
Ákvarðanir um umferðarmerkingar og 
merkingar á stígum hafa færst í auknum 
mæli	 til	 sveitarstjórna,	 Vegagerðarinnar	
og	 Samgöngustofu	 eftir	 því	 sem	 við	 á.	
Sveitarstjórnum	er	 gefið	 visst	 frjálsræði	
í að merkja fyrir hvern hóp viðkomandi 
stígur er og því má gera ráð fyrir auknum 
kvöðum	á	Akureyrarbæ	í	að	setja	upp	og	
viðhalda umferðarmerkjum. 

Lögð	skal	áhersla	á	að	greina	ólíka	hópa	
vegfarenda,	 réttindi	 þeirra	 og	 skyldur	
í	 umferðinni.	 Stígum	 skal	 gefa	 nöfn	 og	
númer	 til	 að	merkja	 inn	 á	 vegvísa,	 kort	
á	 áningarstöðum,	 upplýsingabæklinga	
og	kortavefi.	Unnið	skal	eftir	sama	kerfi	
og	 númerakerfi	 íslenska	 vegakerfisins.	
Merkingar skulu vera skv. reglugerð um 
umferðarmerki og notkun þeirra nr. 
289/1995.

Mynd 31.47
Blandaður stígur þar sem heimilt 
er að hjóla með því skilyrði að 
hjólreiðamenn taki fullt tillit til 
gangandi umferðar.

MERKINGAR STÍGA

Stofnstígar,	 megin	 útivistarstígar	 og	
reiðstígar skulu vera merktir með nafni 
og	númeri.		Helst	skal	gefa	öllum	stígum	
nafn	sem	fylgja	ekki	ákveðnum	götum.	

Merkja	 skal	 þjóðleiðir	 og	 halda	 sögu	
þeirra til haga með upplýsingarskiltum. 
Jafnframt	 skal	 halda	 áfram	 að	 merkja,	
stika og varða helstu leiðir útivistastíga. 
Uppfæra skal kortaupplýsingar með 
skipulögðum	 hætti.	 Helstu	merkingar	 á	
stígum eru sýndar hér á næstu blaðsíðu.
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C15.11 Gang- og hjólreiðastígur

Blönduð	umferð	á	sameiginlegum	stíg.	
Heimilt er að hjóla með því skilyrði að 

hjólreiðamenn taki fullt tillit til gangandi 
umferðar enda eru hjólin gestir á stígnum.

C15.21 Aðgreindur gang- og hjólreiðastígur

Merki þetta má nota við aðgreinda stíga sem 
hvor um sig er með fullnægjandi breidd. 

Gönguhluti	er	til	vinstri	og	hjólahluti	til	hægri.	

C14.11 Gangstígur

Merki þetta má nota við stíga sem gangandi 
vegfarendur skulu nota en ekki aðrir. Um 

heimild til að hjóla á gangstíg fer eftir 
umferðarlögum.

C13.11 Hjólreiðastígur

Ætlaður	reiðhjólum	og	bifhjólum	í	flokki	I	
samkvæmt	umferðarlögum.	Hámarkshraði	

bifhjóla	í	flokki	I	er	25	km	á	klst.

F30.11 Töfluvegvísir fyrir hjólreiðastíga

 
Merki	fyrir	stígamót.	Merkja	skal	staðarheiti,	
stígnúmer	og	fjarlægð	í	km	með	1	aukastaf,	

eftir því sem ástæða þykir til. Vísun beint 
áfram	komi	efst,	því	næst	vísun	til	vinstri	og	

neðst vísun til hægri.

C16.11 Reiðvegur

Merki þetta má nota við vegi sem reiðmenn 
skulu nota en ekki aðrir. Mynd 31.48

Merking fyrir reiðveg.
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Við stofn- og tengistíga

Möguleikar	til	að	staldra	við	og	fjarlægð	
milli áningarstaða eru mikilvægir þættir 
sem ráða miklu um notkun stíga og 
þá	 sérstaklega	 hjá	 fólki	 sem	 á	 erfitt	
með gang. Gera skal ráð fyrir tveimur 
tegundum áningarstaða við stofn- og 
tengistíga eftir aðstæðum. Æskilegt er að 
miða við að litlir áningarstaðir séu á um 
100-150	 metra	 millibili	 við	 gönguleiðir	
en stórir áningarstaðir með um 1000-
1500	m	millibili	við	göngu-	og	hjólaleiðir.

