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Útdráttur 

Fátt hefur haft jafn mikil áhrif á borgarþróun og ör bílvæðing. Lengi framan af var 

einkabíllinn tákn velmegunar og vaxandi lífsgæða og samfara aukinni útþenslu byggðar 

varð hann nauðsynlegur. Síðustu ár hafa margar borgir dregið markvisst úr þjónustu við 

einkabílinn og þannig reynt að draga úr umfangi hans og áhrifum á umhverfi og 

borgarbrag. Tilgangur verkefnisins er að gera grein fyrir bílastæðamenningu í Reykjavík, 

viðhorfi almennings og hegðun gagnvart bílaplönum og notkun á þeim. Einnig að kanna 

hvort mismunandi aðstæður á bílaplönum leiði til mismunandi hegðunar þ.e hvaða þættir í 

umhverfinu stýra því t.d hvort fólk gengur eða ekur á milli verslana sem tilheyra sama 

bílaplaninu. Markmiðið er að kanna hversu algengur óþarfa akstur er á bílaplönum og 

hvort ástæða sé til að leita leiða til að draga úr þessum akstri. Niðurstöðurnar voru að nærri 

helmingur þeirra sem sáust fara á milli staða á sama bílaplani fóru akandi. Skipulagstengdir 

þættir eins og hæfilegar göngulengdir, góðar tengingar og skjól hafa mikið að segja en 

þessir þættir þurfa að fara saman og styðja hver við annan til að hafa teljandi áhrif á 

hegðun fólks. Bæði of lítið og of mikið framboð af bílastæðum stuðlar að óæskilegri 

hegðun ökumanna og auka líkur á að bílum sé lagt ólöglega. Það er unnt að hafa áhrif á 

hegðun fólks með stefnumótandi aðgerðum og draga með þeim hætti úr umfangi bílaplana. 

Algengustu og áhrifaríkustu aðferðirnar eru gjaldskyld bílastæði og skilgreindur 

hámarksfjöldi bílastæða á hverju svæði. 

Efnisorð: Bílastæði, bílaplan, bílvæðing, einkabíllinn, akstur, stöðubrot, skipulag, 

stefnumótun.  

Abstract 

Rapid growth of car use has had a major impact on city development. In the beginning a 

private vehicle was a symbol of prosperity and increasing quality of living. Through the 

past few years, growing number of cities have reduced services to the users of automobiles 

to attempt to reduce the impact of car use and parking on the environment and the 

landscape of the city. The aim of this project was to study the prevalence of people driving 

between different locations within the same parking lot and to assess if such driving can be 

reduced through planning. Also to study what effects availability of parking spaces has on 

people´s behaviour and if parking lots can be reduced with planning and policy making. 

The results showed that nearly half of the people that visited two different locations within 

the same area, drove between the two destinations. Planning factors such as walking 

distances, good connections and shelter are very important, but these factors all need to 

exist and support each other to have a significant effect on people´s behaviour. Both too 

little and too much supply of parking spaces contribute to undesired behavior of drivers 

and increase likelihood that cars will be parked illegally. It is possible to have effects on 

parking and travel behavior by planning and policy making. The most common and 

effective methods are charging for parking and define maximum number of parking spaces 

in each area.  

 



 

Keywords: parking, parking lots, car-dominance, private car, driving, parking violations, 

planning, policy. 
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1 Inngangur 

Yfir helmingur íbúa jarðar býr nú í þéttbýli og ekki er útlit fyrir að breyting verði á því á 

komandi árum. Stöðugur straumur fólks úr sveitum til þéttbýlli kjarna leiða til 

samfélagslegra breytinga sem þörf er að bregðast við. Í því samhengi eru samgöngur 

mikilvægur þáttur því sífellt stærri landsvæði eru lögð undir vegi, bílastæði og önnur 

samgöngumannvirki með ákveðnum neikvæðum afleiðingum sem því fylgja. Þessi stóru 

landsvæði eru nánast undantekningalaust þakin malbiki sem í miklu magni hefur víðtæk 

umhverfisáhrif, og því nauðsynlegt að taka tillit til umhverfisins ef á að skapa og viðhalda 

lífsgæðum í borgum og þéttbýlisstöðum. Helstu umhverfisáhrif eru í stuttu máli þessi; 

malbikið fangar hita, bæði frá sólinni og ökutækjum, sem veldur því að tilfallandi mengun 

eins og útblástur bifreiða og svifryk magnast upp (Botkin og Keller, 2012). Svifryk er 

einmitt nokkuð vel þekkt í Reykjavík og getur reynst hættulegt fólki með astma og aðra 

öndunarsjúkdóma. Einnig geta bílaplön haft mikil áhrif á vatnafar, sérstaklega séu þau stór 

og ekki með sérstökum ofanvatnslausnum, því malbik er ógegndræpt yfirborðsefni og 

hleypir rigningarvatni þ.a.l ekki í gegn. Ef vatnið fær ekki að síast ofan í jörðina með 

eðlilegum hætti, situr það á eða lekur eftir malbikinu þar sem það getur safnað í sig ryki, 

olíu og annarri mengun þar til það kemst í niðurfall og út í sjó. Auk þessara 

umhverfisáhrifa geta bílaplön haft enn frekari áhrif á heilsu fólks. Bílaplön eru almennt 

ekki til þess fallin að stunda mannleg samskipti og geta því haft neikvæð áhrif á mannlíf. Í 

sumum tilfellum er ferðin í og úr bílnum eina hreyfingin og útiveran sem einstaklingar fá, 

þá skiptir máli hvernig bílaplön eru hönnuð; að þau séu örugg gangandi vegfarendum, 

stuðli að jákvæðri upplifun einstaklinga og virki hvetjandi til gangs.       

  Í rannsókn sem framkvæmd var í Reykjavík af Haraldi Sigurðssyni og Níels E. 

Reynissyni (2004), kemur fram að um 48% af borgarlandi fer undir samgöngumannvirki af 

einhverjum toga. Það þýðir að um 48% af landi borgarinnar er undir malbiki, hugsanlega 

með einhverjum af áðurnefndum áhrifum á umhverfi og samfélag. 

