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1. YFIRLIT

Breyting á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-
2030	 er	 í	 samræmi	 við	 1.	 mgr.	 36.	 gr	
skipulagslaga nr. 123/2010.

Tilefni skipulagsbreytingar þessarar er 
í	 samræmi	 við	 stefnumörkun	 gildandi	
Aðalskipulags Akureyrar 2018-2030 en 
þar segir að vinna skuli  sérstakt heildar-
skipulag	 fyrir	 stígakerfi	 bæjarins	 og	
framkvæmdaáætlun á grundvelli þess. 
Á fundi skipulagsráðs í febrúar 2018 var 
jafnframt samþykkt að hefja þá vinnu og 
birtist það skipulag hér sem breyting á 
aðalskipulagi	 Akureyrar	 á	 þeim	 köflum	
sem	fjalla	um	stígakerfi	bæjarfélagsins.		

Aðalskipulag er mikilvægasta verkfæri 
bæjarstjórnar því þar er sett fram stefna 
um	samfélagið,	uppbyggingu	og	þróun	til	
framtíðar. Það skapar því sterkan grunn 
fyrir	 uppbyggingu	 stígakerfisins	 að	 það	
byggi á gildandi stefnum aðalskipulags. 
Uppbygging	 á	 öflugu	 stígakerfi	 veltur	
á	 því	 að	 allar	 ákvarðanir	miði	 að	 sömu	
langtímasjónarmiðum. 

Starfsmenn Akureyrarbæjar hafa lagt 
mikla	 vinnu	 við	 skipulag	 stígakerfisins	
í gegnum tíðina og markað stefnu um 
þróun þess en sú vinna hefur verið 
leiðarljós í uppbyggingu stíganna. 
Breytingin	byggir	 á	 núverandi	 stígakerfi	
og þeim markmiðum sem bæjarfélagið 
hefur	 sett	 sér	 í	 gegnum	 tíðina,	 m.a.	 í	
umhverfis-	 og	 samgöngustefnu,	 í	 nú-
gildandi aðalskipulagi og rammahluta 
um Oddeyri. Breytingunni fylgir viðauki 
sem hugsaður er sem stuðningur við 
áætlunina en þar eru frekari tæknilegar 
útfærslur varðandi uppbyggingu stíga-
kerfisins.

1.1  SKIPULAGSSVÆÐIÐ

Skipulagssvæðið	nær	yfir	allt	þéttbýli	og	
nærumhverfi	Akureyrar	og	er	afmarkað	
af	 þéttbýlismörkum	 samkvæmt	 aðal-
skipulagi. Breytingin gildir auk þess um 
Hrísey og Grímsey en þar eru ekki gerðar 
breytingar á skipulagsuppdráttum. 

1.2  SKIPULAGSFERILL

Skipulagslýsing var auglýst 21. nóvember 
2018 með athugasemdafresti í tvær 
vikur.	 Hún	 var	 send	 umsagnaraðilum,	
kynnt	 með	 auglýsingum	 í	 blöðum,	 á	
vef Akureyrarbæjar www.akureyri.is og 
aðgengileg í Ráðhúsi. 

Tillaga að breytingu verður kynnt á íbúa-
fundi eða á annan fullnægjandi hátt. 
Eftir það afgreiðir skipulagsnefnd og 
bæjarstjórn	 tillöguna	 til	 auglýsingar	 og	
verður hún send Skipulagsstofnun til 
yfirferðar.	 Að	 teknu	 tilliti	 til	 ábendinga	
stofnunarinnar verður tillagan auglýst 
með	6	vikna	athugasemdafresti.	

Þá gengur skipulagsnefnd frá breytingu 
á aðalskipulagi til samþykktar hjá 
bæjarstjórn. Í framhaldi verður hún send 
til Skipulagsstofnunar til staðfestingar 
en	 stofnunin	 auglýsir	 gildistöku	 hennar	
í B-deild Stjórnartíðinda. Stefnt er að 
gildistöku	í	ágúst/september	2020.	
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1.3  VIÐFANGSEFNI 

Helsta markmið breytingarinnar er 
að setja fram heildstæða stefnu um 
uppbyggingu	stígakerfis	Akureyrarbæjar.	
Hér til hliðar er kjarninn í skipulaginn 
tekinn	 saman	 en	 ítarleg	 umfjöllun	 um	
markmið breytingarinnar kemur fram 
í	 næsta	 kafla.	 Breytingin	 er	 sett	 fram	
með skilmálum í greinargerð þessari 
og einnig á skipulagsuppdrætti og 
skýringaruppdrætti. 

Viðfangsefni skiptast í eftirtalin atriði:

Mynd A
Leiðir liggja til allra átta. Breytingin setur fram 
framtíðarsýn	um	stígakerfi	Akureyrarbæjar.

STÍGAKERFI AKUREYRAR
MARKMIÐ OG LEIÐIR

Stuðla skal að bættum samgöngum fyrir 

gangandi og hjólandi vegfarendur

-

Umferð gangandi vegfarenda verði ávallt sett 

í forgang við skipulag Akureyrarbæjar

Byggja	skal	upp	skilvirkt,	öruggt	og	aðlaðandi	

stígakerfi	 sem	 gerir	 íbúum	 kleift	 að	 sinna	

vinnu,	 daglegum	 erindum	 og	 frístundum	

allan ársins hring.