Dæmi um ákjósanlega staðsetningu 
áningarstaðar	er	 í	gróðursælu	umhverfi	
eða á svæði þar sem er áhugavert útsýni.  
Gera	 þarf	 ráð	 fyrir	 áningarstöðum	 í	
nálægð við verslun og þjónustu og í 
bæjarrýmum þar sem fólk kemur saman 
til	 að	 sinna	 ýmsum	 erindagjörðum.	 Við	
langar og brattar brekkur er æskilegt 
að hafa áningarstaði til að auðvelda 
aðgengi allra. Þar sem áningarstaðir 
eru	 við	 aðskildar	 göngu-	 og	 hjólaleiðir	
þá	 er	 aðstaðan	 höfð	 þeim	 megin	 sem	
göngustígurinn	er	eða	jafnvel	á	milli.

ÁNINGARSTAÐIR

Á útivistarsvæðum

Gera	 skal	 ráð	 fyrir	 áningarstöðum	 við	
útivistarstíga á um 500 metra fresti. 
Lágmarksbúnaður þar eru bekkir af 
ýmsu	 tagi,	 t.d.	 lautarbekkir	 eða	 aðrir	
náttúrulegir hlutir sem hægt er að nota 
til	 að	 setjast	 niður,	 s.s.	 stórt	 grjót	 og	
trjádrumbar. Þar skal einnig gera ráð 
fyrir	 upplýsingaskiltum,	 æfingatækjum	
og	öðrum	búnaði	eftir	atvikum.

Bekkir

Við	götur	eiga	bekkir	alla	 jafna	að	snúa	
að	 göngusvæðum	 og	 torgum	 þar	 sem	
mannlíf er. Á útivistarsvæðum skulu 
bekkir snúa að stíg eða fallegu útsýni 
og helst hvoru tveggja samtímis. Fyrir 
aftan bekki þarf að vera gróður eða 
veggur	sem	veitir	öryggistilfinningu	með	
því að ekki er auðvelt að koma aftan að 
fólki	 sem	 situr.	 Bekkir	 í	 bæjarumhverfi	
þurfa að vera þægilegir og helst með 
timbursæti sem styður vel við bak.  
Forðast skal sæti úr járni eða steypu og 
bekki	 án	 baks	 sem	 bjóða	 upp	 á	 mjög	
takmörkuð	gæði.

Litlir áningarstaðir 

Lágmarksbúnaður er bekkur sem veg-
farendur geta nýtt sér til að setjast niður. 
Annar búnaður gæti verið ruslabiða 
(ruslatunna)	og	hjólastandur.	

Stórir áningarstaðir 

Við	hönnun	stærri	áningarstaða	skal	gera	
ráð fyrir að fólk staldri lengur við í litlum 
eða stórum hópum. Lágmarksbúnaður 
eru	 bekkir,	 ruslabiður,	 hjólastandur	
og	 upplýsingaskilti	 með	 yfirlitskorti	 af	
stígakerfinu	og	korti	af	áningarstaðnum	
sem	 sýnir	 2-4	 km	 nærumhverfi.	 Annar	
búnaður getur verið lautarborð og við-
gerðarstandur fyrir reiðhjól.
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Mynd 31.51
Stór áningarstaður með bekkjum og hjólastæðum við Drottningarbraut.

Mynd 31.50
Áningarstaður	í	miðbæjarumhverfi	þar	sem	bekkir	snúa	að	mannlífi.

Mynd 31.49
Lítill	áningarstaður	við	göngustíg	með	bekk	og	ruslabiðu.
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Árstíðarbundin þjónusta

Þjónusta	 við	 stígakerfið	 er	 árstíðar-
bundin og fer eftir aðstæðum hverju 
sinni.	 Helsta	 þjónusta	 er	 snjómokstur,	
hálkuvarnir og sópun. Við snjómokstur 
skal leitast við að skafa stígana alveg 
niður að malbiki og sérstaklega þarf að 
huga	vel	að	hálkuvörnum	þar	sem	stígar	
liggja um brekkur og við umferðarþung 
eða hættuleg gatnamót.

