  b) blöndun 

byggðar og þjónustuframboð, c) tengslanet gatnakerfis, ferðatíma og aðgengi 

og  að lokum d) almenningssamgöngumiðað skipulag (TOD).  

Að lokum er fjallað um göturýmið, gönguvænt og hjólavænt umhverfi 

og áhrif borgarbrags á hjólandi og gangandi vegfarendur. Farið er inn á áhrif 

ferðahraða á umhverfisupplifun og á mælikvarða umhverfisins sem hannað er 

í kringum mismunandi ferðamáta.   Bílmiðuð borg hefur t.d. gjarnan annan 

mælikvarða en borg sem hönnuð er út frá gangandi umferð. Staðan á 

höfuðborgarsvæðinu er í dag slík að margir telja umhverfinu ógnað af 

bílmiðuðu skipulagi síðustu áratuga. Sífellt fleiri gera kröfu um að 

forgangsröðun í samgönguháttum í miðkjörnum borga miðist við gangandi, 

hjólandi og almenningssamgöngur (í þessari röð). 

Hugmyndafræði tengt hugtakinu lífvæni (e. livability) miðar við að til að 

gera almenningsrými í borgum s.s. göturými meira aðlaðandi fyrir gangandi- 

og hjólandi vegfarendur og stuðla að útivist og hreyfingu með bættu skipulagi 

og hönnun til að auka lífsgæði borgarbúa.  Þá er nauðsynlegt að hafa 

mannlegan mælikvarða í huga og leggja meiri áherslu á þarfir fólksins sem 

notar borgirnar, umfram vélknúin ökutæki. Farið er yfir þekkingarsvið um 

helstu áhrifaþætti í borgum sem stuðla að auknum hjólreiðum tengt skipulagi 

og hönnun byggðar.  
 

 

2. Viðmiðunarþættir fyrir gönguvænt umhverfi  
Harpa Stefánsdóttir (2013), Skipulag og vistvænar samgöngur, samantektarskýrsla.  Reykjavík: Betri 

Borgarbragur, Arkitektúra, styrkt af Öndvegissjóði RANNÍS. 

 

Kaflinn er birtur á heimasíðu BBB. Efni kaflans gefur tilefni til frekari 

rannsókna á þessu sviði og frekari skilgreiningu á aðferðum til að mæla 

gönguvæni umhverfis.  
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Úrdráttur:  
Um er að ræða drög að skilgreiningu á gönguvænu umhverfi. 

Nauðsynlegt er að skoða umhverfi fyrir hjólandi og gangandi vegfarendur í sitt 

hvoru lagi þar sem hvor um sig byggir á mismunandi þörfum og mismunandi 

hraða og þar með mismunandi lausnum í hönnun og skipulagi.1 
Farið er yfir þarfir gangandi vegfarenda og vísa gönguvæns umhverfis. 

Mæling á gönguvæni umhverfis segir til um það að hve miklu marki hið 

byggða umhverfi býður upp á að fara um það gangandi.   Að meta hversu 

gönguvænt umhverfið er krefst mats á nokkrum vísum. Farið er yfir 

skilgreiningu á nokkrum mikilvægum vísum, en þeir eru vegalengd, 

krókstuðull og greiðfærni, samfelldni og þveranir, öryggi, umhverfi og þægindi 

og gæði.  
 

 

3.  Viðmiðunarþættir fyrir hjólavænt umhverfi. 
Harpa Stefánsdóttir (2013), Skipulag og vistvænar samgöngur, samantektarskýrsla.  

Reykjavík: Betri Borgarbragur, Arkitektúra, styrkt af Öndvegissjóði RANNÍS. 

 

Kaflinn er birtur á heimasíðu BBB. Efni kaflans gefur tilefni til frekari 

rannsókna á þessu sviði og frekari skilgreiningu á aðferðum til að mæla 

hjólavæni umhverfis. Efnið byggir að hluta á lesnu efni tengt doktorsriterð 

höfundar sem er í vinnslu við Norwegian University of Life Sciences og fjallar 

um áhrif upplifunar borgarrýmisins á hjólreiðarsamgöngfólk. 
 

Úrdráttur:  

Með hjólavænu umhverfi er átt við að umhverfið stuðli að notkun 

reiðhjóls til að fara ferða sinna. Hversu hjólavænt umhverfi í þéttbýli er fer eftir 

ýmsum þáttum tengt m.a. bæði skipulagi og útfærslu umhverfis og lausnum 

við gerð leiðanets fyrir hjólreiðar. 

Farið er yfir þarfir hjólreiðarfólks tengt skipulagi og yfirbragði umhverfisins og 

                                                        
1  Forsyth, A., Krizek, K. & Rodriguez, D. (2009). Hot, congested, crowded and diverse: 

Emerging research agendas in planning. Progress in planning, 71 (4): 153-205. 
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nokkra mikilvæga vísa fyrir hjólavænt umhverfi.  Stuðst er við 7 meginþætti 

um hjólavænt umhverfi þ.e. vegalengd, krókstuðul og greiðfærni, samfelldni 

og þveranir, öryggi, þægindi, umhverfi og þjónustu og götugögn.  

 

English summary 
The main relationships between planning, design of the built 

environment and sustainable development of transport are introduced. An 

attempt is made to explain what is involved in promoting sustainable 

development in the transport sector through improved planning and design. 

Key concepts are introduced and their relationship to the subject. The role of 

planning in order to promote environmentally friendly transport modes is 

discussed.  

The influence of the built environment on mode choice and travel 

behaviour is discussed from several aspects: a) in relation to density and built 

form, b) mixed use and services and c) street plan networks, travel time and 

accessibility, and finally d) transport oriented development (TOD). 

Finally, viewpoints about pedestrian friendly and bicycling friendly 

urban environment are drafted such as the impact the character of urban 

space might have on the sensual experience of these travel modes.   

The needs of pedestrians are introduced in relation to walkability of the 

environment.  Walkability indicates to what extent the built environment is 

suitable for walking. Important indicators of pedestrian-friendly environment 

are introduced: distance, directness, continuity and crossings, safety, 

environment and comfort and quality. 

Cyclists needs in relation to urban planning and the character of the 

urban space are introduced in relation to several important indicators for 

bicycle friendly environment. The analysis is based on seven main indocators: 

distance, directness, continuity and crossings, safety, comfort and facilities. 
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1.0 Um tengsl skipulags byggðar í þéttbýli og 

sjálfbærrar þróunar í samgöngum. 
 

1.1 Efni kaflans 
 

Hér verða kynnt helstu tengsl milli skipulags, hönnunar manngerðs umhverfis 

og sjálfbærrar þróunar í samgöngumálum. Einnig verður leitast við að skýra út 

hvað felst í að stuðla að sjálfbærri þróun í samgöngum með bættu skipulagi 

og hönnun.  Um leið er farið yfir helstu hugtök og tengsl þeirra við 

umfjöllunarefnið. Komið er inn á hlutverk skipulags til að stuðla að vistvænni 

samgönguháttum. 

 

 

1.2 Hvað er sjálfbær þróun í samgöngum? 
 

Ýmsir vísindamenn hafa leitast við að skilgreina hugtakið “sjálfbærar 

samgöngur” (Richardson 1999) lýsir sjálfbæru samgöngukerfi þannig að 

eldsnreytisnotkun, mengun, öryggi, ágangur á umhverfi og félagslegt- og 

efnahagslegt aðgengi er á því stigi að það haldist í jafnvægi um alla framtíð 

án þess að valda skaða eða ganga á möguleika komandi kynslóða.  

Sjálfbærar samgöngur  setja hvorki vistkerfi eða lýðheilsu í hættu og uppfylla 

þarfir um aðgengi án þess að gengið sé á auðlindir og orkugjafa á kostnað 

framtíðar kynslóða (Williams 2005). Þetta felur í sér að stuðlað sé fyrst og 

fremst að gangandi og hjólandi umferð og notkun almenningssamgangna, en 

einnig samnýtingu bíla og notkunar vistvænnar orku fyrir ökutæki. Tengt 

skipulagi og jönnun byggðar felur hugtakið sjálfbærar samgöngur í sér að 

flatarmál lands undir samgöngumannvirki sé í lágmarki, að vegalengdir séu 

sem stystar og að dregið sé úr ferðaþörf með bættu skipulagi svo orkunotkun 

vegna samgangna verði í lágmarki.  Hugtakið felur einnig í sér að umhverfið 

sé þannig úr garði gert að það hvetji til heilbrigðra lífshátta. Sjálfbærar 

samgöngur leiða til sjálfbærrar þróunar alls samfélagsins, bæði félagslega og 

efnahagslega auk þess sem stuðlað er að bættu umhverfi (Schafer 1998). 
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Með félagslegum áhrifum er átt við t.d. tíma sem fer í ferðir og kostnað 

almennings vegna daglegra ferða.  Með efnhagslegum áhrifum er átt við t.d. 

kostnað vegna samgöngumannvirkja og dreifingar byggðar og kostnað vegna 

innflutnings orku.  
  
 

1.3 Útþensla byggðar og landnotkun. 
 

Afleiðingar forgangs einkabílsins á skipulag þéttbýlis eru margvíslegar. 

Áhersla á notkun einkabíls hefur víða leitt til dreifingar byggðar.  

Útþenslu þróunina má rekja til upphafs Módernsimans í borgarskipulagi. Í 

kjölfar Iðnbyltingarinnar fjölgaði fólki verulega í borgum Evrópu, einkum 

verkafólki, og bjó það víða í lélegu og heilsuspillandi húsnæði.  Þetta varð til 

þess að ýmsir fremstu hugsuðir á sviði borgarskipulags allt frá Ebeneser 

Howard, hugmyndasmiðs Garðborgarinnar, til Le Corbusiers, eins helsta 

frumkvöðuls módernismans í borgarskipulagi, sneru baki við hinni rótgrónu 

borgarhefð og boðuðu nýja framtíðarsýn. Hugmyndir um græna bæi í 

útjaðrinum urðu ríkjandi, þar sem var loft, sól, útsýni og náttúra (sjá Howard 

1898, LeGates & Stout 2006, s. 314-315). Atvinnu- og iðnaðarsvæði voru 

skilin frá íbúðarsvæðum. Hagkvæmni og tækniþekking réðu ferðinni. Tilkoma 

einkabílsins gerði hugmyndir um hinar nýju áherslur í skipulagi borga 

mögulegar. Vegalengdir skiptu minna máli en áður. Hægt var að gera ráð fyrir 

að menn kæmust milli staða sem voru fjarri hvor öðrum á skömmum tíma. 

(Sjá Corbusier 1929,  Wright 1935 og LeGates & Stout 2006, s. 322-323, 331-

332). En fáa óraði á þeim tíma fyrir afleiðingunum sem sífellt almennari 

bílaeign eftirstríðsáranna og forgangur hans í skipulagi borga hefur haft.  

