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Akureyrarbær og Hjólreiðafélag Akureyrar hafa árum saman unnið að því að byggja upp 
og viðhalda �allahjólaleiðum í kringum Akureyri.

Árið 2020 var ákveðið að stíga það skref að fá utanaðkomandi ráðgjafa til að gera skýrslu 
um �allahjólabæinn Akureyri og veita ráðgefandi álit og nýja innsýn til að koma af stað 
vinnu við að móta langtíma áætlun um uppbyggingu innviða �allahjólreiða á svæðinu.

Þessi skýrsla er hugsuð sem liður í markvissu langtímaplani er varðar uppbyggingu á 
svæðinu. Hjólreiðafélagið og Akureyrarbær geta þá unnið að því í sameiningu að gera 
Akureyri að höfuðborg �allahjólreiða á Íslandi og miða bæði að því að e�a �allahjólreiðar 
sem keppnisíþrótt og að kynna þær sem spennandi afþreyingu fyrir alla �ölskylduna.
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Það leikur enginn va� á því að Akureyringar eru brautryðjendur þegar kemur að uppbyggingu 
�allahjólaleiða og innviða fyrir fólk sem velur sér þessa nýju og ört vaxandi tegund ar útivistar.

Kjarnaskógur er orðinn reglulegur áfangastaður stækkandi hóps sem heimsækir svæðið í  
þeim megin tilgangi að hjóla á �allahjólum. 

Fjallahjólabrautir á skíðasvæði Hlíðar�alls eru einnig mikið aðdráttara� fyrir �allahjólara og nú 
hafa bæst við �óruna tengingar á milli svæðanna sem gerir svæðið heilsteypt með gríðarlega 
ö�ugu neti af hjólaleiðum uppá tugi kílómetra.

Akureyringar mega vera stoltir af �allahjólauppbyggingu á svæðinu og þeirri góðu vinnu sem 
hefur hefur verið lögð í brautir og stíga.

Fjallahjólaleiðir og gerð þeirra
Skipta má �allahjólaleiðum gró�ega niður í þrjár gerðir: 

Natural trails = tech cross country, enduro, tech downhill 
Man made trails= Downhill �owtrail, dirt jump, pumptrack
Mixed trails= samblanda af natural leiðum með man made features inná milli.

Hvernig leiðir eru á Akureyri?
Þegar litið er y�r svæðið í heild sinni er afgerandi stíll á hjólaleiðum á Akureyri.  Það er 
skemmtilegt en gæti á sama tíma talist einhæft þegar við lítum y�r þann �ölbreytta hóp sem 
�allahjólarar eru. Flest allar leiðir í bænum myndum við �okka sem technical xc / enduro leiðir 
fyrir meðalvana hjólara. Leiðirnar henta þeim sem eru komnir með góða grunntækni og gott 
sjálfsöryggi. Mikil vöntun er á leiðum/svæðum þar sem hægt er að vinna upp tækni og 
sjálfsöryggi og byggja þannig upp góðan grunn af sterkum hjólurum.

Kostir
Akureyri er með mjög mikið úrval af  �allahjólaleiðum.  Þar er einnig mikill metnaður til að 
bæta við og viðhalda uppbyggingu �allahjólreiða á svæðinu, tengja svæði saman og e�a gott 
aðgengi í náttúruna fyrir hjólara.  Landslag og jarðvegur bjóða upp á �ölbreyttar  tegundir 
leiða.
Kjarnaskógur hefur fengið mikla athygli sem hjólasvæði og á það sannarlega skilið.

Gallar
Meirihluti �allahjólaleiða Akureyrar eru hannaðar sem einstefnu / one way  A-B leiðir niður á 
við. DH enduro línur sem vinna margar  hverjar lítið saman í staðin fyrir að hugsa hringleiðir 
með �ölbreittni og á mysmunandi er�ðleiðastigi. Rafmagnshjólabyltingin er komin til að vera 
og þarf að hugsa fram á við í hönnun leiða og e�a �ölbreytni svæðisins í heild með tengingum 
sem eru hannaðar í báðar áttir. 

Inngangur

Fjallahjólabærinn Akureyri
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Allir vita að Kjarnaskógur er eitt helsta �allahjólasvæði Íslands, þangað sækir fólk allstaðar 
af landinu og svæðið er uppáhalds svæði margra hjólara.