Við	hönnun	og	skipulag	stígakerfisins	er	
mikilvægt að gera ráð fyrir fyrirkomulagi 
snjómoksturs	og	sérstökum	snjólosunar-
svæðum.	Einnig	skal	kanna	möguleika	á	
að hita upp einstaka stíga. Það kostar 
bæjarfélagið árlega mikla fjármuni að 
sinna	 snjómokstri	 og	 hálkuvörnum.	
Því er mikilvægt að þjónusta við stíga-
kerfið	sé	skilvirk	og	 rétt	 forgangsröðuð.	
Íbúar	 skulu	 eiga	 möguleika	 að	 komast	
ferða	 sinna,	 t.d.	 í	 vinnu	 eða	 skóla	 á	
réttum tíma þótt fyrstu metrarnir í 
húsagötum	 séu	 ekki	 í	 forgangi.	 Nálgast	

Mynd 31.52
Við	hönnun	og	uppbyggingu	stíga	skal	
m.a. gera ráð fyrir snjómokstri  og 
hálkuvörnum	

ÞJÓNUSTA OG LÝSING

má upplýsingar um forgang stíga og 
fyrirkomulag snjómoksturs á kortavef-
sjá Akureyrarbæjar. Mikilvægt er að 
notendur	stígakerfisins	séu	upplýstir	um	
lokanir og hjáleiðir séu merktar.

Stofnstígar eru í forgangi þegar kemur 
að þjónustu en hún þarf að vera sam-
bærileg og þjónusta við stofn- og tengi-
brautir. Stofnstígarnir eiga að tryggja að 
lágmarki eina greiðfæra leið úr hverju 
hverfi	allan	ársins	hring.	

Tengistígar eru næst á eftir stofnstígum 
í forgangi. Þetta á sérstaklega við um 
helstu	göngu-	og	hjólaleiðir	sem	liggja	að	
skólum,	 leikskólum,	 fjölbýlishúsum,	bið-
stöðvum	 strætisvagna,	 um	 miðbæjar-
svæðið	og	að	helstu	þjónustustofnunum,	
svo	sem	öldrunarheimilum.

Þjónusta á útivistarstígum fer eftir að-
stæðum hverju sinni og í samráði við 
þarfir	helstu	notendur	stíganna.	
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Lýsing

Hlutverk lýsingar er að bæta umferðar-
öryggi,	 þægindi	 og	 upplifun	 vegfarenda.	
Almennt þarf að gera ráð fyrir lýsingu við 
stíga og áningarstaði í þéttbýlinu.

Miklar tækniframfarir hafa átt sér stað í 
ljósabúnaði	og	hefur	töluverð	endurskoðun	
verið	varðandi	götu-	og	stígalýsingu.	Akur-
eyrarbær	hefur	í	samstarfi	við	Verkís	unnið	
að ljósvistarskipulagi fyrir allt bæjarfélagið 
þar sem settar eru fram stefnur varðandi 
gæði lýsingar og leiðbeiningar um búnað 
fyrir	einstök	hverfi,	við	götur,	stíga,	gatna-
mót,	 gangbrautir,	 torg,	 listaverk	 og	 fleira.	
Helstu atriði sem þarf að hafa í huga 
varðandi lýsingu á stígum eru eftirfarandi: 

Lýsing á stofn- og tengistígum skal vera 
með	viðeigandi	ljósmagni	og	jafndreifingu	
í samræmi við gildandi Ljósvistarskipulag 
Akureyrar. Huga skal að ljósgæðum þannig 
að	lýsingin	gefi	rétta	liti	af	umverfinu	til	að	
auka	öryggistilfinningu	vegfarenda.	Leggja	

skal	 áherslu	 á	 lýsingu	 á	 gönguleiðum	 við	
skólabyggingar. Ráðlagt er að hafa sterka 
og áberandi lýsingu við gangbrautir og 
athuga	þann	möguleika	að	nota	annan	 lit	
en	 lýsingu	 götunnar.	 Útivistarstígar	 skulu	
hafa lágstemmda ratlýsingu sem stuðlar 
að	 öryggi	 vegfarenda	 en	 hindrar	 ekki	
sýnileika næturhiminsins. 

