
Almenn atriði

Stofnstígar	 eru	megin	 samgönguæðar	 í	 þéttbýlinu	 fyrir	 gangandi	 vegfarendur	 og	 hjólandi.	 Þeim	 er	ætlað	 að	 safna	 til	 sín	 fólki	
og	tengja	saman	mannlíf	bæjarins.	Stofnstígar	 liggja	um	helstu	þjónustukjarna	og	skóla	og	er	ætlað	að	tengja	saman	hverfi	og	
sveitarfélög.	Aðskilja	skal	stofnstíga	frá	bílaumferð	og	einnig	gangandi	umferð	frá	hjólandi	þar	sem	kostur	er.	

Stofnstígakerfið

Stofnstígar fylgja í grófum dráttum 
legu stofn- og tengibrauta en mynda 
þó	 sitt	 eigið	 samgöngukerfi	 í	 þéttbýlinu	
með	 viðeigandi	 hönnunarviðmiðum.	
Möskvastærð	 stofnstíganetsins	 er	 um		
500-750 metrar en það getur verið 
þéttara í sumum hverfum. Innan þeirra 
möskva	 eru	 tengistígar,	 almennir	 stígar	
og í sumum tilfellum útivistarstígar og 
slóðir.

Kjarninn í stígakerfinu

Á mynd 31.2 sést fjólublá stofnleið sem 
liggur frá norðri til suðurs í gegnum 
Akureyri. Þessi leið er hryggjarstykkið í 
stofnstígakerfinu	en	hún	tengir	Akureyri	
við	 Hörgársveit,	 Eyjafjarðarsveit	 og	
Svalbarðsstrandarhrepp. Leiðin liggur 
jafnframt	um	helstu	athafna-,	verslunar-	
og þjónustusvæði bæjarins. Stofnleiðin 
þverar aldrei þjóðveg nr. 1 nema farið sé 
austur Leiruveg.

STOFNSTÍGAR OG TENGISTÍGAR

Uppbygging stofnstíga

Mikilvægt	 er	 að	 stofnstígakerfið	 verði	
byggt upp samkvæmt framkvæmda-
áætlun	 um	 stígakerfi	 Akureyrar	 eins	 og	
hún er samþykkt af bæjarstjórn hverju 
sinni. Framkvæmdaáætlun skal byggð á 
aðalskipulagi Akureyrar.

Blandað kerfi og aðskilið

Á stofnstígum er gert ráð fyrir blandaðri 
umferð gangandi og hjólandi fyrst um 
sinn. Hins vegar er sú umferð ólík í eðli 
sínu og fyrirséð að árekstrum þessara 
tveggja	 notkunarhópa	 muni	 fjölga	 eftir	
því sem notkun stíganna eykst. Því er 
æskilegt að aðskilja umferðina þannig 
að hjólastígar myndi með tímanum 
sitt	 eigið	 samgöngukerfi	 eftir	 farvegi	
stofnstíganna. Staðsetning stofnstíga á 
þéttbýlisuppdrætti gefur til kynna hvoru 
megin	 götunnar	 hjólastígurinn	 á	 að	
vera	 en	 gönguleiðin	 getur	 verið	 hvoru	
megin sem er eða beggja megin þar sem 

umferðin	 er	 mest.	 Þá	 er	 önnur	 leiðin	
skilgreind sem stofnstígur en hin sem 
tengistígur með minni vetrarþjónustu. 

Tengistígar

Á mynd 31.2 eru tengistígar sýndir til 
skýringar með ljósbláum lit.  Ekki er tekin 
afstaða til staðsetningu þeirra í aðal-
skipulagi því uppbygging og skipulag á 
neti tengistíga ákvarðast að mestu leyti 
á því hversu mikla þjónustu stígarnir fá 
yfir	vetrartímann.	Staðsetning	tengistíga	
er einnig ákveðin við deiliskipulagsgerð.  