 

Í höfuðborg Íslands má segja að aðalskipulag Reykjavíkur frá 1962 hafi lagt 

grundvöllinn að því að borgin hefur þróast sem fremur dreifð borg þar sem 

samgöngur miða við notkun og þarfir einkabíls (Bjarni Reynarsson 1999). 

Umhverfisvísar Reykjavíkurborgar hafa sýnt að samgöngur er sá málaflokkur 

sem helst ógnar gæðum umhverfis í borginni og um 40% af orkunotkun 

borgarbúa stafar af brennslu jarðefnaeldsneytis í vélknúnum ökutækjum. 

Gróðurhúsaáhrif og svifryksmengun eru meðal stærsu fylgikvilla núverandi 
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samgönguhátta (Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkur 2006). Í Reykjavík 

voru 67% lofslagsmengunar vegna samgangna árið 2007 (Skipulags og 

byggingarsvið Reykjavíkur 2009). Tæp 50% borgarlands Reykjavíkur fara 

undir umferðarmannvirki samkvæmt athugun Skipulags og byggingarsviðs 

(Skipulags- og byggingarsvið 2004). Áætlun um fjölda bílastæða í Reykjavík 

sýnir að framboð bílastæða í borginni er sambærilegt við bandarískar borgir, 

en fjöldi þeirra í hlutfalli við fjölda starfa er það hæsta sem gerist í heiminum 

(um 750-1000 stæði/ 1000 störf). Hlutfallið er miklu lægra í Skandinavíu og 

Norður-Evrópu (um 180 stæði/ 1000 störf) (Hönnun 2006). 
 

Einkabíllinn hefur haft forgang í stefnumörkun um landnýtingu og aðgengi á 

höfuðborgarsvæðinu, langt umfram það sem þekkist í grannlöndum okkar. Í 

febrúar árið 2002 gerði Gallup víðtæka könnun á ferðamáta fyrir 

höfuðborgarsvæðið. Þá voru tæplega 20% af öllum ferðum farnar gangandi, 

0,3% hjólandi og almenningssamgöngur voru um 4%. Þá fóru rúmlega 88% 

Reykvíkinga með einkabíl til of frá vinnu, en aðeins tæplega 3% með 

strætisvagni og um 8% gangandi og hjólandi. Þrátt fyrir að stór hluti af ferðum 

séu farnar með einkabíl, eru fjarlægðir innan höfuðborgarsvæðisins almennt 

stuttar. Um 60% af öllum ferðum innan höfuðborgarsvæðisins árið 2002 voru 

styttri en 3 km. (Gallup 2002b, Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur 

2009). Þriðjungur allra ekinna ferða árið 2002 voru styttri en 1 km. og yfir 

helmingur styttri en 2 km. (Hönnun 2006). Kannanir um ferðavenjur á 

höfuðborgarsvæðinu benda til að hægt sé að fjölga gangandi og hjólandi 

vegfarendum, einkum á styttri leiðum. 

 

Gerðar voru viðaminni kannanir á vegum samgönguyfirvalda um ferðavenjur 

2007, 2008 (Bjarni Reynarsson 2008a og 2008b)  og 2009 (Bjarni Reynarsson 

2009).  Erfitt er að bera saman tölur úr könnunum sem taka til afmarkaðra 

hópa við stærri kannanir. Því er ekki farið yfir niðurstöður úr þessum 

könnunum hér. 

 

Aftur var gerð viðamikil ferðavenjukönnun á vegum Gallup um ferðir íbúa 

höfuðborgarsvæðisins í október-desember 2011 (Capacent-Gallup 2011). 

Niðurstöður úr könnuninni eru bornar saman við niðurstöður úr könnuninni frá 
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febrúar 2002. Samanburðurinn sýnir aukningu hjólandi frá 0,3% í 3,8% að 

meðaltali. Gangandi hefur á tímabilinu fækkað úr tæpum 20% í tæp 15%.   

Hlutfall þeirra sem ferðast um á einkabíl eða með almenningsvögnum stendur 

nokkurn veginn í stað.  

 

Ferðavenjukannanir geta gefið mikilvægar vísbendingar um ferðavenjur. Það 

er því mjög mikilvægt að gera ferðavenjukannanir regluluga og vanda til þeirra 

með t.d. tilliti til úrtaks og árstíma til þess að tölur séu marktækar og 

samanburðarhæfar. Það er t.d. nokkuð hæpið að bera saman tölur um 

gangandi og hjólandi umferð milli febrúarmánaðar og haustmánaða þar sem 

veðurfarslegir þættir hafa að öllum líkindum áhrif á val samgöngumáta undir 

berum himni. 

 

Rafmagnsbílar geta leyst hluta af vandanum sem hlýst af 

einkabílavæðingunni, þ.e. minnkað mengun vegna útblásturs. En stefnu um 

útþenslu byggðar sem byggir á notkun einkabíls til að sinna flestum 

nauðsynlegustu þörfum þarf engu að síður að snúa við til að fækka ökuferðum 

og stytta þær og stuðla að hagkvæmri nýtingu lands og auðlinda.  
 

Reykjavíkurborg sótti um að verða Græna borgin í Evrópu árið 2012-13 en 

varð ekki fyrir valinu. Það má rekja til þess að í vistvænum samgöngumálum 

og stöndum við aftarlega samanborið við grannþjóðir okkar.  Umfang 

samgöngumannvirkja var á meðal þeirra þátta sem höfðu áhrif á matið 

(European Green Capital 2011). Vonandi verður matið hvatning til þess að 

þoka þróun borgarinnar í betri farveg í tengt vistvænum samgönguháttum.  

 

 

1.4 Stefnumótanir á Íslandi sem fjalla um samgöngur. 
 

Í kaflanum hér á eftir eru nefndar helstu skýrslur og stefnumarkanir sem unnar 

hafa verið á síðustu árum tengt skipulagi og sjálfbærri þróun í samgöngum á 

Íslandi. Ekki er tekin afstaða til þess hvort og i hvaða mæli form eða innihald 

einstakra stefnumarkana er hentugt stjórntæki til að stuðla að sjálfbærri þróun 

í samgöngum.  
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Árið 2002 tóku gildi lög um samgönguáætlun nr. 71/2002. Markmið laganna er 

að samræma áætlanagerð við framkvæmdir og rekstur í samgöngumálum. 

Samgönguráð hefur yfirumsjón með gerð samgönguáætlunar. Í stefnumiði 

samgönguáætlunar 2011-2022 er tekið fram að áætlun um sjálfbærar 

samgöngur skuli vinna í samvinnu við sveitarfélögin.  Aukna áherslu skuli 

leggja á almenningssamgöngur, göngu og hjólreiðar, til að draga úr 

neikvæðum umhverfisáhrifum og samgöngukostnaði. Auka skuli nærþjónustu 

við borgarana, draga úr þörf fyrir einkabílanotkun og draga úr ferðaþörf 

(Samgönguráð 2011, s.45).  
 

Staðardagskrá 21 er heildaráætlun sveitarfélaga (sjá Samband íslenskra 

sveitarfélaga)  um sjálfbæra þróun hvers samfélags á 21. öldinni, sjá t.d. 

“Reykjavík í mótun. Stefnumótun í átt að sjálfbæru samfélagi í Reykjavík til 

2015” (Reykjavíkurborg 2006).  Í Staðardagskrá sem og í aðalskipulagi hvers 

sveitarfélags, er fjallað um samgöngumál. Reykjavík hefur verið fyrirmynd 

annarra sveitarfélaga á Íslandi í stefnumótun tengt sjálfbærri þróun og hefur 

að auki unnið sérstaka loftslagsstefnu og samgöngustefnu. Nýtt aðalskipulag 

fyrir Reykjavík sem nær til tímabilsins 2010-2030 hefur verið í vinnslu 

undanfarin ár (Reykjavíkurborg 2011).  Á höfuðborgarsvæðinu hefur verið 

unnið svæðisskipulag (VA arkitektar ofl. 2002). Höfuðborgarsvæðið myndar í 

dag samfellt byggðarsvæði. Um er að ræða eitt atvinnu- og þjónustusvæði. 

Höfuðborgarsvæðið hefur einn megin- atvinnukjarna sem er í miðborg 

Reykjavíkur, en þar eru lang flest atvinnutækifæri svæðisins.  Þetta þýðir að 

stærstur straumur samgangna vegna atvinnu liggur að þessum kjarna. Því er 

sérstaklega mikilvægt að skoða og vinna að samgöngumálum heildstætt fyrir 

allt svæðið, en það er hægt að gera í m.a. Svæðisskipulagi. Ljóst er að val 

ferðamáta skiptir sköpum til að sporna við óheftri þenslu vegakerfisins og 

byggðs umhverfis á höfuðborgarsvæðinu.  

 

Í niðurstöðum sérfræðinefndar á vegum Umhverfisráðuneytisins er fjallað um 

möguleika til að draga úr nettóútstreymi gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Þar 

er meðal annars fjallað um þann ávinning sem fæst, með tilliti til minnkunar á 

losun gróðurhúsalofttegunda, með því að velja almenningssamgöngur, 
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reiðhjól eða göngu sem samgöngumáta í stað vélknúinna ökutækja 

(Umhverfisráðuneytið 2009)    

 

Meginmarkmið loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar tengt skipulagsmálum er 

að samgönguskipulag fái aukið vægi við skipulag landnotkunar á öllum 

stigum. Lögð er áhersla á hagkvæma nýtingu lands og þjónustukerfa. 

Yfirmarkmið er eftirfarandi: “Vistvænar samgöngur verði meginviðmið í 

skipulagi byggðar til að ákvarðanir um starfsemi og landnotkun í skipulagi 

stuðli að minni losun gróðurhúsalofttegunda og um leið bættum loftgæðum.” 
Meginmarkmiðið er að höfuðborgarbúar geri umhverfisvænan ferðamáta að 

lífsstíl (Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkur 2009). 

 

Samgöngustefnu Reykjavíkur er ætlað að standa vörð um þrjú megingildi: 

umhverfi, heilsu og borgarbrag. Tryggja skal greiðar og öruggar samgöngur 

án þess að ganga á verðmæti þessara þriggja gilda (Umhverfis- og 

samgöngusvið Reykjavíkur 2006). 

 

Reykjavík hefur gefið út hjólreiðaáætlun sem setur fram stefnumörkun í 

hjólreiðamálum. Stefnt er að því að stórauka hlutdeild hjólreiða í borginni með 

því að leggja fleiri og betri hjólastíga og bæta aðstæður fyrir hjólreiðafólk. 

Reykjavíkurborg stefnir að því að ná markmiðunum með uppbyggingu nets 

samgöngukerfis fyrir hjólreiðar í borginni (Reykjavíkurborg 2010). Fleiri 

sveitarfélög hafa hug á að feta í fótspor höfuðborgarinnar. 

