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SAMANTEKT

Hjólaleiðir
á Íslandi

Markmið verkefnisins er að greina og meta hvað þarf til svo Ísland komist á kort EuroVelo verkefnisins sem er
evrópskt samstarfsverkefni sem hýst er af Evrópsku hjólreiðasamtökunum. Lagt var mat á það hvort hjólaleið á
Íslandi uppfylli kröfu EuoVelo til hjólaleiða og gagna aflað til að geta sótt um skráningu leiðar hjá samtökunum.
Skráning á leið hjá EuroVelo ætti að styrkja hjólaferðamennsku á Íslandi og styðja við þau fjölmörgu verkefni sem
þegar eru í gangi á sviði hjólaferðamennsku á Íslandi. Færð eru rök fyrir því að það ætti að vera eftirsóknarvert
markmið fyrir Ísland að laða hjólaferðamenn til landsins þar sem þeir skilja meira fjármagn eftir sig í landinu en
hinn almenni ferðamaður, staldra lengur við, fer hægar yfir og notast að auki við sjálfbæran ferðamáta sem er eitt af
megin markmiðum íslenskra stjórnvalda í uppbyggingu ferðamennsku. Sett var upp eftirfarandi rannsóknarspurning
sem leitast var við að svara:
Hvað þarf til svo hægt sé að koma hjólaleið/um á Íslandi inn á kort EuroVelo?
Undirmarkmið eru eftirfarandi:
•
að rannsaka stöðu hjólaleiða á Íslandi og safna í gagnagrunn upplýsingum sem þegar eru til um hjólaleiðir,
•
að leggja mat á hvort leið sé ákjósanleg miðað við forsendur EuroVelo verkefnisins,
•
að koma á samstarfi við þá aðila sem málið varðar,
•
að meta hvort leiðir séu heildstæðar,
•
að afla gagna til að hefja umsóknarferli,
•
að búa til gögn, m.a. í formi korta sem hægt er að nýta við umsókn um aðild og af ferðaþjónustuaðilum.
Matskerfi var þróað til þess að meta leiðir, en kerfið var þróað út frá viðmiðum EuroVelo samtakanna, íslenskum
aðstæðum, þekkingu höfunda og ráðleggingum frá samstarfsaðilum. Niðurstöður eru birtar á formi korta en valin
var hjólaleið um landið frá austri til vesturs með tengingu við skipa- og flugsamgöngur sem hentað gæti sem leið í
EuroVelo leiðakerfið. Í lokin er birt sú leið sem þótti ákjósanlegust út frá mati á mismunandi valkostum innan hvers
leiðarhluta en leiðin ætti að vera spennandi kostur í útvíkkun EuroVelo leiðakerfisins.
Lykilorð:
Hjólaleiðir, ferðamannaleiðir, ferðamannavegir, hjólaferðamennska, landfræðileg upplýsingakerfi (LUK),
EuroVelo.
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SUMMARY

Hjólaleiðir
á Íslandi

The project is an innovation project funded by the Icelandic Student Innovation Fund and EFLA consulting
engineers. The subject of the project is the mapping of bicycle routes and registration of a EuroVelo route in
Iceland. The motivation for the project was the need to map and point out which routes and facilities have to
be improved to strengthen the point of tourist cycling in the Icelandic tourism industry. The project is in line with
the fundaments of sustainable development since bicycle tourists have a lower ecological footprint than regular
tourists. Increasing the number of such tourists will also support the government's aims for
green transport and sustainable tourism.
The aim was to analyze possible bicycle routes in Iceland using a criteria which the EuroVelo organization has put
forward. EuroVelo publishes maps with the main bicycle routes in Europe. The aim is also to prepare neccessary
data for a route in Iceland to be added to the map, but that is expected to increase bicycle tourism in Iceland and
support other projects that are already ongoing in the field. In the beginning a following research question was
asked:
What is needed in order to have a bicycle route in Iceland on the EuroVelo map?
Other aims were the following:
• Research and documentation on the current situation of bicycle routes in Iceland.
• Collect all information about bicycle routes in Iceland in a single database.
• Assess relevant routes for a route map that are selected for further processing.
• Identify what parts are missing for each route in order for them to be considered adequate.
• Create data, including maps that could be issued and/or used further.
The methodology used to assess the routes and identity gaps is an assessment scale. The scale was adapted
by the authors from the EuroVelo criteria, Icelandic special conditions, information from the Icelandic Road
Administration, knowledge of the authors and advises and personal experience from the project consults and
stakeholders. A mapped route from the East to the West of the country, with a connection with both water and
air transport is suggested. The route is divided into several smaller units, wich are assessed using the created
assessment scale. Implementation is demonstrated for each part, using maps and drawings.
The result is a single route which is chosen from several assessed routes in each part. The final route is expected
to be an exciting possibility to expand the EuroVelo concept into Iceland.
Key words:
Sustainable Transportation, Cycle Routes, Tourist Routes, Tourist Cycling, Cycle Tourists,
Geographical Information Systems (GIS), EuroVelo
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1.

INNGANGUR

Verkefnið Hjólaleiðir á Íslandi er verkefni sem styrkt er af Nýsköpunarsjóði námsmanna og unnið í höfuðstöðvum
EFLU verkfræðistofu. Verkefnið er þriggja mánaða rannsóknarverkefni sem unnið var af tveimur nemendum, Evu
Dís Þórðardóttur útskriftarnema í skipulagsfræðum við Háskólann í Reykjavík og Gísla Rafni Guðmundssyni nema
í borgarhönnun við háskólann í Lundi. Umsjónarmenn verkefnisins voru tveir starfsmenn EFLU, Guðbjörg Lilja
Erlendsdóttir verkfræðingur og Ólafur Árnason umhverfis - og landfræðingur.
Viðfangsefni verkefnisins er að meta ákjósanlegustu hjólaleiðir á Íslandi með áherslu á eina stofnleið sem ætlað er
að koma inn á kort EuroVelo verkefnisins sem Evrópsku hjólreiðasamtökin (e. European Cyclist Federation (ECF))
sjá um. Í því felst töluverð áskorun þar sem heildstæð gögn liggja ekki fyrir, innviði þarf að lagfæra og umferð út úr
höfuðborginni á vissum köflum þjóðvegar 1 er mikil.

Bakgrunnur
Hugmynd að verkefninu kom fram í kjölfar ráðstefnu sem haldin var sem hluti af því að efla hjólreiðar á
Íslandi en ráðstefnan bar heitið Tækifæri í hjólaferðamennsku á Íslandi og var haldin í höfuðstöðvum EFLU
verkfræðistofu árið 2012. Þar var m.a. fjallað um stöðu hjólaferðamennsku á Íslandi og EuroVelo verkefnið kynnt en
höfundum þessa verkefnis þótti spennandi að vinna að því að fá inn leið á Íslandi, sem og að kortleggja hjólaleiðir
sem gætu nýst í hjólaferðamennsku. Einnig var verið að bregðast við ákveðinni þörf á að koma betur til móts við
hjólaferðamenn. Því var í framhaldinu sótt um styrk til Nýsköpunarsjóðs námsmanna, fyrst 2012, og aftur 2013,
en vorið 2013 fékkst styrkur til þess að ráða tvo nemendur sumarlangt til þess að vinna að verkefninu Hjólaleiðir á
Íslandi og er þessi skýrsla afrakstur þeirrar vinnu.

Hjólaleiðir
á Íslandi
En af hverju hjólaleiðir og hjólaferðamennska? Hjólaleið á Íslandi sem kæmist á kort EuroVelo myndi hafa jákvæð
áhrif á ferðaþjónustu hér á landi. Bent hefur verið á að hjólaferðamennska veltir miklum fjármunum í Evrópu. Ef
umrætt kort yrði að veruleika fyrir landið væri hægt að vinna frekar að því að koma fleiri leiðum inn á kort EuroVelo.
Vistspor hjólandi ferðamanna er mun minna en annarra ferðamanna og því væri fjölgun slíkra ferðamanna í
samræmi við stefnu stjórnvalda um vistvænar samgöngur og sjálfbæra ferðamennsku. Kostir þess að skrásetja og
merkja hjólaleiðir á Íslandi eru eftirfarandi:
• Umferðaröryggi hjólandi umferðar verður mun betur tryggt.
• Stuðlað er að umhverfisvænni ferðaþjónustu.
• Ísland er markaðssett sem land fyrir hjólaferðamennsku.
• Auknir möguleikar skapast á uppbyggingu smærri fyrirtækja og í minni þéttbýliskjörnum sem þjónustað
gætu þessa tegund ferðamennsku.
Í þessu verkefni var samvinna talin mjög mikilvæg, einkum til að komast að því hver staða hjólaleiða á Íslandi er,
hvað væri búið að gera og hvaða verkefni væri verið að vinna að. Samvinnan leiddi einnig í ljós hvað telst mest
aðkallandi að bæta úr til að stuðla að framgangi hjólaleiða á Íslandi. Einnig var samvinnan talin mikilvæg til þess
að fá hugmyndir og ábendingar frá þeim sem best þekkja til hjólreiða á Íslandi. Í upphafi var sóst eftir því að
hafa samvinnu við hagsmunaaðila eins og Ferðamálastofu, Hjólafærni, Landssamtök hjólreiðamanna, Vegagerðina
o.fl. Vonir eru bundnar við að þær niðurstöður sem hér eru kynntar verði notaðar við þróun á neti ferðaleiða og
aðferðarfræðin sem hér er kynnt geti nýst við mat á öðrum tegundum ferðaleiða.

Hjólaleiðir eru í dag hluti af neti ferðaleiða sem hefur verið til allt frá landnámi með tilkomu þjóðleiða sem tengdu
saman byggðir landsins. Með vaxandi fjölda ferðamanna hefur myndast þörf fyrir að flokka ferðamannaleiðir og
skilgreina hlutverk þeirra. Velja þarf hjólaleiðir og stýra ferðamannastraumi með heildarmyndina í huga.

Mynd 1. Hjólaferðamennska á vaxandi vinsældum að fagna.
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Markmið
Markmið verkefnisins er að meta hjólaleiðir á Íslandi út frá viðmiðum Evrópska verkefnisins EuroVelo en verkefninu
er ætlað að birta hjólaleiðir í Evrópu. Lagt var mat á það hvort hjólaleið á Íslandi uppfylli kröfu EuoVelo til hjólaleiða
og gagna aflað til að geta sótt um skráningu leiðar hjá samtökunum. Skráning á leið hjá EuroVelo ætti að styrkja
hjólaferðamennsku á Íslandi og styðja við þau fjölmörgu verkefni sem þegar eru í gangi á sviði hjólaferðamennsku
á Íslandi. Færð eru rök fyrir því að það ætti að vera eftirsóknarvert markmið fyrir Ísland að laða hjólaferðamenn
til landsins þar sem þeir skilja meiri fjármuni eftir sig í landinu en hinn almenni ferðamaður, staldra lengur við,
fara hægar yfir og notast að auki við sjálfbæran ferðamáta sem er eitt af megin markmiðum íslenskra stjórnvalda í
uppbyggingu ferðamennsku. Sett var upp eftirfarandi rannsóknarspurning sem leitast var við að svara:

?

