LYKILLEIÐIR HJÓLREIÐA Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
MERKINGAR OG VEGVÍSUN – SAMANTEKT

Útfærsla og staðsetning hjólavegvísa – Almennt
Hvað varðar efnisval vegvísa er gert ráð fyrir sama efni og notað er fyrir vegvísa í almenna vegakerfinu,
sjá leiðbeiningar á heimasíðu Vegagerðarinnar.
Allar frágangur á skiltum skal vera á þann hátt að ekki skapist hætta á meiðslum vegfarenda við
árekstur eða viðkomu. Forðast skal og verja hvassa kanta og horn skilta á þann hátt að útfærsla þeirra
verði sem öruggust.
Vegvísa skal setja á sérstaka staura eða slár. Í undantekningartilfellum má setja vegvísa á aðra staði
t.d. annan vegbúnað, staura eða girðingu. Forðast ætti að setja hjólavegvísa á sama staur og almenn
umferðarskilti (undantekning er umferðarskilti fyrir hjólandi). Einnig þarf að hafa gætur af að
hjólavegvísarnir skyggi ekki á önnur skilti.

Mynd 1: Kantur hjólavegvísis skal vera minnst 0,5 m frá götukanti og 0,3 m frá stígakanti.



Staðsetja ætti hjólavegvísa á þann hátt að þeir eru sem sýnilegastir fyrir hjólreiðamenn og
auðvelt að lesa af þeim.



Huga þarf sérstaklega að öryggissvæði vega en mikilvægt er að nota eingöngu viðurkenndan
vegbúnað innan þeirra.



Þar sem vegvísir getur haft áhrif á sjónlengdir er hámarkshæð vegvísis 0,9 m, mælt frá akbraut.



Mælt er með fjarlægðin að undirkanti sé mest 1 m í opnu landi, til að skiltin séu í svipaðri hæð
hvar sem er á lykilleiðunum.

Mynd 2: Leiðbeiningar varðandi hæðartakmarkanir vegvísa.



Fjarlægðin frá jörðu að undirkanti vegvísa skal vera minnst 0,5 m og mest 2,8 m. Þó er leyfilegt
að hafa lágmarkshæð 0,2 m ef yfirborð undir skilti er þannig útfært að ekki myndist hætta á
að t.d. gróður eða snjór skyggi á skiltið.



Hægt er að staðsetja vegvísi yfir hjólastíg en þá er lágmarks hæð undir skilti 2,3 m.



Vegna snjóruðningstækja getur verið nauðsynlegt að setja vegvísi hærra en þó ekki þannig að
hæð undir skilti yfirstígi 2,8 m.



Tryggja skal að skilti snúi ávallt rétt að hjólandi og ekki sé hægt að snúa skiltunum.
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Leiðarmerki

Mynd 3: Dæmi um leiðarmerki. Á merkjunum er hjólamerki með mögulegum lit lykilleiðar og e.t.v. heiti leiðar
eða áfangastaðar. Undirmerki geta sýnt pílur eða upplýsingar varðandi áfangastaði og fjarlægðir.

Mynd 4: Til vinstri eru leiðarmerki sett til staðfestingar á leið. Þar mætti einnig hugsa sér eitt leiðarmerki
hægra megin til móts við minni stíginn. Til hægri má sjá þegar leið liggur gegnum tvenn stígamót. Þar má
merkja með stökum leiðarmerkjum ef x er minna en 50 m og útsýni yfir stígamótin gott.

Merkin eru notuð til að merkja leiðir og sett upp þar sem hætta er á misskilningi í leiðarvali. Einnig
notuð til að minna vegfarendur á hvaða leið þeir eru.


Venjulega er leiðarmerki sett hægra megin leiðar. Það fer þó eftir aðstæðum.



Hægt er nota pílur undir leiðarmerkjum á sér undirskilti.



Þá er hægt að setja fjarlægðir til helstu staða meðfram leiðarmerki en þess konar upplýsingar
eru þá einnig settar á sérstakt undirskilti.



Að hámarki eru settir tveir áfangastaðir á slík undirmerki með lengri fjarlægð efst og styttri
fjarlægð neðst.



Ef notuð eru tvenn undirmerki, annars vegar með fjarlægðum og hins vegar píla, skal pílan
vera neðst.




Undirmerki hafa venjulega sömu breidd og leiðarmerkin.
Leiðarmerkin má útfæra á þann hátt að merking er á báðum hliðum skiltis sem getur verið
hentugt í mörgum tilfellum.
Leiðarmerki með hliðarlengdir 200 mm má að jafnaði setja á staka staura en stærri merki er
að betra að setja á sérstaka skiltastæðu.
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Píluvegvísar

Mynd 5: T.v. ýmsar útfærslur píluvegvísa, t.d. hjólamerki með lit lykilleiðar, EuroVelo merkið, þjónustumerki
og brotin lína kringum hjólamerki. T.h. er uppsetning píluvegvísa þar sem lykilleið liggur gegnum tvenn
stígamót og fjarlægðin milli þeirra er meiri 50 m. Sömu upplýsingar geta verið á báðum hliðum þeirra skilta
sem merkt eru með stjörnu.

Notaðir í stígamótum, þar sem stefnubreyting leiðar á sér stað og þar sem þörf er á að gefa upp
áfangastað.


Á hverjum píluvegvísi er sá staður sem er fjarlægastur efstur.



Píluvegvísar sem vísa í sömu átt skulu vera ofan á hver öðrum og vera jafn langir.

Töfluvegvísar

Mynd 6: T.v. dæmi um töfluvegvísi. T.h. dæmi um uppsetningu töfluvegvísa þar sem tvær lykilleiðir koma
saman við stígamót. Nær stígamótunum væri einnig hægt að setja píluvegvísa til frekari útskýringa.

Töfluvegvísar eru settir rétt áður en komið er að stígamótum, nákvæm staðsetning fer eftir aðstæðum.
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