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1 Inngangur 

1.1 Hjólreiðafólk sérstaklega velkomið! 

Hjólaferðamennska er einn þáttur í uppbyggingu ferðaþjónustu í landinu. Rannsóknir hafa 

sýnt að hjólreiðamenn dvelja lengur á hverjum stað og eru viljugir til að kaupa sér 

þjónustu eftir langa og stundum erfiða hjóladaga. Hjólreiðamenn skilja því hlutfallslega 

mikið eftir í sveitum landsins. 
1
  

Hjólaferðmennska fer vaxandi á Íslandi en ýmis aðbúnaður til að þjóna ferðamönnum og 

stuðla að frekari vexti hefur verið að skornum skammti. 

Ávinningur er margvíslegur af auknum hjólreiðum. Hjólreiðar eru umhverfisvænn 

samgöngumáti. Þær stuðla að auknu umferðaröryggi. Í þeim tilfellum þar sem þær ná að 

draga úr annarri umferð og koma í stað ferðalaga á bílum er hægt að fullyrða að 

hjólreiðar eru afar mikilvægar m.t.t öryggismála.  Nauðsynlegur aðbúnaður fyrir hjól er lítill 

og hefur ekki í för með sér mikinn kostnað í samanburði við aðra samgöngumáta.  

Áhuginn er vaxandi hjá sveitarfélögum og rekstraraðilum að bæta aðstöðu fyrir 

hjólreiðafólk á ferðamannastöðum.  

Markmið þessara leiðbeininga er að taka saman grunnupplýsingar um aðbúnað og 

skipulag hjólastæða.   

Leiðbeiningarnar eru unnar með styrk frá Ferðamálastofu.  Verkefnisstjórn var í höndum 

Fríða Bjargar Eðvarðsdóttur landslagsarkitekts og byggir á hugmyndavinnu m.a. frá 

Eyrúnu Björnsdóttur hjá Hike&Bike og  Sveini Rúnari Traustasyni hjá Ferðamálastofu.  

Páli Guðjónssyni og Sesselíu Traustadóttur eru þökkuð góð ráð og yfirlestur.  

Í upphafi verks var miðað við að verkefnið væri fyrst og fremst samantekt og  

leiðbeiningar um góð hjólastæði.  Að ósk Ferðamálastofu var verkefnið víkkað út og horft 

til þess að til yrði gátlisti sem tæki á aðbúnaði, upplýsingagjöf og þjónustu á 

ferðamannastað.  

 

 Mynd 1.1 Til að hjólreiðar geti orðið raunverulegur samgöngumáti þurfa hjólastæði að vera eðlilegur 
hluti af okkar daglega umhverfi  

 

1
 Samanburður á reiðhjólaferðamanni og hinum almenna ferðamanni á Íslandi. Erlendir Reiðhjólaferðamenn á 

Íslandi. 2012 
Bls. 39 Lokaritgerð Sigrúnar Kapítólu Guðrúnardóttur,  
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2 Aðbúnaður og fyrirkomulag  

Leiðbeiningarnar eru hugsaðar þannig að rekstraraðilar t.d. gisti- og/eða veitingastaða 

geti leitað hugmynda um hvaða aðbúnað beri að setja upp til auka hjólaferðamennsku 

eða þjónusta hjólaferðamenn betur. Í sumum tilfellum þarf að bæta aðbúnað til að 

uppfylla skilyrði í vottunarkerfi og í öðrum tilfellum er verið að verða við óskum vaxandi 

hóps viðskiptavina sem nota hjól sem ferðamáta.   

Hér eru kröfur flokkaðar í aðstöðu, upplýsingagjöf og þjónustu.   

Aðstaða 

o Góðar og öruggar hjólagrindur  

o Aðstaða til hjólaviðgerða og varahlutir  

o Aðstaða til að þvo eða skola hjól 

o Þurrkaðstaða fyrir föt 

o Sturta, búningsherbergi, fataskápar 

Upplýsingagjöf 

o Ýmis upplýsingagjöf t.d. varðandi leiðarlýsingar og veðurupplýsingar. Mikilvægt 

vegna öryggismála  

o Upplýsingar um almenningssamgöngur  

o Upplýsingar um hjólavæna gisti- og veitingastaði og þá staði sem bjóða 

afþreyingu t.d. hjólaskoðunarferðir  

Þjónusta 

o Góður starfsmaður sem getur aðstoðað, ef þörf er á við minniháttar viðgerðir  

o Trússþjónusta  

o Hjólaleiga 

o Er boðið upp á matarpakka/eða að smyrja sér nesti 

 