  Vegna vaxandi umfangs samgöngumannvirkja undanfarna áratugi, eru bílaplön 

viðfangsefnið hér. Með bílaplani er hér átt við stærri svæði sem eru lögð undir bílastæði og 

eru að finna t.d framan við verslunarmiðstöðvar og stofnanir. Skoðuð var hegðun fólks á 

bílaplönum m.a hvar það leggur bifreið sinni með tilliti til fjarlægðar frá áfangastað, hvort 

bílastæði ætluð hreyfihömluðum og svæði ætluð gangandi séu virt og hvort fólk freistist til 

að aka úr einni verslun í aðra innan sama svæðis. Hugsanlega eru bílaplön í Reykjavík í 

mörgum tilfellum of stór og því ástæða til að skoða hvort ekki sé forsenda fyrir breytingum 

sem stuðla að minnkun þeirra. Fyrir utan öll áhrif sem samgöngumannvirki hafa á 

umhverfi og samfélag, er líklegt að flestum finnist stór malbikaður flötur, ætlaður 

bifreiðum, ekki fallegt landslag og ekki sá borgarbragur sem Reykvíkingar vilja að 

einkenni borgina. Það er því mikill ábati fyrir hverja borg að geta haldið 

samgöngumannvirkjum á borð við bílaplön í lágmarki án þess að það hafi áhrif á skilvirkni 

og flæði borgarinnar.  

 Ritgerðin er byggð upp með eftirfarandi hætti: Að loknum inngangi hefst annar kafli 

þar sem farið er yfir helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið á efninu. Ekki er vitað til þess 

að rannsókn eins og þessi hafi verið framkvæmd áður hérlendis, og eru því aðallega 

erlendar rannsóknir skoðaðar sem á einhvern hátt geta talist sambærilegar eða gagnast við 

gerð verkefnisins. Einnig er farið þar yfir tilgang og markmið verkefnisins og þær 

rannsóknaspurningar sem því er ætlað að svara. 
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Í þriðja kafla er farið í sögulegt yfirlit yfir tilkomu bílsins sem er mikilvægt vegna þeirra 

áhrifa sem bílvæðing hefur haft á byggðarþróun. Vegna þess hve oft Reykjavík hefur verið 

líkt við bandarískar borgir t.d hvað varðar skipulagsþróun, ferðavenjur og bílaeign, þá er 

sérstök áhersla á Bandaríkin þegar fjallað er um sögulega þróun erlendis. Fjórði kafli fjallar 

um bílastæðamenningu. Litið er á þá upphefð sem einkabíllinn hefur notið á liðnum árum 

og skoðuð þau áhrif sem sú upphefð hefur haft á hugafar fólks og hvernig það 

endurspeglast í samtímanum. Í fimmta kafla er gerð grein fyrir þeim svæðum sem eru til 

rannsóknar  hér. Stutt kynning er á svæðunum, á staðháttum þeirra og einkennum auk þess 

sem dregnar eru fram sérkröfur eða áhugaverðar athugasemdir er varðar bifreiðastæði í 

gildandi deiliskipulögum svæðanna sé slíkt þar að finna. Í sjötta kafla er farið yfir þær 

aðferðir sem notaðar voru við gerð verkefnisins. Í sjöunda kafla eru birtar niðurstöður úr 

spurningakönnuninni og athuguninni, þær settar í samhengi og túlkaðar. Í áttunda kafla eru 

umræður um niðurstöðurnar og þær bornar saman við niðurstöður annarra rannsókna þegar 

við á. Í níunda kafla eru dregnar ályktanir út frá rannsókninni og lokaorð. Í tíunda kafla er 

gerð grein fyrir rituðum heimildum sem stuðst var við, við gerð verkefnisins. Að lokum, í 

viðauka, er spurningakönnunin eins og hún var lögð fyrir þátttakendur. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Bílar og þau samgöngu mannvirki sem þeir kalla á taka sífellt meira pláss. Árið 2012 voru 

samkvæmt Ben-Joseph 6oo milljón skráðir bílar og meira en 500 milljón bílastæði í 

Bandaríkjunum einum, og þá eru ótaldir bílskúrar, bílastæðahús og bílakjallarar. Í sumum 

borgum taka bílastæði allt að þriðjung af flatamáli borganna og eru því annar mest ríkjandi 

þáttur í landslagi borga á eftir byggingum (Ben-Joseph, 2012).   

  Kröfur um fjölda bílastæða, sérstök bílaplön eða bílastæðahús koma ýmist frá 

almenningi eða eru settar fram á vegum stjórnvalda. Umfang bílastæða hefur bæði áhrif á 

hvernig bæir og borgir byggjast upp og hvernig almenningur velur að ferðast á milli staða. 

Bílastæði taka almennt mikið landsvæði, stuðla að dreifðari borgum og auka þannig 

vegalengdir. En þrátt fyrir það benda Waerden o.fl (2006) á að bílastæðamál geta þróast 

með ólíkum hætti á hverjum stað fyrir sig eftir staðháttum og það ber að hafa í huga við 

allar rannsóknir tengdar bílastæðum.   

  Bílastæði meðfram helstu götum eru að mati Box (2004) afar hættuleg bæði 

gangandi og akandi vegfarendum. Þau stuðla að þrengslum á gangstéttum og götum sem 

auka líkur á slysum. Slík bílastæði virðast sérstaklega vera vandamál í íbúðagötum þar sem 

framboð af bílastæðum er ófullnægjandi. Hversu hættulegt er að leggja meðfram götum 

veltur á aðstæðum hverju sinni eins og t.d þéttleika bílastæða, breidd gatna, fjölda bíla og 

hraðamörkum. Samkvæmt rannsókn Waerden o.fl (2006),  fjölgar óhöppum um allt að 

40% á aðalgötum þar sem bílastæði eru samsíða götunni, og um allt að 70% í litlum 

húsagötum þar sem bílastæði meðfram götukanti eru leyfð. Þetta er m.a ein af ástæðum 

þess að hin eiginlegu bílaplön fóru að líta dagsins ljós.   