Í	undirgöngum	er	mikill	kostur	ef	hægt	er	
að hleypa inn dagsbirtu t.d. með því að 
hafa	 göngin	 breið	 eða	með	 op	 á	 þaki	 og	
minnka þannig birtumun innan og utan 
ganganna sem getur valdið óþægindum 
fyrir vegfarendur. 
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Leiðarljós skipulagsins er að byggja 
upp	 öruggt,	 skilvirkt	 og	 aðlaðandi	
stígakerfi	 sem	 gerir	 íbúum	 kleift	 að	
sinna	 daglegum	 erindum,	 vinnu	 og	
frístundum allt árið um kring. Þá skulu 
gangandi vegfarendur settir í forgang 
við skipulagsgerð. Þessar áherslur eru 
m.a.	 byggðar	 á	markmiðum	umhverfis-	
og	 samgöngustefnu	 Akureyrar	 og	 eru	 í	
samræmi	 við	 	 stefnumótun	 samgöngu-
áætlunar,	Landsskipulagsstefnu,	svæðis-
skipulags Eyjafjarðar og umferðarlaga.

Helsta	 leiðin	 til	 að	 fjölga	 gangandi	
vegfarendum og hjólreiðafólki í bænum 
er að þétting byggðar eigi sér stað og 
að landnotkunarreitum verði blandað 
saman í ríkari mæli en nú er gert. Með 
því móti verða vegalengdir innanbæjar 
styttri	 sem	 getur	 verið	 hvati	 fyrir	 fleiri	
til	að	nota	stígakerfið	fyrir	styttri	ferðir	í	
fjölbreyttum	erindagjörðum.		

STÍGAR OG SKIPULAG

Umhverfis- og samgöngustefna 

Í stefnunni segir að unnið skuli að því 
að auka hlutdeild hjólandi og gangandi 
vegfarenda.	 Rík	 áhersla	 skal	 lögð	 á	
að	 tengja	 og	 leggja	 göngu-,	 hjóla-	 og	
útivistarstíga. Þétting byggðar er einnig 
mikilvægur þáttur sem forsenda góðs 
aðgengis	 að	 almenningsvögnum	 og	
bættu	umferðarflæði.	

Tryggja	 skuli	 frá	 upphafi	 skipulags-
ferils	 hjólreiðar,	 göngu-	 og	 almennings-
samgöngur	 í	 skipulagi	 nýrra	 hverfa	 og	
uppbyggingu eldri hverfa. Stuðlað skuli 
að	því	að	fjölbreyttum	ferðaþörfum	íbúa	
sé	mætt	og	að	samgöngu-	og	leiðakerfið	
nýtist sem best.

Skipulagsáætlanir

Taka skal frá svæði fyrir framtíðarupp-
byggingu	 stígakerfisins	 og	 halda	 auðu	
frá	 öðrum	 framkvæmdum.	 Óheimilt	 er	
að	 slíta	 leiðir	 stígakerfisins	 í	 sundur	 við	
gerð deiliskipulaga eða við breytingar 
á deiliskipulagi einstakra svæða. Það á 
einnig við um allar framkvæmdir vegna 
bygginga- og umferðarmannvirkja.

Heildarskipulag	stígakerfisins	tekur	strax	
gildi á þeim stígum sem fyrir eru og með 
tímanum	mun	 kerfið	 byggjast	 upp	 sem	
net	 sjálfstæðra	 göngu-	 og	 hjólaleiða	
sem	 tengist	 helstu	 stofnunum,	 skólum,	
verslunum	og	annarri	þjónustu.	Öll	vinna	
við	 skipulag	 og	 framkvæmd	 stofnstíga,	
megin útivistar- og reiðstíga skal unnin í 
samræmi við stefnu aðalskipulags.
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Aðalskipulag Akureyrar 2018-2030

Algild	hönnun	utandyra.	Öryrkjabandalag	Íslands.	Mars	2017

Gönguþveranir.	Vegagerðin	og	Reykjavíkurborg.	Desember	2014

Hjólaborgin Reykjavík. Reykjavíkurborg. 2010.