Hvað þarf til svo hægt sé að koma hjólaleið/um á Íslandi inn á kort EuroVelo?
Undirmarkmið eru;
•
að rannsaka stöðu hjólaleiða á Íslandi og safna í gagnagrunn upplýsingum sem þegar eru til um hjólaleiðir,
•
að leggja mat á hvort leið sé ákjósanleg miðað við forsendur EuroVelo verkefnisins,
•
að koma á samstarfi við þá aðila sem málið varðar,
•
að meta hvort leiðir séu heildstæðar,
•
að afla gagna til að hefja umsóknarferli,
•
að búa til gögn, m.a. í formi korta sem hægt er að nýta við umsókn um aðild og af ferðaþjónustuaðilum.
Niðurstöðu verkefnisins er ætlað að vera faglega rökstudd greinargerð ásamt korti yfir hjólaleiðir á Íslandi sem
mun nýtast til áframhaldandi þróunar hjólaferðamennsku á Íslandi. Gert er ráð fyrir að verkefnið geti stutt við
ferðaþjónustu sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. Einnig getur verkefnið stutt við uppbyggingu sjálfbærra
samgöngumáta, aukið fjölbreytni í þjónustu innan minni þéttbýlisstaða, bætt upplýsingaflæði til hjólreiðamanna,
skapað atvinnutækifæri og aukið samstarf milli hagsmunaaðila.
Niðurstöður verkefnisins hafa verið kynntar fyrir iðnaðar– og viðskiptaráðherra, innanríkisráðherra, ferðamálastjóra
og á fagráðstefnu um skipulagsmál (Plannord) sem haldin var í Hörpu í ágúst 2013. Fyrirhuguð er áframhaldandi
kynning verkefnisins fyrir skipulagsyfirvöldum, sveitarfélögum, Vegagerðinni og öðrum er málið varðar eða áhuga
hafa. Umsjónarmenn verkefnisins munu nýta gögnin til áframhaldandi rannsókna og þróunar á hjólaferðamennsku
á Íslandi.

Mynd 2. Markmið verkefnisins var m.a. að skoða hvort forsendur væru fyrir EuroVelo leið á Íslandi.
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Takmarkanir
Í byrjun var ætlunin að kortleggja allar helstu hjólaleiðir á Íslandi og merkja þær með erfiðleikastigi. Fljótlega
varð ljóst að væntingar um að kortleggja allt landið væru of miklar. Lagt er til að verkefni um hjólaleiðir á Íslandi
verði skipt í tvennt, hjólaleiðir og fjallahjólaleiðir. Hjólaleiðir myndu þannig falla að skilgreiningum EuroVelo, henta
breiðari notendahópi og vera einskonar aðalleið. Fjallahjólaleiðir myndu síðan tengjast inn á aðal hjólaleiðirnar en
vera fyrir afmarkaðri hóp þar sem gert er ráð fyrir að þær verði erfiðari og fari oftar úr alfaraleið.

Hjólaleiðir
á Íslandi

Fjallahjólaleiðir
á Íslandi

að tryggja framgang þess þar sem ljóst var að fjölmargir aðilar þyrftu að koma að verkinu ef það ætti að verða að
veruleika. Kynning og áframhaldandi vinna mun fara fram á EFLU verkfræðistofu eftir að hluta nemenda er lokið.

Áfangi

Lýsing

Fyrsti
áfangi

Hagsmunaaðilar skilgreindir.
Matsskali mótaður þar sem stuðst var við forsendur EuroVelo.
Valið var hvort farin væri Suðurleið eða Norðurleið.

Annar
áfangi

Suðurleið metin út frá matskerfi og nauðsynlegra upplýsinga aflað um leiðir
sem til greina koma. Notast var við matsskala, vegasjá Vegagerðarinnar,
skipulagssjá Skipulagsstofnunar, Google-maps, myndir og Excel skjal frá
Vegagerðinni. Leiðir voru valdar út frá mati og þeim upplýsingum sem aflað var.

Þriðji
áfangi

Kort gert með völdum hjólaleiðum sem nýtast í umsókn og uppbyggingu
hjólaferðamennsku, hjólreiðafólki, aðilum innan ferðaþjónustunnar og
opinberum aðilum. Skýrsla skrifuð ásamt því að búa til gögn sem hægt er að
nýta áfram í skipulagsvinnu sveitarfélaga.

Fjórði
áfangi

Kynna verkefnið. Verkefnið var kynnt fyrir iðnaðar– og viðskiptaráðherra,
aðstoðarmanni innanríkisráðherra og Ferðamálastjóra og á fagráðstefnu um
skipulagsmál sem haldin var í Hörpu í ágúst 2013. Fyrirhuguð er áframhaldandi
kynning verkefnisins fyrir skipulagsyfirvöldum, sveitarfélögum og Vegagerðinni.

Mynd 3. Lagt er til að verkefni um hjólaleiðir á Íslandi verði skipt í tvennt, hjólaleiðir og fjallahjólaleiðir. Í þessu verkefni er áherslan á
hjólaleiðir.

Í þessu verkefni var valið að setja áherslu á Hjólaleiðir og hefja undirbúning að því að koma umsóknarferli
EuroVelo af stað og kortleggja til þess eina leið. Valið stóð að lokum á milli Suðurleiðar (Seyðisfjörður- Keflavík) eða
Norðurleiðar (Seyðisfjörður-Akureyri-Reykjavík).
Suðurleið var talin betri kostur til útfærslu hjólaleiðar EuroVelo, en það kom fljótt í ljós að afar erfitt er að koma
hjólaferðamönnum frá Kjalarnesi og framhjá Borgarnesi vegna umferðarþunga. Til þess að Norðurleið verði
kostur fyrir hjólaferðamenn er talið að ráðast þurfi í töluverðar kostnaðarsamar aðgerðir, en ástæða fyrir þessum
erfiðleikum er mikill umferðarþungi og litlir möguleikar á að hjóla aðrar leiðir en þjóðveg. Suðurleiðin er því talin
auðfarnari þar sem umferð er minni og fleiri möguleikar á að fara aðra vegi en þjóðvegi. Einnig er hægt að notast
við innviði sem þegar eru til staðar þó svo að mælt sé með úrbótum á tveimur stöðum á leiðinni. Leiðin er í nánd
við fjölmarga merka staði, hefur möguleika á tengingu til Vestmannaeyja, nálægð við jökla, fjölbreytt landslag og
litlar hæðarbreytingar (hækkanir). Einnig er mun minni skörun við reiðleiðir á Suðurlandi en gerist á Norðurlandi.

Verkefnisnálgun
Gerð er rannsókn á mögulegum valkostum á Suðurleiðinni og henni skipt niður í 10 hluta sem eru skoðaðir nánar í
kvarðanum 1:500.000 (sjá viðauka 1). Þróað var matskerfi til að meta gæði hjólaleiða. Matskerfið byggir á nokkrum
þáttum sem metnir eru fyrir hverja leið en þessir þættir eru eiginleikar sem EuroVelo krefst að leiðir hafi. Í kjölfarið
voru þær leiðir sem töldust ákjósanlegastar út frá mati valdar.
Aðrar leiðir sem skoðaðar voru en ekki valdar teljast sem B-leiðir sem ekki eru eins ákjósanlegar og uppfylla oft og
tíðum ekki þá eiginleika sem EuroVelo setur um hjólaleiðir. Á nokkrum köflum er ekki um tvo möguleika að ræða
heldur aðeins þjóðvegur 1 í boði svo sem við Vík í Mýrdal. Á slíkum stöðum voru settar athugasemdir á matsblöð (sjá
viðauka 2) ef leiðin náði ekki að uppfylla EuroVelo forsendur, og gerð grein fyrir þeim aðgerðum sem nauðsynlegar
eru til að leið standist kröfur EuroVelo. Samhliða rannsóknarvinnunni var lögð áhersla á kynningu verkefnisins til

Tafla 1. Fjórir megin áfangar verkefnisins.
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Mynd 4. Teknar voru til skoðunar tvær megin leiðir fyrir mögulega EuroVelo leið á Íslandi, Norðurleið og Suðurleið. Suðurleið var metin ákjósanlegri kostur en Norðurleiðin og er því tekin til nánari skoðunar í þessu verkefni.
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2.

Hjólaleiðir
á Íslandi

FORSENDUR

Við upphaf vinnunnar var talið mikilvægt að safna saman þeim upplýsingum sem til eru um hjólaleiðir á Íslandi
til að nýta þá vitneskju og reynslu sem er komin á gerð hjólaleiða hér á landi.
Strax var hafist handa við að móta kortagrunn, en notast var við gögn Landmælinga Íslands. Ljóst var snemma í
ferlinu að nauðsynlegt væri að fá upplýsingar um helstu þjónustu og gistingu á leiðinni þar sem það er mikilvægur
þáttur fyrir hjólaferðamenn. Ferðamálastofa veitti upplýsingar um sölustaði fyrir mat og drykk, gistingu og aðra
þjónustu tengda hjólreiðum. Í kjölfarið var haft samband við Vegagerðina og fengnar upplýsingar um ástand
vegaxla í formi mynda og excel-skjala. Einnig var mikið notast við heimasíðuna Visit Iceland (www.visiticeland.is)
þar sem upplýsingar um afþreyingu og áhugaverða staði er að finna.
Til þess að leið geti komið til greina sem EuroVelo leið þarf að fara efir formerkjum sem sett eru fram í þeim
fjölmörgu leiðbeiningarskjölum sem gefin hafa verið út af EuroVelo. Helstu forsendur eru gefnar í skjölunum
ásamt góðum leiðarvísum um hvernig hægt er að uppfylla þessar forsendur.

Gögn

Form

Ávinningur

Umsjónaraðili

Upplýsingar um ferðaþjónustuaðila

Exel tafla

Gefur upplýsingar sem hægt er að setja inn

Ferðamálstofa

Exel tafla

á kort.
Gefur upplýsingar sem hægt er að setja inn á Ferðamálstofa

Exel tafla

kort og greina skv. forsendum í matsskala.
Gefur upplýsingar sem hægt er að setja inn á Ferðamálastofa

í hjólaferðamennsku.
Upplýsingar um
gististaði á Suðurleið
Upplýsingar um sölustaði á mat og
drykk á Suðurleið
Myndir um ástand vegaxla

kort og greina skv. forsendum í matsskala
Jpeg

Gefur upplýsingar til að greina ástand

Vegagerðin

vegaxla. Tekið skal fram að myndirnar eru
Upplýsingar um breidd vega og
vegaxla
Upplýsingar um SDU ásamt

Exel tafla

frá 2008.
Gefur upplýsingar um aðgengi fyrir

Vegagerðin

Vegasjá

hjólamenn á vegöxlum.
Gefur upplýsingar sem notaðar eru til að

Vegagerðin

nr. vega, vegheiti, slitlag og
staðsetningu vega.
Upplýsingar um stefnu

meta leið út frá matsskala.
Skipulagsvefsjá Gefur upplýsingar um stöðu hjólreiða innan Skipulagsstofnun

sveitarfélag hvað varðar hjólreiðar

sveitarfélaga. Slíkar upplýsingar nýtast

(aðalskipulag)

við greiningu leiða einnig til að benda
sveitarfélögum á möguleika þeirra varðandi

LUK-gögn
Leiðbeiningar um gerð EuroVelo
leiðar

dgn skrár

hjólaferðamennsku.
Gefa upplýsingar sem notaðar eru til að

Landmælingar

pdf skrár

móta kort og greina leiðir.
Gefa upplýsingar um hvað þarf til svo að

Íslands
EuroVelo

leið geti talist EuroVelo leið.

Tafla 2. Hér má sjá töflu með þeim gögnum sem safnað var saman og notuð voru til að greina og meta leiðir. Ekki er um tæmandi lista
að ræða.

Mynd 5. Erlendir hjólaferðamenn við Hvolsvöll.
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Hjólaleiðir
á Íslandi
Hagsmunaaðilar

Hlutverk og tilgangur

Framlag hagsmunaaðilans
til samráðsins

Væntingar aðila til ferlis og
útkomu

Hagsmunaaðilar

Hlutverk og tilgangur

Framlag hagsmunaaðilans
til samráðsins

Væntingar aðila til ferlis og
útkomu

Æskilegir samstarfsaðilar

Núverandi samstarfsaðilar
Landssamtök
hjólreiðamanna (LHM)

Koma á samstarfi milli
verkefnastjórnar og
hagsmunaaðila. Veita
upplýsingar um stöðu
hjólreiða á Íslandi.