  Bílaplönin áttu að leysa vandann sem farinn var að skapast af allt of mörgum bílum 

sem var lagt meðfram götunum og það gerðu þau. En að mati Donald Shoup (2005) olli 

tilkoma stórra bílaplana jafnframt öðrum vandamálum. Hann telur að skipulögð bílaplön 

hafi hafi haft neikvæð áhrif á þróun bílastæðamenningar með auknu framboði af 

bílastæðum. Því telur hann að notkun einkabílsins aukist á meðan fólk veit að það fær 

líklega frítt bílastæði á áfangastað. Sú vitneskja er því ákveðinn hvati fyrir fólk að keyra 

allar sínar ferðir, enda eru 87% allra ferða í Bandaríkjunum farnar á einkabílnum en aðeins 

1,5% með almenningssamgöngum. Það er því aðallega aðgengi og framboð að bílastæðum 

við áfangastaði, verslanir og vinnustaði sem hefur áhrif á val á ferðamáta. Að hans mati, er 

ekkert sem hefur gert fólk eins háð einkabílnum og möguleikinn á að leggja frítt í lok 

næstum allra ferða. Þetta samræmist rannsóknum Wearden o.fl (2006) á hollenskum 

borgum. Hollenskir ökumenn forðast dýr bílastæði miðbæjarins og leggja frekar í 

íbúðarhverfum rétt utan við miðbæinn þar sem bílastæðin eru ódýrari og jafnvel ókeypis. 

Þetta er sérlega áberandi í Amsterdam. Þessi tilhneiging ökumanna á leið í miðbæinn hefur 

valdið vandræðum í sumum íbúðarhverfunum. Til að sporna við þessari þróun hefur verið 

hrunið af stað átaksverkefni á nokkrum svæðum þar sem algengt er að fólk á leið í 

miðbæinn leggi bílum sínum. Átaksverkefnið miðast við að reynt er að hafa áhrif á 

ferðavenjur fólks með ýmsum tilraunum með það að markmiði að fá fólk til að skipta um 

ferðamáta. Það sem niðurstöðurnar sýna er að mikill meirihluti ökumanna kærir sig ekki 

um að breyta hegðun sinni svo lengi sem þeir eiga möguleika á að leggja bílum sínum frítt. 

Gott aðgengi að bílastæðum hvetur til notkunar einkabíls, einkum ef þau eru gjaldfrjáls, en 

gjaldtaka á bílastæðum dregur úr áhuga (Waerden o.fl, 2006). Bílastæði eru þjónusta sem 

Shoup (2005) bendir á að eru að sjálfsögðu ekki ókeypis heldur innheimti gríðarleg útgjöld 
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í samfélaginu. Af þeim sökum segir hann að það sé ekkert til sem heitir "ókeypis" 

bílastæði. Kostnaður við bílastæði er falinn í hærra verði fyrir allt annað í samfélaginu, 

efnahagslífi þess og umhverfi. Þegar raunverulegur kostnaður við bílastæði er falinn í verði 

á öðrum vörum, þjónustu og almannagæðum er ekki hægt að borga minna fyrir bílastæði 

með því að nota þau minna. Samtvinnun á kostnaði við bílastæði við verð fyrir önnur 

almannagæði skekkir þannig val á ferðamáta almennings og setur einkabílinn í forgang yfir 

almenningssamgöngur, hjólreiðar og göngur.   

  Undanfarin ár hafa rannsóknir á ferðamáta aukist mikið hérlendis og þrátt fyrir ýmsar 

aðgerðir til að styrkja almenningssamgöngur og bæta aðstöðu gangandi og hjólandi, er 

einkabíllinn ennþá algengasti ferðamátinn í Reykjavík. Reykjavík er að mörgu leyti 

sambærileg bandarískum borgum hvað varðar umfang og skipulag samgöngumannvirkja 

og hefur einkabíllinn um nokkuð langt skeið verið ríkjandi ferðamáti innan borgarinnar. 

Samkvæmt könnun á ferðavenjum almennings sem gerð var af Bjarna Reynarssyni 

sumarið 2010, þá ferðuðust 81% á einkabíl, 11% gangandi eða hjólandi og 4% með 

almenningsvögnum. Samkvæmt ferðamátakönnun Gallup frá 2002 voru um 50% allra 

ferða einkabílsins styttri en 2 km og 60% styttri en 3 km. Bara þessar tölur gefa til kynna 

að Reykjavík sé bílvæn og því til stuðnings er fjöldi bílastæða um alla borg. Ekki er þó 

vitað hver heildarfjöldi bílastæða er í borginni.   

  Hegðun fólks á bílaplani hefur verið skoðuð og hvernig má hafa áhrif á venjur fólks. 

Sérstaklega hefur borið á rannsóknum sem beinast að aðferðum fólks við að leggja bílum 

sínum. Leit að bílastæði getur verið afar flókið ferli samkvæmt rannsóknum Polak og 

Axhausen (1990). Sá tími sem fólk eyðir í bílum sínum er einnig mis mikilvægur og er 

tíminn sem fólk hringsólar í leit að bílastæði t.d að jafnaði talinn dýrmætari en tíminn sem 

tekur að komast á milli staða. Einnig benda þeir Polak og Axhausen (1990) á að 

bílastæðamál þurfi  fjölbreyttar rannsóknir vegna fjölda undirliggjandi þátta í 

hegðunarmunstri einstaklinga í leit að bílastæði. Rannsókn Waerden, Borgers og 

Himmermans (2006) sýnir að í hollensku borginni Eindhoven réðu fjarlægðir oftast 

úrslitum um val á bílastæði, bæði frá bílastæðinu í greiðslutækið og frá bílastæðinu  að 

áfangastað.  En samkvæmt Todd (2013) er mjög misjafnt hversu langt fólk er tilbúið til að 

ganga frá bílastæði að áfangastað. Vegalengdirnar fara bæði eftir ástæðu ferðarinnar og eru 

að auki háðar staðarháttum hverju sinni og líkamlegu atgervi einstaklinga. 