 Mynd 2.1 Ferðamönnum fjölgar ört og fleiri og fleiri vilja nota hjól sem samgöngumáta  
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3 Vottunarkerfi 

Til eru mörg vottunarkerfi innan ferðaþjónustunnar. Í mörgum þeirra eru gerðar kröfur um 

aðbúnað fyrir hjól og gerðar kröfur um þjónustu og gæði sem eiga sérstaklega við fyrir 

hjólaferðamenn. Nokkuð sammerkt er með þeim kerfum sem voru skoðuð og taka á 

hjólaferðamennsku að markmiðið er að auka gæði aðbúnaðar og þjónustu.  

BREEAM er leiðandi vottunarkerfi við hönnun og byggingar á sjálfbærum byggingum. 

Gerð er krafa um BREEAM vottun í vaxandi mæli við byggingu opinberra þjónustu og 

menningarmannvirkja og almennt litið á sem staðfestingu á haldbærum gæða- og 

hönnunarlausnum. Þar er m.a. kröfur varðandi hjólastæði og tekið á þáttum eins og góðri 

útilýsingu og sýnileika frá aðalinngangi. Gerðar eru kröfur um lágmarksstærðir og 

fjarlægðir til að koma fyrir góðum hjólastæðum og  hjólagrind/hjólastandi. Auk þess er 

gerð krafa um hæð og stærð á hjólastand sem er t.d. hringrammi s.k.  Sheffield 

hjólagrind, sjá ljósmynd bls. 10.  

Dæmi um merkingar vottunarkerfa 

 

Mynd 3.1 Til eru mörg mismunandi vottunarkerfi sem taka sérstaklega á aðbúnaði og gæðum  
ferðamannastaða. 

 

Í Ontario Kanada er til vottun sem er heitir Welcome Cyclist og eru fyrir gististaði. Það 

gerir  kröfur um aðbúnað og þjónustu. Þar er einnig kröfur um lengd opnunartíma t.d. á 

gististöðum og krafa um að það sé hægt að fá heita drykki við komu, kvöldverður þarf að 

vera til boða til kl. 20:00 og möguleikar á að fá morgunmat frá kl. 7 eða fyrr.   

Innan ferðaþjónustunnar hafa þróast nokkuð sambærileg viðmið s.s. í  Þýskalandi, 

Austurríki, Sviss og  Danmörk.  Í viðmiðum fyrir Bett+Bike-adfc (Allgemeiner Deutscher 

Fahrrad Club) eru viðmiðin aðeins breytileg eftir því hvort átt er við:    

1. Gististaði, Hótel, B&B, orlofshús 

2. Veitingastaði  

3. Tjaldstæði  

4. Ferðamannastaði, eða  

5. aðra þjónustustaði s.s. almenningssamgöngur.  

 

Í gæðakröfum fyrir gististaði hjá Bett+bike eru eftirfarandi kröfur: 

 Góð og örugg hjólastæði 

 Þurrkaðstaða fyrir föt 

 Viðgerðaaðstaða, upplýsingar um viðgerðaþjónustu 

 Kröftugur og kjarnmikill morgunmatur 
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Viðbótarþjónusta og minnst tvöaf neðangreindu þarf að vera til staðar : 

 Tímatafla og upplýsingar um almenningssamgöngur 

 Skutlþjónusta – sækja eða keyra á áningastað 

 Hjólaleiga 

 Hjólaferðir með leiðsögumanni eða góðar ferðalýsingar um dagsferðir 

 Aðstoð við ferðaskipulag 

 Nestispakki  

 Gestabók 

 

Í gæðakröfum fyrir fyrir tjaldstæði í Bett+Bike adfc eru kröfur: 

 Hluti tjaldsvæðis lokað fyrir bíla eða tjaldvagna  

 Slétt grasflöt –ekki er talið ásættanlegt að tjaldað sé á möl  

 Hjólagrindur og hjólastandar verða að vera sýnileg frá tjaldsvæðinu 

 Þurrkaðstaða verður að vera fyrir hlífðarföt 

 Aðstaða fyrir hjólaaðbúnað á að vera gjaldfrí (innifalin í gistikostnaði) 

 Upplýsingar og kort s.s. um almenningssamgöngur 

 Viðgerðaaðstaða og nauðsynlegur varahlutabúnaður 

Viðbótarþjónusta – og minnst tvennt að neðantöldu þarf að vera til staðar. 