Upplýsingar og þekking um
hjólreiðar almennt sem og
hjólaferðamennsku á Íslandi.

Að EuroVelo umsókn verði að
veruleika.

Samband íslenskra
sveitarfélaga

Veita upplýsingar um
verkefnið til sveitarfélaga.

Koma á sambandi/samstarfi
við sveitarfélögin.

Að verkefnið styðji við
starfsemi sveitarfélaganna
á sviði ferðaþjónustu og
veiti þeim aukin tækifæri til
uppbyggingar atvinnu og
innviða.

European Cyclists
Federation (ECF)

Umsjónaraðilar með EuroVelo
verkefninu, eftirlitsaðilar.

Eftirlit og þekking.

Að EuroVelo leið verði að
veruleika á Íslandi.

Innanríkisráðuneytið

Adam Bodor fyrir
EuroVelo

Leiðbeina og taka við
umsókn.

Aðstoð við umsókn auk
reynslu af innleiðingu
EuroVelo leiða.

Gott samstarf og í lokin að
setja Ísland á kort EuroVelo.

Fer með yfirstjórn
Vegagerðarinnar. Getur því
stutt Vegagerðina við að vinna
hennar þátt verkefnisins.

Tengslanet til áframhaldandi
vinnu við verkefnið. Skapa
mögulegt samstarf við
Vegagerðina þar með því að
veita áframhaldandi fjármagn
til verkefnisins.

Að verkefnið gefi góða
yfirsýn yfir stöðu hjólreiða
á landsbyggðinni og hvaða
úrbætur eru nauðsynlegar á
leiðinni.

Hjólafærni á Íslandi

Fræða og veita upplýsingar
um hjólreiðar á Íslandi.

Reynsla af fræðslustörfum
og önnur reynsla varðandi
hjólreiðar á Íslandi.

Að það náist að setja inn
umsókn um EuroVelo leið á
Íslandi.

Almenningssamgöngu
fyrirtæki

Skapa stöðu fyrir verkefnið
innan málaflokka
ráðuneytisins. Veita aðstoð
við að koma á samstafi
við iðnaðarráðuneytið og
veita aðstoð við að finna
fjármögnun fyrir verkefnið.

Að verkefnið sé með gott
nýsköpunargildi og bjóði upp
á atvinnuskapandi tækifæri.

Samstarf um möguleika á að
taka hjól með í strætó/rútu,
sérstaklega úti á landi en
einnig á höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar um leiðarkerfi,
einnig samstarf við
markaðssetningu EuroVelo
leiðarinnar.

Íslandsstofa

Að Íslandsstofan kynni
verkefnið bæði hér heima og á
erlendri grundu.

Þekking á markaðssetningu
ferðaþjónustu.

Aukin Íslandskynning á
annan máta en gert hefur
verið seinustu ár.

Ferðaþjónusta bænda

Samstarf við að kynna
verkefnið fyrir bændum og
sýna þeim fram á ávinning við
innleiðingu leiðar.

Kynna hjólavæna
ferðamannastaði fyrir
bændum. Auk samstarfs í
framtíðinni við áframhald á
verkefninu.

Væntingar um að skilað verði
sem ákjósanlegustu verkefni
sem stuðli að nýsköpun.

Atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneyti/
Iðnaðar- og
viðskiptaráðuneyti

Fer með yfirumsjón á
stofnunum sem tengjast
málefnum verkefnisins eins
og Ferðamálastofu. Skapa
tækifæri til þess að verkefnið
nái fram að ganga.

Ferðamálastofa

Að vera ábyrgðaraðili á
EuroVelo leið á Íslandi. Halda
utan um verkefnið og stýra
því.

Hýsa verkefnið. Veita
upplýsingar um
ferðaþjónustuaðila og
markaðssetja verkefnið í
samstarfi við t.d Íslandsstofu.

Að verkefnið styðji við
ferðaþjónustu almennt og
veiti ný tækifæri á því sviði.

Vegagerðin

Veita upplýsingar um vegi,
slóða og stíga. Vinna að
úrbótum á leið (lagfæringu
á slóðum, vegum, stígum).
Vinna að skiltagerð fyrir
hjólaleiðina.

Þekkingu og gögn um ástand
vega og vegaxla. Þekkingu á
skiltagerð.

Ný reynsla og aukin þekking

Nýsköpunarsjóður
námsmanna

Veita verkefninu fjármagn.

Veita verkefninu fjármagn.

Væntingar um að skilað verði
sem ákjósanlegustu verkefni
sem stuðli að nýsköpun.

Tafla 3. Greining hagsmunaaðila. Núverandi samstarfsaðilar.

Auglýsing á Strætó og
samstarf við að bæta og
styrkja samgöngumáta.

Tafla 4. Greining hagsmunaaðila. Æskilegir samstarfsaðilar.
12

3.

Hjólaleiðir
á Íslandi

HJÓLAFERÐAMENNSKA

Ferðaþjónustuaðilar hafa hægt og rólega áttað sig á þeim tækifærum sem hjólaferðamennska býður upp á. Segja
má að eftirfarandi þættir hafi haft áhrif á þróun hjólaferðamennsku í heiminum:
• Hjólaferðamenn eru oftast með meiri tekjur en hinn almenni ferðamaður.
• Ferðamenn eru að átta sig á því að hjólið er það ökutæki sem er best fyrir heilsuna.
• Ferðamenn átta sig á ánægjunni af því að fara hægar yfir (e. slow travel).
• Þjónustuaðilar hafa áttað sig á að ágóði er af einnar nætur gestum.
• Mikið af kortum og ferðaáætlunum hefur verið gefið út.
• Hjólaframleiðendur hafa áttað sig á efnahagslegum ávinningi af hjólaferðamönnum og bjóða upp á 		
útbúnað til slíkra nota1
Hjólaferðamennska býður upp á mismunandi markaðssetningu vegna þess að hægt er að skipta hjólaferðamennsku
niður í nokkrar tegundir hjólaferðamennsku:
• Hjólað í fríinu, hjólreiðar í fríi/hjólreiðar sem afþreying (e. holiday cycling) sem snýst um um að hjóla 		
eitthvað á meðan þú ert í fríi.
• Hjólafrí, hjólreiðar sem aðalástæða ferðar (e. cycle holiday) fara í frí til þess að hjóla eingöngu.
• Langferðir (e. long distance) fara frá A-Z, á miklum hraða oftast utan vegar.
• Dagsferðir-hringleiðir (e. location-based) farið frá A aftur að A.
• Fjallahjólreiðar (e. mountain biking) erfiðar aðstæður1
Í þessu verkefni er verið að horfa á efstu tvo flokkana. Hins vegar hefur einnig verið kastað fram nokkrum hugmyndum
að leiðum sem teljast dagsferðir/hringleiðir og eru þær þá tengdar við aðalleiðina (Suðurleið). Rannsóknir benda til
þess að hjólaferðamennska skapi mikil tækifæri fyrir staði sem ekki eru í alfaraleið hins hefðbundna ferðamanns2.

Ávinningur hjólaferðamennsku
Ávinningur af hjólaferðamennsku er álíka og ávinningur af ferðaþjónustu almennt. Hinsvegar er hægt að sjá
mikinn mun á hjólaferðamanni og ferðamanni sem ferðast með bíl, sérstaklega hvað varðar neyslu á mat og
drykk og kaup á þjónustu. Hjólaferðamaður er talinn eyða meiru en sá sem ferðast með bíl. Ástæður fyrir því að
hjólaferðamaðurinn eyðir meiru en sá sem ferðast um á bíl er sú að hann fer hægar yfir, hefur ekki sömu tök á
að hafa mat og drykki í miklu magni með sér og því verslar hann víðar. Einnig hefur hjólaferðamaðurinn þörf fyrir
að stoppa oftar til að borða og drekka vegna þess að hann er að brenna meira en sá sem situr í bíl3. Þá benda
niðurstöður rannsóknar sem gerð var á hjólaferðamönnum á Íslandi til þess að sá hópur virðist vera samsettur af
vel menntuðu fólki, með meðaltekjur og mikinn áhuga á náttúrunni. Þeir dvelja lengur og hafa lægri meðalaldur
en hinn almenni ferðamaður4.
Af þessu má álykta að það ætti að vera eftirsóknarvert markmið fyrir Ísland að laða hjólaferðamenn til landsins þar
sem þeir skilja meira fjármagn eftir sig í landinu en hefðbundnir ferðamenn, staldra lengur við, fara hægar yfir og
notast að auki við sjálfbæran ferðamáta sem er eitt af megin markmiðum íslenskra stjórnvalda5.

1

Ferðamaður á:
Stoppar oft			

Dvelur lengur			

Eyðir meiru

Dvelur stutt			

Eyðir minna

Ferðamaður á:
Stoppar sjaldan		

Mynd 6. Ferðamaður á hjóli eyðir meira en ferðamaður í bíl.

Tækifæri á Íslandi
Mikil tækifæri eru fólgin í hjólaferðamennsku bæði fyrir notendur leiðanna en einnig fyrir samfélög við leiðirnar. Í
Minnesota í Bandaríkjunum var gerð hjólaleið upp úr 1980; en fljótt fóru ferðamenn að nota leiðina ásamt íbúum
Minnesota. Rannsókn leiddi í ljós að utanaðkomandi gestir eyddu að jafnaði um 25-39 dollurum (3.000-5.000
ísl.kr.) á dag á hjólaleiðinni. Leiðin bauð upp á mörg önnur tækifæri og sem dæmi má nefna að smábærinn Pine
River opnaði upplýsingastöð fyrir ferðamenn þar sem hjólaferðamenn geta stoppað til að borða, þvo sér og nota
þvottahús6. Annað dæmi er frá Bretlandi þar sem smábærinn Allenheads hefur tekið stakkaskiptum eftir að leiðin
Coast to Coast varð til. Í Allenheads hefur markviss uppbygging átt sér stað bæði við endurgerð eldri bygginga
en einnig hefur orðið aukning í ferðaþjónustu eins og opnun nýrra hótela og veitingastaða. Slík uppbygging hefur
skapað störf ásamt því að bjóða íbúum Allenheads upp á mun fjölbreyttari þjónustu og afþreyingu4. Tækifærin eru
ekki síðri hér á landi þar sem minni þorp/bæir og sveitabæir geta byggt upp þjónustu í kringum hjólaferðamennsku
rétt eins og gert hefur verið í Bandaríkjunum og Bretlandi.
Í rannsókn Sigríðar Kapitolu kom fram að hjólaferðamenn bentu á að það mætti vera mun fleirir staðir sem
gera við hjól fyrir utan höfuðborgarsvæðið, einnig að það þurfi fleiri staði við þjóðveginn til að kaupa mat og að
matvöruverslanir verði merktar inn á kort4. Þessar athugasemdir bjóða upp á að skoða hvort að uppbygging á t.d
verslunum eða hjólaverkstæðum á minni þéttbýlisstöðum eða við býli geti átt sér stað.

One street, (e.d.)

R. Weston o.fl. (2012)
European Cyclists‘ Federation (2013)
4
Sigrún Kapitola Guðrúnardóttir (2012)
5
Velferð til framtíðar (2010)
6
Jeff Pratte (e.d.)
2
3
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4.