Tengistígar eru á margan hátt sam-
bærilegir stofnstígum varðandi upp-
byggingu  og viðhald en á þeim má 
gera	 ráð	 fyrir	mikilli	 blöndun	 umferðar	
og	 töluverðum	 fjölda	 barna	 á	 hjólum	á	
leið til skóla. Stofnstígar og tengistígar 
mynda	 því	 samhangandi	 umferðarkerfi	
þó svo að aðeins stofnstígar séu sýndir á 
þéttbýlisuppdrætti aðalskipulags. 
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Stofnstígar
Tengistígar

Stofnstígar (kjarninn)

Mynd 31.2
Yfirlitsmynd	 stofnstíga	 og	 tengistíga	 -	
leiðbeinandi lega. Nákvæm staðsetning 
ákvarðast nánar í deiliskipulagi



UPPBYGGING STOFNSTÍGA

Núverandi stofnstígar eru fyrir blandaða 
umferð. Þeir eru misjafnir að gæðum 
þegar	 kemur	 að	 breidd	 og	 öðrum	
hönnunaratriðum	en	bestu	stígarnir	eru	
malbikaðir	og	3-3,5	m	á	breidd.	Gert	er	
ráð fyrir auknum aðskilnaði gangandi 
og hjólandi umferðar með uppbyggingu 
á nýjum stofnstígum og endurbótum á 
þeim sem fyrir eru. Stígana þarf að laga 
að ólíkum aðstæðum og umferðarmagni 
á hverju svæði. 

Hér	á	næstu	blaðsíðum	er	umfjöllun	um	
uppbyggingu stofnstíga af mismunandi 
gerðum	 en	 þeir	 eru	 flokkaðar	 sem	 A,	
B	 og	 C	 gerðir	 stíga.	 Nánari	 umfjöllun	
um uppbyggingu stofnstíga er einnig í 
viðauka skipulagsbreytingarinnar.  

Stofnstígur A gerð / blönduð umferð

Í	 upphafi	 skipulagstímans	 verða	 flestir	
stofnstígar af A gerð en aðallega er um 
að ræða þá stíga sem nú þegar hafa verið 
byggðir upp. Laga skal þá stíga sem best 
að	þeim	kröfum	sem	gerðar	eru	til	góðra	
göngu-	 og	 hjólaleiða.	 Það	 er	 t.d.	 gert	
með	 öruggari	 og	 þægilegri	 þverunum	
yfir	 umferðargötur,	 lýsingu,	merkingum	

A  gerð Blönduð umferð

Blönduð	göngu-	og	hjólaleið

Blönduð	göngu-	og	hjólaleið	á	miðbæjargötu

Mynd 31.3-8   Blönduð og aðskilin umferð

og góðri vetrarþjónustu. Taka þarf 
niður	 háa	 kanta,	 athuga	 með	 misfellur	
á	 yfirborðsefni	 t.d.	 vegna	 skemmda	 og	
í	kringum	niðurföll,	passa	að	staurar	og	
önnur	götugögn	séu	a.m.k.	hálfan	metra	
frá	 stíg,	 kanna	 hvort	 hægt	 sé	 að	 fækka	
blindhornum og ganga úr skugga um að 
ekki séu þverslár á stígunum sem geta 
skapað árekstrarhættu í myrkri. 

A gerð stíga getur hentað vel þar sem 
tiltöllulega	 lítil	 umferð	 gangandi	 og	
hjólandi vegfarenda er. Á stígunum gildir 
almenn hægri umferð. 

Stofnstígur B gerð / aðgreind

Á stígum af B gerð er gert ráð fyrir 
að umferð gangandi vegfarenda og 
hjólreiðafólks verði aðgreind með hvítri 
línu á breiðum malbikuðum stíg. Þessi 
gerð	stíga	getur	verið	örugg	og	hagkvæm	
í rekstri þar sem nægjanlegt svæði er til 
að	 byggja	 upp	 um	 4,5-6	metra	 breiðan	
stíg.	 Hér	 er	 gert	 ráð	 fyrir	 2,5-3,5	metra	
breiðri	hjólaleið	og	2-2,5	m	gönguleið.
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Aðgreind	göngu-	og	hjólaleið Aðskilin	göngu-	og	hjólaleið	