 Stofnstígar
 Tengistígar
 Almennir stígar
 Útivistarstígar
 Reiðstígar

 Gangandi vegfarendur
 Hjólreiðar
 Merkingar stíga og kortagerð
 Áningarstaðir
 Lýsing stíga og þjónusta
  Skipulagsmál

Stígakerfi 
Akureyrar

Önnur
atriði

ST
ÍG

AK
ER

FI
 A

KU
RE

YR
AR

5



1.4  ÁHRIF Á UMHVERFIÐ

Aðalskipulagsbreytingin felur ekki í sér 
heimildir til framkvæmda sem líklegar 
eru	til	að	hafa	umtalsverð	umhverfisáhrif	
eða falla undir ákvæði laga nr. 
106/2000	 um	mat	 á	 umhverfisáhrifum.	
Aðalskipulagsbreytingin fellur því ekki 
undir	 ákvæði	 laga	 nr.	 105/2006	 um	
umhverfismat	áætlana.	Hér	er	sett	fram	
mat á áhrifum breytingarinnar á byggð 
og	 samfélag,	 samgöngur,	 umhverfi	 og	
tengdar áætlanir í samræmi við 4.4. gr. 
skipulagsreglugerðar nr. 90/2013. 

Byggð, samfélag og samgöngur

Með	 bættri	 umgjörð	 stígakerfisins	 er	
gangandi og hjólandi vegfarendum gert 
auðveldara að komast leiðar sinnar og 
öryggi	 og	 vellíðan	 fólks	 í	 umferðinni	
styrkt til muna. 

Aðgengilegar og greiðar leiðir um 
byggðina,	milli	 hverfa,	 að	 skólum,	 sam-
félagsþjónustu	 og	 vinnustöðum	 hafa	
jákvæð áhrif á byggð og byggðarþróun.  

Með bættu aðgengi að útivistarsvæðum 
eru	útivistarmöguleikar	í	nærumhverfinu	
styrktir. Því er áætlunin líkleg til að 
hafa	 jákvæð	áhrif	 á	 lýðheilsu,	 byggð	og	
samfélag. 

Stofnstígakerfið	 mun	 byggjast	 upp	 í	
möskvaneti	 sem	 tryggir	 hagkvæmari	
leiðir á milli staða innan þéttbýlisins og 
með tengingum við útivistarstíga. Þannig 
gefst íbúum betra tækifæri til að velja 
vistvænni	samgöngumáta	fyrir	styttri	og	
lengri ferðir. Með áherslu á tengingar 
stíga	 við	 aðliggjandi	 sveitarfélög	 eru	
samgöngur	milli	 sveitarfélaga	 bættar	 til	
muna.	Stígakerfið	í	heildinni	er	því	líklegt	
til	að	hvetja	til	vistvænni	samgöngumáta	
og	hafa	jákvæð	áhrif	á	samgöngur.

Umhverfi

Rými sem myndast á milli stofnstíga og 
götu	 getur	 verið	 nýtt	 sem	 svæði	 fyrir	
blágrænar ofanvatnslausnir. Með því 
móti	minnkar	álag	á	fráveitukerfi	í	mikilli	

vætutíð þar sem ofanvatni er veitt á 
náttúrulegan hátt í jarðveginn. Þessi 
lausn	stuðlar	 jafnframt	að	auknu	öryggi	
vegfarenda og vistvænna og heilnæmara 
umhverfi.	 Þá	 hafa	 ofanvatnslausnir	
jákvæð	 áhrif	 á	 umhverfið	með	náttúru-
legum	 ferlum	og	auknum	 líffræðilegum	
fjölbreytileika	í	byggðu	umhverfi.

Með aukinni hlutdeild gangandi og 
hjólandi vegfarenda dregur úr notkun 
einkabílsins	 og	 neikvæðum	 umhverfis-
áhrifum	af	völdum	bifreiðanotkunar	svo	
sem	svifryksmengun,	umferð	og	hávaða.	
Bætt	 stígakerfi	 er	 því	 talið	 hafa	 jákvæð	
áhrif á loftgæði og hljóðvist.

Útivistarstígar	 styðja	 við	 fjölbreytta	
útivistarmöguleika	 og	 bæta	 aðgengi	
að	 náttúrulegu	 umhverfi.	 Stígarnir	
beina umferð um viðkvæm svæði eftir 
ákveðnum leiðum og hafa því jákvæð 
áhrif	á	náttúruvernd	og	umhverfi.	
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Tengdar áætlanir

Í breytingunni eru skilgreindar tengingar 
við	 nágrannasveitarfélög	 í	 samræmi	
við aðalskipulagsáætlanir þeirra þ.e. 
Aðalskipulag	 Hörgársveitar	 2012-2024,	
Aðalskipulag Svalbarðsstrandarhrepps 
2008-2020 og Aðalskipulag Eyjafjarðar-
sveitar 2018-2030. Jafnframt er áætlunin 
í samræmi við ákvæði Svæðisskipulags 
Eyjafjarðar 2012-2024 um að draga úr 
bílaumferð	og	að	styrkja	samgöngukerfi	
milli sveitarfélaga á skipulagssvæðinu. 