Skammtímastæðum á bílaplani við verslanir ætti að jafnaði að reyna að halda undir 100m 

frá áfangastað. Fólk er almennt viljugra að ganga lengri vegalengdir þegar lagt er til lengri 

tíma og má gera ráð fyrir að fólk sé viljug til að ganga 300m og jafnvel lengra séu 

aðstæður fyrir gangandi vegfarendur góðar. Umhverfið og upplifun fólks á umhverfinu á 

mikinn þátt í því hversu viljugt fólk er að ganga lengra en það nauðsynlega þarf. Upplifun 

fólks á göturýminu er að mati Gehl o.fl (2006), bundið sjónarhorni og fjarælgð. 

Mikilvægasti þátturinn er þó hraðinn sem sem fólk ferðast á. Almennur gönguhraði fólks er 

í kring um 5 km/klst og þarf því umhverfið að miðast við þann hraða ef gert er ráð fyrir að 

fólk gangi. Þar þarf umhverfið að vera í mannlegum kvarða að stærð til að gangandi 

vegfarendur verði hluti að umhverfinu og upplifun þeirra af því verði sem best. Í þessum 

kvarða mynda jarðhæðir bygginga götumyndina sem vegfarendur upplifa og þarf hún að 

vera lífleg og aðlaðandi til að laða fólk að og hvetja það til gangs. Lífleg götumynd 

samanstendur af mörgum litlum rýmum og til að ná sem mestum fjölbreytileika þarf allt að 

20-25 innganga á hverja 100m. Öll smáatriði í nærumhverfinu eru mikilvægur þáttur í 

upplifun gangandi vegfarenda. Smáatriðin eru hinsvegar óþörf þar sem ætlast er til að sé 

ekið því þau eru síður greinanleg á þeim hraða sem ekið er á. Í sífellt auknu mæli eru 

borgir ætlaðar akandi umferð með stórum einhæfum byggingum, umfangsmiklum 

bílaplönum og langt á milli innganga. Algengt er að fólk þurfi að ganga í þessu umhverfi 
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sem raunverulega er hannað fyrir bíla og lítið sem ekkert að sjá fyrir gangandi vegfarendur. 

Í Kansas borg í Bandaríkjunum hefur komið í ljós að slík bílaplön eru oft of stór með of 

mörg bílastæði sem standa mikið til auð og í kjölfarið freistast ökumenn frekar til óþarfa 

aksturs á þeim en ef stæðin væru færri og ekki væri víst að fá alltaf laust stæði Kansas 

City, 2013).  

  Samkvæmt Ben-Joseph (2012) eru afar blendnar tilfinningar í garð bílastæða.  

Bílastæði eru ýmist talin of fá, of mörg, of dýr, of ódýr, af hinu illa, nauðsynleg eða merki 

um mannlíf og þróun. Hann telur að ekki sé nægilega hugað að hönnun bílaplana því hann 

telur að einmitt hönnun þeirra stýri upplifun fólks af viðkomandi bílastæði í heild sinni og 

það hafi áhrif á hegðun, orkunotkun, mannlíf, öryggi og ásýnd borgarumhverfisins. Þessi 

hefðbundnu stóru, opnu og einhæfu bílaplön sem ítrekað eru gagnrýnd fyrir vankanta 

þeirra eru að hans mati of algeng. Of fá bílaplön eru hönnuð af metnaði, með 

umhverfisvænar lausnir, öryggi og orkusparnað að leiðarljósi. En bílaplön hafa gjarnan 

talsverð umhverfisáhrif og sem dæmi, þá skoðaði Höglund (2004), hvernig mismunandi 

aðstæður og aðferðir við að leggja bílum í stæði getur valdið mis miklum útblæstri 

gróðurhúsalofttegunda. Niðurstöðurnar voru að þó að útblástur sé mis mikill eftir 

aðstæðum hverju sinni, er hann að jafnaði meiri inni á bílaplönum en í hefðbundnum 

akstri. Hann telur að það gildi líka um orkunotkun ökutækja, að orkunotkun sé meiri í 

aksturslagi þegar bílum er lagt en í hefðbundnum akstri og hvetur hann til frekari 

rannsókna á þessu sviði.    

  Margar borgir hafa þurft að leita leiða til að hvetja almenning til að nota annan 

ferðamáta en einkabílinn, eða a.m.k þurft að fyrirbyggja að það sé ekið um svæði þar sem 

hæglega er hægt að ganga. Ýmsar leiðir hafa verið farnar til að reyna að hafa áhrif á 

ferðamáta fólks t.d með því að setja gjaldskyldu á bílastæði, fækka bílastæðum, bæta 

tengingar, bæði inn á svæði og innan þeirra, fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur ásamt 

markvissri stefnumótun og áætlunargerð. Í Osló og Þrándheimi er t.d leitast við að stýra 

framboði af bílastæðum í gegn um stefnumótun, og  þannig reynt að draga úr umferð 

einkabíla til að bæta borgarbraginn. Strangar reglur eru um hámarks fjölda bílastæða 

miðsvæðis í báðum þessum borgum til að stuðla að notkun almenningssamgangna 

(Hildigunnur Haraldsdóttir og Harpa Stefánsdóttir, 2010). Stjórnvöld í London eru á meðal 

þeirra sem ákvarða bílastæðafjölda út frá stærð íbúðarhúsnæðis, þar sem gert er ráð fyrir 

fleiri bílum í stærra húsnæði. Þessi hugmyndafræði tíðkast víðar, meðal annars hérlendis. 