 
 

1.5 Áhrif byggðs umhverfis á ferðamátaval og ferðavenjur. 
 

Til að stuðla að sjálfbærri þróun í samgöngum er lykilatriði að hafa áhrif á val 

ferðamáta. Margt getur haft áhrif á ferðamátaval og samgönguhætti s.s 

efnahagur, félagslegir, líkamlegir, náttúrufarslegir og samfélagslegir hvatar 

(Buehler 2011, Otto 2010). Skipulag og hönnun byggðar hefur einnig áhrif á 

ferðavenjur, t.d. er staðsetning þjónustu, atvinnutækifæra og búsetusvæða 

veigamikill áhrifavaldur (Næss 2006).  
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Þeir megin þættir í nærumhverfinu sem hafa áhrif á ferðavenjur má skipta í 

fimm flokka. Þetta eru 1) þéttleiki byggðar og þjónustustig í nágrenninu, 2) 

blöndun byggðar, 3) tengslanet gatnakerfis (e. connectivity of street network) 

(framboð stuttra leiða og þéttleiki þeirra), 4) mælikvarði í göturými, 5) yfirbragð 

og fegurð umhverfis, 6) dreifing þjónustu og samgöngumöguleikar almennt í 

borginni (Handy ofl. 2002). Með mælikvarða í göturými er átt við hvernig 

byggingar, gróður eða landslag afmarka borgarrýmið þar sem gatan liggur. 

Mælikvarði í umhverfinu getur haft áhrif á ferðavenjur og fegurð umhverfis 

getur haft áhrif á t.d. ánægju og þægindi þegar ferðast er undir beru lofti.  

Nánar verður fjallað um þá þætti í kaflanum um göturýmið.  

 

 
Þéttleiki og form byggðar.   
 

Undanfarna áratugi hefur verið lögð áhersla á að þéttbyggðar borgir séu einn 

mikilvægasti hlekkurinn í að stuðla að minni orkunotkun og mengun (Breheny 

1995). (Þéttleiki byggðar er mældur í meðaldreifingu íbúa innan ákveðins 

svæðis, venjulega íbúa/ ha.)  Í þéttri og blandaðri byggð verða vegalengdir 

almennt styttri í ýmsa nærþjónustu andstætt borgum þar sem byggð er 

strjálbýl. Þétting byggðar í strjálbýlli borg er því almennt talin stuðla að 

sjálfbærri þróun frekar en að halda borgarskriði (urban sprawl) áfram. Ekki er 

samt sama hvernig staðið er að þéttingunni (Tennøy 2011). Þegar miðað er 

við að byggja þéttbýli inn á við, þ.e. nýta betur það land sem þegar er búið að 

taka undir byggð, er um leið verið að stuðla að sjálfbærri þróun með 

margvíslegum hætti. Spornað er við óþarfa kostnaðaraukningu vegna ýmissa 

kerfa s.s. stofn- og rekstrarkostnaðar vegna samgöngumannvirkja. Komið er í 

veg fyrir að vegalengdir aukist og að menn verði í auknum mæli háðari 

einkabíl til að komast á milli. Þéttari byggð felur í sér fleira fólk á flatarmál 

lands og þannig getur rekstrargrundvöllur fyrir ýmsa nærþjónustu og 

almenningssamgöngur batnað. Þétting byggðar er einnig tækifæri til að bæta 

mælikvarða í umhverfinu til hagsbóta fyrir gangandi og hjólandi umferð. Þétt 

og lág byggð stuðlar auk þess að bættu staðbundnu loftslagi í borgarrýmum 

(Brown & Cartwright 1985). 
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Form þéttingar byggðar þarf að miðast við að skapa góð útirými milli 

bygginga. Ekki er nóg að fjölga fólki eða fermetrum á einingu lands. Há og  
 

 
Mynd 1: Samhengi þéttleika og forms byggðar (Rogers, Urban Task Force, bls. 62) 

 

gisin byggð getur gefið sama nýtingarhlutfall (hlutfall flatarmál húsnæðis/ 

flatarmál lands) eins og lág og þétt byggð, sjá mynd 1.  Umræða um  

nýtingarhlutfall getur því verið mjög misvísandi þegar talað er um þéttingu 

byggðar.  Lág og þétt byggð er líklegri til að styðja fjölbreytt mannlíf og 

þjónustu á jörðu niðri og skapa því fjölbreytileika fyrir gangandi og hjólandi. 

Lág og þétt byggð hentar vel á norðlægum slóðum til að draga úr 

neikvæðum veðurfarslegum áhrifum í útirýmum milli bygginga m.a. vegna 

minni skuggamyndunar vegna bygginganna. Þar sem sól skín hitnar 

göturýmið meira en þar sem er skuggi. Háhýsi hins vegar stuðla að myndun 

sviftivinda í kringum sig og hafa því neikvæð áhrif á vind- og snjósöfnun. Há 

byggð skapar auk þessi meiri skugga en lág byggð (Brown & Cartwright 

1985). Göturými í lágri og þéttari byggð eru því líklegri til að henta betur til 

ferða undir beru lofti en göturými sem er óvarin fyrir veðri.  
 

 

 



  17 

Blöndun byggðar og þjónustuframboð. 
 

Með hugtakinu blöndun byggðar er átt við að blanda mismunandi framboði 

þjónustu og verslunar við íbúðabyggð. Mikilvægt er að bjóða þá þjónustu sem 

þarf að sækja oftast sem næst heimilum fólks. Þjónustuframboð er lykilhugtak 

í að hafa áhrif á ferðavenjur. Átt er við áfangastað þangað sem tiltekinni ferð 

er heitið. Staðsetning þjónustuframboðs skiptir höfuðmáli í að hafa áhrif á 

ferðavenjur. Líf okkar er samhangandi þátttaka í mismunandi starfsemi sem á 

sér stað á mismunandi stöðum til að uppfylla sálrænar, persónulegar og 

stofnanalegar þarfi (s.s. menntun, vinna). Líta má á ferðamynstrið milli 

staðanna sem afleiðingu af skipulagsferli. Tala má um bundnar ferðir og 

óbundnar ferðir. Í bundnum ferðum er staðsetning og tími fastbundinn t.d. til 

vinnu og skóla. Hinar eru t.d. að heimsækja vini (Næss 2006).  
 

 

Tengslanet gatnakerfis, ferðatími og aðgengi. 
 
Með tengslaneti gatnakerfis (e. network connectivity) er átt við framboð 

hlutfallslega stuttra leiða (e. directness) og þéttleika þeirra. Sem dæmi má 

mæla þéttleika tengslanetsins með fjölda gatnamóta á flatarmálseiningu eða 

skoða hlutfall loftlínu og farnar vegalengdar að áfangastað (Handy ofl. 2002). 

Vegalengd og ferðahraði hafa áhrif á ferðatíma. Aðgengi getur aftur á móti 

haft áhrif á vegalengd. 

 

Ferðatími er einn af þeim meginþáttum sem hafa áhrif á val ferðamáta.  Í 

samkeppni við einkabíl er mikilvægt að bjóða upp á valkost með 

sambærilegan eða meiri meðalhraða (Út frá meðallengd ferða og 

meðalferðatíma fæst meðalhraði bílaumferðar úr reiknilíkönum umferðar.) 

(Hönnun 2006). Inn í ferðatíma ber að reikna alla þætti í ferðalaginu, s.s. 

biðtíma á stoppistöð, tíma sem fer í að ganga til og frá stoppistöð eða tíma 

sem fer í að leggja bíl og ganga til og frá bílastæði. Gott aðgengi fyrir 

einkabíla í samanburði við aðra ferðamáta getur hvatt til notkunar hans, t.d. í 

formi aðgengis að bílastæðum á vinnustað (Hess 2001).  
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Aðgengi (e. accessibility) er hugtak sem skipar sífellt stærra hlutverk í 

samgöngumálum, sérstaklega í þéttbýli. Aðgengi er almennt notað til að lýsa 

að hve miklu marki vara, tækni,  þjónusta eða umhverfi er í boði fyrir sem 

flesta. Aukið aðgengi getur minnkað þörfina fyrir hreyfanleika t.d. með 

styttingu leiða eða flutningi þjónustu nær notendum. Hreyfanleiki (e. mobility) 

er samanlögð farin vegalengd hvers einstaklings á dag (Samgönguáætlun 

2011: 30). Gera má hjólreiðar og almenningssamgöngur að eftirsóknarverðum 

valkosti með því að hafa áhrif á ferðatíma þessarra samgöngumáta með styttri 

og fljótfarnari leiðum en minnka á móti aðgengi einkabílaumferðar. 

Botnalangagata sem lokuð er í annan endann fyrir akandi umferð getur t.d. 

verið opin hjólandi og gangandi.  Dæmi um aðgerð til að stuðla að notkun 

almenningsvagna er að taka akrein fyrir þá frá einkabílaumferð.  Slíkt hefur 

verið gert víða.  Sem dæmi má nefna aðgerðir í Þrándheimi til að stuðla að 

notkun almenningsvagna með forgangsakreinum og draga úr umferð 

einkabíla að miðbæ (Trondheim kommune 2009).  
 

 

Almenningssamgöngumiðað skipulag. 
 

Almenningssamgöngumiðað skipulag (TOD=Transit oriented development) 

leggur áherslu á að hverfi og þjónusta í þeim sé skipulögð kringum leiðir 

almenningssamgangna. Þá er afmarkað svæði skipulagt fyrir þétta og 

blandaða byggð. Í miðkjarna svæðisins er aðgengi að almenningssamgöngum 

eins og best verður á kosið. Þjónusta er staðsett í eða næst kjarnanum en 

byggðin verður gisnari eftir því sem fjær dregur. Lögð er áhersla á að göngu- 

og hjólaleiðir séu aðlaðandi og öruggar og að stígakerfi liggi að helstu 

áfangastöðum, m.a. stoppistöð. Miða skal við að gæta jafnvægis milli 

mismunandi samgöngumáta m.a. með því að draga úr aðgengi að 

bílastæðum og hraða akandi umferðar. Við fyrirkomulag bílastæða skal leitast 

við að þau taki sem minnst land og umhverfisgæði sé skert að lágmarki. 

Bílastæði við götu eða neðanjarðar eru því talin heppilegri en stór 

bílastæðasvæði. Öll helsta þjónusta sem íbúar þurfa að sækja daglega svo 

sem skólar og matvöruverslanir skulu vera í göngufæri (Renne ofl. 2009). 
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Mörg hverfi hérlendis sem erlendis sem byggð hafa verið eftir seinni 

heimstyrjöldina hafa einkenni TOD skipulagsins. 

 

 

1.6 Göturýmið.   
 
Gönguvænt umhverfi og borgarbragur. 
 