Þá er breytingin í samræmi við stefnu-
mótun	 Samgönguáætlunar	 2011-2022	
þar	 sem	 lögð	 er	 áhersla	 á	 greiðari	
samgöngur	með	öðrum	ferðamátum	en	
einkabíl. Aðalskipulagsbreytingin hefur 
því jákvæð áhrif á tengdar áætlanir. 
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1.5  AÐALSKIPULAG AKUREYRAR 2018-2030

Í	 gildandi	 aðalskipulagi	 Akureyrar,	 kafla	
1.3.1	til	1.3.5,	er	fjallað	um	framtíðarsýn	
bæjarfélagsins og á grundvelli þeirrar 
framtíðarsýnar eru sett fram markmið 
um	 hvern	 málaflokk	 og	 áherslur	 til	 að	
skýra	 markmiðin	 nánar.	 Loks	 er	 kafli	
um framkvæmd sem sýnir leiðir til 
að ná hverju markmiði. Eftirfarandi 
markmið og áherslur fjalla með einum 
eða	öðrum	hætti	um	fyrirkomulag	stíga	í	
bæjarfélaginu í núgildandi aðalskipulagi. 

Byggð

Vanda	skal	umhverfi	við	aðkomuleiðir	að	
miðbænum. Núverandi byggð skal þétta.

Áhersla: Tryggja skal tengsl miðbæjar 
við	 umhverfi	 og	 náttúru	 með	 grænum	
leiðum sem ganga inn að miðbænum frá 
nærliggjandi byggð og skapa aðlaðandi 
leiðir til og frá miðbænum. Stefnt skal 
að	 því	 að	 sem	 flestir	 geti	 stundað	
atvinnu	 og	 iðju	 sína	 innan	 göngu-	 eða	
hjólafjarlægðar.	 Lögð	 skal	 áhersla	 á	
þau verðmæti sem felast í því að stór 
hluti	 þéttbýlisins	 er	 í	 göngufjarlægð	 frá	
miðbænum.

Samgöngur og veitukerfi 

Gæði	 umferðarkerfisins	 sem	 þjónustu-
kerfis	 verði	 tryggð.	 Umferðarkerfið	 skal	
mæta	ströngustu	kröfum	um	öryggi.	

Áhersla:	 Tryggðar	 verði	 samfelldar,	
samþættar	 og	 öruggar	 samgönguleiðir	
fyrir	 akandi,	 gangandi	 og	 hjólandi	 veg-
farendur.	Áhersla	er	 lögð	á	að	hámarka	
öryggi	 og	 vellíðan	 fólks	 í	 umferðinni	 og	
leita skal leiða til að draga úr neikvæðum 
umhverfisáhrifum	 af	 völdum	 bifreiða-
notkunar.

Samgöngukerfið	 tryggi	 hagkvæmar	
leiðir milli staða og auðveldi skipti milli 
samgöngumáta	 til	 að	 stuðla	 að	 lægri	
ferðakostnaði og minni mengun. Tryggja 
skal	 skólabörnum	 öruggar	 gönguleiðir	
milli heimilis og skóla.   

Umhverfi  

Stuðlað	 skal	 að	 umhverfi	 sem	 hvetur	
til	 útiveru	á	öllum	árstíðum.	Skapa	 skal	
íbúum	heilnæmt	og	ómengað	umhverfi.	

Áhersla: Styrkja skal aðgengi að upp-
landi	 bæjarins,	 útivistarsvæðum	 og	

náttúru án þess að gengið sé á gæði 
landsins og óspilltrar náttúru. Taka 
skal tillit til loftgæða við skipulags- og 
framkvæmdaráætlanir og draga skal úr 
útblæstri mengandi lofttegunda. 

Samfellt,	 vandað	 og	 öruggt	 stígakerfi	
liggi	 um	 bæjarlandið	 allt,	 þar	 á	 meðal	
útivistarsvæði	 og	 opin	 svæði,	 og	 verði	
tengt stígakerfum nágrannasveitar-
félaga.	 Stígakerfið	 gegni	 bæði	 hlutverki	
fyrir	 samgöngur	 innanbæjar	 sem	 utan	
og sem almennur útivistar- og íþrótta-
vettvangur	til	eflingar	heilsu	bæjarbúa.			

Menning og samfélagsþjónusta

Uppbygging skóla í nýjum íbúðarhverfum 
skal	miðast	 við	 að	 gönguleiðir	 að	 þeim	
séu greiðfærar og ekki of langar. 

Áhersla: Við skipulag íbúðarhverfa 
skal hugað að aðgengi og fjarlægð 
að	 grunnskóla.	 Gönguleiðir	 að	 þeim	
skulu	 verða	 greiðfærar,	 öruggar	 og	
skipulagðar	með	þarfir	notenda	í	huga.	
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Hrísey og Grímsey 

Þau markmið sem hafa verið nefnd 
hér að framan og áherslur eiga einnig 
við um Hrísey og Grímsey en vegna 
landfræðilegrar	 stöðu	 þeirra	 er	 sérkafli	
með	áherslum	um	stígakerfi	eyjanna.