 Yfirbyggð hjólageymsla – eða örugg geymsla 

 Borð og bekkir eða stólar 

 Eldunaraðstaða 

 Verslun með nauðsynjavöru 

 Upplýsingar um aðra hjólavæna staði 

 Kort yfir hjólaleiðir í nágrenni 
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4 Leiðbeiningar um hjólastæði   

Við alla ferðamannastaði og við gisti- og veitingastaði ætti að vera vel staðsett hjólastæði. 

Hjólastæðið er í flestum tilfellum upphaf og endir á hjólaleið og því er mikilvægt að 

fyrirkomulag og aðbúnaður tryggi jákvæða upplifun hjólreiðamannsins.  

Það verður að vera einfalt að skilja leiðina að hjólastæðinu og mikill kostur ef það er hægt 

að hjóla alla leið inn á stæðið.  Einnig getur það verið kostur fyrir ferðamanninn ef 

útfærslan er nokkuð stöðluð.  

 

 

 Mynd 4.1 
Bestu hjólastæðin eru þannig að þau eru áberandi og opin og til hliðar við aðkomu. 

 

4.1 Hvar á að staðsetja hjólastæðin? 

Nákvæm staðsetning hjólastæðanna verður að ráðast af aðstæðum á hverjum stað. 

Staðsetningu verður að velja þannig að hjólastæðið standi ekki í vegi fyrir annarri umferð 

eða hindri sjónlínur. Hjólastæði ætti þó að vera sem næst inngangi og ekki fjær en næstu 

bílastæði.  

Vel staðsett hjólastæði þar sem er góð yfirsýn frá aðkomu getur dregið úr eða komið í veg 

fyrir þjófnað á hjólum. Hjólastæðin mega ekki vera þannig staðsett að hjólaumferð skarist 

við gönguleiðir eða þjónustuleiðir til og frá mannvirkjum. Það er heldur ekki gott ef þau 

liggja þannig að þau hefta eða loka sýn við bílastæði eða innkeyrslur.   

Hjólastæðin ættu að vera vel merkt. Merkingar þurfa að vera vel sýnilegar þegar komið er 

að aðkomunni og frá hjólastígum.  

Yfirbyggð hjólastæði auka þægindi og halda hjólinu þurru og eru skilyrði í BREEAM. Á 

gististöðum og þar sem verið er að leggja hjólum til lengri tíma er æskilegt að bjóða upp á 

einhver stæði innandyra eða í hálflokuðu skýli.  

Viðmið:  
Æskileg vegalengd frá hjólastæði að inngangi ætti ekki að vera meiri en 25 m eða eins nálægt og 
mögulegt.  

Hjólastæði við ýmsa afþreyingu s.s. gönguleið eða áningastað ætti ekki að vera meiri en frá 
næstu bílastæðum eða um 50 m. 

 

Hjólagrindur festar á vegg eru ekki ásættanlegar samkvæmt gæðakerfi BREEAM.
2
 Það 

eru algeng mistök að hjólastæði standi á miðri gangstétt og loki á umferð gangandi um 

 

2
 BREEAM, hjólagrind þarf að styðja við annað dekkið á hjólinu  og vera skýli sem  skýlir fyrir regni.  
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gangstéttina. Hafa verður í huga að það getur verið erfitt fyrir t.d. hjólastól eða þá sem eru 

með barnavagn að komast framhjá hjólagrind. 

4.2 Hvað á að gera ráð fyrir mögum hjólastæðum? 

Það getur verið erfitt að áætla hvað þurfi að gera ráð fyrir mörgum hjólastæðum. Fjöldi 

ferðamanna sem ferðast á hjólum eða ferðast með hjól með sér fer vaxandi.  

Viðmið um fjölda hjólastæða fyrir mismunandi þjónustustaði    

Hótel og gististaðir 2 stæði fyrir hverja 5 gistieiningar.  