Hjólaleiðir
á Íslandi

EUROVELO

EuroVelo var komið á fót af Evrópska hjólreiðasambandinu (e. The European Cyclists’ Federation (ECF)) til að
þróa net hjólaleiða af ákveðnum gæðastaðli sem tengir saman öll lönd innan Evrópu. Í dag eru leiðirnar fimmtán.
Leiðirnar eru hugsaðar fyrir hjólaferðamennsku en einnig fyrir daglegar ferðir heimamanna. Alls eru um 45.000 km
af tilbúnum hjólaleiðum en þegar verkefninu verður lokið í kringum árið 2020 er áætlað að lengd leiðanna verði
um 70.000 km7.
Markmið ECF vegna Euro Velo verkefnisins eru eftirfarandi:
• Að tryggja hágæða Evrópska hjólaleið í öllum löndum innan Evrópu, með samvinnu milli landa og með
því að skapa sameiginlega staðla.
• Að skapa umræðu um leiðir milli yfirvalda og mögulegra notenda, kynna og markaðssetja 			
leiðirnar, og tryggja góðan og miðlægan gagnagrunn um upplýsingar varðandi ákjósanlegar hjólaleiðir í
Evrópu.
• Að vekja áhuga Evrópubúa á hjólreiðum, auk þess að stuðla að heilbrigðari lífsstíl og sjálfbærari 		
ferðavenjum - bæði fyrir daglegar ferðir íbúa og hjólaferðamennsku8.

Leiðarljós Eurovelo
Leiðir innan EuroVelo hafa eftirfarandi að leiðarljósi:
• Byggja á upprunalegum eða framtíðar héraðs - og/eða landsleiðum í viðkomandi löndum.
• A.m.k. tvö lönd þurfa að tengjast.
• Leið verður að vera a.m.k. 1.000 km.
• Einfaldleiki í miðlun, þekkt á alþjóða vísu og að hver leið hafi eigið nafn.
• Framkvæmdaáætlun til staðar (verkefnaáætlun, viðskiptaáætlun, samstarfsaðilar).
• Merkt með umferðarskiltum með jöfnu millibili og í báðar áttir í samræmi við reglur um merkingar á 		
viðkomandi svæði.
• Leiðir eru birtar á upplýsingakorti EuroVelo, í samræmi við ECF leiðbeiningarnar9.

Mynd 7. EuroVelo leiðakerfið. Hver leið tengir að minnsta kosti saman tvö lönd.
EuroVelo (2013-a)
EuroVelo (e.d.)
9
EuroVelo (2013-b)
7
8
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EuroVelo leiðbeiningar
Umhverfislegur ávinningur er fólginn í því að:
• Hjólreiðar eru umhverfisvænn ferðamáti.
• Hjólaferðamennska er sjálfbær ferðamennska.

Til þess að skoða möguleika á leið á Íslandi voru nýttar leiðbeiningar fyrir þróun hjólaleiða sem EuroVelo hefur
gefið út. Í leiðbeiningunum skipta skilgreiningar fyrir ákjósanlega innviði einna mestu máli fyrir möguleika á leið á
Íslandi en þeir eru eftirfarandi:
• Almennir vegir: Ef hraði fer yfir 30 km/klst ætti umferð ekki að vera meiri en 2000 ökutæki á 		
dag, best væri ef umferð væri undir 500 ökutækjum á dag. Í undantekningartilvikum er leyfilegt að nota
vegi með umferð allt að 4000 ökutækjum á dag til bráðabirgða.
• Hjólaleið aðskilin frá almennri umferð eða á vegöxl með bundnu slitlagi. Hjólaleið ætti þó ekki að vera
staðsett við hlið vegar þar sem umferð er meiri en 10.000 ökutæki á dag. Í undantekningartilvikum væri
hægt að hafa vegöxl með óbundnu slitlagi.
• Hjólastígur aðskilinn frá annarri umferð.
• Hjólastígur ásamt gangandi umferð.
• Brýr og undirgöng fyrir hjól og/eða gangandi vegfarendur.
• „Hjólavegir“; fyrir mikla umferð hjóla og litla umferð vélknúinna ökutækja.
• Landbúnaðar-, skógræktar- og virkjanavegir.
• Útivistarstígar.10
Leitast er við að velja leiðir sem geta verið að mestu í sínu núverandi ástandi, bæði út frá kostnaðarsjónarmiðum
og umhverfissjónarmiðum. Yfirleitt er ódýrara að nýta leiðir sem fyrir eru og einnig er það umhverfisvænna en
að leggja nýjar leiðir. Til viðbótar við atriði sem nauðsynlegt er að EuroVelo leið uppfylli hafa verið sett fram
eftirfarandi atriði sem æskilegt er að leiðir innan kerfisins uppfylli:
• Leiðir ættu að tengjast áhugaverðum áfangastöðum eins og sögulegum stöðum, menningarminjum eða
merkri náttúru.
• Leiðir ættu að hafa áningarstaði og aðra þjónustu aðgengilega með reglulegu millibili.
• Leiðir ættu að forðast, ef hægt er, vegi þar sem er hár hraði og mikill hávaði.
• Leiðir ættu að forðast þar sem hægt er að fara um erfitt landsvæði, s.s. með miklum hækkunum.
• Leiðir ættu að notast við þá innviði sem fyrir eru (t.d vegi, brýr, slóða og eldri vegi sem ekki eru 		
lengur í notkun).11

Ávinningur
Evrópuþingið (framkvæmdarstjórn um samgöngur og ferðaþjónustu) tók saman tölur um hvað EuroVelo myndi
velta á ári þegar verkefninu yrði lokið, en áætlað er að það verði árið 2020. Áætlað er að um 45,2 milljónir hjólaferða
verði farnar á ári sem muni skila um 5 milljörðum evra í árstekjur12.
Sem dæmi um hagræn áhrif EuroVelo leiðar má horfa til leiðar nr. 6 sem er ein vinsælasta EuroVelo leiðin. Vel
hefur verið fylgst með hluta af leið nr.6 sem er í Frakklandi og heitir „Atlantic to Black Sea“. Í Pays de la Loire í
Frakklandi hefur verið gert mat á hagrænum áhrifum leiðarinnar. Árið 2010 voru 736.000 hjólreiðamenn sem
notuðu leiðina og var metið að um 48% af þeim væru hjólaferðamenn. Leiðin er talin hafa skilaði um 15.3 milljónum
evra (2.470.185.000 ísl. kr.) inn í hagkerfi Frakka12.

Samfélagslegur ávinningur er fólginn í því að:
• Uppbygging getur orðið í og við minni þéttbýlisstaði.
• Bættar samgöngur og fjölbreyttari þjónusta fyrir heimamenn 		
með auknum lífsgæðum.

Efnahagslegur ávinningur er fólginn í því að:
• Með aukinni uppbyggingu skapast störf.
• Hjólaferðamenn eyða meiru en aðrir ferðamenn.
• Lítill upphafskostnaður er af því að koma hjólaleiðum á kort til 		
móts við ávinning.
Mynd 8. Skipta má samfélagslegum kostum hjólreiða í þrjá hluta, umhverfislega, samfélagslega og efnahagslega. Unnið af höfundum.

Markaðssetning
Ekki verður farið djúpt í markaðssetningu leiðarinnar í þessu verkefni en vakin er athygli á mikilvægi þess að leiðin
sé vel markaðssett og kynnt víða, bæði á netinu og hjá þeim aðilum sem koma til með að þjónusta leiðina. Við
val á milli suður- og norðurleiðar var horft til þess hvernig hægt væri að markaðssetja leiðina þannig að hún hafi
sérstöðu meðal annarra leiða í Evrópu.
Hinn hefðbundni hjólaferðamaður sem við þekkjum hér á landi hefur oft og tíðum með sér mat, hann hefur tjald
með sér eða leitar uppi ódýra gistingu eins og svefnpokapláss. Þar með eyðir hann litlum peningum og sækir sér
takmarkaða þjónustu. Markaðssetningu EuroVelo er ekki beint að þessum ferðamönnum heldur þeim sem að
kjósa að ferðast með meiri þægindum. EuroVelo býður upp á að ferðamaðurinn geti verið með lítinn farangur,
gist á hóteli og að stutt sé á milli þjónustustaða svo hann geti stoppað víða og fengið sér að borða og jafnvel
skoðað sig um. Slík markaðssetning skilar meiri tekjum og skapar fleiri tækifæri til atvinnusköpunar í kringum
hjólaferðamennsku.
Ísland mun aldrei verða eins þægilegt yfirferðar og t.d Holland og er því kjörið að markaðssetja Ísland sem „Áskorun
fyrir hjólaferðamenn“. Aðalleiðin (EuroVelo leið) væri til staðar en einnig væru minni og erfiðari leiðir kortlagðar út
frá aðalleið. Suðurleiðin býður upp á mikil tækifæri til markaðssetningar svo sem með sögulegum stöðum en einna
helst vegna nálægðar við jökla, jökulsár, eldfjöll, jarðvarma og fjölbreytta náttúru.

EuroVelo (2013-a)
Koorey G. (e.d)
12
European Cyclists‘ Federation (e.d)
13
European Cyclists‘ Federation (2013)
10
11
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Skiltun hjólaleiða
EuroVelo setur kröfur um að leið þurfi að vera vel merkt með skiltum. Hinsvegar er það undir hverju landi komið
hvernig útfærsla merkinganna er. Aðeins er gerð krafa um að merki EuroVelo sé notað á einhvern hátt við
merkingu (sjá myndir 9 og 11). Mikilvægt er að merkingar leiðarinnar séu auðskiljanlegar fyrir erlenda og innlenda
ferðamenn. Vel merkt leið eykur öryggi hjólaferðamanna14. Kröfurnar sem settar eru fram eru eftirfarandi:
• Merkingar EuroVelo leiða eiga að fara eftir hefðbundum reglum og stöðlum í Evrópu og þeirra landa 		
sem leiðin fer um.
• EuroVelo reglugerð um skilti ætti að vera innleidd í reglugerð um skilti hjá hverju landi.
• Skilti eiga ávallt að vera sýnileg hjólreiðamönnum.
• Auðvelt á að vera að skilja skiltin.
• Gefa skal nauðsynlegar upplýsingar við gatnamót og landamæri.
• Gefa skal upplýsingar með góðum fyrirvara áður en komið er að flóknum gatnamótum.
• Staðfestingarskilti skulu vera eftir gatnamót.
• Staðfestingarskilti skulu var á löngum köflum þar sem engin gatnamót eru.
• Skilti skulu sett á staura, bekki, veggi eða aðra sýnilega staði í göturýminu.15

Frakkland

Serbía

Sviss

Mynd 9. Dæmi um fjórar merkingar með EuroVelo merkinu (myndir, EuroVelo).

Gefin eru upp nokkur atriði sem ekki er skylda að uppfylla en æskilegt er að hafa í huga við gerð og uppsetningu
skilta. Æskilegt er að merkja EuroVelo leið með vegaskiltum Vegagerðarinnar. Samstarf þyrfti því að vera á milli
Vegagerðarinnar og veghaldara hverju sinni. Einnig er bent á að setja skal upplýsingaskilti á leiðinni bæði til
upplýsingar um þjónustu en einnig til að benda ferðamönnum á áhugaverða staði og upplifun15.

Þetta merki má
nota við stíga sem
hjólreiðamenn skulu
nota en ekki aðrir
ökumenn.

Þetta merki má
nota við stíga
sem gangandi
vegfarendur og
hjólreiðamenn skulu
nota en ekki aðrir.

Aðgreindir gang- og
hjólreiðastígar.

Mynd 10. Dæmi um íslenskar merkingar er varða hjólreiðar (myndir, Vegagerðin).

Reiðhjól til leigu.