Með nýrri byggingarreglugerð sem tók gildi 2012 var dregið úr fyrri kröfum um fjölda 

bílastæða. Í byggingarreglugerð 44/1998, var t.d kveðið á um lágmarksfjölda bílastæða á 

tiltekinn fjölda fermetra. Þessi lágmarksfjöldi hefur nú verið lagður af og fjöldi bílastæða 

fyrir ný svæði ákvarðaður í deiliskipulagi hverju sinni. Skýr stefnumótun er að mati Petiot 

(2004), lykilatriði í þróun bílastæða og öflugt stjórntæki til að stýra venjum ökumanna í þá 

átt er stjórnvöld telja æskilega. Undir þetta taka þeir Moriarty og Honnery (2012), en þeir 

vilja meina að það sé ekki rétt nálgun að einblína á tækniframfarir til að draga úr 

orkunotkun í samgöngum, heldur séu það utan aðkomandi þættir sem skila mun betri 

árangri, eins og lög og reglugerðir sem eiga að stýra athöfnum einstaklinga í átt til betri 

vegar. Stefnubreyting stjórnvalda er nauðsynleg að mati Shoup (2005), og telur hann að 

auka þurfi gjaldtöku fyrir bílastæði. Tekjur af bílastæðum telur hann að eigi að renna til 

samfélagslegrar uppbyggingar í viðkomandi hverfi. Jafnframt telur hann að bílastæða 

vandi samtímans sé tilkominn af því hvernig götustæðum í umferðargötum hefur stöðugt 

verið fjölgað eftir þörfum. Þetta vandamál telur hann að megi leysa í þremur skrefum: 1) 

með gjaldtöku af bílastæðum, 2) með því að nýta tekjur af gjaldtöku í viðkomandi hverfi 

og 3) stuðla að stefnubreytingu þar sem allar fyrri kröfur t.d um lágmarksfjölda bílastæða 

eru fjarlægðar. Þessi atriði telur hann vera lykilþætti í átt til framfara og að engar tekjur 
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ríkissjóðs geti innheimt jafn háar upphæðir á jafn auðveldan hátt, ásamt því að bæta 

samgöngur, landnýtingu og umhverfið. Samskipti yfirvalda við almenning telja Liu o.fl 

(2012) að séu alltaf viðkvæm er kemur að umræðu um bílastæði. Þeir telja því að öll 

framvinda bílastæðamála séu undir því komin hvernig stjórnvöld kynna almenningi 

ákvarðanir varðandi bílastæði og nauðsynlegar áherslubreytingar. Að sögn Ben-Joseph 

(2012) eiga flest samfélög langt í land hvað varðar skipulagsgerð, framkvæmd og 

stefnumótun í bílastæðamálum. Hann telur það þó ekki alslæmt vegna þess að það gefur 

skipulagsyfirvöldum svigrúm til að meta hve miklir möguleikar felast í endurskoðun 

bílastæða, samfélaginu til hagsbóta. 

2.1 Tilgangur og markmið 

Tilgangur verkefnisins er að gera grein fyrir bílastæðamenningu í Reykjavík samtímans, 

viðhorfi almennings og hegðun gagnvart bílaplönum og notkun á þeim. Sérstaklega eru 

kannaðar aðstæður og hegðun ökumanna við verslunarkjarna við Korputorg, verslunar- og 

þjónustukjarna við Spöngina og Skeifu og Fen, og loks við Háskóla Íslands. Markmiðið er 

að kanna hversu algengur óþarfa akstur er á bílaplönum og hvort ástæða sé til að leita leiða 

til að draga úr þessum akstri.  

  Rannsóknarspurningum verkefnisins er ætlað að skoða eftirfarandi atriði:  

1. Hversu algengt er að fólk aki á milli staða innan sama bílaplans og er hægt að draga 

úr því með skipulagi? 

2. Hvaða áhrif hefur framboð af bílastæðum á hegðun almennings á bílaplönum?  

3. Er hægt að draga úr umfangi bílaplana með því að hafa áhrif á hegðun fólks með 

skipulagi og stefnumótun ? 
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3 Byggðaþróun og samgöngur 

Stöðug fólksfjölgun, stjórnmál og styrjaldir, iðnbyltingin og þróun í menningu og listum 

eru á meðal þeirra þátta sem hafa haft mikil áhrif á borgarþróun í gegn um aldirnar 

(Mumford, 1961). Fáir þættir hafa átt jafn ríkan þátt í að móta lögun og þróun 

borgarumhverfisins eins og samgöngur. Lengi framan af takmarkaðist útþensla borga við 

viðráðanlega göngulengd, þar sem almenningur fór jafnframt allra sinna ferða fótgangandi 

(Pacione, 2009). Jafnvel þegar borgir og þéttbýlisstaðir voru í útþenslu, stækkuðu þeir ekki 

meira en svo að vinir, vandamenn, verslanir og allt sem þurfti til daglegs lífs var enn í 

göngufæri (Mumford, 1961). Borgirnar voru vanalega afar þéttbyggðar og starfsemi þeirra 

mjög blönduð. Þetta borgarstig hefur gjarnan verið nefnd gönguborgin (e. Traditional 

Walking City) og var ríkjandi alveg fram á 19.öld (Pacione, 2009).   

  Með tilkomu lesta og sporvagna styttust vegalengdir og fjarlægðir voru ekki lengur 

bundnar við göngutíma. Hægt var að ferðast úr einum borgarkjarna í annan á tiltölulega 

skömmum tíma og því voru vegalengdir ekki lengur hindrun sem hélt aftur af borgarvexti 

(Mumford, 1961). Ör þróun járnbrauta og sporvagna á seinni hluta 19. aldar stuðlaði að 

frekari útþenslu og aukinni úthverfamyndun. Þéttbýlir kjarnar tóku að myndast meðfram 

lestarteinunum utan við þéttan miðjukjarnann. Þetta borgarstig hefur verið nefnt 

sporaborgin (e. Transit City) og einkenndist af blandaðri landnotkun en mismiklum 

þéttleika sem fór minnkandi með aukinni fjarlægð frá miðkjarnanum (Pacione, 2009). 

 Samgöngur höfðu víðtæk áhrif á borgarþróun en ekki einungis með vaxandi umfangi 

samgöngumannvirkja. Með vaxandi umferð eftir 1870, einokuðu vélknúin ökutæki 

göturnar svo margar þeirra urðu hættulegar gangandi vegfarendum. Allt það mannlíf sem 

áður var á götunum þurfti því að færast annað. Börn urðu t.d að færa leik sinn í bakgarða 

eða almenningsgarða og til urðu sérstakir leikvellir. Fullorðna fólkið þurfti einnig að færa 

sig af götunum svo úr varð annarskonar nýting á borgarrýminu (Mumford, 1961).  