Auk þess þarf að hafa í huga stæði fyrir hjólahópa 10-15 
hjól 

Verslanir 

matvöruverslanir 

2 hjólastæði á hverja 100m
2
 af verslunarrými 

Skólar  2 stæði á hverja 5 nemendur
3
 

Fjöldi hjólastæða skal vera 10% af starfsmannafjölda  

7% þar sem starfsmannafjöldi er 501-1000 

5% fyrir byggingar þar sem fjöldi starfsmanna er yfir 1000 

 

 Sömu viðmið ber að nota við þjónustubyggingar fyrir gesti. 

 Í dreifbýli eru gerðar aðrar kröfur um fjölda hjólastæða og 
miðað við 50% af heildarfjölda gesta og starfsmanna

4
 

 

Mynd 4.2  Fjöldi hjólastæða,  

Tölur byggja á leiðbeiningum frá -Cycle Parking Guidance Annexes, Bedfordshire Country 
Council. . 

 

 

Mynd 4.3 
 
 

Í þessu tilfelli er starfsmannastæði 

sérstaklega merkt. 

 

 

 

3
 Tölur byggja á leiðbeiningum frá -Cycle Parking Guidance Annexes, Bedfordshire Country Council. 

 
4
 Skilyrði í BREEAM 
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Viðmið: 

Góð regla er að gera  ráð fyrir a.m.k. tveimur stæðum fyrir hverja 10 starfsmenn.  

Hjólastæði sem er einungis notað í stuttan tíma ca. 2 tímar er hægt að kalla skammtímastæði. Slík 
stæði þarf að staðsetja nálægt inngangi. Langtímastæði t.d. fyrir starfsmenn er ásættanlegt að  liggi 
fjær.  

 

4.3 Hvernig hjólastandar /hjólagrindur ? 

Á hjólastæði þarf að koma fyrir hjólastöndum til að hjólið standi öruggt og tryggt. Það er  

algeng sjón að sjá hjólagrindur standa tómar og hjól síðan læst við girðingar og handrið.  

Þegar velja á hjólastand er mikilvægt að hafa í huga að hjólastandurinn virki og að það sé 

einfalt að koma hjólinu fyrir og læsa hjólinu við standinn. Þar sem ekki er nægilegt 

landrými og einungis er þörf á nokkrum hjólastæðum er hægt að festa hjólagrind á 

húsvegg eða girðingavegg. 

       

               
 

 Mynd 4.4   
Margar gerðir hjólastanda getur verið varasamt að nota þar sem þau fara mjög 
illa með gjarðir hjólsins.  Slíkar grindur ætti að nota sem minnst og alls ekki 
þar sem er vindasamt. 

 

 

4.4 Hvernig eru góður hjólastandur? 

Góður hjólastandur er þannig að það er einfalt að ganga frá hjólinu og fljótlegt.  Það er 

einnig mikilvægt að hjólið standi öruggt og enginn hætta sé á að hjólið detti og gjarðir 

skekkist. Það ætti að forðast að nota hjólagrindur þar sem gjörðinni er keyrt inn í 

hjólastandinn þar sem þau geta farið illa með og hreinlega skemmt hjólið.  
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Vanda þarf vel til útfærslu og niðurröðun hjólastæðanna. Til að ákveða stærð hjólastæða 

eða hversu mikið landsvæði þarf fyrir hjólastæði fer mikið eftir því hvernig landið liggur og 

hvernig aðkoma er að svæðinu. 

Viðmið  

Hjólastandur eða hjólagrind þarf að vera vel útfærð og þannig hönnuð að auðvelt sé að koma 
hjólinu fyrir og læsa. 

 

 

 Mynd 4.5 Dæmi um góða hjólagrind. Lágmarksfjarlægðir eru samkvæmt gæðakerfi BREEAM.   

 

Í kröfum BREEAM er gert ráð fyrir að uppfylla eftirfarandi lágmarkskröfur: 

 Hjólastæðið er yfirbyggt og skýli til varnar vindi og regni. Hjólastandar og skýli er 

jarðfast og þannig að bæði hjól eru í vari.  

 Milli hjólastanda (standur fyrir tvö hjól) þarf að vera minnst 1 metri, ef gert er ráð 

fyrir hjóli á aðra hlið nægir 0,8 m á milli.  

 Hjólagrind/hjólastandur þarf að vera minnst 300 mm frá mannvirki eða öðru sem 

heftir aðkomuleið. Gera verður ráð fyrir 900 mm í vegg eða kant ef um er að 

ræða tvöfalda hjólagrind/ hjólastand.  
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Dæmi um mismunandi lausnir á hjólastöndum sem allar gætu flokkast sem góður  
aðbúnaður. 