Þetta merki ber að nota
þar sem mikil umferð
hjólreiðamanna fer
þvert á veg eða þar sem
hjólreiðamenn þurfa að
nota hluta akbrautar við
þröngar aðstæður.

Ungverjaland

Þýskaland
Mynd 11. Hér má sjá dæmi um fimm vegmerkingar með EuroVelo merkinu (myndir, EuroVelo).

14
15

Veloburo, Markus Capirone, (2010)
EuroVelo (2013-a)
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STAÐA HJÓLALEIÐA Á ÍSLANDI

Undanfarin ár hefur orðið gífurleg aukning í hjólreiðum hér á landi. Vegna þess hefur skapast eftirspurn fyrir
bættum innviðum fyrir hjólreiðar. Afar fáir hjólreiðastígar eða hjólareinar voru hér á landi fyrir tíu árum, mikil
breyting hefur átt sér stað síðan þá og þá sérstaklega seinustu þrjú ár. Mestu og stórtækustu úrbæturnar fyrir
hjólreiðamenn hafa verið gerðar á höfuðborgarsvæðinu. Hinsvegar eru úrbætur utan höfuðborgarsvæðisins
nauðsynlegar svo að allir íbúar landsins hafi jafnan kost á að nýta sér hjólreiðar sem alvöru samgöngumáta.
Við greiningu vegna þessa verkefnis kom í ljós hversu rýr umræða er í aðalskipulagsaáætlunum sveitarfélaga
utan höfuðborgarsvæðisins. Aðalskipulagsáætlanir eru tæki sem hægt er að nýta til að hvetja til hjólreiða og
skipuleggja leiðir sem eru ákjósanlegar til daglegra ferða íbúa sem og fyrir hjólaferðamenn.
Nokkur verkefni hafa verið gerð um hjólaleiðir á Íslandi og sum eru enn í vinnslu. Hér fyrir neðan er gerð grein
fyrir helstu verkefnum sem unnin hafa verið eða eru í vinnslu í tengslum við hjólaleiðir á Íslandi.

Landsnet ferðaleiða
Landsnet ferðaleiða er samstarfsverkefni stofnana, félagasamtaka, fyrirtækja og áhugamanna um að koma
á sameiginlegum gagnagrunni göngu-, hjóla- og reiðleiða til áframhaldandi vinnu og markaðssetningar
í ferðaþjónustu. Verkefnið er sem stendur í biðstöðu vegna fjárskorts. Markmið hjólaleiðahóps Landsnets
ferðaleiða er m.a. að skilgreina, skipuleggja og byggja upp heildrænt hjólaleiðanet um Ísland, með upplýsingum
um þjónustu við hjólreiðamenn ásamt því að gera megin stofnleið um landið16 - Euro Velo.
Markmiðin falla vel að þessu verkefni og ættu niðurstöður þessa verkefnis að geta nýst í vinnu hjólaleiðahóps
Landsnets ferðaleiða. Kort og merkingar Landsnets ferðaleiða eru í anda verkefnis um hjólaleiðir í Sviss (http://
www.veloland.ch/en/cycling-in-switzerland.html). Framsetning á þessum tveimur verkefnum var innblástur
við mótun verkefnisins Hjólaleiðir á Íslandi.

Hjólastígur umhverfis Mývatn, tillaga og hagsmunir
Hjólastígur umhverfis Mývatn er samstarfsverkefni VSÓ Ráðgjafar, Skútustaðahrepps og Vegagerðarinnar, en
verkefnið var einnig styrkt af Ferðamálastofu. Verkefninu var ætlað að skrá hagsmunaaðila sem koma að
ákvarðanatöku og framkvæmdum við gerð hjólreiðastíga. Einnig er markmiðið að ákvarða legu hjólreiðastíga
umhverfis Mývatn. Það sem hægt er að læra af þessu verkefni er hvernig hagsmunaaðilar eru greindir því
mismunandi aðilar munu hafa áhrif á hvar, hvernig og hvort hjólaleiðir verði lagðar17.

Mynd 12. Tvær bækur eru komnar út eftir Ómar Smára, dagleiðir í hring á hjóli, en stefnt er að útgáfu bóka um alla landshluta.

Rannsóknir vegna hjólaferðamennsku
Sigrún Kapitola Guðrúnardóttir skrifaði vorið 2012 BA ritgerð við Háskólann á Hólum sem ber heitið Erlendir
reiðhjólaferðamenn á Íslandi. Sigrún gerði könnun á meðal ferðamanna á lýðfræðilegri stöðu þeirra, ferðavenjum
og þáttum sem snúa að ferðalagi þeirra um Ísland. Slík þekking er gagnleg til að vita hverjar þarfir hjólaferðamanna
eru þannig að unnt sé að vinna að því að koma til móts við þær19.

Hjólavænir ferðamannastaðir, gátlisti og leiðbeiningar um aðbúnað
VSÓ ráðgjöf hefur gefið út leiðbeiningar til ferðaþjónustuaðila um aðbúnað vegna hjólreiðafólks. Þar er að finna
gátlista og leiðbeiningar um aðbúnað, upplýsingagjöf og þjónustu á ferðamannastöðum fyrir hjólaferðamennsku.
Sem dæmi eru gefin ráð um gerð, stærð og fjölda hjólastæða svo eitthvað sé nefnt20.

Hjólastígar á höfuðborgarsvæðinu
Á höfuðborgarsvæðinu er mesta reynslan í lagningu hjólreiðastíga á landinu. Mest hefur verið gert í hjólavænum
samgöngum í Reykjavík en borgin hefur gefið út ýmiss konar efni um hjólreiðar sem getur nýst í öðrum verkefnum.

Hjólabókin - dagleiðir í hring á hjóli

Hjólaleið frá Keflavík til Reykjavíkur

Ómar Smári Kristinsson hefur tekið saman hjólaleiðir á Vesturlandi og Vestfjörðum. Efnið hefur hann sett í
tvær bækur. Í bókunum lýsir hann leiðunum ítarlega. Leiðirnar eru flestar heildstæðar hringleiðir sem hægt er
að fara á einum degi. Ómar Smári kortleggur leiðirnar ásamt því að greina hækkunina á leiðunum og hvar megi
finna helstu þjónustu við þær. Leiðir Ómars Smára falla ekki allar að forsendum EuroVelo en teljast hins vegar
fjallahjólaleiðir samkvæmt skilgreiningu í þessu verkefni og því mikilvægt gagn til nýtingar við áframhaldandi
vinnu verkefnisins23.

Á sumarmánuðum árið 2013 stóð verkfræðistofan Mannvit að verkefni sem fólst í að kortleggja leið sem nær
frá Keflavíkurflugvelli og inn í Reykjavík. Farið er um gamla vegi og þá aðallega meðfram Vatnsleysuströnd. Slíkt
verkefni er mikilvægt í að greiða leið hjólaferðamanna frá Keflavík inn á höfuðborgarsvæðið.

Sveinn Rúnar Traustason, fyrrum umhverfisstjóri Ferðamálastofu (2013)
VSÓ ráðgjöf (2011)
18
Ómar Smári Kristinsson (2012; 2012-a)
19
Sigrún Kapitola Guðrúnardóttir (2012)
20
VSÓ ráðgjöf (2013)
21
Sesselja Traustadóttir (2013)
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Verkefni á vegum Hjólafærni
Hjólafærni er rekið af Sesselju Traustadóttur og fæst við margvísleg verkefni sem stuðla að eflingu hjólreiða.
Á vormánuðum (2013) gaf Hjólafærni út kortið Cycling Iceland. Í því eru tvö kort sem sýna þjónustustaði fyrir
hjólamenn annars vegar og samgöngukort yfir helstu almenningssamgöngur landsins hins vegar. 21
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Staða innan sveitarfélaga

Reykjanesbær

Mikilvægur hlekkur við gerð hjólaleiða og ákvörðunar um staðsetningu þeirra eru sveitarfélögin. Sveitarfélögin fara
með skipulagsvaldið samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 og er það í raun þeirra ákvörðun hvar staðsetja skuli
hjólaleiðir, hjólastíga eða -slóða. Haft var samband snemma í ferlinu við þau sveitarfélög sem hjólaleiðin sem hér
er til skoðunar fór í gegnum til að segja þeim frá verkefninu og í leiðinni biðja þau um að koma með athugasemdir
sem þau teldu mikilvægar. Aðeins barst eitt svar, frá skipulagsfulltrúa Ölfuss. Því var einnig skoðað hvort leiðir
sem hér eru til umfjöllunar væru á aðalskipulagi og hvað væri sagt í aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaga um
hjólaleiðir/hjólreiðar. Til viðbótar við aðkomu sveitarfélaga að skipulagi hjólaleiða innan síns sveitarfélags gæti
verið æskilegt að sveitarfélögin tryggi ákveðna grunnþjónustu við leiðina eins og:

Í aðalskipulagi Reykjanesbæjar segir að „hið flata landslag á Reykjanesskaga bjóði upp á góða aðstöðu til hjólreiða.
Gagnvart ferðafólki eru hjólreiðar valkostur til að njóta náttúrunnar innan sveitarfélagsins og myndi flokkast
sem vistvæn ferðamennska. Göngustígar á óbyggðum svæðum innan sveitarfélagsins geta hentað vel fyrir iðkun
fjallahjólreiða“23.

• Góða tengingu við upphaf og endi ferðar, eins og t.d. almenningssamgöngur.
• Til staðar sé hjólavæn gisting.
• Til staðar séu hjólavænir veitingastaðir eða matvöruverslanir.
• Til staðar sé hjólaverkstæði.
• Viðkunnlegt viðmót sé á áfangastað.22
Við greiningu á aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaga kom í ljós að eingöngu er sett stefna um göngu- og
hjólreiðastíga fyrir íbúa á svæðinu til að veita þeim vistvænni og auðveldari samgöngumáta til að sækja þjónustu,
vinnu, skóla og íþróttir. Í aðalskipulagI Mýrdalshrepps er ekki að finna neitt um hjólreiðar eða stefnu um hjólreiðar
og það sama má segja um Skaftárhrepp, sveitarfélagið Hornafjörð, Djúpavogshrepp og Breiðdalshrepp.

Grindavíkurbær
Í aðalskipulagi Grindavíkurbæjar er fjallað um hjólastíga og má sjá á skýringaruppdrætti um samgöngur að gert er
ráð fyrir hjóla- og gönguleiðum þar sem gamlir vegir verða nýttir að hluta. Einnig segir í aðalskipulaginu að gert
sé ráð fyrir göngu- og hjólreiðastíg meðfram Grindavíkurvegi að Reykjanesbraut og meðfram Nesvegi að golfvelli.
Einnig er talað um að við gerð nýs Suðurstrandarvegar sé tækifæri til að nota gamla veginn sem útivistarstíg24.

Ölfus
Lítið er fjallað um hjólreiðar í aðalskipulagi sveitarfélagsins Ölfuss. Þó er nefnt í kafla um göngu- og hjólastíga að
þéttriðið net góðra göngu- og hjólastíga sé um sveitarfélagið25.

Árborg
Í aðalskipulagi Árborgar segir að stefnumið aðalskipulagsins sé að „auðvelda umferð gangandi og hjólandi
vegfarenda þannig að að þeir eigi örugga og greiða leið um sveitarfélagið“. Fjallað er um að efla eigi tengsl
þéttbýliskjarna á svæðinu svo sem Eyrarbakka, Stokkseyrar og Selfoss með því að gera t.d. göngu- og hjólastíga
milli þeirra26.