C  gerð Aðskilin umferð

Aðskilin	göngu-	og	hjólaleið	við	þunga	umferðargötu

B gerð Aðgreind umferð

Stofnstígur C gerð / aðskilin umferð

Á C gerð stofnstíga er umferð gangandi 
vegfarenda og hjólreiðafólks aðskilin 
að	 fullu	 með	 þeim	 hætti	 að	 sérstök	
tvístefnu	 hjólaleið	 er	 byggð	 upp	 öðru	
megin	 götunnar.	 Þessi	 gerð	 stíga	 er	
hugsuð fyrir þær leiðir þar sem umferð 
er þyngst. Hjólaleiðin skal að jafnaði vera 
2,5	m	 eða	 breiðari.	 Breidd	 gönguleiðar	
skal	 vera	 2-3	 m.	 Göngu-	 og	 hjólaleiðir	
geta legið þétt saman eftir stofnstígum 
en geta einnig verið sitt hvoru megin við 
götu.

Aðgreind	hjóla	og	gönguleið	
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Forgangsröðun snjómoksturs

Stígakerfi	 Akureyrar	 er	 skipulagt	 með	
því markmiði að stofn- og tengileiðir 
verði greiðfærar allt árið. Hvort sem 
stígarnir eru fyrir blandaða umferð eða 
afmarkaða umferð gangandi og hjólandi 
þá	má	gera	ráð	fyrir	að	yfirborð	stíganna	
verði stundum þakið snjó þannig að 
merkingar sjáist ekki. Þá gildir almenn 
hægri	 regla	 og	 gagnkvæm	 tillitssemi,	
þó alltaf með þeim formerkjum að 
gangandi vegfarendur eru í rétti. Ef 
umferð gangandi og hjólandi vegfarenda 
er	 á	 aðskildum	 leiðum	þá	 er	 lögð	mikil	
áhersla á að halda þeim leiðum báðum 
opnum allt árið. 

Svæði milli stíga á akbrauta verður 
notað fyrir snjóruðninga en þeir skapa 
jafnframt	 vörn	 og	 afmörkun	 frá	 akandi	
umferð. Þegar álag á snjómokstur er 
mikið þá á að forgangsraða mokstri á 
stofnstígum.	Ef	annar	stígur,	sem	gegnir	
ekki	 mikilvægu	 samgönguhlutverki,	
er	 við	 hina	 hlið	 götunnar	 er	 þjónusta	
við	 hann	 sett	 aftar	 í	 forgangsröðina.	
Stofnstígar	 og	 hluti	 tengistíga	 eiga	 öllu	
jöfnu	 að	 vera	 ruddir,	 hálkuvarðir	 og	
greiðfærir við upphaf vinnudags.

Nánar er fjallað um mokstur og þjónustu 
við stíga síðar í greinargerðinni.

Almennur stígurSjónræn	vörn	/	ofanvatnslausn	/	gróður

Stofnstígur	/	blönduð	umferð

Snjóruðningar	mynda	vörn	milli	götu	og	stígs

Stofnstígur,	forgangur	í	snjómokstri

Ekki forgangur 

varðandi snjómokstur

Mynd 31.9-10   Snjómoksturssvæði og ofanvatnslausnir.
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Almennur stígur

Almenn hönnunarviðmið

Þegar	 ákvörðun	 um	 breidd	 á	 stíg	 er	
tekin	 þarf	 að	 horfa	 til	 áætlaðs	 fjölda	
gangandi og hjólandi vegfarenda en 
lágmarksbreidd er 3 m og er þá miðað 
við að hjólreiðamaður geti mætt tveimur 
gangandi vegfarendum. Þá er æskilegt 
að	 sameiginlegur	 stígur	 uppfylli	 sömu	
hönnunarviðmið	og	gerðar	eru	til	hjóla-
stíga,	 t.d.	 varðandi	 halla	 beygjuradíusa	
og sjónlengdir. 