  Fyrsta ráðstefnan um borgarskipulag í Bandaríkjunum átti sér stað í Washington árið 

1909. Skipuleggjendur á ráðstefnunni töldu brýnt að hafa þarfir framtíðarinnar að 

leiðarljósi. Lögð var áhersla á mikilvægi samgangna í landnotkun komandi ára og 

mikilvægi þess að stuðla að góðum tengingum innan þéttbýlis. Samgöngur voru tæki til að 

beina vexti og þróun í fyrirfram ákveðna átt og þarf af leiðandi var gjarnan litið á komu 

bifreiðanna sem ákveðna lausn á samgöngumálunum. Áherslubreytingar í skipulagsmálum 

urðu ekki fyrr en löngu seinna þegar fór að bera á ört vaxandi útþenslu byggðar, 

eldsneytisþörf, þrengslum og mengun, vegna ört vaxandi bílvæðingar (Brown, Morris og 

Taylor, 2009).  

   Bandarískt borgarskipulag breyttist verulega á árunum 1950 til 1970 með vaxandi 

áherslu á notkun einkabílsins. Fyrir heimsstyrjöldina síðari var skipulag bílastæða afar 

fátítt í bandarískum borgum en lagning þjóðvegakerfisins upp úr 1950, lágt eldsneytisverð 

og breyttar framleiðsluaðferðir bílaframleiðenda urðu þess valdandi að bílaeign 

almennings jókst verulega. Í kjölfarið fóru að koma fram reglugerðir og ýmis 

skipulagsákvæði tengd samgöngum og bílastæðum sem endurspegla þær lífsstílsbreytingar 

sem gengu yfir bandarísku þjóðina svo borgir og bæir þróuðust úr þéttri blandaðri byggð 

fyrri tíma í úthverfavæðingu og dreifða, aðskilda landnotkun. Þessi mikli aðskilnaður og 

auknar vegalengdir urðu til þess að bílaeign var ekki lengur munaður heldur nauðsyn 

(Favro, 2013). Breiðgötur urðu algengar í stórborgum og ekki síður á dreifbýlli stöðum N-

Ameríku þar sem þeirra var í raun ekki þörf og kostuðu íbúa hærri skattgreiðslur. En 
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breiðgöturnar voru ákveðið stöðutákn og þóttu merki um framfarir. Í stað þéttu 

markaðstorganna áður fyrr, tóku stakar verslanir að rísa meðfram breiðgötunum, hver með 

sitt bílaplan, sem ætlað var viðskiptavinum viðkomandi verslunar. Vegalengdir styttust 

með tilkomu einkabílsins og samskipti á milli fjarlægra staða bötnuðu. En að vissu leyti 

lengdust vegalengdir líka. Með landbruðli sem fylgdi útþenslu borga og dreifðara þéttbýli, 

lengdust einnig allar göngulengdir. Það varð oft lengra að ganga á áfangastað frá 

viðkomandi bílastæði en það var að ganga frá stoppistöð almenningssamgangna á 

áfangastað í þéttari borgum (Mumford, 1961). Bílaborgin, þróaðist í það að vera dreifð um 

stórt landsvæði með fáa íbúa á hektara og áberandi aðskilnað í landnotkun. 

Úthverfamyndun jókst og var ætlað að uppfylla sífellt háværari kröfur almennings um 

aukið landrými og betri lífsgæði, en kostuðu áður óþekkt bruðl á landi og öll starfsemi varð 

aðgreind eftir svæðum (Pacione, 2009). Mynd 1 sýnir þessi þróunarstig í þéttbýlisvexti 

samfara breyttum samgöngum. 

 

Mynd 1.  Áhrif samgangna á borgarþróun. Heimild – Pacione, 2009. 

3.1 Tilkoma einkabílsins 

Bílum var í fyrstu tekið fagnandi af íbúum þéttbýlisstaða í kring um aldamótin 1900. Bílar 

voru framan af taldir vera lykillinn að betra lífi í borgum því þeir buðu upp á meiri 

útþenslu þeirra og í kjölfarið meira rými fyrir íbúa sem gjarnan bjuggu mjög þétt í vaxandi 

iðnaðarborgum. Að auki komu bílar í stað hrossa og voru þeir taldir stuðla að hreinni og 

betri borgum (Melsen, 2012). Þetta viðhorf fór dvínandi er leið á 20. öldina samfara sífellt 

fleiri vandamálum sem tengdust aukinni bílvæðingu, fjölgun bifreiða og því landrými sem 

þær þurftu (Pacione, 2009). 
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Lengi framan af höfðu Íslendingar ekki marga valmöguleika í samgöngum. Þegar 

fyrstu bifreiðarnar héldu innreið sína til Íslands árið 1904 var aðstaða til aksturs heldur 

bágborin enda innviðir samfélagsins reistir á allt öðrum grundvelli. Lítið var um vegi og 

voru nánast bara slóðar og troðningar sem gjarnan voru mjóir, holóttir og oftar en ekki 

blautir og drullugir. Umferðarlög eða reglur um ríkjandi umferð voru í fyrstu ekki til staðar 

og umferðin samanstóð af gangandi, hjólandi og ríðandi vegfarendum í bland við hesta og 

hestvagna (Sigurður Hr. Hreiðarsson, 2004).   

  Bifreiðum fjölgaði hægt fyrstu árin en þó var um einn bíll á hverja 134 íbúa í 

Reykjavík og í lok 3. áratugarins var einn bíll á hverja 35 íbúa (Ingibergur Bjarnason og 

Örn Sigurðsson, 2003). Bílaeign landsmanna fjölgaði verulega á árunum eftir stríð. Í árslok 

1946 voru Íslendingar 132.750 talsins og heildar bílaeign landsmanna var 7.146 bílar 

(Sigurður Hr. Hreiðarsson, 2004). Síðan þá hefur ekkert lát verið á fjölgun bifreiða á 

Íslandi að undanskilinni smá niðursveiflu á tíunda áratug síðustu aldar og fyrst eftir 

efnahagshrunið 2008 eins og sjá má á mynd 2.  