Gangandi maður hefur mest fyrir hverri lengdareiningu ferðar miðað við aðra 

samgöngumáta. Hraði hans er um 5 km/klst (1km/ 12 mínútur).  Í skipulagi og 

hönnun manngerðs umhverfis skal miða við að gera gangandi vegfarendum 

ferðina sem auðveldasta, forðast að auka vegalengd þeirra eða ganga að 

óþörfu á líkamlegt úthald. Út frá þessu er því rökréttast að láta vélknúin 

ökutæki taka á sig krók eða upphækkanir þar sem þveranir eiga sér stað í 

formi brúa eða undirganga (Dahlmann 2005). Allar ferðir eru samsetning fleiri 

ferðamáta og er lýst með hugtakinu ferðakeðju. Ganga er hluti af öllum 

ferðakeðjum þar sem allar ferðir hefjast og enda á göngu, t.d. ganga til og frá 

bílastæði.  Ganga er t.d. mjög mikilvægur hluti af ferðakeðjunni með 

almenningsvögnum. Það er því mikilvægt að hafa gangandi vegfarendur í 

huga sem víðast, líka við bílastæði, innganga og stoppistöðvar. 

 

Gangandi maður ferðast á um 5 km/klst. hraða og hefur því möguleika á að 

upplifa umhverfið náið. Ef ferðahraðinn eykst (með öðrum samgöngumáta) 

breytist hæfnin að öllum líkindum til að upplifa umhverfið í samræmi við 

hraðaaukninguna. Stærð vélknúinna ökutækja og hraði þeirra hefur áhrif á 

mælikvarða umhverfisins sem er hannað í kringum þá. Bílmiðuð borg hefur 

því gjarnan annan mælikvarða en borg sem hönnuð er út frá gangandi umferð 

(Gehl ofl. 2006).  

 

Borgarbragur (e. urbanity) er hugtak sem notað hefur verið um yfirbragð og 

einkenni borgarrýmis. Forgangur bílaumferðar í borg hefur til lengri tíma 

slæmar afleiðingar í för með sér fyrir borgarbrag.  Þetta inniber að möguleikar 

íbúa til að ferðast um fallega mótuð og samhangandi borgarrými með 



  20 

hlutföllum sem miða að mannlegum mælikvarða og skynfærum versna. 

Staðan á höfuðborgarsvæðinu er í dag slík að margir telja umhverfinu ógnað 

af bílmiðuðu skipulagi síðustu áratuga. Sífellt fleiri gera kröfu um að 

forgangsröðun í samgönguháttum í miðkjörnum borga miðist við gangandi, 

hjólandi og almenningssamgöngur (í þessari röð). Dæmin má sjá víða í 

borgum Evrópu.  Tilraunir hafa verið gerðar til umbreytinga t.d. tilraun til að 

gera Laugaveg í Reykjavík að göngugötu og tilraun um hjólarein í Hverfisgötu.  

Fjöldi samtaka fjalla einnig um vistvænar samgöngur s.s. Samtök um 

bíllausan lífsstíl, Landssamtök hjólreiðamanna, Fjallahjólaklúbburinn og 

Hollvinasamtök strætó svo einhver séu nefnd.  
 

Að baki hverri skipulagsforsendu eða hugmynd um þróun borgar liggur 

hugmynd um lífsstíl eða lífsmynstur.  Hugtakið lífvæni (e. livability) hefur verið 

notað til að lýsa aðlaðandi götu- eða borgarumhverfi sem stuðlar að útivist og 

hreyfingu í borginni.  Hugtakið felur í sér gildi afþreyingar og félagslegra þátta. 

(Sjá t.d. ”livable streets” Appleyard ofl. 1981). Í slíku umhverfi er manneskjan 

sjálf megin viðmið fyrir þróun skipulags og mótunar borgarrýma (Gehl 1987).  

Hugmyndafræðin miðar við að til að gera almenningsrými í borgum s.s. 

göturými meira aðlaðandi fyrir gangandi- og hjólandi vegfarendur sé 

nauðsynlegt að hafa mannlegan mælikvarða í huga og leggja meiri áherslu á 

þarfir fólksins sem notar borgirnar. Lykilmarkmiðin eru lifandi mannlíf, öryggi, 

sjálfbær þróun og lýðheilsa.  Þetta fæst með því að hlúa betur að mannlífi í 

götum, gangandi og hjólandi vegfarendum (Gehl 2010:6). Það þarf t.d. að 

vera raunverulegt val að geta ákveðið að fara öðruvísi en á einkabíl ferðar 

sinnar hvort sem er af fjárhagslegum eða heilsufarslegum ástæðum. 

Umhverfið þarf að gera mönnum kleift að taka þá ákvörðun. 
 

 
 

Gönguvænt umhverfi.  Ljósm. Harpa Stefánsdóttir 
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Vinstri:  Gömul gata í miðborg Þrándheims. 

Í miðju:  Skólavörðustígurinn í Reykjavík. 

Hægri: Nýtt hverfi við höfnina í miðborg Þrándheims. 

 

Leiða má rök að því að í minni og meðalstórum borgum séu möguleikarnir á 

að hvetja til aukinnar gangandi og hjólandi umferðar meiri en fyrir verulega 

auknum almenningssamgöngum. Slíkar borgir eru oft ekki nógu fjölmennar til 

að rekstrargrundvöllur fyrir almenningssamgöngur bjóði upp á nægilega tíðar 

ferðir en ferðatíðni er lykilatriði í að gera almenningssamgöngur að 

eftirsóknarverðum ferðamáta. Enn erfiðara er að reka almenningssamgöngur 

með hárri ferðatíðni í strjálbýlli borg. Stundum getur ferðatími á hjóli verið 

hagstæðari en með almenningssamgöngum í meðalstórum borgum.  

 
Með aukinni umferð vélknúinna ökutækja vildu menn gæta öryggis gangandi 

vegfarenda með aðgreiningu. Á árunum milli 1950-1960 voru 

skipulagslausnir sem byggðu á aðgreiningu teknar upp í Skandinavískum 

borgum og bæjum. Þær áttu rætur að rekja til Garðborgarinnar og 

Módernismans. Í Skandinavíu, sérstaklega i Svíþjóð og Noregi, var 

aðgreiningalausnum stýrt með viðmiðunarreglum sem nefndust SCAFT, en 

meginmarkimiðið var að auka öryggi vegfarenda einkum gangandi. 

(Scaft=statsbyggnad chalmers arbetsgruppen for trafiksakerhet.) (Swedish 

Road Administration 2007, bls.19).  

 

Tilraunir í Evrópu, m.a. í Bretlandi, hafa leitt í ljós að með samrými (e. shared 

space), þar sem öllum ferðamátum er gert jafn hátt undir höfði hvort sem þeir 

eru akandi, gangandi eða hjólandi, má bæta öryggi og flæði umferðar. Með 

því að fjarlægja hina hefðbundnu aðgreiningu milli ferðamáta eru ökumenn 

neyddir til þess að lækka hraða niður í um 30 km/klst. og nota augnsamband 

við aðra vegfarendur til að gæta öryggis. Þetta leiðir til hægari  og varfærnari 

umferðar, aukins öryggis fyrir hjólreiðamenn og gangandi auk þess sem 

umhverfið verður meira aðlaðandi (Hammilton-Baily & Jones 2005).  
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Hjólavænt umhverfi.  Ljósm. Harpa Stefánsdóttir 

 

Vinstri:  Græn hjólaleið í miðborg Kaupmannahafnar. 

Í miðju:  Hjóla- og göngugata í miðborg Malmø. 

Hægri: Þverum umferðargötu í Óðinsvéum. 

 
 

Hjólavænt umhverfi. 
 
Leiða má líkur að því að hægt sé að færa hluta af stuttum ferðum sem farnar 

eru á einkabíl yfir á reiðhjól. Að hvetja til aukinna samgönguhjólreiða er 

margþætt.  Í borg eins og Reykjavík, þar sem hlutfall hjólandi er lágt í 

samanburði við aðra ferðamáta er mikilvægt að umhverfi merktra hjólareina 

eða brauta laði að þann hóp sem líklegastur er til að skipta um farartæki, eða 

hjóla oftar í stað þess að keyra á einkabíl. 

 

Samgönguhjólreiðar eiga sér nokkurra áratuga sögu og eru orðinn 

órjúfanlegur hluti af menningu í mörgum borgum í Evrópu m.a. í Hollandi 

(27% hlutfall ferða á hjóli) og Danmörku (18%) þar sem hlutfall hjólandi er 

hæst. Með samgönguhjólreiðum er átt við ferðir vegna daglegra nauðsynja 

svo sem vegna vinnu, skóla eða innkaupa. Það sem ræður vali á reiðhjólinu 
sem samgöngumáta er annað en vegna frístundaiðkunar, þá vegur m.a. 

ferðatími og hversu greiðfær leiðin er meira. Áhrifavaldar eru margþættir og er 

skipt upp í nokkra flokka: 1) byggt umhverfi s.s þéttleiki byggðar, vegalengd, 

framboð á þjónustu, samhengi í ferðaleið, framboð á aðskildum hjólastígum 

eða brautum, aðstaða á áfangastað s.s. til að leggja hjólinu eða fara í sturtu, 

2) náttúrulegt umhverfi s.s. daglegt veðurfar, árstími og landslag, 3) sálrænir 

þættir: s.s viðhorf, venjur og samfélagsleg norm, 4) þjóðfélagsstaða og 

hlutverk í fjölskyldu, 5) annað: kostnaðarsjónarmið, líkamlegt form, ferðatími 
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(Heinen ofl. 2010). Tengt byggðu umhverfi skiptir vegalengd miklu máli. Aukin 

vegalengd leiðir til aukins tíma og orku sem fer í ferðina. Það er því mikilvægt 

að hjólaleið sem nota á í samgönguskyni liggi um helsta þjónustu- og 

atvinnusvæði þéttbýlisins. 

 

Hjólreiðamaður í meðalformi getur farið allt að 5-6 km. vegalengd á 15-20 

mínútum. Þetta er því talsvert mikið svæði. Sem dæmi má nefna að hringur 

med 5 km. radíus dekkar mest allt svæði Reykjavíkur vestan Elliðaáa, 

Seltjarnarness og eldri hluta Kópavogs.  

 

Hjólreiðamaður, sem hjólar i samgönguskyni, kýs að halda sem jöfnustum 

hraða með sem fæstum stoppum og hjóla leið með sem minnstum halla og í 

sem mestu skjóli. Allt sem getur aukið á orkunotkun eða truflað jafnan 

ferðahraða er til að gera ferðina síðri, þar með talin nauðsynleg athygli til að 

tryggja eigið öryggi og annarra vegfarenda, brekkur eða þveranir yfir 

umferðaræðar (Stensgaard ofl. 2010). Þar sem tekist hefur að færa 

ferðamátaval frá vélknúnu ökutæki yfir í reiðhjól í umtalsverðum mæli hefur 

verið unnið  markvisst að öllum þeim þáttum sem hér eru nefndir.  Sem dæmi 

má nefna hjólaborg Danmerkur Óðinsvé þar sem sett var af stað stórfellt átak 

um að auka hjólreiðar um 20% á árunum 1999-2002 (Troelsen ofl. 2003).  