  

  

 

 

  

Mynd 4.6  Hægt er að velja úr mörgum gerðum hjólagrinda/hjólastanda.  
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Áætlað rými fyrir hjólastæði 

 Stærðir Stærð á 
hvert hjól 

Hjólastandur/hjólagrind  

(aðkoma frá stíg) 

2,0 m x 0,5m 1m
2
 

 

Lágmarksrými 

1,8m x0,5m +hliðarsvæði 1.35m
2
 

 

Rúmgott 

 

2,0m x0,75m +hliðarsvæði 

 

2-3m
2
 

Hjólagrind/hjólastandur Hæð á lágréttri stöng  lágmark 750 
mm 

 Breidd á milli stólpa   lágmark 750 
mm 

 

Mynd 4.7 Yfirlit yfir rými og stærðir fyrir hjólastæði
5
*   

 

 

 

 

 

 

 Mynd 4.8  Dæmi um boðmerki við göngu-og 
hjólastíg 

  Mynd 4.9 Dæmi um upplýsingaskilti við 
hjólastæði 

 

 

 

  

 

5
 Stærðir í töflu eru teknar úr leiðbieningum frá Cambridge Cycle Parking Guide 
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5 Leyfisveitingar 

Í öllum tilfellum þar sem sett eru hjólastæði/hjólagrindur á opin stæði og vafi leikur á hvort 

sækja beri um byggingarleyfi/framkvæmdaleyfi er ástæða til samráðs við sveitarstjórnir 

og/eða umhverfis- og skipulagsnefndir.  

Ef um er að ræða yfirbyggt stæði og hjólastæðin eru staðsett innan friðlýst svæðis eða 

nær fornminjum en 20m  þarf að sækja leyfis. Jafnframt ber að leita umsagnar 

Vegagerðar ef hjólastæði eru innan veghelgunarsvæðis þ.e. innan 15-20m frá miðlínu 

þjóðvegar, eftir því hvort vegur er skilgreindur sem stofnbraut eða þjóðvegur.  

 

 Mynd 5.1 Dæmi um ágætt hjólastæði þar sem sex bílastæði voru fjarlægð en í stað er komið fyrir 
hjólastæðum fyrir allt að fjörtíu hjól, ef reiknað er með tveimur hjólum á hvern hjólastand. 
Hjólastæðið er hannað af Landmótun fyrir Reykjavíkurborg. 
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6 Gátlisti  

Með því að fara yfir gátlistann fæst yfirlit yfir þau atriði og þætti sem ættu að vera í  lagi ef 

tryggja á góðan aðbúnað fyrir hjólaferðamennsku.  

 

Hjólastæði 
 

Áberandi  Er einfalt að sjá og komast að hjólastæðunum?   

Einfalt Eru hjólastæðin nálægt inngangi og aðkomu?   

Greið aðkoma 
 

Er hjólastæðið bjart og fullnægjandi útilýsing bæði 
vegna öryggis og hættu á þjófnaði? 

 

Örugg  
 

Er auðvelt að læsa og ganga frá hjóli í hjólastandinum?   

 Eru nægilega mörg hjólastæði?  

Upplýsingagjöf  

Skiljanlegt 
 

Eru hjólastæðin vel merkt? 
 

 

Einfalt Eru skiltaðar merkingar inn á (næstu) hjólastíga eða 
hjólaleiðir? 

 

 Eru aðgengilegar upplýsingar um veður?  

 Eru aðgengilegar upplýsingar um 
almenningssamgöngur?  

 

 Eru til staðar leiðarlýsingar og leiðarkort?   

 Eru upplýsingar um aðra hjólavæna þjónustuaðila á 
svæðinu?  

 

 Eru aðgengilegar öryggisupplýsingar  

Þjónusta  
 

Vingjarnlegt 
 

Er þurrkaðstaða fyrir hlífðarföt?   

Snyrtilegt 
 

Er aðstaða til fataskipta, s.s sturta, búningsherbergi , 
fataskápar?  

 

 Er aðgengi að hleðslu fyrir rafmagnshjól?   

 Er í boði leiga á rafmagnshjólum og eða rreiðhjólum?  

 
 

Er gert sérstaklega ráð fyrir veitinga- eða þjónustu-
svæði utandyra?  