Ekki	 skal	 staðsetja	 skilti	 eða	 skýli	 yfir	
stígum	 neðar	 en	 2,5	 m	 frá	 yfirborði.	
Frá	 köntum	 stígs	 skal	 vera	 0,5	 m	 frítt	
svæði	þar	sem	ekki	má	staðsetja	gróður,		
staura,	skilti,	ruslabiður	eða	önnur	götu-

BLÖNDUÐ UMFERÐ
A gerð stofnstíga

Ræsi / vatnsrás

1:3

1:31:3

Burðarlag		60-100	cm

Mulningur	/	jöfnunarlag	5	cm

Malbik	t.d.	5	cm

Öxl
 

Öxl

Hafa	skal	a.m.k.	2,5	%	
þverhalla á stígunum 

Mynd 31.13     Hjólreiðamenn eru margir ólíkir hópar notenda                                        Mynd 31.11   Dæmi um uppbyggingu stofnstígs af A gerð. 

gögn.	Á	opnum	svæðum	er	gott	að	 láta	
stíga	 standa	um	15	cm	upp	úr	 landinu.	
Þannig	næst	betri	afvötnun	af	stígunum	
því gera þarf ráð fyrir að landið muni 
hækka með tímanum í kringum stíginn. 
Stundum getur einnig þurft að koma 
fyrir	ræsi	til	að	taka	við	yfirborðsvatni.	

Stígarnir þurfa að geta borið umferð 
viðhalds- og rekstrartækja. Ef malbikaður 
hjólastígur	 fer	 þvert	 yfir	 malarveg	
þá er gott ef um 7 m af veginum eru 
malbikaðir til beggja átta til að draga 
úr líkum á að lausir steinar berist inn á 
hjólastíginn.

Mynd 31.12   Lágmarksstærðir við A gerð stíga.
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Gönguhluti	B	gerð	
stofnstíga  skal vera 
a.m.k.	1,8-3	m	breiður.

Hjólastígar skulu vera 
a.m.k.	2,5-3,5	m	breiðir	
og með tvístefnu

Almenn hönnunarviðmið

Á	 stofnstígum	með	aðgreindum	göngu-	
og hjólaleiðum liggur hjólahluti stígsins 
nær	götu	en	gönguleið	 fjær.	Hjólastígur	
er	 aðgreindur	 frá	 gönguleið	 með	 að	
minnsta	kosti	10	cm	breiðri	málaðri	línu	
með	 vegrifflum.	 Ekki	 er	 gert	 ráð	 fyrir	
hæðarmun	 milli	 samliggjandi	 göngu-	
og hjólaleiða til að auðvelda rekstur 
stíganna við sópun og snjómokstur en 
aðliggjandi	akrein	götu	þarf	að	vera	10-
15	cm	lægri	en	stígarnir.	

Á	tvístefnuhjólastíg	skal	vera	10	cm	breið	
fullbrotin miðlína með 1 m langri línu og 
3 m á milli lína. Þar sem sjónlengdir eru 
skertar	 eða	 meiri	 þörf	 á	 aðgæslu	 skal		
línan vera 3 m með 1 m bili. 

Hjólastígar eru merktir með máluðu 
hjólamerki	eftir	öll	gatnamót	og	 inngrip	
til	 dæmis	 þar	 sem	 göngustígar	 koma	
þvert á hjólastíginn. Hjólamerki þarf 
einnig að setja á um 150 m fresti eftir 
aðstæðum. Á einstefnu hjólastígum þarf 
að	merkja	akstursstefnu	með	örvum.	

AÐGREIND UMFERÐ
B gerð stofnstíga

Mynd 31.14
Aðgreind umferð við Háaleitisbraut í Reykjavík - ja.is                                          

Þar sem tvístefnustígar eru staðsettir 
samsíða	 umferðargötum	 skal	 vera	
í	minnsta	 lagi	 0,7	m	milli	 stígs	 og	 götu	
miðað	 við	 að	 hámarkshraði	 ökutækja	
fari	ekki	yfir	50	km/klst.	Ef	hámarkshraði	
er meiri þá þarf að setja upp vegrið milli 
götu	og	stígs	þannig	að	sú	hlið	sem	snýr	
að	 hjólreiðamönnum	 skapi	 þeim	 ekki	
hættu. 