Flóahreppur
Lítið er fjallað um hjólreiðar í aðalskipulagsáætlun í Flóahreppi en aðalskipulag hreppsins samanstendur af þremur
áætlunum:
• Aðalskipulag Flóahrepps 2009-2018 í fyrrum Villingaholtshreppi
• Aðalskipulag Gaulverjahrepps 2003-2015
• Aðalskipulag Hraungerðishrepps 2003-2015
Í aðalskipulagi Hraungerðishrepps og Gaulverjahrepps segir: ,,óheimilt er að setja niður girðingu á vatns-, ár- eða
sjávarbakka þannig að hindri umferð gangandi manna. Þegar girða á yfir forna þjóðleið eða skipulagðan göngu-,
hjólreiða- eða reiðstíg skal sá sem girðir hafa þar hlið á girðingu eða göngustiga“ . Í aðalskipulagi Flóahrepps er
ekki fjallað um hjólreiðar27.

Marcussen, C, H. (2009)
Reykjanesbær (2010)
24
Grindavíkurbær (2011)
25
Ölfus (2012)
26
Sveitarfélagið Árborg (2011)
27
Hraungerðishreppur, (2006); Gaulverjahreppur (2005)
22
23

Mynd 13. Skipting landsins eftir sveitarfélögum, janúar 2013.
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Ásahreppur
Í aðalskipulagi Ásahrepps stendur að áform séu uppi um að gerður verði hjólreiðastígur meðfram Suðurlandsvegi
í tengslum við breikkun hans. Ekki er fjallað frekar um hjólreiðar eða stefnu varðandi gerð hjólastíga28.

Rangárþing ytra
Í aðalskipulagi Rangárþing ytra eru sett markmið um að hjólreiðastígar verði meðfram Suðurlandsvegi og helstu
vegum í nágrenni við Hellu. Í aðalskipulagi Rangárþings ytra er fjallað um að hjólreiðar og gönguleiðir séu mikilvæg
grunnþjónusta fyrir íbúa, „þær bjóða bæði upp á valkost í ferðamáta og gefa kost á útivist, heilbrigðu líferni og
samverustundum. Að auki gera þær íbúum og gestum kleift að fræðast um náttúru, menningu og sögu á svæðinu“.
Nefnt er að brú yfir Rangá verði endurbyggð á sínum upprunalega stað sem göngu- og hjólreiðabrú. Fjallað er um
í samgöngukaflanum að úrbætur verði gerðar á göngu- og hjólaleiðum innan Hellu og í næsta nágrenni29.

Rangárþing eystra
Í aðalskipulagi Rangárþings eystra er gert ráð fyrir að reiðhjólastígar séu ekki sér heldur verði þeir taldir sem hluti
af meginstígakerfi sveitarfélagsins30.

Fjarðabyggð
Almenn markmið eru í aðalskipulaginu um að auka hjólreiðar og að gott aðgengi hjólandi og gangandi umferðar sé
inn á helstu þéttbýlissvæðin. Ekki er að finna nein áform um gerð hjólreiðastíga eða álíka31.

Seyðisfjarðarkaupstaður
Ekki er mikið um hjólreiðar eða hjólastíga í aðalskipulagi Seyðisfjarðarkaupstaðar annað en að bent er á að helstu
hjólaleiðir séu vegirnir út með firðinum beggja vegna og vegurinn upp á Vestdal32.
Mynd 15. Hjólreiðamenn setja ekki veðrið fyrir sig.

Ásahreppur (2010)
Rangárþing-ytra (2010)
30
Rangárþing-eystra (2005)
31
Fjarðabyggð (2008)
32
Seyðisfjarðarkaupstaður (2010)
28
29

Mynd 14. Hjólaleiðir geta tengt saman nálæg byggðarlög og orðið kærkomin viðbót við frístundaiðkun fjölskyldufólks.
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MAT Á LEIÐUM

Til að meta leiðir þurfti að finna aðferð sem hentaði. Ljóst var að við val á leiðum yrði að styðjast við forsendur
EuroVelo auk þess að taka inn í myndina íslenskar aðstæður sem ekki eru eins og þekkist á meginlandi Evrópu, m.a.
sökum veðurfars og strjálbýlis.
Leitast var við að velja leiðir sem gætu verið að mestu í sínu núverandi ástandi, en slíkt er æskilegt, bæði út frá
kostnaðarsjónarmiðum og umhverfissjónarmiðum. Yfirleitt er ódýrara að nýta leiðir sem fyrir eru og einnig er það
sjálfbærara en að leggja nýjar leiðir. Þetta var þó skoðað nánar fyrir hverja leið og metið hvort raunhæft teldist að
nota leiðir sem fyrir voru.
Þar sem EuroVelo leið á Íslandi þarf að tengjast meginlandi Evrópu er gert ráð fyrir að íslenska leiðin tengist Evrópu
með ferjunni Norrænu sem kemur til hafnar á Seyðisfirði. Norræna er eina áætlunarskipið sem fer milli Íslands og
meginlands Evrópu. Gert er ráð fyrir að leiðin hefjist þar sem Norræna leggur að á Seyðisfirði og endi við flugstöð
Leifs Eiríkssonar í Reykjanesbæ. Suðurleiðin (sjá mynd 16) er því aðalleið sem skipt var í tíu teikningar eins og sýnt
er á mynd 16. Inni í þessum tíu teikningum eru margar leiðir eða alls um fimmtíu.

Valið var að teikna leiðir í Landfræðilegu upplýsingakerfi út frá vegaþekju Vegagerðarinnar, kortagrunni Landmælinga
Íslands og loftmyndum. Þegar leiðir höfðu verið kortlagðar voru þær settar inn í ákveðið sniðmát (sjá viðauka 2)
þar sem fylltar voru út almennar upplýsingar eins og heiti leiðar, vegnúmer, vegflokkur, lengd leiðar, í gegnum
hvaða sveitarfélög leið fer um, hver sé veghaldari og hvernig undirlagið er. Inn í þetta sniðmát voru settar myndir
af vegum sem sýndu ástand vegaxla ásamt myndum af áhugaverðum stöðum þar sem það átti við.
Þegar leiðir voru komnar inn í sniðmátið var mótaður matsskali og allar 50 leiðirnar metnar út frá honum (sjá töflu
5). Við gerð matsskalans var horft til leiðbeininga sem fylgja EuroVelo verkefninu. Í leiðbeiningunum um þróun
EuroVelo hjólaleiða er að finna helstu forsendur og hvaða aðgerða hægt er að grípa til svo að leið nái að uppfylla
þessar forsendur. Aðrar forsendur voru einnig mótaðar af höfundum vegna mikilvægis þess að matsskalinn tæki
tillit til íslenskra aðstæðna. Þegar búið var að greina allar forsendurnar fyrir viðkomandi leið var hægt að meta
hvort leið væri ákjósanleg eða ekki. Ef leiðin var ekki ákjósanleg var gert grein fyrir hvaða aðgerða þyrfti að grípa
til á leiðinni svo leiðin gæti flokkast sem EuroVelo leið.

Gott

Ágætt

Slæmt

Falleinkunn

Eurovelo forsendur

Mjög lítil
(gangandi/ríðandi)

< 500 SDU

< 4000 SDU

> 4000 SDU

Aðgengi að mat og drykk

15 - 25 km

26 - 35 km

36 - 45 km

> 46 km

Gisting

20 - 40 km

40 - 59 km

60 - 89 km

> 90 km

Góð tenging

Árstíðabundin

Engin tenging

-

Hækkun

< 1000 m

< 2000 m

> 2000 m

-

Merkir staðir pr. 30 km

> 5 staðir

1 - 5 staðir

0 staðir

-

Samnýting og SDU*

Almenningssamgöngur

10

9
8

Annað
Leið í aðalskipulagi

Já

Nei en fyrirhuguð

Nei

-

Mikill

Nokkur

Enginn

-

Fallvötn

Allar ár brúaðar

Lækir/minni ár
sem auðvelt er að
fara yfir

Ár sem eru erfiðar
yfirferðar

Vantar brú

Umhverfi

Láglendi

Dalverpi

Heiði/berangur

-

Möguleiki á hringleið

1

2

6
3

4
Mynd 16. Gerð er grein fyrir leiðinni á 10 deiliteikningum.

5

7

* Sumardagsumferð er meðalumferð á sólarhring júní - september.
- á ekki við

Tafla 5. Matsskali sem þróaður er af höfundum.
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EuroVelo forsendur:

Merkir staðir pr. 30 km

Samnýting og sumardagsumferð (SDU)

Merkir staðir voru metnir huglægt, en dæmi um merka staði eru t.d. sögulegir
staðir, merk náttúra, listir og menningalegir staðir.

Skoðað var hversu mikil skörun yrði á milli hjólreiðamanna við aðra notendur
vega, slóða og stíga. Skoðað var hvort skörunin væri við vélknúna-, hesta- eða
enga umferð, einnig voru vegaxlir skoðaðar á ljósmyndum af vegum sem fengnar
voru hjá Vegagerðinni. Ef leið er á vegi með vélknúnum ökutækjum er gefið
stig eftir því hvernig umferðarþunginn er á veginum. Fundnar eru tölur fyrir
sumardagsumferð (SDU) sem finna má á heimasíðu Vegagerðarinnar.
Samkvæmt forsendum EuroVelo er æskilegt að þar sem umferðarhraði er meiri en
30 km/klst ætti ekki að vera meira en 2000 bílar/ársdagsumferð (ÁDU), helst undir
500 bíla/ársdagsumferð (ÁDU). Í undantekninartilfellum eru hægt tímabundið að
nota vegi sem eru með meira en 4000 bíla/ÁDU.

Samkvæmt forsendum EuroVelo er æskilegt að valið sé að láta leið fara eftir
merktum og/eða áhugaverðum stöðum.

> 5 staðir
1 - 5 staðir
0 staðir

Mjög lítil
Lítil < 500
Meiri < 4000
Of mikil > 4000

Almenningssamgöngur
Metið var hvort almenningssamgöngur væru á leiðinni og hvort það væri
árstíðarbundið en einnig kom fyrir að engin tenging væri við almenningssamgöngur.
Samkvæmt EuroVelo er möguleiki á að tengja heildstæða leið með
almenningssamgöngum.

Tenging
Árstíðabundin
Engin

Aðgengi að mat og drykkjarvatni
Metin var fjarlægð milli staða sem bjóða mat og drykk, en mikilvægt er að ekki sé
of langt milli slíkra staða þar sem hjólaferðamenn þurfa að stoppa oftar en hinn
hefðbundni ferðamaður.
Samkvæmt forsendum EuroVelo er æskilegt að aðgengi að mat og drykk sé með
15 – 45 km millibili .

Gisting
Skoðað var hversu langt er á milli staða sem bjóða upp á gistingu bæði hótel- og
tjaldstæðagistingu.
Samkvæmt forsendum EuroVelo þarf gisting að vera með að lágmarki 30 - 90 km
millibili þar sem dagleið hjólreiðamanna er á bilinu 60-110 km .

15 - 25 km
26 - 35 km
36 - 45 km
> 46 km

20 - 40 km
49 - 60 km
59 - 90 km
> 90 km

Hækkun á dagleið
Skoðaða var hversu mikil hækkun er á leiðum. Því meiri hækkun því erfiðari er
leið.

< 1000 m

Samkvæmt forsendum EuroVelo er ekki æskilegt að hækkun sé meiri en 1000 m
(6%), eins og landslagið er á Íslandi getur verið erfitt að uppfylla þessar kröfur á
öllum leiðum.

> 2000 m

< 2000 m
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Aðrar forsendur:

Fallvötn

Umhverfi

Metið var hvort hjólreiðamenn þurfi að fara yfir ár og ef svo er hversu margar.
Leið fékk falleinkunn ef fara þurfti yfir vatnsmikla á og brú vantaði.