 

 Er hægt að fá mat- og nestispakka?  

 Er hægt að fá flutning á farangri?  

 Er til staðar sjúkrakassi og aðstaða til Fyrstu hjálpar?  

Hjólaviðgerðir 

 Er yfirbyggð aðstaða til hjólaviðgerða?  

 Eru aðgengileg nauðsynlegustu verkfæri til hjólavið-
gerða?  

 

 Eru upplýsingar um viðgerðaaðila á svæðinu?  
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7 Lokaorð  

Það er efni í sérstakt verkefni að gera ítarlega grein fyrir vottunarkerfum fyrir hjólavæna 

ferðamannastaði. Í þessu verkefni er tilgangurinn einungis að gefa yfirlit yfir þau skilyrði 

og þætti sem eru nokkuð sammerkt með helstu vottunar- og viðurkenningarkerfum.  

Áhuginn er vaxandi hjá sveitarfélögum og rekstraraðilum að bæta aðstöðu fyrir 

hjólreiðafólk á ferðamannastöðum.  Tilgangur þessa verkefnis er að ferðaþjónustuaðilar 

geti fengið leiðbeiningar og yfirlit yfir nauðsynlegan aðbúnað til að bæta þjónustu við 

hjólreiðamenn.  

Betri aðkomusvæði fyrir hjólafólk eykur líkur áhuga og ánægju þessa notendahóps. 

Hjólaferðamennska er afar mikilvæg fyrir ferðaþjónustuna og hagkvæmur samgöngumáti.  
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8 Heimildir 

 

Bicycle Parking Guidelines  a set of recommendations from the Association of 

Pedestrians and Bicycle professionals  www.apbp.org 

Breeam Scheme Document SD 5069 Bream International Bespoke 2010  BRE Global 

Limited 

Cambridge Cycle Parking Guide How to provide Cycle Parking: a step-by-step guide for 

planners and providers 

Commuter connection Bicycle Friendly Workplace Assessment Report 

Cycle Parking Guidance Bedfordshire County Council, Annex 1 Development standards, 

Annex 2 Parking dimensions and layouts 

How to prepare a bike plan Roads and Traffic Authority  www.rta.nsw.gov.au February 

2002 

Sigrún Kapitola Guðrúnardóttir Erlendir Reiðhjólaferðamenn á Íslandi, Lokaritgerð til BA 

gráðu í ferðamálafræði við Háskólann á Hólum  vor 2012 

Statend vegvesen Sykkelparkering Rapport Utbyggingsavdelingen nr. 2007/08 

Vegdirektoratet Utbyggingsavdelingen Dat: 2007-06-19 

Statens vegvesen Handbok 233 veiledning Sykkelhåndboka Utforming av sykkelanlegg 

Desenet 2003 

West Berkshire Council Cycling Advice and Stndards for New Development Guidance 

Note June 2008 

www.welcomecyclist.ca Cyklist Welcome Walkers Welcome  

 

Myndabanki:   
Mynd 1. 4 Páll Guðjónsson 
Mynd 2, 3. FBE. 

Mynd 3. Ljósmynd af hótel Reynihlíð www.Reynihlíð 

 
 
 
  

http://www.apbp.org/
http://www.rta.nsw.gov.au/
http://www.welcomecyclist.ca/
http://www.reynihlíð/
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Hjólavænn ferðamannastaður 

 

Aðlaðandi hjólaleið byrjar í flestum tilfellum á því að gengið er að hjólinu í hjólastæði og 

endar á því að gengið er frá hjólinu að lokinni ferð í einhverskonar hjólastæði.  

Vandaður aðbúnaður og útfærsla hjólastæða er því góð leið til að tryggja jákvæða 

upplifun hjólreiðamanna. 

Eftirfarandi leiðbeiningar eru ætlaðar þjónustuaðilum sem bæta vilja aðbúnað við ört 

vaxandi hóp hjólreiðamanna.  

 

Hvernig aðbúnaður  

Er til staðar hjólastæði?  

Er aðstaða til hjólaviðgerða? 

Eru til staðar leiðarlýsingar og leiðarkort? 

Er til staðar sjúkrakassi og aðstaða til Fyrstu hjálpar? 

Er aðstaða til fataskipta, s.s sturta, búningsherbergi, fataskápar? 

Er þurrkaðstaða fyrir hlífðarföt?  

 

Hvernig hjólastæði? 