Gríðarlega góð uppbygging og �ott slóðavinna hefur átt sér þar stað síðan Johann Holst 
starfaði hjá Skógræktinni. Áhugasamir hjólarar hafa haldið þeirri þróun og uppbyggingu 
áfram ásamt því að sinna viðhaldi, sem er gríðalega mikil vinna hvert vor.

Ég tel að þær �allahjólaleiðir sem fyrir eru í Kjarnaskógi séu fullkomnar eins og þær eru 
og ættu því einungis að viðhaldast í þeirri mynd sem þær eru í dag, fyrir utan Fálkafells 
tengingu (sjá neðar)

Ég sé ekki að það sé þörf á að bæta við nýjum leiðum á því svæði en upplýsingagjö�n 
mætti vera mun ö�ugri. Að skilgreina hringleiðir, nefna og merkja. Northshore ka�ar 
brautarinnar ERU hættulegir þeim sem skortir sjálfsöryggi og henta alls ekki nema vanari 
hjólurum. Við þessu þarf að vara með skilti  og benda á að hægt sé að fara framhjá þeim 
kö�um,  t.d  VARÚÐ “vinsamlega kynnið ykkur brautina og metið útfrá eigin getu hvort 
leiðin hentar”. 

Fálkafells klappir og mýrar þar þurfa klárlega á lagfæringu að halda og hafa verið gerðar 
tilraunir þar, um að gera að �nna góða lausn á því. Væta á þessari leið getur verið mikil og 
gríðalega ljótar slóðamyndanir myndast þar snemma sumars. Sennilega er lausnin að 
stýra umferð um svæðið með tímabundnum lokunum snemma sumars.

Það litla sem mætti betur fara á þessu frábæra svæði:

*Upplýsingagjöf, skilti, vegvísar, er�ðleikastig. 
*Athuga hvort það ætti að vera lokun á Fálkafellsleið með skilti í byrjun sumars.
*Sinna viðhaldi á þeim leiðum sem fyrir eru, tráklipping/fráveita vatns, steinahleðslur, 
uppbyggð berm/beygjur.

Kjarnaskógur

Frábærar leiðir fyrir alla.

Taka utan um það sem nú þegar er vel gert.
Eðlilegt viðhald á þeim leiðum sem fyrir eru og e�a upplýsingagjöf. 
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Ein af vinsælli leiðum svæðisins er að hjóla frá Fálkafelli og niður í gegnum Kjarnaskóg og enda 
jafnvel niður við golfvöll. Eins og við þekkjum �est er fátt leiðinlegra en brasið í kringum að skutla 
bílum til og frá eftir hjólatúra. Hér er gríðarleg vöntun á hringleið!  Losna við að fara út á veg og 
skrölta upp á Fálkafell á vegi og jeppaslóða. Með þessari tengingu væri komin heilstæður frábær 
hjólahringur um allt svæðið, 100% á slóða/stíg/einstigi.

Ég veit til þess að menn hafa verið að skoða stikun þarna á milli. Slóða myndanir eru til staðar og 
doubletrack sem væri hægt að nota af hluta til. Þessa leið væri gaman að hanna með �æði í báðar 
áttir í huga. Sjá kort.

Með þessu er komin frábær hringleið sem gerir allt einfaldara. 
Frábær hringur í báðar áttir á raf �allahjóli.

Kjarnaskógur / Fálkafell

Naustaborgir tenging við Fálkafell

Vegur er fyrir bíla

Trail fyrir Hjól

Gróf áætlaður tími í vinnslu
miðað við að jarðvegur sé frekar auðvinnanlegur sem er ágiskun !
*Hönnuður / framkvæmdastjórn / 20 tímar
*Frágangur hrífuvinna 2-4 manns / 4 dagar

1.2km

- 3 -



Mikil vinna hefur verið lögð í að gera DH hjólaleiðir í Hlíðar�alli og �ölmargar leiðir komnar á 
kortið og bætir enn í, en svæðið vantar �ölbreytni.
Getustig á brautum er frekar einsleitt. Það vantar meira unnar leiðir sem henta stærri hópi 
hjólara (�ölskylduvænni leiðir). Flestar leiðir á svæðinu eru Enduro style, sem er tæknilega 
kre�andi og hentar ekki stórum hópi hjólara.