Þar sem umferð um sameiginlega 
stíga er mikil getur verið ráð að merkja 
,,Sýnum tillitssemi” á	 yfirborðið	 til	 að	
minna á það mikilvæga atriði. 

Ef	niðurföll	eru	á	hjólastíg	þarf	að	tryggja	
öryggi	 hjólandi	 vegfarenda	 svo	 þeir	
festist	 ekki	 eða	 fipist	 við	 að	 hjóla	 yfir	
ristina.	 Því	 er	 ráðlagt	 að	 hafa	 niðurföll	
staðsett þannig að þau séu til hliðar við 
stíginn og að rimlarnir liggi á ská eða 
þvert á aksturstefnuna. 

Mynd 31.15   Snið af uppbyggingu á aðgreindum stofnstíg af B gerð.
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Mynd 31.16  Skýringarmynd af götuumhverfi með stofnstíg af B gerð með aðgreindum göngu- og hjólahluta. 

Tvístefnu hjólastígur samsíða 
götu	með	0,7	m	öryggissvæði.

Gönguhluti	stofnstígs	
af B gerð.

ST
O

FN
ST

ÍG
AR

 

27



Almenn hönnunarviðmið

Stofnstígar af C gerð eru með aðskildum 
göngu-	og	hjólaleiðum.	Gönguleiðir	eftir	
stofnstígum	 skulu	 vera	 a.m.k.	 1,8-3	 m	
breiðar og hjólastígar með tvístefnu 
skulu	 vera	 a.m.k.	 2,5-3,5	m	 breiðir.	 Við	
umferðargötur	er	hjólastígur	nær	götu.

Þar sem C gerð stofnstíga liggja um opin 
svæði	er	æskilegt	að	aðskilja	göngu-	og	
hjólaleiðir með gróðri og náttúrulegu 
umhverfi.	 	 Ljóst	er	að	ekki	er	allsstaðar	
rými fyrir slíka útfærslu en þá skal aðlaga 
stígana	að	nærumhverfinu.	

AÐSKILIN UMFERÐ
C gerð stofnstíga

Við	 umferðarþungar	 götur	 skal	 aðskilja	
stofnstíga	 frá	 akbrautum	 með	 2-6	 m	
breiðum	gróðurbeltum	til	að	auka	öryggi	
og upplifun vegfarenda. Gróðurbeltin 
munu veita ofanvatni á náttúrulegan 
hátt niður í jarðveginn og minnka þannig 
álag á fráveitukerfum í vætutíð. Ráðlagt 
er	 að	 gróðursetja	 fjölærum	 plöntum	
sem þola snjóþunga en þær leggjast í 
dvala	yfir	veturinn	og	því	munu	svæðin	
jafnframt	nýtast	sem	snjósöfnunarsvæði	
á veturna. 

Mynd 31.20   Snið af C gerð stofnstíga með aðskildum göngu- og hjólastígum. Gróðurbelti aðskilur stígana frá umferðarþungri götu.

Mynd 31.17-19   Snið með lágmarksstærðum á aðskildum göngu- og hjólastígum.

ST
O

FN
ST

ÍG
AR

28



Á	 nokkrum	 stöðum	 munu	 göngu-	 og	
hjólaleiðir fara eftir ólíkum  svæðum 
stofnstígsins. Slíkar hjólaleiðir geta t.d. 
legið í gegnum græn svæði eða milli húsa 
í næsta nágrenni við hægari umferð 
gangandi vegfarenda. Þegar ákveðið er 
að	 aðskilja	 göngu-	 og	 hjólaleiðir	 fylgja	
þær	samt	sem	áður	sömu	stofnleið.	