Hjólahraðbraut	á	Höfuðborgarsvæðinu.	Verkís	2017

Hólasandslína	3,220	KV	raflína	frá	Akureyri	að	Hólasandi,	Landsnet.	Frummatsskýrsla,	Efla.	Október	2018

Hönnunarleiðbeiningar	fyrir	hjólreiðar.	Leiðbeiningar	sveitarfélaga	höfuðborgarsvæðisins.	Desember	2019

Ljósvistarskipulag	Akureyrar,	leiðbeiningarrit	um	kröfur	til	götu-	og	stígalýsingar	á	Akureyri,	Verkís	og	Akureyrarbær.	Apríl	2017.

Rammahluti Aðalskipulags Akureyrar 2018-2030. Oddeyri. Akureyrarbær. Febrúar 2018

Reiðvegir,	gerð	og	uppbygging.	Vegagerðin	og	Landsamband	hestamannafélaga.	Janúar	2006

Þjóðvegir	í	þéttbýli,	leiðbeiningar	2010.	Vegagerðin,	Mannvit	og	Verkís

Öryggi	og	umferð	hjólreiðamanna	um	gatnamót.	Rannsóknarsjóður	Vegagerðarinnar.	Janúar	2015

3. HEIMILDIR
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Greinargerð skipulagsráðgjafa
Tillögur	að	uppbyggingaráföngum	stofnstígakerfis	
fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur

Drög í vinnslu

4. VIÐAUKI



Stofnstígar Akureyrar árið 2020

Kortið	á	þessari	blaðsíðu	sýnir	hvernig	stofnstígakerfið	lítur	út	eftir	breytingu	á	aðalskipulaginu.	
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Stofnstígar framtíðarsýn

Kortið	á	þessari	blaðsíðu	sýnir	hvernig	stofnstígakerfinu	er	ætlað	að	breytast	og	stækka.	Á		næstu	blaðsíðum	eru	settar	fram	tillögur	að	uppbyggingaráföngum	fyrir	stofnstígakerfið.

ST
O

FN
ST

ÍG
AR

 

67



Stígur	sem	tengir	stofnkerfi	Akureyrar	við	Hörgársveit.

Nýr	stígur	upp	að	inngangi	Glerártorgs	og	frá	Glerártorgi	yfir	brú	í	stofnstíg	í	Skarðshlíð.

Áframhaldandi uppbygging stíga í jaðri íbúðahverfa sem eru á deiliskipulagsáætlunum.

Stígur	meðfram	Hjalteyrargötu	og	Krossanesbraut.

Glerártorg / Skarðshlíð

Stígur og brú

410 metrar

Borgarbraut

1140  metrar

Krossanesbraut / Óðinsnes

1800 metrar

Hjalteyrargata / Krossanesbraut

1490 metrar

Við Sjafnargötu að Lónsvegi

490 metrar

Lykilframkvæmdir í uppbyggingu stofnstíga á Akureyri
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Stígur meðfram Leiruvegi.

Stígur vestan Drottningarbrautar sem tengist Eyjafjarðarsveit.

Stígur frá íbúðasvæði að útivistarsvæðinu við Kjarnaskóg.

Stígur	frá	Ráðhústorgi	um	Túngötu	og	Hólabraut	að	Glerártorgi.

Kjarnabraut 

1450 metrar

Kjarnabraut

1450 metrar

Túngata / Hólabraut / Glerárgata

Leiruvegur

1160 metrar
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Stígakerfi Akureyrar
Tillögur að öðrum uppbyggingarverkefnum í 
samræmi við markmið Aðalskipulags Akureyrar 
2018-2030

Styrkja tengingu milli miðbæjar 
Tryggja öryggi hestamanna og annarra 

vegfarenda yfir Eyjarfjarðarbraut 
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Stígakerfi Akureyrar

Styrkja tengingu milli miðbæjar 
og Oddeyrar

Klára uppbyggingu tengistígs
við Hörgárbraut

Tryggja stígaaðgengi að verslun

Athuga með betri tengingu
Giljahverfis og Brekku

Athuga með stíg 
í Skátagil
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Teiknistofa Norðurlands

Glerárgata 32

600 Akureyri

tsnl.is

STÍGAKERFI AKUREYRAR
BREYTING Á AÐALSKIPULAGI AKUREYRAR 2018-2030

Landmótun 

Hamraborg 12

200 Kópavogi

landmotun.is