Svæðið er er�tt vegna vatnsmagns og viðhald er þar að leiðandi mikið ef brautir eiga að vera 
góðar. Hlíðar�all skortir mjög góða braut fyrir alla: Mikið unnin �ow trail stútfull af léttum 
features. Til þess að gera þannig braut þarf þekkingu og góðan jarðveg.  Þessvegna þarf að 
fara norðar í svæðið, -  úr skálinni sem allt vatn leitast í.
Einnig væri æskilegt að sjá meiri uppbyggingu á (norður) svæði þar sem jarðvegur og landslag 
er mun hentugra og býður uppá mun skemtilegri og lengri leiðir.
Sjá ka�a:  Enduro/xc tengileiðir) 
Með hönnun leiða sem tengjast saman á �eiri en einum stað myndast endalausir möguleikar 
og mun �ölbreyttara svæði en ef allar leiðir eru ein buna frá uppha� til enda eins og svæðið er 
uppbyggt núna sem eingöngu Downhill brautasvæði.

Hlíðarfjall bikepark 

Downhill Enduro uppbygging
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Það sem sárlega vantar í Hlíðar�all er ein aðal (�owline) breið mjög mikið vél-unnin og 
uppbyggð braut sem hentar öllum. 
Braut sem krakkar geta rúllað í gegnum án vandræða og fundið �æði og unnið upp hraða. 
Lengra komnir fara brautina á meiri ferð og vinna upp stökk og línur í gegnum berm og tables. 
Mjög mikið �æði og fínt unnið y�rborð. / A line /

Þessi braut mun vera aðal leiðin sem allir geta hjólað með mikið uppbyggðum beygjum og 
engum hættulegum stökkpöllum. Mikið �æði og þægilegur halli sem allir geta látið sig renna í 
gegnum. Mikið grjóthreinsað og rakað y�rborð.
Leiðin byrjar strax við enda lyftu og endar alveg niður við lyftu byrjun. 

Fyrir þessa vinnu þarf gröfumann sem skilur mjög vel �allahjólreiðar og �æði inn og út úr 
beygjum og getur séð fyrir endanlegan hraða á hverjum stað fyrir sig. Eftir gröfuvinnu þarf 
hóp að hrífa y�r y�rborð og �arlægja allt lauslegt. Brautin þarf að hafa mikið �æði og góða 
nýtingu á hæðarmetrum. 
Þetta er leið sem væri viðhaldsfrekust af þeim öllum og þarf viðhaldsvinnu öll vor.

Hlíðarfjall bikepark 

Flowline, braut fyrir alla!

Gróf áætlaður tími í vinnslu
*Vél og maður: 100  tímar
*Hönnuður / framkvæmdastjórn: 120 tímar
*Frágangur hrífuvinna 2-4 manns: 10 dagar

2,5km

2,5km

Mikið uppbyggt og flæðandi trail
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Frábær tenging er frá Hlíðar�alli niður að Glerá á tveimur leiðum og y�r á Fálkafell.  Það ætti að 
vinna í að viðhalda þessari leið eins vel og hægt er. Til að bæta enn frekar við þessa frábæru leið er 
tilvalið að  byrja eins ofarlega og hægt er og eiga með því klárlega eina glæsilegustu og lengstu 
enduro hjóla leið landsins.
20KM enduro leið / Svarta leiðin er eina (park) leiðin sem ekki er vél-unnin. Hún er stikuð og 
handunnin /grjóthreinsuð/ rökuð og hjóluð til . Þessi leið er meira DH/enduro hjólaleið sem hentar 
þeim sem vilja grófari og tæknilegri leið en hinar. 

Fyrir þessa leið þarf ekki gröfu. Hér þarf að stika leiðina vel og eyða púðri í að marka hana og 
grjóthreinsa aðeins það mesta.  

Byrjunarpunktur er við Strýtuskála og haldið í norður fyrir Hjalteyrarleið og komið niður norðan 
við gönguskíðaskála inn á double track. Tengjast þannig inn á nýverandi Hjalteyrarleið. 