 

Tegund og framboð samgöngukerfis ætlað hjólreiðum hefur áhrif á 

öryggistilfinningu. Þetta er mismikilvægt fyrir mismunandi hópa hjólreiðafólks 

og fer eftir kyni, aldri og færni. Í þeim löndum sem hlutfall hjólreiða er hátt er 

þétt net aðgreindra hjólastíga og aðskildra reina fyrir reiðhjól. Netið er 

jafnframt samhangandi og lögð er áhersla á forgang hjólandi umferðar 

(Garrard ofl. 2008).  

 

Val hjólaleiðar byggir á yfirveguðu vali milli margra þátta tengt m.a. greiðfærni 

leiðar, öryggistilfinningu og þægindastigi. Í vali hjólaleiðar vegna samgangna 

vegur þungt að velja greiða leið að áfangastað. Með þægindi á ferðaleið er átt 

við atriði eins og nauðsynlega athygli á leiðinni til að gæta öryggis, jákvæða 

sjónræna upplifun, hljóðvist og skjól fyrir veðri.  
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Sérstakar hjólabrautir, aðskildar hjólareinar eða stígar eru mikilvægari fyrir 

meðaljóninn en fyrir þaulvana hjólreiðamenn (Tilahun ofl. 2007. Litið hefur 

verið á áhrifaþætti í byggðu umhverfi sem tengjast notkun sem mikilvæga til 

að stuðla að auknum hjólreiðum, s.s. sérstakar hjólareinar og aðra aðstöðu 

fyrir hjólreiðafólk (Pucher ofl. 2010).  

 

Lengri samhangandi hjólastígar eða brautir gætu laðað að fleiri hjólreiðamenn 

(Larsen & El-Geneidy 2010). Það er líklegt að fólk sé tilbúið til að hjóla lengra 

til að upplifa fallegt umhverfi á ferðaleið sinni (Tilahun ofl. 2007). Fleiri eru 

líklegri til að hjóla þar sem hjólaleiðir eru samhangandi, fjær bílaumferð, liggja 

þar sem landhalli er í lágmarki og þar sem umhverfisupplifun er jákvæð s.s 

þar sem er gróður, minni mengun og minni hávaði (Hochmair 2005; Su et al. 

2010). Hjólaleiðir sem liggja um sérstaka hjólastíga sem eru aðskildir frá 

umferð vélknúinna ökutæka eða fjarri henni hafa haft jákvæð áhrif á hversu 

langt fólk er tilbúið til að hjóla skv. mörgum  erlendum rannsóknum (Abraham 

ofl. 2002; Larsen og El-Geneidy 2010; Tilahun ofl. 2007).  

Ánægðari hjólreiðarmenn eru líklegri til að hjóla oftar og hvetja fleiri til þess 

sama. Þannig getur gott hjólreiðaumhverfi haft áhrif á fleiri til að velja 

reiðhjólið sem samgöngutæki. 
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2.0 Viðmiðunarþættir fyrir gönguvænt umhverfi 
 

2.1 Þarfir gangandi vegfarenda. 
 

Nauðsynlegt er að skoða umhverfi fyrir hjólandi og gangandi vegfarendur í sitt 

hvoru lagi þar sem hvor um sig byggir á mismunandi þörfum og mismunandi 

ferðahraða og þar með mismunandi lausnum í hönnun og skipulagi (Forsyth 

o.fl. 2009).  

Með umhverfi fyrir gangandi vegfarendur er átt við gönguleiðina og það rými 

sem umlykur hana og vegfarandinn upplifir. Rýmið getur verið myndað af 

aðliggjandi húsum, landslagi eða gróðri, eða það getur verið opið þannig að 

víðsýni myndast.  Gönguleið er sú leið sem gangandi velur og getur verið eftir 

skipulagðri gangstétt eða gangstígum.  Saman myndar slík skipulögð leið 

göngustígakerfi. 

 

Gangandi manneskja fer hægast af öllum ferðamátum og hefur þar af leiðandi 

mest fyrir hverri lengdareiningu ferðarinnar. Það er því rökrétt að gangandi vilji 

fara stystu leið og forðist alla króka ef mögulegt er (Dahlman 2005).  Algengt 

er því að gangandi stytti sér leið þó ekki sé gert ráð fyrir því í skipulagi.  

Göngufæri er afstætt hugtak.  Fullorðin manneskja þarf um 30 mínútna 

daglega hreyfingu skv. ráðleggingum Lýðheilsustöðvar (Anna Björg Aradóttir 

o.fl. 2008). Hreyfiþörfina má uppfylla með 15 mínútna gönguferð 2x á dag.  

Það tekur u.þ.b. 15 mínútur að ganga 1.2 km miðað við 5 km/klst gönguhraða.  

Áfangastaði í 15 mínútna göngufæri frá heimili má kortleggja með 1,2 km. 

radíus. Korterskortið er slíkur mælikvarði  (Korterskort  2006).   

 

Allir eru gangandi vegfarandur í a.m.k. hluta af öllum ferðum, hvort sem þær 

eru að miklu leiti farnar akandi, hjólandi eða með almenningssamgöngum. 

Tenging milli mismunandi ferðamáta er mjög mikilvæg, t.d. gönguleið að 

stoppistöð almenningsvagna eða gönguleið frá hjólastatífi að t.d. inngangi 

vinnustaðar eða verslunar. 
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Vegna lítils ferðahraða er gangandi vegfarandi mjög næmur fyrir umhverfinu 

og getur skynjað hvert smáatriði, bæði með sjón, heyrn og lykt.  Þar sem 

ferðast er undir beru lofti skynjar gangandi manneskja einnig staðbundið 

veðurfar og hitastig.  

 

Skipulag fyrir gangandi vegfarandur er margslungið og felur í sér samþættingu 

fjölmargra atriða. Byggðamynstur skal þannig úr garði gert að menn rati.  Þá 

þarf byggðamynstrið að hafa kennileiti svo menn viti hvar þeir eru staddir.  

Skilti ættu aðeins að vera til nánari skýringa. Huga þarf að aðgengi og 

aðgerðum til að draga úr áhrifum umferðar.  Gönguvænt nágrenni hefur 

íbúðaþéttleika sem miðast við að nóg sé af fólki til að geta rekið fyrirtæki eða 

verslanir í næsta nágrenni og almenningssamgöngur sem ganga með stuttu 

millibili. Aðlaðandi almenningsgarðar og almenningsrými gera upplifun þess 

gangandi áhugaverðari. Hönnun sem miðar við gangandi fólk og miðar við 

ferðahraða á göngu hefur smágerðan mælikvarða og er uppövandi fyrir öll 

skynfæri. Gönguvænn borgarbragur gefur til kynna að umhverfið sé hannað 

að þörfum gangandi, bæði í notkun og útfrá sjónarhorni upplifunar. 

Borgarbragur getur verið túlkaður sem vísbending um hvernig gert er ráð fyrir 

að fólk hegði sér í viðkomandi borgarrými og getur haft áhrif á tilfinningalega 

vellíðan.  Þannig getur umhverfið verið túlkað táknrænt.  Táknræn merking í 

umhverfinu felur í sér jákvæð eða neikvæð viðhorf fólks gagnvart boðskap í 

yfirbragði umhverfisins (Lang 1988). Þannig getur umhverfi sem augljóslega 

sýnir akandi umferð forgang haft neikvæða merkingu í huga gangandi 

vegfarenda og virkað letjandi á fólk til að velja að koma gangandi. Sem dæmi 

má nefna að byggingar sem ná að gönguleið og  tengjast henni með 

inngöngum sýna gangandi vegfarendum virðingu.  Þá eru bílastæði dregin til 

baka í stað þess að ætlast sé til að gangandi klofist yfir þau til að komast að 

inngangi byggingar. Kortleggja má t.d. með skoðanakönnunum hvaða 

þjónustu er mikilvægt að hafa í göngufæri fyrir sem flesta (WalkScore 2013).  

Skoðanakönnun um húsnæðis- og búsetuóskir borgarbúa 2013 (Landráð 

2013) leiðir í ljós að mikilvægt er að leik- og grunnskólar séu í göngufæri við 

heimili auk þess sem margir myndu vilja í ríkara mæli en nú er geta sótt 

verslun gangandi. 
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Tilgang gönguferða þarf að hafa í huga við skipulagningu.  Það er megin 

munur á milli gönguferða í samgönguskyni eða til heilsubótar í frístundum.  

Ferðir í samgönguskyni eru ferðir vegna daglegra nauðsynja til t.d. skóla, 

vinnu eða verslunar og þjónustu.  Þá er vegalengd og greiðfærni sérstaklega 

mikilvæg og að gönguleið henti á öllum árstímum og í öllum veðrum.  

Gönguleiðir sem valdar eru í frístundum þurfa að vera sérstaklega aðlaðandi, 

en reikna má með að fólk velji frekar hvenær og í hvaða veðri þær eru 

notaðar.  Fjöldamargar tilraunir í norrænum borgum hafa sýnt að þar sem 

eitthvað er til að upplifa í miðborgum fyrir gangandi, þar sem hlúð er að 

forvitnum manneskjum, og aðgengi bíla er takmarkað, þar velur fólk að dvelja. 

Frumkvöðull slíkra tilrauna er arkitektinn Jan Gehl (sjá t.d. Gehl 1987; Gehl 

2010) en hann lagði grunninn að því að gera Kaupmannahöfn að aðlaðandi 

miðborg fyrir gangandi vegfarendur.  Síðan hefur ein borgin fylgt á eftir annarri 

í fjölgun göngugatna í miðborgum sínum.  Tilraunir með lokun á Laugavegi og 

Skólavörðustíg sumarið 2011 hafa svo dæmi séu tekin gefið góða raun við að 

skapa mannlíf í miðborg Reykjavíkur.    

 

 
Mynd 1: Gönguvænt umhverfi. Ljósmynd Harpa Stefánsdóttir 2012. 

 

Til vinstri: Skólavörðustígur í Reykjavík  

Til hægri og í miðju: Laugavegur   

 

 

2.2  Vísar gönguvæns umhverfis. 
 

Mæling á gönguvæni umhverfis segir til um það að hve miklu marki hið 

byggða umhverfi býður upp á að fara um það gangandi.  Gönguvænt umhverfi 

(e. walkability)  er umhverfi þar sem menn geta búið og farið um gangandi. Að 

meta hversu gönguvænt umhverfið er krefst mats á nokkrum vísum. Hér á 
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eftir eru taldir upp nokkrir mikilvægir vísar, en þeir eru vegalengd, krókstuðull 

og greiðfærni, samfelldni og þveranir, öryggi, umhverfi og þægindi og gæði.  