 

Mynd 2. Fjöldi bifreiða á Íslandi frá árinu 1950-2011. Heimild - Hagstofa Íslands, 2013. 

 

 Miklar samgöngubætur fylgdu aukinni bifreiðaumferð. Vegalengdir styttust og 

fjarlægari staðir komust í umferðasamband við Reykjavík á mun skemmri tíma en áður og 

margfaldaði það öll samskipti (Trausti Valsson, 2002). 

3.2 Þróun bifreiðastæða 

Fyrstu bifreiðarnar voru ákaflega viðkvæmar fyrir veðrum og vindum og þær var því 

nauðsynlegt að geyma innandyra (Melsen, 2012). Fyrstu bílskúrarnir voru eins og hverjar 

aðrar geymslur, sem að jafnaði féllu inn í byggðina og utan frá var venjulega ekki hægt að 

segja til um hvaða geymsluskúrar höfðu að geyma bíl. Gjaldið fyrir að fá að geyma bíl var 

vanalega það sama og greitt var fyrir að geyma hesta (Melsen, 2012). Strax á fyrstu árum 

20. aldar voru bílastæði orðin að vandamáli á sumum svæðum því gríðarleg 

framleiðsluaukning hafði átt sér stað, sérstaklega í Frakklandi og Bandaríkjunum, með 

vaxandi bílaeign víðsvegar í heiminum í kjölfarið (McDonald, 1997). Snemma var byrjað 

að reyna að sporna við því að bílum væri lagt samsíða umferðagötum þar sem þeir voru oft 

fyrir umferð. Auk þess þótti það heldur ekki skynsamleg nýting á göturýminu að leggja 
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það undir kyrrstæðar bifreiðar (Weinberger, Kaehny og Rufo, 2010). Bílahús á fleiri en 

einni hæð var því hagnýt lausn. Þessi fyrstu bílahús voru afar nýtískuleg og tæknileg. 

Starfsmaður tók við bílnum við innganginn, sendi hann á milli hæða með lyftu þar sem 

aðrir starfsmenn sáu um að leggja honum í stæði. Vandamálið var þó að í sífellt örari 

samfélögum þótti fljótlega taka of langan tíma að fara með bílana og sækja þá í bílahúsin, 

auk þess sem búnaðurinn og þjónustan þóttu of kostnaðarsöm. Það varð því að finna 

einhverjar fjölbreyttari lausnir á bílastæða vandanum. Í kjölfarið var farið að hanna margra 

hæða bílastæðahús þar sem rampur tengdi saman hæðirnar og ætlast var til að bifreiða 

eigendur leggðu bílum sínum sjálfir. Það var þó allt annað en einfalt að hanna rampana og 

vandasamt að útfæra þá vel. Það þurfti að nýta allt pláss sem best og því máttu ramparnir 

ekki vera of langir og taka of mikið pláss. Ef ramparnir voru of stuttir þá voru þeir 

óhjákvæmilega einnig brattir og það gat þýtt að bílarnir drifu ekki upp á næstu hæð. Það 

var því talsverð áskorun að skapa bæði skilvirk, örugg og aðgengileg bílahús (Melsen, 

2012).    

  Ör bílvæðing í Bandaríkjunum er sennilega hvað best sýnileg í borginni Detroit, sem 

hefur allar gerðir bílastæða og bílahúsa. Sem dæmi má nefna Fisher bílahúsið, sem var 

hannað á þriðja áratug síðustu aldar af Albert Kahn. Bílahúsið var ellefu hæða bygging 

með bílastæði fyrir ellefuhundruð bíla og var samtengd við tuttugu og átta hæða turn með 

skrifstofum á fyrstu ellefu hæðunum. Hugmyndin var að starfsmenn á skrifstofunum gætu 

lagt á þeirri hæð sem þeir störfuðu á og farið beint úr bílnum að sinna vinnu sinni. 

Bílahúsið þótti ekki aðeins hið glæsilegasta heldur var það einnig talið búa yfir 

nýstárlegum lausnum og endurspegla þarfir framtíðarinnar (McDonald, 1997).    

  Vegna þess hve samgöngur og bílastæði urðu sífellt umfangsmeiri, leituðust 

arkitektar og hönnuðir almennt við að nýta plássið sem best og koma sem flestum bílum 

fyrir á sem fæstum fermetrum. Það varð til þess að hæðum bílahúsa tók að fjölga þó það 

væri ekki alveg í samræmi við hugmyndir skipuleggjenda. Í kjölfarið, á fjórða áratugnum, 

fóru menn því að horfa í þveröfuga átt og huga að því að byggja neðanjarðar. Fyrsta 

bílahúsið í formi bílakjallara var tilbúið til notkunar síðla árs 1942 í San Francisco og var 

það fyrsta bílahúsið sem var alfarið neðanjarðar og upphafið að þróun þeirra bílakjallara 

sem í dag má finna um allan heim. Bílahús eru ennþá reist en hugmyndir um þau sem 

háhýsi eru úr sögunni (McDonald, 1997).   

  Skortur á bílastæðum hefur þróast sem vandamál í gegn um tíðina. Í fyrstu var 

bílastæða skortur einfaldlega talinn stafa af því að framboð væri ekki nóg. Um miðja 

síðustu öld hófust umræður um að í raun væri nægt framboð af bílastæðum. Vandinn væri 

hinsvegar sá að þau voru ekki öll á réttum stöðum og skortur væri á betri stjórnun 

framboðs og eftirspurnar auk þess sem skipulag þeirra í borgarrýminu væri almennt ekki 

nógu gott. Skortur á bílastæðum væri mestur miðsvæðis á meðan nægt framboð bílastæða 

væri í úthverfum og utan við verslunar og þjónustukjarna sem ekki væru staðsettir 

miðsvæðis. Í þeim tilvikum þar sem borgir hafa sett fram hámarksfjölda bílastæða, er 

vandamálið talið vera of mikið framboð af þeim eða of mörg bílastæðanna staðsett á götum 

þar sem þau geta haft truflandi áhrif á umferð (Weinberger, Kaehny og Rufo, 2010). Að 

finna jafnvægi í stjórnun framboðs og eftirspurnar þeirra bílastæða sem eru til staðar er 

verðug áskorun til allra sem koma að skipulagi í ljósi þess að skortur á bílastæðum veldur 

því stundum að fólk leggur bílum sínum ólöglega sem jafnvel hefur áhrif á umferðaflæði 

og öryggi annarra vegfarenda (Pacione, 2009). 