Eru hjólastæðin vel staðsett?   
Góð hjólastæði ættu að vera sem næst áfangastað eða inngangi og ekki fjær en næstu bílastæði.  

Eru stæðin yfirbyggð?  
Yfirbyggð hjólastæði auka þægindi og halda hjólinu þurru.  

Eru hjólastæðin vel merkt? 

Er auðvelt að ganga frá hjóli á hjólastæðinu?   
Hjólastæði verða að vera vel útfærð og hjólagrindur/ hjólastandar þannig hannaðir að auðvelt sé 
að læsa og koma hjóli fyrir.  

 

 

Hvar á að staðsetja hjólastæði 

Eru hjólastæðin nálægt inngangi?   
Hjólastæði eru best staðsett ef þau eru nálægt inngangi, áberandi og aðkomuleiðir greiðar.  

Eru hjólstæðin heftandi fyrir aðra starfsemi eða aðkomuleiðir?  
Hjólastæði ætti að  staðsetja þannig að þau  hindri ekki gangandi umferð eða hefti  sýn ökumanna. 

Eru hjólastæðin vel sýnileg frá aðkomusvæði?  
Áberandi og opin hjólastæði geta aukið öryggi og komið í veg fyrir þjófnað. Hjólastæðin þurfa að 
liggja þvert á landhallann. 

 
Viðmið:  
Æskileg vegalengd frá hjólastæði að inngangi ætti ekki að vera meiri en 25 m eða eins nálægt og 
mögulegt er. Hjólastæði við ýmsa afþreyingu s.s. gönguleið eða áningastað ætti ekki að vera meiri 
en frá næstu bílastæðum eða um 50 m. 
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Hvernig hjólastandur 

Er verið að nota hjólagrind/hjólastand sem er öruggur og einfaldur og fer vel með hjólið? 
Hjólagrind /hjólastandur (t.d. Sheffield). Minnst 750 mm há og 750 mm breið. 

Er einfalt og þægileg að ganga frá hjóli í hjólagrind/hjólastand?  
Greið og góð aðkoma. Lágmark 1 m á milli hjólastanda. 

Er einfalt að læsa hjóli í hjólastandinum? (festa/læsa hjólið við hjólastandinn?) 
 

 

Æskilegur fjöldi hjólastæða 

Eru nægilega mörg hjólastæði?  (Sjá viðmið) 

Er gert ráð fyrir starfsmannstæðum og skammtímastæðum ( tímalengd < 2 tímar) fyrir 
viðskiptavini?  

 
Viðmið: 
Verslunarrými er hægt að gera ráð fyrir lágmark 2 hjólastæði á hverja 100m2 af verslunarrými.  
Á veitingahúsum er hægt að gera ráð fyrir 2 stæðum pr 20 sæti (jafnframt að gera ráð fyrir 
stæðum fyrir hjólahópa 10-15 hjól) .  
Hótel og gististöðum að gera ráð fyrir 2 stæðum fyrir hverja 5 gistieiningar. 

 

 

Öryggi og upplýsingar 

Er hjólastæðið upplýst og útilýsing fullnægjandi bæði vegna öryggis og hættu á þjófnaði? 

Eru fullnægjandi merkingar og skilti sem auðkenna staðsetningu hjólastæðisins? 

Eru skiltaðar merkingar inn á (næstu) hjólastíga eða hjólaleiðir? 

Eru til dreifingar kort með hjólaleiðum og hjólastígum? 

Eru upplýsingar um viðgerðaaðila á svæðinu? 

Eru upplýsingar um aðra hjólavæna þjónustuaðila á svæðinu?  

 

Ýmislegt 

Eru aðgengileg nauðsynlegustu verkfæri til hjólaviðgerða? 

Er aðgengi að hleðslu fyrir rafmagnshjól? Er í boði leiga á rafmagnshjólum? 

Eru aðgengilegar leiðarlýsingar og öryggisupplýsingar? Eru t.d aðgengilegar upplýsingar 

um  veður og almenningssamgöngur?  

Er gert sérstaklega ráð fyrir veitinga- eða þjónustusvæði utandyra?  

Góð aðstaða utandyra getur einfaldað hjólreiðamönnum aðkomu á veitingastaði. 

Er hægt að fá nestispakka? 

Er hægt að fá flutning á farangri? 

 

 

 

 

 

 

 

 