(Stuðst er við heimildina Measuring Walkability: Tools and Assessment.)  

 

1. Vegalengd  

Vegalengd í göngustíganeti vegna samgangna þarf að vera sem styst milli 

hugsanlegra áfangastaða.  Þá þarf að skilgreina hvaða áfangastaðir eru 

mikilvægastir í íslensku umhverfi s.s. grunnskóli, leikskóli, matvöruverslanir, 

stoppistöð almenningsvagna, íþróttafélag og tómstundir. Með greiningu má 

skoða hversu gott svæði er með hliðsjón af aðgengi að tengslaneti 

almenningssamgangna   t.d. hve langt er á milli stoppustöðva. 

 

Strax á skipulagsstigi er mikilvægt að leggja grunninn að beinum og 

greiðfærum gönguleiðum og góðri tengingu milli mismunandi stíganeta og 

svæða. Skoða þarf sérstaklega hindranir sem geta skapast s.s. þungar 

umferðaræðar, ár eða læki, gil eða hæðir og stórar byggingar.  Bakhliðar 

stórra bygginga geta virkað mjög fráhrindandi á skynjun gangandi vegfarenda. 

Þegar hugað er að framtíðar uppbyggingu þarf að leita jafnvægis í stærð 

samgönguæða.  Ef um fáar megin- umferðaræðar er að ræða er hætta á að 

þær verði umferðarþungar, breiðar og með hraðri umferð. Slíkar æðar eru 

mjög óhentugar gangandi (og hjólandi) vegfarendum m.a. þar sem þær er 

erfitt að þvera. En einnig vegna þess að umhverfið verður stórgert, lítið 

uppörvandi fyrir skynfæri gangandi fólks og veitir síður skjól í roki eða 

rigningu.  

 
2. Krókstuðull (e. directness) og greiðfærni. 

Krókstuðull er hlutfall loftlínu og lágmarks vegalengdar 

að áfangastað sem er fær. Skoða má krókstuðul leiðar 

með því að athuga hvort leiðanet bjóði upp á stysta 

mögulega leið að áfangastað. Stórar byggingar eða 

lóðir, stórgert leiðanet eða stór svæði (s.s 

íþróttaleikvangur) sem ekki er hægt að þvera lengja 

þetta hlutfall.  Þétt leiðanet lágmarkar stuðulinn.  
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Gangandi geta auðveldlega stytt sér leið og þverað svæði sem eru án 

sérstakra hindrana þó ekki sé um að ræða skipulagða göngustíga. 

 

A sýnir mjög greiðfæra leið þar sem krókstuðull er lágur. 

C sýnir í meðallagi greiðfæra leið. 

F sýnir mjög ógreiðfæra leið með mjög háum krókstuðli. 

 

 
3. Samfelldni og þveranir.  

Göt í samfelldni geta verið þegar gangstétt vantar eða þegar hindranir verða á 

leiðinni s.s þungar umferðaræðar, girðingar eða vötn og ár.  Mikilvægt er að 

tengsl gönguleiðar við þjónustuframboð, s.s. verslanir eða skóla, sé gott. 

Götur þarf að vera hægt að þvera á þægilegan og öruggan hátt.  Aukin tíðni 

þverunarmöguleika (s.s. gangbrauta, brúa, undirganga) eykur á gönguvæni 

umhverfisins. Þægilegra er að þvera eina mjóa akrein en margar.  Það er 

sérstaklega mikilvægt að leiðarkerfi sé samfellt að helstu áfangastöðum s.s. 

að verslun og skóla.  Sá tími sem fer í að bíða eftir að komast yfir umferðaræð 

er dýrmætur og lengir heildar ferðatíma þess gangandi. 

 
Mynd 2:  Suðurlandsbraut Reykjavík getur virst óyfirstíganleg fyrir unga gangandi 

vegfarendur. Þetta er augljóslega heimur hinnar akandi umferðar.  Ljósmynd Harpa 

Stefánsdóttir 2012. 
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4. Öryggi. 
Gæta þarf að persónulegu öryggi gangandi vegfarenda auk varnar gegn 

slysum. Umhverfi gönguleiða þarf að vera öruggt og vel upplýst með góðum 

sjónlínum að göngusvæði úr fjarlægð. Huga þarf sérstaklega að umhverfi og 

leiðum að stoppistöðvum almenningsvagna. 

 

 

5. Umhverfi 
Áhugaverð umhverfisupplifun er mjög mikilvæg fyrir gangandi vegfarendur. 

Mælikvarði í umhverfinu þarf að taka mið af ferðahraða gangandi. Gangandi 

eru einkum næmir fyrir fallegri hönnun, aðlaðandi og áhugaverðum stöðum á 

leiðinni og tengslum við náttúru, fallegt landslag og gróður.  Umgjörð 

gönguleiða þarf að vera í sem mestu skjóli,  t.d. með nálægð við byggingar 

eða gróður. Einnig skal hafa í huga að það er hvorki heilsusamlegt né 

þægilegt að ganga þar sem er mikil hljóðmengun eða loftmengun. 

 

Skipta má umhverfi gangandi í nokkrar tegundir: 

• Göngustígur, fjarri umferð vélknúinna ökutækja, í umhverfi fyrir 

einungis gangandi (og hjólandi) 

• Gangstétt meðfram akbraut fyrir vélknúin ökutæki, róleg umferð 

• Gangstétt meðfram akbraut með hraðri umferð, e.t.v. fleiri akreinar 

• Samrými (e. shared space), samnýtt svæði fyrir mismunandi 

ferðamáta, engin aðgreining.  

 

Strax á skipulagsstigi má stuðla að áhugaverðri upplifun gangandi 

vegfarenda. Skoða þarf  öll svæði sem eru til umfjöllunar fyrir leiðanet og þá 

meginþætti sem gefa hverju svæði einkenni, og leitast við að skipuleggja 

gönguleiðir sem eru uppörvandi fyrir skynjun. Sé leitast við að leggja áherslu á 

göngu sem ferðamáta, eða aðra vistvæna samgöngumáta þar sem ganga er 

hluti af ferðakeðju, getur skoðun á umhverfinu á skipulagsstigi haft áhrif á 

grundvallarákvarðanir svo sem t.d. aðkomu að byggingum. Þá má taka mið af 

að veita gangandi vegfarendum forgang með því að snúa inngöngum að 

gönguleiðum frekar en bílastæðum.  Þess í stað er algengt að ætlast til þess 

að gangandi fari í gegnum stór bílastæði til að komast að inngangi bygginga.  
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Slíkt bendir til að bíllinn hafi haft forgang í skipulagsvinnunni. Greiningu á hve 

aðlaðandi umhverfi er fyrir gangandi má gera m.a. með því að kortleggja 

innganga sem snúa að gönguleið, byggingar sem eru með lifandi starfsemi 

eða þjónustu á fyrstu hæð, byggingar sem eru byggðar að gönguleið (í stað 

bílastæða) og byggingar sem eru með glugga og hurðir að götu í stað lokaðra 

veggja.  

 

6. Þægindi og gæði  
Þægindi og gæði má flokka undir útfærsluatriði frekar en skipulagsmál.  Hér er 

átt við efnisleg gæði í yfirborði stíga og gangstétta, lýsingu, breidd stíga og 

rými fyrir notendur. 
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3.0  Viðmiðunarþættir fyrir hjólavænt umhverfi. 

 
3.1  Hlutverk hjólavæns umhverfis við að efla hjólreiðar. 

 
Markmiðið með þessum kafla er að kynna þætti sem stuðla að hjólavænu 

umhverfi. Með hjólavænu umhverfi er átt við að umhverfið stuðli að notkun 

reiðhjóls til að fara ferða sinna. Hversu hjólavænt umhverfi í þéttbýli er fer eftir 

ýmsum þáttum tengt bæði skipulagi og útfærslu umhverfis og lausnum við 

gerð leiðanets fyrir hjólreiðar. Hjólaleið er sú leið sem hjólandi fer hvort sem er 

um sérstaka hjólabraut, hjólarein, hjólastíg eða úti í umferð. Til skýringar skal 

tekið fram að hjólarein er við hlið akandi umferðar en aðskilin frá henni.  

Hjólabraut er upphækkuð og notuð þar sem umferð er mikil og þörf er á 

skýrari aðskilnaði milli akandi og hjólandi. Hjólastígur er aðskilinn frá umferð 

t.d. með grasfleti á milli (Hjólaborgin Reykjavík 2010). Skilgreindar hjólaleiðir 

eru þær leiðir sem eru skipulagðar sem slíkar, annaðhvort með merkingum 

eða sérhönnuðum reinum, brautum eða stígum. Samhangandi hjólaleiðir 

mynda samgöngunet eða kerfi, svokallað hjólaleiðanet. 

 
Borgir sjá helst fyrir sér að efla hjólreiðar með því að koma að skipulagningu 

og framkvæmdum nets skilgreindra hjólaleiða. Reykjavík er þar engin 

undantekning en Reykjavíkurborg hefur staðið að útgáfu leiðbeiningarits 

vegna hönnunar og útfærslu á innviðum leiðanets fyrir reiðhjól  (Guðbjörg Lilja 

Erlendsdóttir 2012). Fleiri sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hyggjast einnig 

eða hafa nú þegar hafið vinnu við gerð hjólaleiðanets. Í þeim löndum þar sem 

hlutfall hjólandi er hæst (s.s Danmörku, Hollandi og Þýskalandi) er einnig 

mjög gott framboð á sérstöku hjólaleiðaneti og annarri þjónustu sem gerir 

hjólreiðar að þægilegum valkosti  (Pucher & Buehler 2009). Þetta hefur stutt 

þá trú að hjólaleiðanet, sérstakar hjólabrautir og stígar séu grundvallaratriði til 

að auka hjólreiðar.  Vissulega hefur gott leiðanet áhrif, en margt annað þarf 

líka að koma til.   
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Í nýlegu alþjóðlegu yfirliti yfir aðgerðir til að auka hjólreiðar kemur fram að 

flestar vísbendingar styðji þá kenningu að til að auka hjólreiðar þurfi 

samþættingu margra mismunandi aðgerða.  Þetta felur í sér m.a. hömlur á 

notkun einkabíls, gott hjólaleiðanet, fagmannlega unnar og víðtækar 

hjólreiðaáætlanir og landnotkunaráætlanir sem stuðla að notkun reiðhjóls 

(Pucher et al. 2010).  Víðtæk hjólreiðaáætlun felur í sér m.a. áætlun um gerð 

hjólastíga, -brauta og -reina, herferð til að auglýsa notkun reiðhjólsins til 

heilsueflingar og lífsstílsbreytinga, takmarkanir á notkun einkabíls, 

vinnustaðasamninga og kennslu í notkun reiðhjóls.  Á Íslandi er kennd 

hjólafærni á vegum fræðaseturs um hjólreiðar sem heitir Hjólafærni á Íslandi.  