Áhersla:	 Gönguleiðir	 verði	 þéttar	
og greiðar svo að jafnaði sé auðvelt 
að komast gangandi eða hjólandi 
um	 hverfin	 og	 út	 í	 náttúruna.	 Við	
skipulagningu samgangna innan þétt-
býlisins	 hafi	 gangandi	 og	 hjólandi	
vegfarendur forgang. Til að auka frekar 
öryggi	 gangandi	 vegfarenda	 er	 stefnt	
að	 því	 að	 allar	 húsagötur	 í	 þéttbýlinu	
(hellulagðar	 götur)	 verði	 skilgreindar	
sem	vistgötur	með	10	km/klst.	hámarks-
hraða. Á svæðum sem eru mikilvæg fyrir 
útivist og náttúruskoðun skal gera ráð 
fyrir merkingum og góðu aðgengi eftir 
því sem aðstæður leyfa.

Rammaskipulag Oddeyrar 

Í rammahluta Aðalskipulags Akureyrar 
2018-2030 eru settir skilmálar um 
stígakerfi	 á	 Oddeyri.	 Hjólastígar	 skulu	
vera	 malbikaðir	 og	 að	 lágmarki	 2,4	 m	
á	 breidd	 að	 meðtöldu	 öryggissvæði.	
Tvístefnu hjólaumferð verður á 
stígunum og skal aðgreina hjólareinar 
með málaðri brotalínu. Einnig skal mála 
hjólavísa á stígana til að gera grein fyrir 
umferðarstefnu og aðgreiningu hjólandi 
og gangandi umferðar. 

Gert er ráð fyrir hjólastígum meðfram 
Glerárgötu,	 Strandgötu,	 Hjalteyrargötu	
og	 Tryggvabraut.	 Göngustígur	 er	 fyrir-
hugaður meðfram sunnanverðri Glerá.

Mynd B
Stuðlað	 skal	 að	 umhverfi	 sem	 hvetur	 til	
útiveru	á	öllum	árstíðum.	Skapa	skal	íbúum	
heilnæmt	og	ómengað	umhverfi.	
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Umhverfis- og samgöngustefna 

Stefnan var samþykkt í bæjarstjórn 
í	 desember	 2016.	 	 Þar	 eru	 sett	 fram	
markmið og leiðir að aðgerðum. Hér er 
samantekt um þær leiðir sem fjalla um 
stígakerfi	bæjarins:	

Auka skal hlutdeild hjólandi og gangandi 
vegfarenda allan ársins hring og skapa 
sátt	á	milli	mismunandi	samgöngumáta.	
Leggja	 og	 tengja	 saman	 göngu-,	 hjóla-	
og útivistarstíga. Þétting byggðar er 
forsenda	 betra	 umferðarflæðis.	 Tryggja	
skal	hjólreiðar	og	gönguleiðir	við	upphaf	
skipulagsferils.	 Hjólreiðar	 verði	 öruggur	
og	 aðgengilegur	 kostur	 í	 samgöngum	
bæjarfélagsins allt árið um kring. Aðskilja 
skal gangandi og hjólandi umferð á 
stofnbrautum.	 Göngu-	 og	 hjólastígar	
verði	tengdir	við	útivistarsvæði,	áningar-
staði	og	nágrannasveitarfélög.

Innviðir	 fyrir	 göngu-	 og	 hjólreiðar	
verði	 orðnir	 að	 samfelldu	 kerfi	 sem	 er	
notendavænt og aðlaðandi árið 2025. 
Sett verði upp hjólastæði víðsvegar um 

göngu-,	 hjóla-,	 og	 reiðleiðir	 verði	 milli	
sveitarfélaganna	 á	 skipulagssvæðinu,	
þar	 sem	 kostur	 er,	 auk	 tengingar	 við	
nærliggjandi héruð. 

Aðalskipulag Eyjafjarðarsveitar 2018-
2030 

Gert er ráð fyrir reiðleið frá Hrafnagili 
með	 austurströnd	 Eyjafjarðarár	 sem	
sameinast stofnleiðinni frá Akureyri 
á	 Staðarey.	 Gert	 er	 ráð	 fyrir	 göngu-	 og	
hjólastíg	 frá	 sveitarfélagamörkum	 við	
Akureyri	 að	 Hrafnagilshverfi	 vestan	
Eyjafjarðarbrautar vestri og þar 
áfram til austurs meðfram norðan-
verðri Miðbraut og þaðan vestan 
Eyjafjarðarbrautar eystri að þjóðvegi. 
Göngu-	 og	 hjólastígur	 verður	 einnig	
yfir	 gömlu	 óshólmabrýrnar	 á	 milli	
Eyjafjarðarbrautar eystri og vestari. 

bæinn. Staðsetning gangbrauta og tengi-
stíga skal miða að því að hafa leiðir sem 
stystar og hagkvæmastar fyrir gangandi 
vegfarendur. 

Landsskipulagsstefna 2015-2026

Í greinargerð Landsskipulagsstefnu segir 
að skipulag byggðar og landnotkunar 
feli í sér samþætta stefnu um byggð 
og	 samgöngur	 með	 áherslu	 á	 greiðar	
öruggar	 og	 vistvænar	 samgöngur	 og	
fjölbreytta	ferðamáta.	Sveitarfélög	marki	
í skipulagi samþætta stefnu um byggð 
og	 samgöngur.	 Áhersla	 verði	 lögð	 á	
göngu-	 og	 hjólavænt	 umhverfi	 og	 að	
tvinna	 saman	 almenningssamgöngur	
og byggðaskipulag. Gatnaskipulag og 
gatnahönnun	 miði	 að	 því	 að	 skapa	
bæjarrými	og	umferðarrými	fyrir	akandi,	
hjólandi og gangandi vegfarendur.