Hlíðarfjall bikepark 

Enduro XC, náttúrulegt singletrack

4km

Rakaður melur

Geggjað útsýni úr fjörðinn

Gróf áætlaður tími í vinnslu
*Hönnuður / framkvæmdastjórn: 40 tímar
*Frágangur hrífuvinna 2-4 manns: 4 dagar

4km
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Viðbótarleiðir

Styttri XC leiðir sem tengjast inn á super enduro leiðina.
Tengileiðirnar gera svæðið mjög �ölbreytt með óendanlegum valmöguleikum. Með 
þessum tengingum er mögulegt að nota leiðirnar án þess að endilega notast við 
skíðalyftuna. Mikil viðbót fyrir �ölbreytileika svæðisins.
Pabbi fer í XC rafhjólahring meðan unglingurinn tekur bunu í �ow trail og litla systir og 
mamma æfa sig í skillpark áðuren allir fara svo saman  niður �owtrail.
Í framhaldi er svo hægt að hjóla heim.

Í þessar leiðir er hægt að komast með lyftu aðstoð eða hjóla upp frá gönguskíða 
bílastæði og nýta leiðir sem þar eru til að hjóla hinar ýmsu útgáfur sem 
tengirnar bjóða uppá.

Hlíðarfjall bikepark 

Enduro XC, tengingar / hringir

Gróf áætlaður tími í vinnslu
*Hönnuður / framkvæmdastjórn: 40 tímar
*Frágangur hrífuvinna 2-4 manns: 4 dagar

3,5km

3,5km

Nátturulegt trail

Rakaður melur
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Hlíðar�all bikepark vantar klárlega aðstöðu fyrir börnin og styttra komna hjólara. 
Æ�ngasvæði sem byggist upp á litlum öruggum tables sem fara stækkandi. Pumptrack 
og litlum drop æ�ngum. Þarna vinnur fólk upp sjálfstraust og tækni áður en það heldur í 
stærri brautirnar.  

Finna þarf svæði sem er nálægt bílastæði og með sem allra besta jarðveg og alls ekki of 
mikinn halla. kannski ætti að hugleiða að eyða meira púðri í barna svæði niður í Borgum 
þar sem tímabilið er mun lengra og auðveldara uppá viðhald, sjá síðu 12. 

En með lítilli fyrirhöfn væri hægt að gera allavegana 3 tabletop línur mis stórar þar sem 
fólk á öllum aldri gæti hitað upp og náð upp sjálfstrausti fyrir lyftu brautirnar sjálfar.  

Hlíðarfjall bikepark 

Barna / byrjenda Skillpark svæði

Byrjar snemma

mysstór drop

Mini park

Gróf áætlaður tími í vinnslu
*Vél og maður: 30  tímar
*Hönnuður / framkvæmdastjórn: 30 tímar
*Frágangur & hrífuvinna 2-4 manns: 3-5 dagar
*Timbur / smíðavinna:  3-6 drop.  10-20 tímar

?
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Mikil vinna hefur verið lögð í að gera DH hjólaleiðir í Hlíðar�alli og �ölmargar leiðir komnar á 
kortið og bætir enn í, en svæðið vantar �ölbreytni.
Getustig á brautum er frekar einsleitt. Það vantar meira unnar leiðir sem henta stærri hópi 
hjólara (�ölskylduvænni leiðir). Flestar leiðir á svæðinu eru Enduro style, sem er tæknilega 
kre�andi og hentar ekki stórum hópi hjólara.

Svæðið er er�tt vegna vatnsmagns og viðhald er þar að leiðandi mikið ef brautir eiga að vera 
góðar. Hlíðar�all skortir mjög góða braut fyrir alla: Mikið unnin �ow trail stútfull af léttum 
features. Til þess að gera þannig braut þarf þekkingu og góðan jarðveg.  Þessvegna þarf að 
fara norðar í svæðið, -  úr skálinni sem allt vatn leitast í.
Einnig væri æskilegt að sjá meiri uppbyggingu á (norður) svæði þar sem jarðvegur og landslag 
er mun hentugra og býður uppá mun skemtilegri og lengri leiðir.
Sjá ka�a:  Enduro/xc tengileiðir) 
Með hönnun leiða sem tengjast saman á �eiri en einum stað myndast endalausir möguleikar 
og mun �ölbreyttara svæði en ef allar leiðir eru ein buna frá uppha� til enda eins og svæðið er 
uppbyggt núna sem eingöngu Downhill brautasvæði.

