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 Verkefnið er unnið fyrir Skútustaðahrepp til leiðbeiningar við 

áframhaldandi skipulag hjólastígs umhverfis Mývatn.  

 Verkefnið er unnið með styrk Ferðamálastofu. 

 

 Verkefnið á að skýra verklag á milli sveitarfélags og Vegagerðar 

við stefnumótun, skipulag og uppbyggingu. 

Hjólastígar og Mývatn  
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B 



 Í 10. gr. vegalaga er fjallað um flokkun vegakerfisins og fjallað um almenna stíga 

sem eru skv. lögunum: reiðstígar, göngu- og hjólreiðastígar sem ætlaðir eru 

almenningi til frjálsrar umferðar og haldið er við af fé ríkis eða sveitarfélaga.  

 

 Í 27. gr. vegalaga segir að í samgönguáætlun sé heimilt að veita fé til almennra 

hjólreiða og göngustíga meðfram umferðarmestu þjóðvegum. Veita skuli fé 

samkvæmt sérstakri áætlun sem gerð skal að höfðu samráði við sveitarfélög. 

Vegalög nr. 80/2007 



Af hverju hjólastíg í 
Mývatnssveit? 
 

  

Tæplega 40 km langur (frábær vegalengd) 

Flott og hjólalegt landslag  

Ekki miklar hæðabreytingar  

Stuttar vegalengdir á milli ferðamannastaða 

5 hjólaleigur á staðnum 

Fjölgun ferðamanna sem koma á hjóli 

Fjölgun ferðamanna sem ferðast með hjól og taka 
hjóladaga 

 



Hvar og hvernig hjólastíg? 

 Vinna forsendur og markmið fyrir hjólastíg. 







Aðalskipulag 
Skútustaðahrepps 

 Stefnumörkun sveitarfélagsins.  

 

Hjólastígur í aðalskipulagi er forsenda til að hægt sé 
að afla fjár til útfærslu og uppbyggingar. 
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Hjólastígur umhverfis 
Mývatn 

Tillaga að áfangaskiptingu 

i. Þjóðvegur 1  

        a) frá Reykjahlíð að gatnamótum Kísilvegar 

        b) frá Bæjaröxl að gatnamótum Mývatnssveitarvegar 

ii. Mývatnssveitarvegur (848) 

        c) frá þjóðvegi 1 að Skútustöðum 

        d) Skútustaðir að Garði 

        e) Garður að Vogum 

        f) Vogar að Reykjahlíð 



Og hvað kostar samfelld hjólaleið 
umhverfis Mývatn? 
 

 400-700 milljónir? Mikill eða lítill peningur? 

  Lítill í samanburði við vegagerð?  

  Lítil ef hugsað er til öryggi vegfarenda?  

  Fjárfesting í ferðaþjónustu?  

 Leysa vandamál tengd núverandi veg.  

 

 Raunhæf framkvæmd? 

 Ef það kemur opinbert fjármagn til uppbyggingar 
hjólastígs í Mývatnssveit er það m.a. öryggi 
ferðamanna. 

Skipulagssjónarmið. 

  Hagkvæmni í að nýta núverandi vegslóða.  

  markmið í áföngum. Slitsterkt yfirborð. (ekki 
endilega malbik) 

 



Spurningin er hvernig vinna á með hugmyndina og  

hvaða þætti þarf að leysa þannig að ekki komi til ágreinings. 



Hvað svo? 

 Verklag, samráð og samskipti Vegagerðar og 

sveitarfélags.  

  Þrýsta á samgönguyfirvöld um fjármagn og verklag 
til uppbyggingar stofnleiða hjólastíga í samræmi við 
vegalög.  

 

  Gefur Skútustaðhreppi forskot.  

  Lega hjólastígs er skilgreind.  

  Skipulagsforsendur liggja fyrir.  Forhönnun þar sem 
ber að leita sértækra lausna.  

  Hagsmunir og samráðsaðilar.  

  Kynning og umfjöllun aðalskipulags. 

A 

B 



Nú og næstu skref 

Hjólavæna ferðamannastaði. Byggja upp aðstöðu á 
ferðamannastöðum í Mývatnssveit.  

Sértækar lausnir. Hönnun og útfærsla hjólastígs 
skiptir máli til að huga að náttúruvernd.  

Öryggi- huga að þverunum á þjóðvegi. 
Heimkeyrslum, hjólaleið meðfram girðingum, yfir 
brýr, landslag og hraun. 

Áfangaskipta framkvæmd. 

 

 

 



En hvenær er markmiði 
náð? 

  Góður hjólastígur – öruggur hjólastígur? 

  Bannað að hjóla á þjóðvegi? 

  Vélhjólaumferð inn á hjólastígum? 

  Hver er veghaldari? Hver ber ábyrgð á viðhaldi stígs 
sem byggður er fyrir opinbert fé? Á að halda hjólastíg 
opnum allt árið -snjómokstur? 

 

  Hjólapælingar eru skemmtilegar því það er mörgum 
spurningum ósvarað og  

á meðan fjölgar hjólreiðamönnum á þjóðvegum.  



Sjónarhorn skipulagsmála og vinna með 

víðu sjónarhorni og skilningi með 

hagsmunaaðilum.  