Svæðisskipulag Eyjafjarðar 2012-2024

Markmið um byggðaþróun og -mynstur 
í	 svæðisskipulagi	 eru	 að	 draga	 úr	 þörf	
fyrir bílaumferð. Markmið skipulagsins 
um	 samgöngu-	 og	 þjónustukerfi	 er	 að	

1.6  AÐRAR ÁÆTLANIR, LÖG OG SKIPULAG

Mynd C
Gatnaskipulag	 og	 hönnun	 skal	 miða	 að	 því	
að skapa bæjarrými og umferðarrými fyrir 
akandi,	hjólandi	og	gangandi	vegfarendur.
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Þá segir að umferð gangandi fólks 
þvert á stofnvegi verði tryggð með 
undirgöngum	 eða	 á	 annan	 öruggan	
hátt. Á skipulagsuppdrætti eru ekki 
skilgreindir neinir megin útivistarstígar 
sem liggja að Kjarnaskógi.

Aðalskipulag Svalbarðsstrandarhrepps

Gert	 er	 ráð	 fyrir	 göngu-	 og	 hjólaleið	
um sveitarfélagið endilangt meðfram 
þjóðvegi nr. 1 en leita skuli samráðs við 
Vegagerðina um útfærslu leiðarinnar. 
Ekki er gert ráð fyrir megin reiðleið 
meðfram þjóðveginum.

Aðalskipulag Hörgársveitar 2012-2024 

Gönguleið	 meðfram	 Krossanesborgum	
að Gásum er skilgreind í aðalskipulaginu. 
Gert er ráð fyrir hjólaleið samsíða og 
sunnan við Hringveginn frá Lónsbakka að 
Þelamerkurskóla. Á skipulagsuppdrætti 
eru sýndar leiðbeinandi staðsetningar 
göngu-	og	hjólaleiða.	Önnur	leiðin	tengist	
Lónsbakka við þjóðveg 1 en hin liggur 
við	Lónið,	neðan	Ásláksstaða.	Skipulagið	
gerir	ráð	fyrir	reiðleið	frá	Öxnadalsheiði	

meðfram hringveginum til Akureyrar. Á 
skipulagsuppdrætti er sýnd leiðbeinandi 
staðsetning meginreiðleiðar við Lónið 
frá	 Brávöllum	 og	 hins	 vegar	 við	 Lónið,	
neðan Ásláksstaða. Ekki er gerð grein 
fyrir	öðrum	stígum	sem	liggja	að	norður-
mörkum	Akureyrar.	

Samgönguáætlun 2011-2022

Í stefnumótun áætlunarinnar er aukinn 
þungi	lagður	á	greiðari	samgöngur	með	
öðrum	ferðamátum	en	einkabíl.	Áhersla	
er	 lögð	 á	 að	 hjólandi	 og	 gangandi	 veg-
farendum verði auðveldað að komast 
leiðar	sinnar,	einkum	í	þéttbýli.

Umferðarlög

Ný	umferðarlög	tóku	gildi	1.	janúar	2020.	
Í greinargerð laganna segir að markmið 
þeirra sé meðal annars ,,að taka í auknum 
mæli tilliti til breyttra samgönguvenja 
og fjölbreyttari samgöngumáta, þ.m.t. 
almenningssamgangna og hjólreiða.”

,,Reiðhjólaeign landsmanna hefur marg-
faldast svo og fjöldi bifhjóla á götum 
landsins og auk þess hefur gangandi 

vegfarendum farið fjölgandi. Þetta 
leiðir til þess að auka beri áherslu á 
að umhverfissjónarmiða sé gætt við 
skipulagningu umferðar og tillit tekið til 
ólíkra samgöngumáta.”

Umferðarlögin	 eru	 í	 anda	 samstarfs-
yfirlýsingar	 ríkistjórnarinnar	 frá	 2017	
þar	 sem	 segir	 í	 kafla	 um	 umhverfi	 og	
auðlindir: ,,Auka þarf möguleika gangandi 
og hjólandi vegfarenda í þéttbýli.”

Í ýmsum greinum umferðarlaganna 
koma	 fram	 áherslur	 í	 umhverfismálum	
t.d.	 varðandi	 takmörkun	 á	 hávaða	
frá	 ökutækjum,	 óhreinkun	 vegar,	
hraðamörk	 og	 mengunar.	 Umferðarlög	
miða að því að skapa þannig leikreglur 
að	 vegfarendur	 komist	 öruggan	 hátt	
frá einum stað til annars í umferðinni 
án	 tillits	 til	 samgöngumáta	 og	 lögð	 sé	
áhersla á að jafnræðis sé gætt milli 
þátttakenda í umferðinni.
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Skipulagsbreytingin	 tekur	 fyrir	 fjölmörg	
viðfangsefni	 enda	 ná	 stígar	 yfir	 alla	
umferð innanbæjar aðra en notkun 
bifreiða.	 Í	 skipulaginu	 er	 lögð	 mikil	
áhersla á forgang gangandi vegfarenda 
í umferðinni enda er ganga aðgengilegur 
og	vistvænn	samgöngukostur.	Settir	eru	
skilmálar um stofnleiðir fyrir hjólreiðar 
enda	er	mikilvægt	að	kerfi	hjólastíga	sé	
heildrænt,	 skilvirkt	 og	 öruggt.	 Áætlunin	
fjallar einnig um útivistar- og reiðstíga en 
þeir hafa mikilvægu hlutverki að gegna 
fyrir náttúruupplifun og frístundir.