Öryggi hjólreiðamanns getur verið háð umhverfinu í kringum hann, en það á sérstaklega við á Íslandi þar sem
veður getur breyst mjög snögglega. Við mat á þessum þætti var stuðst við þrjár myndir sem sýna mismunandi
landslag s.s heiði/berangur, dalverpi og láglendi. Heiði og berangur gefa lægsta einkunn þar sem hjólreiðamaður
hefur á slíkum stöðum lítið sem ekkert skjól, auk þess sem meiri líkur eru á verra veðri en gerist á láglendi. Dalverpi
fékk miðeiknunn þar sem möguleikar á skjóli eru meiri en á heiði/berangri. Láglendi hlaut hæstu einkunn þar sem
hjólreiðamaðurinn hefur hvað best skjól.

Allar ár brúaðar
Litlar ár
Stórar ár
Vantar brú

Leið í aðalskipulagi
Mikilvægt er að leið sé í aðalskipulagi. Sökum þess að leiðir eins og hjólaleiðir skulu
fara í gegnum hefðbundið skipulagsferli skv. skipulaglögum nr. 123/2010 er talið
mikilvægt að meta hvort allar leiðir hafi farið í gegnum hefðbundið skipulagsferli.

Já
Fyrirhuguð
Nei

Möguleiki á hringleið
Metið var hvort leið byði upp á að vera hringleið. Hringleiðir eru oftast skilgreindar
sem dagsferðir sem hafa upphafspunkt þar sem gist er eða þar sem matur og
drykkir eru, síðan er endað á sama stað eftir dagsferðina.

Mikill
Nokkuð
Enginn

Láglendi

Valin leið

Dalverpi

Leiðin sem valin var er rakin frá Seyðisfirði í gegnum Egilsstaði og meðfram Austfjörðum, síðan er hringveginum
fylgt frá Berufirði að Kirkjubæjarklaustri. Þegar þangað er komið er farið með vegi meðfram Eldhrauni og svo
komið aftur inn á Hringveginn. Hjólað er með Hringveginum framhjá Vík og að Eyjafjöllum, eftir það er farið
nokkrum sinnum inn á minni vegi og slóða. Hjólað er inn Fljótshlíðina og komið á Hvolsvöll þaðan sem hjólað er á
hringveginum að Hellu en þar er farið upp með Ytri- Rangá. Ytri- Rangá er fylgt og farið er fram hjá Laugalandi, áður
en komið er inn á Hringveginn aftur við gatnamót Heiðarvegar og Hringvegar. Farið er inn á Urriðafossveg og honum
fylgt meðfram Þjórsá framhjá Villingaholti og Hamarsvegi fylgt. Komið er inn á Stokkseyri með Gaulverjabæjarvegi.
Eyrarbakkavegi er svo fylgt til á Eyrarbakka en þar er hjólreiðastíg fylgt í gegnum bæinn. Farið er aftur inn á
Eyrarbakkaveg og svo komið inn á Þorlákshafnarveg og honum fylgt að Þorlákshöfn. Eftir Þorlákshöfn er nýja
Suðurstrandarveginum fylgt að Grindavík. Frá Grindavík er Nesvegi fylgt upp að Ásbrú í Reykjanesbæ, en þar er
hjólað í gegnum íbúðahverfið og komið inn á hjólreiðastíg hinu megin við Reykjanesbrautina, eða Keflavíkurmegin.
Hjólastíg er fylgt þar til enda og þá er farið með Reykjanesbraut að Keflavíkurflugvelli þar sem leið endar.

Heiði/berangur
Myndir 17-19. Láglendi, dalverpi, heiði/berangur.
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UMSÓKN ÍSLANDS

Ákveðin forvinna fyrir umsókn Íslands hefur verið unnin undanfarið ár þar sem hópur fólks í ferðaiðnaðinum
og Landssamtökum Hjólreiðamanna tók saman og sótti um styrk hjá Instruments of Pre-Accession (IPA) til þess
að hefja vinnu við að koma Íslandi á kort EuroVelo. Með þeirri vinnu var komið á sambandi við forsvarsmenn
EuroVelo og hagsmunaaðilum auk þess sem líklegum samstarfsaðilum var gerð grein fyrir verkefninu. Við upphaf
þessa verkefnis var leitast við að halda þessari vinnu áfram og styðjast við þær upplýsingar sem búið var að safna
saman.

Hvað er búið að gera?
Á þessum tímapunkti er þeim áfanga náð að búið er að meta Suðurleiðina og greina hvað þarf til að leið teljist
möguleg EuroVelo leið. Þegar er til gagnagrunnur um leiðina bæði gögn í landupplýsingakerfi og gagnagrunnur
með upplýsingum um ástand vega o.fl.
Rætt hefur verið við Ferðamálastjóra, Ólöfu Ýrr Atladóttur um að Ferðamálastofa yrði ábyrgðaraðila yfir leiðinni
og að hlutverk Ferðamálastofu væri að halda utan um samstarfið við aðra aðila eins og Vegagerðina, Samband
íslenskra sveitarfélaga, ferðaþjónustuaðila og aðra hagsmuna- og samstarfsaðila. Ferðamálastjóri hefur lýst
yfir áhuga Ferðamálastofu á að hýsa verkefnið og áætlað er að halda annan fund með nýjum umhverfisstjóra
Ferðamálastofu, Birni Jóhannssyni í haust.

Ferðaþjónustusamtök
Ferðaþjónusta bænda
Samtök ferðaþjónsutu

Stjórnsýslan
Atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytið
Iðnaðarráðuneytið
Vegagerðin
Samtök íslenskra sveitarfélaga
Íslandsstofa

Þjónustuaðilar
Hjólaleigur
Hjólaverkstæði
Veitingasala
Matvöruverslanir
Gisting
Ferðamálastofa

EuroVelo ábyrgðaraðili

Þegar hefur verið komið á samstarfi við iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið en verkefnið var kynnt fyrir ráðherra og
aðstoðarmönnum hans í ágúst 2013. Vilji er hjá ráðuneytinu að halda verkefninu á lofti en farveg fyrir verkefnið
þarf að finna innan málaflokka ráðuneytisins. Ráðherra var sammála því að verkefnið ætti heima í framtíðinni hjá
Ferðamálastofu og vinna þyrfti í því að koma því þangað.
Einnig hefur verið komið á samstarfi við innanríkisráðuneytið. Fundur var haldinn með Þóreyju Vilhjálmsdóttur,
einum af aðstoðarmönnum ráðherra um þátt innanríkisráðuneytisins í verkefninu. Þar sem ráðuneytið fer með
samgöngumálefni er mikilvægt að ráðuneytið hafi vitneskju um verkefnið og reyni eftir bestu getu að koma á
samstarfi við Vegagerðina sem er undir ráðuneytinu. Síðast en ekki síst hafa höfundar verið í virku samráði við
Hjólafærni og Landssamtök hjólreiðamanna sem er mikilvægur hlekkur í að kynna leiðina og koma ábendingum á
framfæri frá meðlimum samtakanna, en það eru þeir sem að munu einnig nota leiðina.

Hvað þarf að gera?
Verkefnið er komið langt á leið og nánast öll nauðsynleg gögn til reiðu til að hefja umsóknarferlið. Á fundi
höfunda með iðnaðar- og viðskiptaráðherra í ágúst 2013 var ráðherra sem fyrr sagði jákvæður fyrir því að
Ferðamálastofa myndi hýsa verkefnið og væri ábyrgðaraðili yfir því. Þegar verkefninu hefur verið fundinn staður
innan stjórnsýslunnar þarf að skipa vinnuhóp/samstarfsvettvang þar sem koma saman aðilar úr ólíkum áttum eins
og fulltrúar frá ríkinu, sveitarfélögum, hagsmunaaðilum og sérfræðingum í samgöngumálum og skipulagsmálum.
Þessi hópur myndi síðan skrifa formlega umsókn í virku samráði við forsvarsmenn EuroVelo.

Almenningssamgöngur
Áætlunarferðir
Strætó
ofl.

Hjólreiðasamtök
Landssamtök
hjólreiðamanna
Hjólafærni

ECF
Evrópsku
hjólreiðasamtökin

EuroVelo
samstarfsaðilar

Í einu af mörgum leiðbeiningarritum EuroVelo er að finna graf sem sýnir hvaða aðilar þurfa að taka þátt til að
EuroVelo leið geti orðið að veruleika. Hér til hliðar má sjá samskonar graf þar sem að búið er að setja inn íslenska
aðila sem teljast nauðsynlegir til þess að koma umsóknarferlinu af stað.
Mynd 17. Hér má sjá hvernig ýmsir aðilar vinna saman að því að koma Íslandi á kort EuroVelo.
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NIÐURSTÖÐUR

Markmið þessa verkefnis er að greina hvað þyrfti til að Ísland kæmist inn á kort EuroVelo. Í þessum kafla er
leitast við að svara rannsóknarspurningunni og gera grein fyrir þeim niðurstöðum sem fengust út frá henni og
undirmarkmiðunum.
Rannsóknarspurningin sem stillt var upp er svo hljóðandi:

Hvað þarf til svo hægt sé að koma hjólaleið/um á Íslandi inn á kort
EuroVelo?
Þau undirmarkmið sem sett voru upp í byrjun verkefnisins voru:
•
að rannsaka stöðu hjólaleiða á Íslandi og safna í gagnagrunn upplýsingum sem þegar eru til um hjólaleiðir,
•
að leggja mat á hvort leið sé ákjósanleg miðað við forsendur EuroVelo verkefnisins,
•
að koma á samstarfi við þá aðila sem málið varðar,
•
að meta hvort leiðir séu heildstæðar,
•
að afla gagna til að hefja umsóknarferli,
•
að búa til gögn, m.a. í formi korta sem hægt er að nýta við umsóknaraðild og af ferðaþjónustuaðilum.
Í töflu nr. 6 eru taldir upp þeir þættir sem höfundar telja nauðsynlega til að koma hjólaleið á kort EuroVelo ásamt
stuttri samantekt á því hvað gert var í þessu verkefni til að ná settum markmiðum.
Nauðsynlegt er að:

Búið er:

Það þarf:

Kortleggja og meta leið sem myndi
teljast ákjósanleg EuroVelo leið.

að kortleggja ákjósanlega leið sem sjá
má á kortum í viðauka 1;
að greina leiðir, en sjá má matsblöð
fyrir hverja leið í viðauka 2.
að ræða við ferðamálastjóra um að
verkefnið verði hýst af
Ferðamálastofu.
að koma á samstarfi við iðnaðar- og
viðskiptaráðherra, ferðamálastjóra,
innanríkisráðuneytið og Landssamtök
hjólreiðamanna.

að ástandsskoða vegi og slóða
sem eru með malarslitlagi;
að halda áfram að greina fleiri
leiðir.

Finna ábyrgðaaðila yfir verkefninu í
framtíðinni.
Koma á samstarfi við þá aðila sem
málið varðar.

Mynda vinnuhóp til að skoða skilta- að velta vöngum um ákjósanlegar
gerð og gerð kostnaðaráætlunar.
aðferðir til að merkja leið;
að koma á fundi með Vegagerðinni.

Gera EuroVelo grein fyrir því
að Ísland vilji hefja formlegt
umsóknarferli.

að hafa samband við forsvarsmenn
EuroVelo og tilkynna þeim að verið sé
að vinna gögn til að nota í umsóknarferlið.

Tafla 6. Samantekt á niðurstöðum verkefnisins.