Háskólasvæðið við Sólborg er falin perla í byggð sem fáir hafa uppgötvað.
Auðvelt aðgengi er að þessu svæði úr öllum áttum og landið gróið og fallegt og án efa fallegasta 
svæðið innan bæjarmarkana. Kjarnaskógur og Hlíðar�all er vissulega í bakgarði Akureyringa en 
fyrir börn og unglinga getur það verið aðeins of langt ferðalag.

Aðgangur að svæði sem þessu myndi breyta aðstöðu fyrir yngri kynslóðina til muna og skapar 
einnig frábært svæði til æ�nga fyrir lengra komna. Hönnun leiða þarf að taka mið af því og góðar 
merkingar með er�ðleika stigum eru mikilvægar.  ( T.d. „blá leið“ / „svört leið“ ).

Svæðið hefur mikinn �ölbreytileika, klappir, grasbalar og gljúfur Glerár og er með eindæmum 
fallegt, skjólsælt og dýnamískt.  Svæði er tilvalið til að byggja upp mini bikepark, æ�ngasvæði 
með mis-kre�andi leiðum og þrautum (features) líkt og hefur verið gert í Öskjuhlíð í Reykjavík.

Uppbygging á þessu svæði gæti hentað stórum hópi hjólara, krökkum og fullorðnum, 
byrjendum og lengra komnum. Tilgangur svæðisins ætti að vera æ�ngasvæði með örlitlu af öllu. 
Nú er þar pumptrack sem mætti snyrta til, viðhalda og endurbæta.

Borgir 
Innanbæjar mini bikepark
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Borgir innanbæjar minipark  

Svæðið

Jarðvegur á svæðinu er nánast enginn því grunnt er niður á klappir á �estum stöðum. 
Eina leiðin til að gera uppbyggðar leiðir er að fá efni á svæðið og vél-vinna brautir, sem er til lengri tíma af 
hinu góða því þá verða til viðhaldslitlar leiðir ef efni er gott og hönnun á leiðum góð. Einnig mætti auka 
við �ölbreytni og smíða features svo sem ladder æ�ngar og dropp og �. Sambland af þessu öllu væri best.

Svæðið væri hugsað sem progress æ�ngasvæði þar sem fólk getur valið um stærðir á pöllum og 
lendingum og þannig unnið sig upp.  Allt frá barna rollovers y�r í stór table sem hægt er að rúlla y�r eða 
stökkva y�r.  

Leiðirnar væru blanda af technical klöppum  og hraðari mýkri leiðum með smíðuðum pöllum en 
mokuðum öruggum lendingum.

*Flow line með tables berms.
*Smíðuð drop með mis háum lendingum  (mokaðar, öruggar)
*Mini dirt jump línur
*Vegasalt
*Northshore.  ladders, skinys
*Náttúrulegar klappir, tæknilegar leiðir
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Æ�nga�allahjóla braut með �ölbreytni og kre�andi  kö�um. Hugsað sem skillpark til að æfa tækni.
Hér erum við að leika okkur með klappir og skóginn. Þessi leið þarf að vera með mikinn �ölbreytileika.  

Tækmilegar leiðir upp og niður klappir og hraðar mjög �owy bermaðar beygjur sem leiða inn í mjúk drop. 
Uppbyggðar lendingar ásamt smíðuðum pöllum og �eiru út úr skóginum.
Mjög lítill og er�ður jarðvegur er á svæðinu sem gerir það að verkjum að keyra þarf inn jarðveg á sumum 
stöðum og byggja leiðina upp.  Stærstu kostnaðarliðir við þessa leið eru jarðvegur og gröfuvinna.  

Borgir innanbæjar minipark  

Fjölbreytt fjallahjóla æfingabraut

Gróf áætlaður tími í vinnslu
*Hönnuður / framkvæmdastjórn: 150 tímar
*Frágangur hrífuvinna 2-4 manns: 100 dagar
*Vél og maður: 150  tímar
*Timbur / smíðavinna: 100 tímar

1.5km

1.5km
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Borgir eru gríðalega fallegt svæði inn í bænum en ótrúlega lítið notaðar sem útivistarsvæði. 
Gljúfrið er fallegt og bratti í landslagi skemmtilega dýnamískur.
Þarna er tilvalið að gera hringleið sitthvoru megin við Glerá.  
Auðvelda, fallega leið sem �est allir geta hjólað.
Nú þegar eru slóða myndanir á svæðinu og um að gera að notast við þær leiðir sem grunn 
og tengja svo saman.