Hér	 í	 köflum	 2.1	 og	 2.2	 er	 gerð	 grein	
fyrir þeim breytingum sem gerðar eru á 
þéttbýlisuppdrætti og greinargerð Aðal-
skipulags Akureyrar 2018-2030.  

2.1  BREYTING Á GREINARGERÐ 

Eftirfarandi	breytingar	eru	gerðar	á	texta	
og myndum í greinargerð:

Texti	um	stíga	er	felldur	út	úr	kaflanum	
,,2.1.26 Vegir, götur og stígar” en þess í 
stað	er	settur	fram	nýr	kafli	um	stígakerfi	

Akureyrar sem ber heitið ,,2.1.30 Stíga-
kerfi Akureyrar“. Mynd númer 35 (Kort 
yfir helstu stíga og reiðleiðir)	 í	 kafla	
,,3.6.3 Göngu- hjólreiða- og reiðstígar“. 
á	blaðsíðu	136	er	 felld	úr	 skipulaginu.	 Í	
nýjum	kafla	2.1.30	er	bætt	við	skýringar-
myndum	af	stofnstígum,	útivistarstígum	
og reiðstígum.

Nánar	 er	 gert	 grein	 fyrir	 kafla	 ,,2.1.30 
Stígakerfi Akureyrar“ á næstu síðum en í 
kaflanum	 eru	markmið	 Akureyrarbæjar	
um	 skipulag	 stígakerfisins	 uppfærð	 og	
settar	 fram	 leiðir	 til	 að	ná	markmiðum,	
verkefnalisti	 og	 hönnunarviðmið	 fyrir	
ólíkar gerðir og uppbyggingu stíga. Um 
er að ræða nánari útfærslu á núverandi 
stígakerfi	 bæjarins	 en	 eftir	 breytingu	 á	
kafli	 2.1.30	 að	 geta	 staðið	 sjálfstæður	
sem leiðbeinandi rit um heildarskipulag 
á	stígakerfi	Akureyrarbæjar.	

Eftirfarandi	 texti	 af	 bls.	 87	 og	 88	 er	
felldur úr skipulaginu en tekinn að hluta 
til	upp	óbreyttur	í	kafla	2.1.30:

Stígar

Haldið verður áfram að byggja upp 
göngu-,	 hjóla-	 og	 reiðstíganet	 bæjarins	
á grunni framkvæmdaáætlunar um þá 
uppbyggingu. Því er ætlað að tengja 
hverfin	 saman	 sem	 og	 að	 tengjast	
nágrannasveitarfélögunum.	Aðskilja	skal	
gangandi og hjólandi umferð á þessum 
stígum	 til	 að	 tryggja	 öryggi	 sjón-	 og	
heyrnarskertra. Aðskilja skal stíga frá 
bílagötum	þar	sem	það	er	unnt	og	nota	
trjágróður til þess þar sem það hentar. 

Af stofnstígum sem ætlað er að vera 
megin	 göngu-	 og	 hjólaleiðir	 og	 tengja	
saman einstaka bæjarhluta má helst 
nefna	 strandstíg,	 sem	 tengir	 strand-
lengjuna	allt	 frá	Oddeyri	 að	flugvelli.	 Af	
stofnstígum sem fyrirhugað er að tengi 
stíganet Akureyrar við nágrannasveitar-
félög	 ber	 helst	 að	 nefna	 tengingu	
við Eyjafjarðarsveit með stíg vestan 
Eyjafjarðarbrautar,	 við	 Svalbarðsströnd	
meðfram Leiruvegi og tengingu við 
Hörgársveit	 vestan	 Austursíðu	 um	

2. BREYTINGARTILLAGA            
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Sjafnargötu.	 Útivistarstígar	 eru	 stígar	
sem liggja um náttúruleg svæði utan 
byggðar og um aðliggjandi heiðar 
og fjalllendi og henta fyrst og fremst 
göngufólki.	 Ekki	 er	 gert	 ráð	 fyrir	
að útivistarstígar séu lýstir og þeir 
teljast ekki til stofnstíga. Huga þarf 
að samnýtingu jarðstrengjaleiða og 
stígagerðar. Reiðstígar eru við athafna-
svæði hestamannafélagsins og tengjast 
hesthúsasvæðum og svæðum ofan 
byggðar til suðurs.