Þessir liðir eru misjafnlega langt á veg komnir. Fyrsti liðurinn sem snýr að því að korleggja og meta leiðir er
tilbúinn fyrir Suðurleiðina (Seyðisfjörður- Keflavíkurflugvöllur). Í viðauka 1 má sjá tíu kort, á kortunum eru
misjafnlega margar leiðir, en hver leið á hverju korti hefur verið metin með matsskalanum og út frá þeim
upplýsingum sem aflað var um leiðina. Út frá matinu var gert matsblað fyrir hverja leið (sjá viðauka 2).
Samkvæmt því samráði og þeim upplýsingum sem aflað hefur verið telst Ferðamálastofa vera
ákjósanlegasti aðilinn til að hýsa verkefnið í framtíðinni þar sem stofan hefur stórt tengslanet til aðila innan
ferðaþjónustunar og breið þekking er innanborðs hjá þeim um þarfir ferðamanna og ferðaþjónustuaðila.
Samkvæmt EuroVelo er það einnig ákjósanlegra að ábyrgðaraðilar séu reknir af ríkinu og þar sé bæði
aðstaða og fastur starfsmaður sem sinnir EuroVelo leiðinni.
Við upphaf verkefnisins varð fljótlega ljóst að verkefni sem þetta krefst upplýsinga og samvinnu frá nokkrum
aðilum. Því var talið mikilvægt að kynna verkefnið fyrir flestum aðilum sem finna má í grafinu á blaðsíðunni
á undan. Ekki náðist að kynna það fyrir öllum en gert er ráð fyrir að í framhaldi af þessu verkefni sé það
kynnt betur fyrir þjónustuaðilum á suðurleiðinni.
Ljóst er að til þess að Ísland komist inn á kort EuroVelo verður að vera samstarf á milli aðila sem í væru
fulltrúar frá ríkinu, sveitarfélögum, hagsmunaaðilum og öðrum samstarfsaðilum. Þessum hópi yrði ætlað
að sjá um umsóknarferlið og þær framkvæmdir sem taldar eru nauðsynlegar á þessum tímapunkti (dæmi:
skiltagerð og gerð kostnaðaráætlunar).
Þegar hefur verið haft samband við forsvarsmenn EuroVelo og þeim tilkynnt að unnið væri að því að meta
ákjósanlega EuroVelo leið á Íslandi. Adam Bodor er framkvæmdarstjóri EuroVelo verkefnisins og er hann
sá aðili sem senda skal fyrirspurnir um næstu skref í umsóknarferlinu. EuroVelo þyrfti líka að samþykkja
valda leið. Ekki er vitað hvort EuroVelo hafi einhverjar athugasemdir um valda leið. En eins og nefnt hefur
verið var leið metin út frá þeim viðmiðum sem EuroVelo gefur í leiðbeiningum sínum.

að funda með umhverfisstjóra
Ferðamálastofu og kynna verkefnið fyrir honum.
að fá Vegagerðina og sveitarfélögin til að taka þátt í samstarfinu;
að kynna verkefnið fyrir ferðaþjónustuaðilum á Suðurlandi.
að kynna verkefnið fyrir Vegagerðinni og leita ráða hjá þeim
um merkingar;
að gera drög að kostnaðaráætlun.
að koma á virku samstarfi við
EuroVelo;
að hefja formlegt umsóknarferli.
Mynd 18. Allenheads Inn er gistiheimili sem að tók til starfa eftir að til varð hjólaleið um bæinn Allenheads í Bretlandi.
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Undirmarkmiðin gáfu einnig góðar niðurstöður sem að nýttust vel fyrir verkefnið. Fyrst ber að nefna að rannsökuð
var staða hjólaleiða á Íslandi. Sú rannsókn leiddi í ljós að margt er að gerast varðandi hjólaleiðir á Íslandi.
Fjölmörg verkefni hafa verið gerð eða eru í vinnslu. Það verkefni sem að myndi falla best að þessu verkefni er
Landsnet ferðaleiða, því er ætlað að setja saman gagnagrunn um allar helstu göngu-, reið- og hjólaleiðir á Íslandi.
Verkefnið hefur staðið í stað því fjárveitingu vantar en tækifæri eru fólgin í að sá starfshópur komi að EuroVelo
umsóknarferlinu.
Mikilvægt undirmarkmið var að greina hvað vantaði upp á að leið væri heildstæð. Niðurstaðan er að ekki þarf að
grípa til stóraðgerða til að raunhæft teljist að leið komist inn á kort EuroVelo. Þær úrbætur sem að setja þyrfti í
forgang væri hjólreiðastígur eða hjólarein frá gatnamótum Hringvegar og Urriðafossvegar (sem sjá má merkt á
korti með bláum hring) að gatnamótum Heiðarvegar og Hringvegar (sem sjá má merkt á korti með bláum hring)
og einnig á kaflanum á milli Hellu og Hvolsvallar. Á myndinni til hliðar má sjá þessa kafla merkta með gulum línum.
Kaflarnir eru 4,2 km annars vegar og 13,7 km hins vegar.
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Á þessum tveimur köflum fer umferð yfir 3.500 SDU og á köflum eða mjög nálægt 4.000 SDU, sem þýðir að
umferð er of mikil til þess að leiðin uppfylli skilyrði EuroVelo. Meta þyrfti kostnað við úrbætur en einnig þyrfti að
skoða hvort að æskilegra væri að hjólastígurinn/reinin einskorðist ekki við þessa tvo kafla heldur væri gerður einn
heildstæður kafli sem næði frá gatnamótum Hringvegar og Urriðafossvegar að Hvolsvelli. Úrbætur sem þessar
ættu einnig að styrkja þennan samgöngumáta milli Hellu og Hvolsvallar bæði fyrir hjólaferðamenn en ekki síður
fyrir íbúa á svæðinu.
Íhuga má aðgerðir á fleiri stöðum í þeim tilgangi að bæta leiðina og tryggja betra umferðaröryggi fyrir hjólreiðamenn.
Hár umferðarhraði (90 km/klst) skapar ákveðinn vanda. Samkvæmt forsendum EuroVelo er ekki æskilegt að
umferð sé meiri en 2.000 bílar á dag ef umferð fer yfir 30 km/klst og best væri að umferð væri undir 500 bílum á
dag. Ekki næst að vera undir 500 bílum á dag á leiðinni nema þegar farið er af hringveginum en umferð fer ekki
yfir 2.000 bíla á dag á leiðinni nema á þeim tveimur köflum sem gerð er grein fyrir hér að ofan.Til að bæta öryggi
þar sem samnýting reiðhjóla og vélknúinna ökutækja á sér stað er jafnframt hægt að nota yfirborðsmerkingar og
hraðalækkandi aðgerðir.
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Mynd 19. Hlutar sem þarfnast úrbóta til að geta orðið hluti af EuroVelo leið eru gulmerktir á myndinni.

Eitt af undirmarkmiðum þessa verkefnis var að setja saman í gagnagrunn upplýsingar um þegar kortlagðar
hjólaleiðir og að búa til gögn m.a í formi korta sem hægt væri að birta. Þetta markmið náðist að miklu leyti. Þar
sem Suðurleiðin var valin var ekki farið í að meta aðrar leiðir á landinu heldur voru þær eingöngu kortlagðar.
Valdar leiðir í bókum Ómars Smára voru settar inn á kort, einnig voru þó nokkrir áhugamenn um hjólreiðar sem að
bentu á ákjósanlegar leiðir sem einnig voru settar á kort. Kortið með mögulegum hjólaleiðum er ekki tæmandi og
slíkt kort þyrfti sífellt að vera í þróun vegna úrbóta sem verða á leiðum o.s.frv.

Mynd 20. Hér má sjá veg nr. 284. Hér þyrfti t.d að ástandsskoða veginn því reyndir hjólreiðamenn hafa sagt að hann sé illa farinn
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ÁFRAMHALD VERKEFNISINS

Mikil tækifæri eru fólgin í því að verkefnið haldi áfram og getur ávinningurinn verið fyrir marga aðila. Ávinningurinn
er ekki eingöngu fyrir ferðaþjónustuna og þjónustu tengda henni heldur geta önnur hjólaverkefni haft hag af því
að verkefni sem þetta haldi áfram. Kaflinn hér á undan (7. Umsókn Íslands) lýsir hvað búið er að gera og hvað
þurfi að gera til að halda umsóknarferlinu áfram. Í þessum kafla er ætlunin að segja frá öðrum hugmyndum sem
kviknuðu hjá höfundum og samstarfsaðilum við vinnslu verkefnisins.
Eins og áður hefur komið fram er hægt að hugsa sér að meginleiðin sem hér er til umfjöllunar gæti haldið áfram og
þróast í framtíðinni og að með tímanum yrði til svokölluð Hjólaleið, eins konar aðalleið um landið sem aðrar leiðir
gætu tengst inn á, svokallaðar Fjallahjólaleiðir (sjá mynd 22). Þannig gæti orðið til net hjólaleiða með innbyrðis
tengingu ýmissa hjólaleiða, samgangna og þjónustuaðila (sjá mynd 21). Umrætt net hjólaleiða gæti þannig orðið
mikilvægt tæki til að markaðssetja Ísland sem aðlaðandi og spennandi áfangastað í hjólaferðamennsku.
Önnur hugmynd sem fram kom er sú að til verði gagnagrunnur sem hafi að geyma hjóla-, göngu-, og reiðleiðir
á Íslandi. Í þessum grunni væri einnig hægt að sjá þá þjónustu sem í boði er á hverri leið og áhugaverða staði.
Hægt er að líkja þessari hugmynd við kort sem liggja á heimasíðu sem Íslandsstofa sér um (www.visiticeland.
com). Samhliða áframhaldi skrásetningar og greiningar leiða væri hægt að búa til smáforrit (app) þar sem allar
nauðsynlegar upplýsingar um hverja leið eru gefnar ásamt korti af leiðum og nauðsynlegum upplýsingum um
ástand þeirra.
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Mynd 22. Á kortinu er valin leið teiknuð inn ásamt hringveginum og Fjallahjólaleiðum.

Hjólaleiðir
á Íslandi

Fjallahjólaleiðir
á Íslandi
Mynd 21. EuroVelo leið yrði aðalleiðin, út frá henni kæmu fjallahjólaleiðir og tenging við
almenningssamgöngur og þjónustu.
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53

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 2.3
2.3

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
54

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 3.1
3.1

Leið ekki valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
55

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 3.2
3.2

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
56

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 3.3
3.3

Leið ekki valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
57

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 3.4
3.4

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
58

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 3.5
3.5

Leið ekki valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
59

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 3.6
3.6

Leið ekki valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
60

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 3.7
3.7

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
61

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 3.8
3.8

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
62

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 3.9
3.9

Leið ekki valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
63

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 4.1
4.1

Leið ekki valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
64

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 4.2
4.2

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
65

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 4.3
4.3

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
66

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 4.4
4.4

Leið ekki valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
67

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 5.1
5.1

Leið ekki valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
68

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 5.2
5.2

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
69

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 5.3
5.3

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
70

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 5.4
5.4

Leið ekki valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
71

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 5.5
5.5

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
72

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 5.6
5.6

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
73

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 6.1
6.1

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
74

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 6.2
6.2

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
75

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 6.3
6.3

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
76

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 6.4
6.4

Leið ekki valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
77

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 6.5
6.5

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
78

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 6.6
6.6

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
79

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 6.7
6.7

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
80

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 6.8
6.8

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
81

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 6.9
6.9

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
82

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 6.10
6.10

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
83

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 7.1
7.1

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
84

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 7.2
7.2

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
85

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 8.1
8.1

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
86

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 8.2
8.2

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
87

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 9.1
9.1

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
88

Hjólaleiðir
á Íslandi

Matsblað 9.2
9.2

Leið valin.
Sjá viðauka/matsblað nr. 1.1

Gott
Ágætt
Slæmt
Falleinkunn

Heimildir:
Landmælingar Íslands 2013
Ferðamálastofa 2013
Vegagerðin 2013
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90