Skógurinn austan Glerár hefur slóða sem hægt er að nýta og betrum bæta með jarðvegsskiptingu á 
nokkrum stöðum og minni breytingum til aðlögunar fyrir hjól. Hugsa þarf þessa leið sem hringleið í 
báðar áttir með möguleika á tengingu inn á æ�ngabrautina.

Borgir innanbæjar minipark 

XC hringleið fyrir alla um svæðið

Gróf áætlaður tími í vinnslu
*Hönnuður / framkvæmdastjórn: 150 tímar
*Frágangur / hrífuvinna 2-4 manns: 150 tímar
*Vél og maður: 40 tímar

2.7km

2.7km
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Hjartað í uppbyggingu hjólasportsins. Yngsta kynslóðin er sá hópur sem við eigum leggja mikla áherslu á 
og styðja við uppbyggingu á leiksvæðum fyrir krakka og byrjendur.  Svona svæði er hvergi til á Íslandi.
Auðvelt aðgengi fyrir alla úr bænum. Krakkar geta átt er�tt með að koma sér hjólandi í Kjarnaskóg eða 
Hlíðar�all en eiga auðvelt með að skreppa í Borgir.  Svæðið er á nokkuð sléttu plani þar sem pumptrack er 
nú þegar til staðar.   Við austurenda plansins er hækkun upp á bílastæða kambinn. Tilvalið er að nota þetta 
landslag til að ná hæð og gera nokkrar mis kre�andi drop/jump línur niður að svæðinu.  Svæðið þarf að 
vera stórt og vel uppbyggt svo það sé pláss fyrir töluverðan �ölda í einu án þess að hætta sé á árekstrum. 
Mikilvægt er að hafa brautir stigvaxandi í er�ðleika stigi og hægt sé að vinna sig upp skref fyrir skref.
ATH: Þarna þarf að vinna með góðan jarðveg og þjöppun  til að minnka sem mest líkur á skemmdum út frá 
frostlyftingu og vatni.

 

Borgir innanbæjar minipark 

Pump/dirt Skillpark leik/æfingasvæði

Gróf áætlaður tími í vinnslu
*Hönnuður / framkvæmdastjórn: 150 tímar
*Frágangur / hrífuvinna 2-4 manns: 10 dagar
*Vél og maður: 100-150  tímar
*Timbur/smíðavinna: 150 tímar
Því meiri vinna því betra! svona svæði þarf dekur.

DÆMI UM DIRT SKILPARK
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Háskólasvæðið við Sólborg er falin perla í byggð sem fáir hafa uppgötvað.
Auðvelt aðgengi er að þessu svæði úr öllum áttum og landið gróið og fallegt og án efa fallegasta 
svæðið innan bæjarmarkana. Kjarnaskógur og Hlíðar�all er vissulega í bakgarði Akureyringa en 
fyrir börn og unglinga getur það verið aðeins of langt ferðalag.

Aðgangur að svæði sem þessu myndi breyta aðstöðu fyrir yngri kynslóðina til muna og skapar 
einnig frábært svæði til æ�nga fyrir lengra komna. Hönnun leiða þarf að taka mið af því og góðar 
merkingar með er�ðleika stigum eru mikilvægar.  ( T.d. „blá leið“ / „svört leið“ ).

Svæðið hefur mikinn �ölbreytileika, klappir, grasbalar og gljúfur Glerár og er með eindæmum 
fallegt, skjólsælt og dýnamískt.  Svæði er tilvalið til að byggja upp mini bikepark, æ�ngasvæði 
með mis-kre�andi leiðum og þrautum (features) líkt og hefur verið gert í Öskjuhlíð í Reykjavík.

Uppbygging á þessu svæði gæti hentað stórum hópi hjólara, krökkum og fullorðnum, 
byrjendum og lengra komnum. Tilgangur svæðisins ætti að vera æ�ngasvæði með örlitlu af öllu. 
Nú er þar pumptrack sem mætti snyrta til, viðhalda og endurbæta.

Skátagil er grænt svæði í hjarta miðbæjarins. Frábært landslag til að útbúa 1-3 miskre�andi leiðir fyrir 
�allahjól. Tilvalið er að nota þetta landslag til að ná hæð og gera nokkrar mis kre�andi drop/jump línur 
niður skátagilið.  Svæðið þarf að vinnast vel og frágangur fallegur og svæðinu og hjólörum til sóma. 
Mikilvægt er að hafa brautir þannig gerðar að sem �estir geti hjólað þær. 
ATH: Þarna þarf að vinna með góðan jarðveg og þjöppun  til að minnka sem mest líkur á skemmdum út frá 
frostlyftingu og vatni og ganga fallega frá köntum með grasi svo svæðið haldist fallegt og grænt.