Í	 Hrísey	 eru	 þrír	 merktir	 göngustígar	
og liggja þeir allir frá þéttbýlinu til 
norðurs og austurs. Um er að ræða 
hringleiðir	 en	 við	 þessa	 göngustíga	
eru upplýsingaskilti með ýmis konar 
fróðleik	 um	 náttúru,	 jarðfræði	 og	
sögu	 Hríseyjar.	 Þá	 eru	 göngustígar	
frá Norðurvegi að fuglaskoðunarhúsi 
við	 Lambhagatjörn	 annarsvegar	 og	
að	 flugvellinum	 hinsvegar.	 Gert	 er	 ráð	
fyrir	 stikaðri	 gönguleið	 frá	 núverandi	
göngustíg	við	Háeyjarstein	og	til	norðurs	
eftir	 háeyjunni.	 Gönguleiðin	 mun	 liggja	

að Hríseyjarvita og áfram til norðurs að 
nyrsta	og	hæsta	hluta	eyjarinnar	(110	m)	
sem heitir Bratti og eru skriður þar í sjó 
fram. Þá er einnig gert ráð fyrir stikaðri 
gönguleið	 meðfram	 austurströnd	 Hrís-
eyjar,	frá	Hvatastöðum	og	til	norðurs	að	
Hríseyjarvita. 

Þessar	 stikuðu	 gönguleiðir	 mynda	 því	
nokkurs konar hringleið um norðurhluta 
Hríseyjar. Aðeins er gert ráð fyrir að 
þessar leiðir verði stikaðar en ekki 
eiginlegir	 göngustígar	 og	 því	 er	 ekki	
gert ráð fyrir að leiðunum verði raskað 
á	 nokkurn	 hátt.	 Gönguleiðirnar	 munu	
liggja um land Ystabæjar sem er á 
náttúruminjaskrá	 vegna	 fjölskrúðugs	
gróðurs og mikils fuglalífs. Vegna þess 
skal	 aðgát	 höfð	 þegar	 farið	 er	 um	
svæðið	 og	 taka	 fyllsta	 tillits	 til	 fuglalífs,	
sér í lagi á varptíma.  Íbúar Grímseyjar 
telja	 æskilegt	 að	 göngustígar	 verði	 við	
hlið gatna.

Mynd D
Samkvæmt	 umhverfis-	 og	 samgöngustefnu	
Akureyrar skal auka hlutdeild hjólandi og 
gangandi vegfarenda allan ársins hring og 
skapa	sátt	á	milli	mismunandi	samgöngumáta.
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2.2  BREYTING Á UPPDRÆTTI

Eftirfarandi breyting er gerð á þéttbýlis-
uppdrætti aðalskipulags:

Skipulagslínur	 stígakerfisins	 eru	 upp-
færðar og endurskilgreindar með það 
markmið	að	einfalda	kerfið	og	gera	það	
skilvirkara. Flestar leiðir eru til staðar í 
dag en þó er einnig gert ráð fyrir nýjum 
leiðum og uppbyggingum annarra. 

Breytingar á stígaskipulagi eru settar 
fram á þéttbýlisuppdrætti og skýringar-
uppdrætti í mælikvarðanum 1:10.000. Á 
uppdráttum	eru	aðeins	sýndir	reiðstígar,	
megin útivistarstígar og stofnstígar. 
Almennir stígar eru ekki sýndir sem 
skipulagslínur á skipulagsuppdráttum. 

Á næstu blaðsíðum eru aðaldrættir 
stígakerfisins	 dregnir	 fram	 til	 skýringar	
með skýringarmyndum þar sem hægt 
er að bera saman núgildandi skipulag og 
breytt skipulag.
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REIÐSTÍGAR (eingöngu hestamenn)

ÚTIVISTARSTÍGAR (blönduð umferð)

STOFNSTÍGAR (göngustígar/hjólastígar)

TENGISTÍGAR

ALMENNIR 
STÍGAR

Mynd F
Einfölduð	skýringarmynd	af	möskvaneti	stígaskipulagsins.

2.2.1  Aðaldrættir stígakerfisins

Skipulag	 og	 þéttleiki	 stígakerfisins	 er	
byggt upp með þeim hætti að leitast er 
við að halda ólíkum umferðarmátum 
aðskildum til að auka jákvæða upplifun 
og		öryggi	vegfarenda.		

Reiðstígar liggja við útivistar- og hest-
húsasvæðin og stofnleiðir þeirra tengjast 
öðrum	sveitarfélögum.	 	Á	reiðstígum	er	
ekki	 gert	 ráð	 fyrir	öðrum	notendum	en	
útreiðafólki. 

Útivistarstígar eru við jaðar og í nær-
umhverfi	þéttbýlisins	en	gert	er	ráð	fyrir	
góðum tengingum frá íbúðahverfum að 
útivistarsvæðum. Á útivistarstígum hafa 
gangandi vegfarendur forgang en hjól 
eru velkomin þar líka sem gestir. Við 
útivistarsvæðin eru fjallahjólabrautir en 
hvorki	þær	né	skíðabrautir	eru	flokkaðar	
sem útivistarstígar.  

Stofnstígarnir	eru	kjarninn	í	stígakerfinu.	
Þeir fá mestu vetrarþjónustu allra stíga 
enda	m.a.	ætlað	að	tengja	saman	hverfi	
bæjarins	 með	 öruggum	 og	 skilvirkum	
hætti.  Þeim er einnig ætlað að tengja 
Akureyri	við	nágrannasveitarfélög.

Tengistígar mynda þétt net stíga og 
er	 ætlað	 að	 tengja	 íbúðahverfin	 við	
stofnstíga og nærþjónustu. Tengistígar 
geta haft sambærilega þjónustu og 
uppbyggingu	 og	 stofnstígar	 þó	 að	 öllu	
jöfn	 sé	 hún	 heldur	 minni.	 Allir	 aðrir	
stígar teljast almennir stígar. 