Hjólafærni miðar að því að auka öryggi hjólreiðamanna og kvenna í 

umferðinni og hæfni til að hjóla innan um umferð (Sesselja Traustadóttir 

2013).  

 

Helstu áherslur í rannsóknum á hjólreiðum hafa hingað til verið tengdar 

lausnum á innviðum og útfærslu hjólaleiða og virkni þeirra á val reiðhjólsins 

sem samgöngutækis (Heinen et al. 2010), mikilvægi sérstakra hjólareina, 

brauta eða stíga (Abraham o.fl. 2002,. Pucher & Buehler 2009, Pucher o.fl. 

2010) og í tengslum við leiðarval (Abraham et al 2002, Hochmair 2005, 

Larsen og El-Geneidy 2010, Stinson & Bhat 2003; Su o.fl. 2010,. Tilahun o.fl. 

2007). Niðurstöður þessara rannsókna benda til þess að aðskildir hjólastígar 

eða reinar frá akandi umferð og samfellt leiðanet,  þar sem auðvelt og fljótlegt 

er  að komast leiðar sinnar, eigi stóran  þátt í að hvetja til aukinna hjólreiða.  

Sérstakir hjólastígar og hjólabrautir og sértækar lausnir á gatnamótum þar 

sem hjólandi hafa forgang eru mikilvægur liður í hjólreiðastefnum þeirra landa 

þar sem hlutdeild hjólandi meðal samgöngukosta er hæst, s.s í Hollandi, 

Þýskalandi og Danmörku (Pucher & Buehler 2009). Til samræmis við þessar 

niðurstöður er einblýnt nær eingöngu á lausnir tengt gerð hjólastíga víða 

(Forsyth et al. 2011) en algengt er að litið sé framhjá yfirbragði umhverfisins.  

Það er hins vegar ekki síst mikilvægt að huga að umhverfiseinkennum við val 

á staðsetningu hjólaleiða og hönnun umhverfis í kringum þær.  

 

Flestar rannsóknir í tengslum við hjólreiðar hafa verið gerðar í Ameríku, 

Bretlandi og í Vestur-Evrópulöndum þar sem hlutfall hjólandi er hátt. Flestar 
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rannsóknir eru gerðar í tengslum við stórar borgir. Stórar borgir hafa á margan 

hátt önnur einkenni en meðalstórar eða litlar. Þar getur því þurft aðra hvata til 

að stuðla að hjólreiðum. Stórborgir hafa t.d. oft stóra og mjög þéttbyggða 

miðkjarna þar sem umferðarteppur eru tíðar.  Að velja hjól í stað bíls við slíkar 

aðstæður gæti dregið úr ferðatíma ef aðskilin hjólabraut er í boði þar sem 

hægt er að hjóla fram úr akandi umferð. Reiðhjólið keppir líklega seint við 

bílinn í ferðatíma á höfuðborgarsvæðinu þar sem auðvelt er að komast leiðar 

sinnar akandi og nægilegt framboð er á ódýrum bílastæðum. Í meðalstórri 

borg sbr. Höfuðborgarsvæði Reykjavíkur gæti þurft annars konar hvata, t.d. 

sýna margar rannsóknir að áhugi á hjólreiðum til samgangna er tengd áhuga 

á bættum lífsstíl og lífsgæðum (Gatersleben & Appleton 2007; Troelsen et al. 

2003; 2005).  Eiginleikar umhverfisins, svo sem fegurð þess, til að örva 

vellíðan hjólreiðarmanna gætu í því tilfelli verið mjög mikilvægir.  Þá gæti verið 

að sama skapi áríðandi að forðast að staðsetja hjólaleiðir á stöðum þar sem 

umhverfið hefur neikvæð áhrif á vellíðan. Leggja þarf meiri áherslu á að kynna 

reiðhjólið sem leið að bættum lífsstíl og lífsgæðum.  Þar skiptir miklu máli að 

skipulagsyfirvöld hugi að mótun umhverfisins í víðara samhangi en einungis í 

formi útfærslu á hjólaleiðaneti. 

 

 

3.2  Þarfir hjólreiðarfólks 
 

Að stuðla að ánægju hjólreiðarfólks með því að bjóða upp á hágæða aðstöðu 

til hjólreiða er grundvallaratriði til að hámarka fjölda þeirra sem hjóla. 

Skoðanakönnun um húsnæðis- og búsetuóskir borgarbúa 2013 (Landráð 

2013) leiðir í ljós að um helmingur svarenda telja að það yrði þeim mikil 

hvatning til að hjóla oftar vegna daglegra þarfa ef aðstæður til hjólreiða væru 

bættar verulega. Um 30% töldu það nokkra hvatningu.  Aðstæður til hjólreiða 

fela hins vegar í sér margvísleg atriði, en reynt verður að gera þeim helstu skil 

hér á eftir. 

 

Þarfir hjólreiðarmanna eru mismunandi eftir markmiði með hjólaferð og 

hjólafærni.  Ein lausn hentar heldur ekki endilega öllu hjólreiðarfólki. 
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Markmið hjólaferðar er í aðalatriðum af tvennum toga, þ.e. til afþreyingar eða 

vegna nauðsynja.  Hjólaferð vegna nauðsynja er ferð í samgönguskyni og 

felur í sér ferð til einhvers ákveðins áfangastaðar s.s vinnu, skóla eða 

verslunar. Ferð sem afþreying felur í sér hjólaferð ferðarinnar vegna, s.s 

skoðunarferð, leik barna eða til heilsueflingar. Skipta má hjólreiðarfólki í þrjá 

megin flokka, börn og byrjendur, með undirstöðu færni og með mikla færni.  

Börn eru almennt ekki vel að sér í reglum um hvernig á að hegða sér við og í 

umferð auk þess sem þau hafa ekki sama þroska og fullorðnir til að meta 

hættur. Börn hjóla aðallega nálægt heimilum sínum og til og frá skóla.  Það er 

sérstaklega mikilvægt að þessar hjólaleiðir séu öruggar með aðskildum 

hjólastígum eða brautum, öruggum þverunum yfir götur og í rólegu umhverfi. 

 

   
Mynd 1:  Börn á hjóladegi í Melaskóla í Reykjavík.  Ljósm. Harpa Stefánsdóttir 2010. 
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Mynd 2:  Hjólreiðarfólk með undirstöðu færni.  Aðstaða til hjólreiða er mjög góð í Óðinsvéum í 

Danmörku. Ljósmynd Harpa Stefánsdóttir 2011. 

 

Börn geta náð undirstöðu færni í að hjóla um 10-13 ára aldur með markvissri 

þjálfun.  Flest fullorðið fólk sem ekki hefur stundað hjólreiðar í samgönguskyni 

mjög reglulega og í langan tíma tilheyrir þeim hópi.  Hjólreiðarfólki með 

undirstöðu færni hentar best að hjóla um sérstaka hjólastíga, reinar eða 

brautir sem eru aðskildar frá akandi umferð eða um umferðarlitlar götur s.s. 

íbúðagötur eða þar sem er samrými (e. shared space). Ef leiðir liggja um 

umferðarþyngri götur þarf sérstakar lausnir við þveranir eða gatnamót.  

Hjólreiðarfólki með undirstöðufærni hentar ekki að hjóla innan um umferð 

vélknúinna ökutækja. Til að ná til þess hóps sem gæti verið líklegur til að 

skipta um samgöngutæki, frá því að nota bíl í að nota hjól a.m.k. stundum, er 

mikilvægt að umhverfið sé hannað með færni þess í huga. 

 

Hjólafólk með mikla færni hefur yfirleitt langa reynslu að baki í að hjóla í 

samgönguskyni úti í umferðinni og hefur náð færni í að takast á við hættur í 

umferðinni.  Þessi hópur fer yfirleitt lengri samgönguferðir, notar hjólið til 

líkamsræktar og þjálfar sig í lengri ferðum. Hópurinn hefur því síður þörf fyrir 

sérstakt stíganet eða aðskildar reinar frá akandi umferð.  Þaulvanur 

hjólreiðamaður eða kona hefur hæfni til að verja sitt yfirráðasvæði úti í 
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umferðinni, þó ekki sé um að ræða sérstaka hjólarein eða hjólavísi, og getur 

jafnvel notað hringtorg með fleiri en einni akrein (Cycle network and route 

planning guide  2004).     Sumir vilja halda því fram að ekki sé þörf á 

sérstökum lausnum fyrir hjólreiðarfólk og rökstyðja mál sitt með því að það sé 

öruggara og betra að hjóla innan um akandi umferð (Pucher og Buehler 

2009).  Það er hins vegar ljóst að slíkar aðstæður höfða ekki til fjöldans sé 

það markmiðið að fá fleiri til að velja hjólið í stað bíls til samgangna.   

 

Reiðhjólið sem farartæki hefur áhrif á hvernig hjólreiðarmaður eða kona 

skynjar umhverfið.  Vegna tiltölulega lítils ferðahraða skynar hjólandi 

umhverfið af mikilli næmni.  Hreyfiskynjun (e. kinaesthetic) er sérstaklega 

mikilvæg þegar hjólað er. Halda þarf jafnvægi á hjólinu, stíga pedalana með 

jöfnum takti og beina augunum fram á við til að gæta að því sem fram fer í 

umhverfinu.  Bent hefur verið á (í t.d. Visuel cykelkultur 2010) að 

kjöraðstæðum sé náð þegar tilfinning fyrir svokölluðu ”flæði” myndast, þannig 

að sem minnst orka fari í að stíga reiðhjólið áfram.  Staðir þar sem 

reiðhjólamaður er þvingaður til að stoppa eða hægja á sér og þarf að taka af 

stað aftur með notkun nauðsynlegrar orku eru því ekki vinsælar (Visuel 

cykelkultur  2010).  Að hjóla í umhverfi þar sem hjólaleið mætir gatnamótum 

þar sem er mikil umferð gangandi og/eða akandi eða þar sem umferðarleiðir 

mismunandi ferðamáta eru óskýrar, krefjast mikillar athygli þess hjólandi við 

að gæta að eigin öryggi og hugsa um hvernig skuli hegða sér með tilliti til 

annarra vegfarenda (Spinney 2007). Einfalt leiðanet með sem fæstum slíkum 

árekstrum gerir hjólaferðina að betri upplifun. 