Skoða þarf vel svæðið vel með fráveitu í huga og snjóruðning. 

 

Skátagil 

Slopstyle Skillpark 
leik/æfingasvæði í hjarta bæjarins

Gróf áætlaður tími í vinnslu
*Hönnuður / framkvæmdastjórn: 50 tímar
*Frágangur / hrífuvinna 2-4 manns: 10 dagar
*Vél og maður: 100  tímar
*Timbur/smíðavinna: 50  tímar
Því meiri vinna því betra! Svona svæði þarf dekur.
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Borgir innanbæjar minipark 

Pump/dirt Skillpark dirt og timbur

Þegar um man made feature er að ræða er nauðsynlegt að þeir ha� rétt �æði, séu ekki 
óþar�ega hættulegir og gerðir úr góðu efni; jarðvegi/timbri til að minnka viðhald. 
Frágangur þarf að vera góður til að rykbinda og halda fallegri heildarmynd á svæðinu. 
Gaman er að  blanda saman smíðavinnu og jarðvegs vinnu og notast einnig við 
náttúrlega features sem eru á svæðinu til að fullnýta landslag og hæðarbreytingar.
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Jarðvegur og fráveita

Veljum svæðin vel
Eins og við þekkjum vel eru tvö stærstu atriðin sem þarf að hafa í huga við lagningu 
�allahjólaleiðar landslagið og tegund jarðvegs. Til að koma í veg fyrir endalaust viðhald 
ár hvert og endurbyggingu leiða þarf að eyða miklum tíma í að skoða vel jarðveg og 
vatnsfarvegi á svæðinu áður en er ha�st handa. Gríðarlegar skemmdir geta hlotist af 
völdum vatns og hægt að spara gríðalega orku og tíma með því að leggjast vel y�r þessa 
hluti - og reyna að komast hjá því að leggja leiðir y�r mýrarsvæði og ofan í lægðum.  
Varðandi skillpark svæðin þarf að notast við blandað brotið efni á/í y�rborð svo 
frostlyfting afmyndi ekki alla þá vinnu sem  fer í að fínstilla beygjur og palla.

Varðandi Hlíðar�all og snjóbráð þarf að �nna bestu melana sem standa upp úr og þar 
sem snjór helst ekki fram á sumar. T.d er norðursvæði Hlíðar�alls mun betur til fallið í 
slóðagerð en svampurinn sem er á sjálfu skíða lyftu svæðinu. Grunnurinn að góðri vél 
unninni hjólaleið er rétti jarðvegurinn.  
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Efnisval og tæki

Svæðið og jarðvegur
Þar sem jarðvegur eru lélegur og þarf að vinna með aðflutt efni  er nauðsynlegt að 
hafa gott eftni í efsta lagi sem þjappast og drenar sig og verður ekki sleipt í vætu, þar 
sem það á við t.d í skillpark svæðum og þar sem menn vilja hafa brautin fínar og 
minnka viðhald mælum við með góðu blönduðu efni, 0-19 moldarblandað stígaefni, 
sem þarf að flytja á svæðið, sama efni og er notað í viðhaldsminnstu stíga Kjar-
naskógarHeiðmerkur og víðar. Efnið drenar og þjappast vel og heldur gripi þó mikil 
væta sé og heldur sér vel í frostlyftingu. Ávallt þarf að huga að frárennsli við hönnun 
og frágang svæðisins.

 Tæki og tól
Til að frágangur verði fallegur og viðhald í lágmarki þarf að vanda hönnun leiða með 
réttu flæði og huga að fráveitu vatns. Nauðsynlegt er að móta leiðirnar rétt og vel af 
mönnum með sérfræðiþekkingu á hjólabrautagerð og með vali á réttum tækjum og 
efni. Bestu tækin í þetta eru 5-7 tonna smágrafa með rototilt búnaði og stundum lítil 
jarðvegsþjappa sem er notuð við þjöppun þegar mótun er tilbúin.