Líkt	 og	 önnur	 umferðarmannvirki	 kalla	
stígar á reglubundið viðhald og þjónustu. 
Þess vegna er mikilvægt að staðsetja 
stígana með skynsamlegum hætti og 
hafa	stærð	kerfisins	viðráðanlegt.	Stígar	
sem	 liggja	 um	 sömu	 slóðir	 skammt	
frá	 hvor	 öðrum	 kalla	 gjarnan	 á	 aukið	
flækjustig	í	viðhaldi	og	dreifa	notendum	
með þeim hætti að hver og einn stígur 
verður lítið notaður og því eyðilegt að 
ferðast um þá.  

Stíganet Akureyrar mun byggjast upp 
samkvæmt	 ákveðinni	 möskvastærð	 í	
samræmi við viðkomandi þjónustustig.

Möskvastærð	stofnstíga	er		um	500-750	
metrar en tengistíga um 200-500 metrar. 
Möskvar	 megin	 útivistarstíga	 eru	 400-
1200 metrar.
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Þétt
býlis

mörk

Gildandi skipulag

Göngu- og/
eða hjólaleið
Útivistarleið

Reiðleið

Mynd G  
Skýringarmynd:	Stígakerfi	Akureyrar	
fyrir breytingu á aðalskipulagi
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Þétt
býlis

mörk

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á þéttbýlis-
uppdrætti Aðalskipulags Akureyrar 2018-2030:  

Skipulagslínur	 stígakerfisins	 eru	 uppfærðar	
og endurskilgreindar með það að markmiði 
að	 uppfæra	 kerfið	miðað	 við	 raunverulega	
staðsetningu	 stíga,	 einfalda	 kerfið	 og	 gera	
það skilvirkara. 

Breytingar á stígaskipulagi eru settar fram 
á þéttbýlisuppdrætti og skýringaruppdrætti 
í	 mælikvarðanum	 1:10.000,	 en	 hér	 hafa	
breytingarnar verið dregnar fram til 
skýringar þar sem hægt er að bera saman 
núgildandi skipulag og breytt skipulag.

Breytt skipulag

Stofnstígar

Útivistarstígar

Reiðstígar

Mynd H 
Skýringarmynd:	 Stígakerfi	 Akureyrar	
eftir breytingu á aðalskipulagi
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2.1.30 STÍGAKERFI AKUREYRAR    

Markmið

Umferð gangandi vegfarenda verði ávallt sett í forgang við skipulag Akureyrar. Byggt verði upp 
skilvirkt,	öruggt	og	aðlaðandi	stígakerfi	sem	gerir	íbúum	kleift	að	sinna	vinnu,	daglegum	erindum	og	
frístundum allan ársins hring. 

Stígakerfi	Akureyrar	er	flokkað	með	eftirfarandi	hætti:

Stofnstígar eru	 megin	 göngu-	 og	
hjólastígar. Þeir liggja um helstu 
þjónustukjarna,	 verslanir	 og	 skóla	 og	
tengja	 saman	 hverfi	 og	 sveitarfélög.	
Á stofnstígum er umferð gangandi 
og hjólandi vegfarenda aðskilin eins 
og kostur er. Stofnstígar hafa fyrsta 
forgang í vetrarþjónustu.  Leiðbeinandi 
staðsetning allra stofnstíga er sýnd á 
þéttbýlisuppdrætti.

Tengistígar liggja innan hverfa og 
tengja	 íbúðarhverfi	 við	 stofnstígakerfið	
og aðra nærþjónustu. Tengistígar fá 
forgang í vetrarþjónustu næst á eftir 
stofnstígum. Tengistígar eru ekki sýndir 
á þéttbýlisuppdrætti. 

Útivistarstígar liggja	m.a.	umhverfis	og	
í	gegnum	þéttbýli	í	óbyggðu,	lítt	röskuðu	
og	 náttúrulegu	 umhverfi	 þar	 sem	 þess	
er	 kostur.	 Útivistarstígar	 eru	 flokkaðir	
í megin útivistarstíga og útivistarslóðir 
en á þéttbýlisuppdrætti eru megin 
útivistarstígar sýndir.

Reiðstígar liggja nærri athafnasvæðum 
hestamanna og tengjast nærliggjandi 
sveitarfélögum.	 Reiðstígar	 eru	 flokkaðir	
í stofnleiðir og tengileiðir. Leiðbeinandi 
staðsetning megin reiðstíga er sýnd á 
þéttbýlisuppdrætti. 

Almennir stígar eru	aðrir	og	óflokkaðir	
stígar og slóðir sem liggja um bæinn 
t.d.	 um	 húsagötur	 og	 græn	 svæði.	
Almennir stígar eru ekki merktir á 
þéttbýlisuppdrætti.
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Útivistarstígar 

Reiðstígar - stofnleið

Stofnstígar
Tengistígar

Reiðstígar - tengileiðir

Útivistarslóðir 

Mynd 31.1 
Yfirlitsmynd	af	leiðbeinandi	legu	stofnstíga	
og megin útivistar- og reiðstíga. Nákvæm 
staðsetning ákvarðast í deiliskipulagi.