 

 

3.3  Vísar fyrir hjólavænt umhverfi. 

 
Stuðst er við 7 meginþætti um hjólavænt umhverfi þ.e. vegalengd, krókstuðul 

og greiðfærni, samfelldni og þveranir, öryggi, þægindi, umhverfi og þjónustu 

og götugögn.  Stuðst er m.a. við leiðbeiningabækling sem gefinn er út í Nýja 

Sjálandi um viðmið við hönnun hjólaleiðanets (Cylcle network and route 

planning guide 2004) 
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1. Vegalengd  

Vegalengd í hjólaleiðaneti vegna samgangna þarf að vera sem styst milli 

hugsanlegra áfangastaða.  Þá þarf að skilgreina hvaða áfangastaðir eru 

mikilvægastir í íslensku umhverfi s.s. grunnskóli, leikskóli, matvöruverslanir, 

stoppistöð almenningsvagna, íþróttafélag og tómstundir.  

Strax á skipulagsstigi er mikilvægt að leggja grunninn að beinum og 

greiðfærum hjólaleiðum og góðri tengingu milli mismunandi stíganeta og 

svæða. Skoða þarf sérstaklega hindranir sem geta skapast s.s. þungar 

umferðaræðar, ár eða læki, gil eða hæðir og stórar byggingar.   

 

2.  Krókstuðull (e. directness) 

Leitast skal við að hafa hjólaleiðir sem beinastar og greiðfærastar, byggðar 

upp með sem lengstum  samhangandi línum þannig að hægt sé að ná jöfnum 

hraða með lágmarks töfum.  Nálægt helstu áfangastöðum þurfa að vera 

hentug og vel staðsett hjólastatíf þar sem leggja má hjólum.   

Ógreiðfærar leiðir og óhóflegar tafir geta leitt til þess að hjólreiðarfólk sem 

hjólar í samgönguskyni velur frekar greiðfærari leið þó hún sé ekki ætluð 

hjólandi fólki. 

 
3.  Samfelldni og þveranir. 

Hjólaleiðir ættu að vera samhangandi með jöfnum gæðum alla leið að helstu 

áfangastöðum.  Þær þurfa einnig að vera auðþekkjanlegar. Mikilvægt er í því 

samhengi að gæta samræmis í hönnun og stöðlum.   Tengingar eru því mjög 

mikilvægar s.s. um gatnamót og yfir eða undir götur fyrir vélknúin ökutæki.  

Leitast skal við að láta þann hjólandi erfiða sem minnst við að þvera götur 

með t.d. lágmarks hæðamun.  Í Malmö er miðað við að hafa sem víðast 

undirgöng fyrir hjólandi með sem mest aflíðandi aðkomu.  Hæðabreyting er 

verulega mikið minni í undirgöngum heldur en þar sem brýr eru, því þarf hinn 

hjólandi að erfiða minna, auk þess sem undirgöng skýla betur í roki og 

rigningu.  Mikilvægt er að undirgöngin séu mjög stutt og breið, og vel upp lýst 

þannig að ekki sé hætta á myrkraverkum þar sem enginn sér til.   
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Mynd 3:  Aflíðandi halli að undirgöngum í Malmö.  Ljósmynd Harpa Stefánsdóttir 2011. 

 

 
Mynd 4:  Hjólandi fólki er hjálpað til að þvera breiðar umferðargötur í Óðinsvéum. Ljósmynd 

Harpa Stefánsdóttir 2011. 
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Mynd 5:  Græn bylgja í Óðinsvéum.  Ljósmynd Troelsen o.fl. (2004). 

 

 

4.  Öryggi 

Hjólaleiðir eiga að vera öruggar.  Takmarka þarf átök milli hjólreiðamanna og 

annarra vegfarenda. Umferðarhraði og magn umferðar hefur áhrif á öryggi 

hjólreiðarmanna.  Eftir því sem umferð eykst verður æskilegra að aðskilja 

hjólandi umferð frá umferð vélknúinna ökutækja. (Sjá viðmið í Hjólaborgin 

Reykjavík 2010). Öryggi á gatnamótum er lykilatriði. Almenn lýsing og aðrar 

aðgerðir sem bæta persónulegt öryggi eru einnig mikilvægar. Hjólreiðamenn 

ættu alltaf að geta valið um  hentuga leið í myrkri sem er vel upp lýst.  

Öryggistilfinning hjólreiðarmanna er einnig mikilvæg. Viðeigandi leiða- og 

stígakerfi fyrir hjólreiðar og góð hönnun mun stuðla að aukinni 

öryggistilfinningu hjólreiðarmanna.  

 

5.  Þægindi 
Yfirborð það sem hjólað er eftir þarf að vera sem sléttast og vel við haldið.  

Hjóleið þarf að vera í eins aflíðandi landhalla og kostur er. Forðast skal allar 

óþarfa upphækkanir og krappar beygjur. Ef upphækkun er óhjákvæmileg þarf 

hún að vera sem mest aflíðandi. Þannig skal forðast að leggja á hjólreiðarfólk 

óþarfa áreynslu. 
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Það er mikilvægt fyrir hjólandi vegfaranda að geta reitt sig á að persónulegt 

yfirráðasvæði (e. territory) framundan sé fyrirsjánlegt.  Eigi hjólandi 

einstaklingur von á truflunum á yfirráðasvæði sitt er hún/ hann stöðugt á 

varðbergi gagnvart því að stoppa og hægja á sér til þess að gæta eigin 

öryggis og annarra (Spinney 2007).  Ferðahraði getur því minnkað verulega 

og sú mikla orka sem fer í að gæta að yfirráðasvæðinu framundan getur 

dregið úr ánægju vegna ferðarinnar.  Ef mikið er um gangandi vegfarendur við 

hjólaleið er hætta á að þeir gangi inn á yfirráðasvæði þess hjólandi.  Skýr 

aðskilnaður milli hjólandi og gangandi getur komið í veg fyrir slíkt, s.s. með 

millibili eða hæðamun. 

Gæta þarf að því að leið akandi liggi ekki yfir hjólaleið, s.s. þegar hjólaleið er á 

milli bílastæðis og akbrautar.  Best er að hafa hjólaleið milli bílastæða og 

gangstéttar.  Mikil hætta getur stafað af því ef bíl er bakkað út á leið hjólafólks. 

Það er að sama skapi truflandi fyrir hjólafólk að geta átt von á slíku. 

Rigning og vindur draga úr hjólreiðum.  Draga má úr veðuráhrifum og gera 

hjólreiðar að meira aðlaðandi valkosti með ýmsum hætti.  Skoða þarf 

möguleika á að staðsetja hjólaleiðir í skjóli nálægt aðliggjandi húsveggjum 

eða trjágróðri.  Gæta þarf að viðhaldi gróðurs ef hann er nálægt hjólastíg.  

Hafa þarf í huga að hjólaleiðir sem liggja meðfram sjó eða í mjög opnu 

landslagi eru óhentugri til hjólreiða þegar veðurskilyrði eru ekki sem best, s.s. 

í miklu roki.  Skjólgóðar hjólaleiðir eru mjög mikilvægar í íslenskri veðráttu. 

Sérstaklega þarf að leggja  áherslu á að skapa gott skjól við algengustu 

áfangastaði s.s. við þjónustumiðstöðvar, verslanir eða skóla.  

 
Mynd 6: Ljósmyndir Harpa Stefánsdóttir 2011. 
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Til vinstri: Græn hjólaleið í Kaupmannahöfn.  Gróðurinn veitir skjól gegn veðri.   

Til hægri:  Hjólabraut í Kaupmannahöfn. Skýr aðskilnaður milli gangandi, hjólandi og akandi 

með hæðarmun. 

 

6.  Umhverfi 
Hjólastígar þurfa að liggja um aðlaðandi umhverfi  og stuðla á jákvæðan hátt 

að skemmtilegri og þægilegri upplifun þegar hjólað er.  Hjólandi vegfarandi 

skynjar umhverfið af næmni, bæði með sjón, heyrn, lykt og húð.  Skjólgott 

umhverfi dregur úr neikvæðum veðurfarslegum áhrifum á hjólafólk, en hjólandi 

skynjar veðurfar með húðinni.  Hægur ferðahraði gerir það að verkum að 

umhverfið þarf að vera örfandi fyrir alla skynjun.  Það felur í sér að sjónrænt 

yfirbragð umhverfisins má ekki vera of stórgert eða of einsleitt.  Það má heldur 

ekki vera of flókið.  Það verður að vera bæði auðvelt að rata og að komast 

leiðar sinnar með nokkuð jöfnum hraða.  Umferðarhávaði og mengun hafar 

neikvæð áhrif á upplifun hjólafólks.  Hljóð og lykt sem tengjast náttúru s.s. af 

gróðri eða fuglasöngur hefur jákvæð áhrif, sem og sjónræn tenging við náttúru 

eða gróður. (Byggt á rannsóknum Hörpu Stefánsdóttur við Norwegian 

University of Life Sciences) 

 

 
Mynd 7:  Ljósmyndir Harpa Stefánsdóttir 2011. 

 

Til vinstri: Hjólarein í Malmö.  Það þarf fleira til að hvetja til hjólreiða.  Hér er ekkert að upplifa 

annað en eigin líkamlega takmörkun sem hér nær yfirhöndinni. 

Til hægri: Gata í miðborg Malmö sem eingöngu er ætluð hjólandi og gangandi.  Tréin veita 

skjól og skipta borgarrýminu skýrt milli gangandi og hjólandi.  Fuglasöngur og lykt af gróðri 

eru örvandi. 
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7.  Þjónusta og götugögn. 
Nálægt helstu áfangastöðum þurfa að vera hentug og vel staðsett hjólastatíf 

þar sem leggja má hjólum.  Staðsetja þarf hjólastatíf sem næst inngöngum.  

Reynsla í öðrum borgum sýnir að hjólreiðarmenn nota ekki statífin annars.  

Það þarf að vera hægt að læsa hjólunum við statífin til að minnka líkur á að 

þeim verði stolið.  Þá þarf að hafa í huga að það eru ekki öll hjól eins, það er 

því mikilvægt að hjólastatíf séu ekki of sérhæfð.  Í mörgum borgum er boðið 

upp á hjólastæðahús með ýmiss konar þjónustu auk þess sem vörður lítur 

eftir hjólunum.  Eftir því sem hjól eru dýrari og  betur búin, því mun 

mikilvægara er að gæta þess að þeim verði ekki stoið.  Í hjólastæðahúsum 

mætti t.d. einnig bjóða upp á sturtuaðstöðu og töskugeymslur. 

 

 
Mynd 8:  Hjólastæði í nýju hverfi í Þrándheimi er staðsett við inngang verslunar sem snýr að 

hjóla- og göngubraut.    Ljósmynd Harpa Stefánsdóttir 2011. 

 

Við vel útbúna hjólastíga eða hjólabrautir má bjóða upp á ýmsa þjónustu við 

og setja upp götugögn sem virka til hvatningar.  Dæmi um slík götugögn er 

dekkjapumpa eða teljari sem gefur skilaboð um að hjólreiðarfólk sé mikilvægt. 



  47 

 
Mynd 9:  Teljari Malmø.  Ljósmynd Harpa Stefánsdóttir 2011. 
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