Icebike Adventures getur tekið verkefnið að sér, þar er starfsmaður með réttindi á 
gröfu og þekkingu og reynslu af sambærilegum verkefnum. 

 

0-19 moldarblandað stígaefni.

Réttur jarðvegur og vönduð vinnubrögð



Hættum bíla-forfæringum

Reynum að hanna leiðir í hringi
Hver kanast ekki við vesenið að forfæra 2  bíla á undan og eftir hjólatúr. 
Með því að hanna leiðir sem hringleiðir er hægt að byrja hvar sem er.  Það eykur einnig mjög á 
�ölbreytileika hjólaferða. Gott er að ákveða nokkra staði sem upphaf og endi leiða og hafa þar 
upplýsingagjöf / góð skilti með leiðarlýsingum,  staldur til að setjast við og að hafa afdrep í uppha� og 
enda ferðar. 
Einnig væri hægt að bjóða uppá viðgerðastanda, dekkjapumpu og jafnvel þrif-aðstöðu á aðal stæði.

Hættan á að hanna eingöngu stakar downhill hugsaðar leiðir er að fólk fær �jótt leið á sömu 
leiðunum, sumir elska neðri ka�ann á A leið þó að þeir vilji byrja á C leið og svo framvegis. Með því 
að hugsa tengingar erum við búin að �ölga 3 stökum leiðum í TUGI útgáfna af �ölbreyttum leiðum 
og útgáfum til að velja úr og með því einnig dreifa álaginu um svæðið.  Höfum einnig í huga að að 
rafhjólavæðingin er komin á �ug og hönnun leiða þarf að taka mið af því.

Tengjum leiðir saman

Fullnýtum valmöguleikana

A B CA B C

3 leiðir Tugir leiða
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Upplýsingjagjöf og grunn aðstaða

Þjónusta við hjólara
Upplýsinga og þjónustumiðstöð �allahjólarans.
Hvar byrjar og endar �allahjólafríið á Akureyri? Víða erlendis eru svæði sem er skilgreind eru sem 
„bike center“. Staðsett við upphaf og enda ferðar.  

Þar eru góð skilti og upplýsingar sem þarf um vegalengdir og er�ðleikaskig leiða. Þvottaplan 
fyrir hjól og bílastæði. Afdrep fyrir hjólara fyrir og eftir ferð, skýli eða staldur ásamt 
viðgerðarstandi. Borgir eða Kjarnaskógur væru bæði góðir staðir vegna skjólsældar, aðgengis og 
bílastæða. 
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Síðustu ár hafa vinsældir hjólreiða margfaldast og núna eru �allahjólreiðar orðnar það vinsæl 
tegund útivistar að annar hver bíll á ferðalagi um landið er með hjólafestingu á þaki.  
Fjölskyldur ferðast um landið með hjólin sín og velja áfangastaði út frá hjólaleiðum. Undanfarinn 
áratug hafa Akureyringar staðið fyrir góðri uppbyggingu innviða í �allahjólreiðum en við teljum að 
það vanti upp á stuðning við þá sem eru að byrja, - og að víkka skilgreininguna  „Fjallahjólreiðar“. 

Uppbygging fyrir �allahjólreiðar er þörf og dregur að sér æ stærri og �ölbreyttari hóps fólks.  Þetta 
má meðal annars sjá á mikilli aukningu í aðsókn að Skálafelli þar sem Icebike Adventures hefur í 
samstar� við skíðasvæði höfuðborgarinnar byggt upp brautir fyrir �allahjólreiðar síðustu 10 árin. 

Einnig má sjá mjög jákvæða uppbyggingu fyrir ferðamenn og íbúa á Akureyri þar sem hjólahópar 
þar hafa lagt mikinn metnað í að byggja upp brautir og stíga bæði á skíðasvæði Akureyrar og í 
Kjarnaskógi. Mikil aðsókn er í þessi svæði y�r sumartímann. Nú má sjá heilu hópana fara í helgarfrí til 
Akureyrar þar sem �allahjólreiðar eru ástæða ferðarinnar. 

Með góðum stuðningi og vönduðum faglegum vinnnubrögðum getur Akureyri orðið 
lykil-áfangastaður fyrir �allahjólara, með �ölbreyttasta og eftirsóknaverðasta svæðið fyrir 
�allahjólreiðar á landinu. 

Uppbygging og framtíðin
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