Almenna reglan varðandi gangandi 
vegfarendur og hjólreiðafólk er sú að sá 
hluti sem ætlaður er reiðhjólum er nær 
götu	en	göngustígurinn	fjær.	Við	árbakka	
og strandsvæði er gangandi ætlað að 
ferðast um nær vatninu en hjólreiðafólk 
fjær.	 Svæðin	 milli	 götu	 og	 stíga	 styrkja	
ásýnd	 og	 upplifun	 umhverfisins	 og	
stuðla	 að	 aukinni	 lífræðilegri	 fjölbreytni	
í þéttbýlinu. 

Gæta	þarf	þess	að	stígarnir	og	umhverfi	
þeirra valdi ekki gangandi og hjólandi 
vegfarendum hættu til dæmis ef hjól-
reiðamaður missir stjórn á hjólinu sínu 
og hjólar út af stígnum. Dæmi um hættur 
er	hæðarmunur	meiri	en	1,5	metrar	og	

Mynd 31.21
Aðskilin	umferð	við	Suðurlandsbraut	í	Reykjavík	(ja.is).	                                 

Mynd 31.22
Aðskilin umferð í Fossvogi í Reykjavík (ja.is).                                       

meiri	 bratti	 en	 1:2,	 veggir,	 girðingar	 og	
aðrar	hindranir.	Nálægð	við	bílaumferð,	
vatn	 dýpra	 en	 0,5	m,	 götugögn,	 staura,	
tré og byggingar getur einnig valdið 
hættu. Æskilegt er að fjarlægja það sem 
veldur	mögulegri	hættu	við	 stígana	eða	
að	 öðrum	 kosti	 setja	 upp	 vegrið	 eða	
girðingu til varnar með þeim formerkjum 
þó að slíkt valdi ekki meiri hættu. Girðing 
ætti	að	vera	0,5-1	m	ofar	yfirborði	stígs	
og eins langt frá honum og hægt er að 
koma við. 

Þar sem mikill gróður er við stígana þarf 
að gæta að sjónlengdum við beygjur og 
vegamót. Of þéttur gróður getur valdið 
óöryggistillfinningu	hjá	notendum	stíga-
kerfisins,	 jafnvel	 þó	 öllum	 reglum	 um	
sjónlengdir sé fylgt. Þetta á sérstaklega 
við þegar birtuskilyrði eru ekki góð og 
gróður er beggja vegna stíga. Þar sem 
þéttur runna- og trjágróður fylgir stíg á 
löngum	 vegarkafla	 getur	 komið	 vel	 út	
að hafa gróðurinn í um 3 m fjarlægð frá 
stígnum. 
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ÚTIVISTARSTÍGAR

Almenn atriði

Útivistarstígar	liggja	um	náttúruleg	svæði	í	jaðri	byggðarinnar	og	um	aðliggjandi	fjalllendi.	Þeir	henta	fyrst	og	fremst	göngufólki	þó	
að	hjólreiðar	séu	leyfðar.	Stígarnir	eru	mjög	ólíkir	að	gerð	og	eru	allt	frá	því	að	vera	mjóar	óupplýstar	slóðir	við	jaðar	þéttbýlisins	
yfir	 í	malbikaðar,	breiðar	og	upplýstar	 leiðir	nærri	 íbúðarbyggð.	Mikilvægt	er	að	sem	flestir	útivistarstíga	séu	aðgengilegir	með	
þarfir	hreyfihamlaðra	í	huga	svo	sem	flestir	geti	notið	útivistar	og	hreyfingar	í	náttúrulegu	umhverfi	milli	fjalls	og	fjöru.	

Útivistarleiðum	í	nærumhverfi	Akureyrar	
er	 skipt	 í	 tvo	 flokka,	 útivistarstígar	 og	
útvistarslóðir,	en	á	þéttbýlisuppdrætti	er	
leiðbeinandi lega útivistarstíga sýnd.

Megin útivistarstígar

Útivistarstígar bæta aðgengi fyrir íbúa 
og gesti að útivistarsvæðum og náttúru 
í	 nærumhverfi	 Akureyrar.	 Leiðarkerfi	
megin útivistarstíga við Kjarnaskóg 
og Naustaborgir er þétt en stígarnir 
teygja sig einnig upp í Hlíðarfjall og inn 
Glerárgil.  Stígarnir eru alla jafna vel 
uppbyggðir og þjónustaðir reglulega. 

Breidd megin útivistarstíga er á bilinu 
1,5-3	 metrar	 en	 yfirborðsefni	 þeirra	
veltur á því hversu mikið stígarnir eru 
notaðir	 eða	 umhverfi	 þeirra.	 Dæmi	 um	
yfirborðsefni	 eru	 malbik,	 möl,	 timbur-
klæðning og trjákurl. 

Margar þeirra leiða sem sýndar eru á 
þéttbýlisuppdrætti á eftir að byggja upp 
og því er lega þeirra til leiðbeiningar og 
getur tekið nokkrum breytingum við 
deiliskipulagsgerð.  

Hringleið

Gert er ráð fyrir um 20 km hringleið 
útivistarstíga	 umhverfis	 þéttbýlið	 sem	
mun	tengja	 íbúðarhverfin	við	aðra	stíga	
og slóðir í náttúru utan byggðar. Gert 
er ráð fyrir að leiðin liggi meðal annars 
meðfram	 strandlengjunni,	 upp	 með	
Lóninu	 og	 Krossanesborgum,	 gegnum		
skógræktarsvæði,	 um	 óbyggð	 svæði,		
Naustaborgir og Kjarnaskóg.

Útivistarslóðir

Útivistarslóðir	 geta	 verið	 fjölfarnar	 og	
vel uppbyggðar leiðir en oftast er um að 
ræða fáfarnar slóðir eða stikaðar leiðir 
frá hringleiðinni. Breidd útivistarslóða 

er	yfirleitt	á	bilinu	0,6-2	metrar	og	með	
óbundnu	 yfirborðsefni.	 Stikaðar	 leiðir	
eru helst notaðar í viðkvæmu landslagi 
þar sem umferð er lítil. Ef álag á stikaða 
leið fer að valda skemmdum er gert ráð 
fyrir að viðkomandi leið verði byggð upp 
og	mörkuð	með	skýrari	hætti	í	landslagið	
með varanlegri malarbornum stíg. 

Útivistarslóðir eru ekki sýndar á þétt-
býlisuppdrætti en hér á mynd 31.23 
eru helstu slóðir í jaðri og innan 
byggðar sýndar. Gert er ráð fyrir að á 
skipulagstímabilinu taki skilgreiningar á 
útivistarslóðum breytingum eftir þeim 
áherslum sem Akureyrarbær setur fyrir 
uppbyggingu einstakra svæða. 
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Útivistarstígar - megin stígar

Útivistarslóðir

Mynd 31.23
Yfirlitsmynd	útivistarstíga	-	leiðbeinandi	
lega. Nákvæm staðsetning ákvarðast 
nánar í deiliskipulagi.



UPPBYGGING ÚTIVISTARSTÍGA

Útivistarstígum er ætlað að styðja við 
fjölbreytta	 útivistarmöguleika	 og	 auka	
aðgengi	 að	 náttúrulegu	 umhverfi.	 Við		
uppbyggingu stíganna skal huga að 
algildri	 hönnun	 og	 góðu	 aðgengi	 fyrir	
sem	flesta	notendahópa.	

Útivistarstígar stuðla að náttúruvernd 
þar sem þeir beina umferð fólks eftir 
ákveðnum leiðum um viðkvæm svæði. 
Stundum fer einnig ágætlega að samnýta 
til dæmis jarðstrengjaleiðir og stígagerð. 
Ákjósanlegt getur verið að nota gamlar 
þjóðleiðir sem útivistarstíga  sem liggja 
oft	 með	 rökréttum	 hætti	 í	 landslaginu.	
Það	 gerir	 ferðina	 jafnvel	 söguríkari	 og	
verndar þjóðleiðirnar frá því að gróa upp 
og hverfa. 

Fjölmargar	 athuganir	 hafa	 sýnt	 fram	
á að útivistarsvæði við strendur og 
árfarvegi hafa hvað mest jákvæð áhrif á 
andlega líðan fólks. Frá árinu 2014 hefur 
Akureyrarbær byggt upp útivistarsvæði 
við Pollinn með það að leiðarljósi að 
endurheimta gæði strandarinnar sem 
eitt	sinn	var	svo	ríkur	þáttur	í	daglegu	lífi	
bæjarbúa. 

Blandaðir stígar 

Á	útivistarstígum	og	slóðum	er	blönduð	
umferð gangandi og hjólandi vegfarenda 
en á þeim gilda þó ætíð þær reglur að 
hjólreiðamenn þurfa að taka fullt tillit 
til gangandi vegfarenda. Hjólreiðamenn 
þurfa	því	að	hægja	á	sér	og	hringja	bjöllu	
í góðri fjarlægð áður en komið er aftan 
að	 göngufólki.	 Þetta	 á	 sérstaklega	 við	
um umferð rafknúinna hjóla. 

Þar sem ekki eru stígar

Bæjarbúum og gestum er heimilt að 
ganga um útivistarsvæði Akureyrarbæjar 
þó þar séu ekki uppbyggðir stígar eða 
stikaðar slóðir.  Þeim ber þó skylda að 
gæta fyllstu varkárni og forðast að valda 
skemmdum á landi eða mannvirkjum. 
Það sama gildir um land í einkaeigu 
fyrir utan einkagarða og vel merkt afgirt 
svæði nálægt byggð. Þannig er heimilt 
að	 fara	 gangandi	 um	 óræktuð	 lönd,	
strandir,	 ár-	 og	 vatnsbakka	 og	 dvelja	
þar um stund. Óheimilt er að hindra 
för	 útivistarfólks	 með	 girðingum	 eða	
mannvirkjum við vatnasvæði. 

Mynd 31.24
Í Hrísey eru margar áhugaverðar útivistarleiðir.     

Mynd 31.25
Frá	Kjarnaskógi	þar	sem	fjölmargir	útivistarstígar	hafa	verið	byggðir	
upp undanfarna áratugi. 
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Stígur við Oddeyrartanga

Við nýframkvæmdir á Oddeyrartanga 
skal gera ráð fyrir að hluti hringleiðar 
liggi þar. Uppbygging útivistarstígsins 
getur	 átt	 sér	 stað	 í	 nokkrum	 áföngum	
og	 yfir	 langt	 tímabil.	 Til	 dæmis	 gæti	
stígurinn	verið	við	Kaldbaksgötu	meðan	
hafnarstarfsemi á Oddeyri er óbreytt. 
Skipulagið gerir ráð fyrir að leiðin liggi 
fyrst	 í	 stað	um	Hjalteyrargötu	en	 stefnt	
skal að því að í framtíðinni fái stígurinn 
staðsetningu sem næst hafnarsvæðinu 
og sjónum. 

Mynd	 31.26	 sýnir	 framtíðarsýn	 	 á	Odd-
eyrartanga.	 Dökkgrænu	 línurnar	 sýna	
núverandi legu útivistarstígsins en þær 
ljósu sýna framtíðarstaðsetningu hans.

Mynd 31.26  Framtíðarsýn - útivistarstígur 

á	Oddeyrartanga,	til	skýringar.

Stuðlað skal að umhverfi sem hvetur 
til útiveru allan ársins hring 

Til að ná því markmiði þarf að halda 
áfram að  byggja upp og þjónusta 
aðlaðandi og þægilega stíga um ólík 
vistkerfi	 bæjarlandsins	 án	 þess	 að	
gengið sé á gæði landsins

Útivistarleiðir	 þurfa	 að	 styðja	 við	 fjöl-
breytta	útivistarmöguleika

Hugað	 verði	 að	 algildri	 hönnun	 og	
aðgengi fyrir alla aldurshópa.

ÚTIVISTARSTÍGAR
MARKMIÐ OG LEIÐIR
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