3.2.1   Þróun bílastæða í Reykjavík 

Þrátt fyrir að bílvæðing færi fremur rólega af stað hér á landi varð snemma talsverður 

glundroði í umferðamálum í Reykjavík og árið 1919 voru settar fyrstu reglur um bílastæði. 
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Átti hver bíll í bænum að eiga sérstakt bílastæði og af því var greitt gjald (Ingibergur 

Bjarnason og Örn Sigurðsson, 2003). Fyrstu lög um bílastæði er að finna í 15.gr 

lögreglusamþykktar fyrir Reykjavík frá árinu 1930. Þar segir að leigubifreiðar til 

mannflutninga megi standa á Vitatorgi, Óðinstorgi og Hólatorgi gegn 5 kr mánaðargjaldi. 

Á Lækjatorgi var mánaðargjaldið talsvert hærra eða 25 krónur enda fjölfarnari og 

arðbærari staður en hinir. Einkabifreiðar máttu eiga föst stæði gegn mánaðargjaldi upp á 2 

krónur á Vitatorgi, Kirkjutorgi, Vallarstræti og í Thorvaldssenstræti. Á öðrum stöðum 

mátti einungis leggja tímabundið og var hámarkstími þrjár klukkustundir (Sigurður Hr. 

Hreiðarsson, 2004).   

  Árið 1953 voru í Reykjavík skráðar 5.365 bifreiðar en samkvæmt talningu voru  

bifreiðaskúrar aðeins 1.524 og því ljóst að ekki var unnt að geyma alla bíla inni eins og 

gert var ráð fyrir í upphafi. Ör vöxtur borgarinnar eftir stríð olli miklum húsnæðisvanda og 

áttu Reykvíkingar nóg með að koma þaki yfir eigið höfuð svo bygging bifreiðaskúra var 

ekki í forgangi þrátt fyrir öra fjölgun bifreiða í borginni. Bílastæðum var því komið fyrir 

undir berum himni hvar sem rými til þess gafst (Ingibergur Bjarnason og Örn Sigurðsson, 

2003). Það má því segja að 4.841 bifreið hafi staðið á götum úti allan sólarhringinn og 

þannig bæði torveldað umferð og jafnvel ollið slysum. Í tilraun til að kljást við vaxandi 

umferðarvanda fór formaður vörubílstjórafélagsins Þróttar til Bandaríkjanna árið 1956 til 

að skoða bandaríska umferðarmenningu og ekki síður að læra af mestu bílaþjóð heims að 

fást við umferðaraukninguna. Honum þótti umferðarþunginn þar vestra svo sláandi að í 

umfjöllun sinni um ferðina segir hann m.a „Það getur enginn skilið bílamergðina í 

vesturheimi, sem ekki hefur séð ameríska umferð með eigin augum“. Hann lýsir aðdáun 

sinni á ýmsum framúrstefnulegum lausnum Bandaríkjamanna í samgöngu- og 

skipulagsmálum sem Íslendingar ættu að taka sér til fyrirmyndar. Þar kynnist hann m.a 

bílahúsum eins og fjallað er um hér að framan og lýsir þeim, ásamt öðru sem fyrir augu 

bar, í grein í morgunblaðinu Laugardaginn 16.mars 1957. Hann taldi bílastæðahús, eða 

„parkhús“ þessi vænlega fjárfestingu þar sem þau spara ekki bara pláss, heldur skila 

yfirleitt einnig dágóðum arði (Friðleifur I. Friðriksson, 1957). Í kjölfarið fóru ráðamenn að 

velta fyrir sér byggingu á slíkum bílahúsum og hófust umræður um hentuga staðsetningu 

og stærð. Nokkur bið varð þó á því að þessi bílahús yrðu að raunveruleika. 

3.3 Áhrif bílvæðingar á þróun þéttbýlis í 

Reykjavík 

 Fyrstu skipulagstengdu ákvarðanirnar í Reykjavík voru að öllum líkindum í höndum 

þáverandi landfógeta, Skúla Magnússonar þar til sérstakur bæjarfógeti var skipaður í 

Reykjavík árið 1803 en síðar var stofnuð sérstök byggingarnefnd í Reykjavík árið 1839 

(Páll Líndal, 1982).  

  Rit Guðmundar Hannessonar læknis „Um skipulag bæja,“ kom út árið 1916 var 

fyrsta heilsteypta íslenska ritið um skipulagsmál. Þar varar Guðmundur við að öllum 

gerðum húsnæðis sé blandað saman t.d fjósum og verslunum, fjárhúsum og íbúðarhúsnæði. 

Ritið varð undirstaða að frumvarpi til laga um skipulag 1917, sem samþykkt var síðar með 

nokkrum breytingum árið 1921 og í kjölfarið kom út fyrsta heildarskipulag bæjarins árið 

1927. Skipulagið hlaut nokkra gagnrýni fyrir að vera of smátt í sniðum og göturnar væru 

almennt of þröngar og einungis hannaðar fyrir hesta og hestvagna, en ekki gert ráð fyrir 

framtíðarþróun eins og t.d fjölgun bifreiða (Páll Líndal, 1982).  

  Um 1960 urðu þáttaskil í skipulagssögu Reykjavíkur er vinna hófst við gerð 

aðalskipulags fyrir alla borgina. Kunnur danskur skipulagsarkitekt, prófessor Peter 

Bredsroff, var aðalhöfundur þess. Í skipulagstillögunni frá 1965, var áberandi hve skýr 
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aðgreining er á milli svæða eftir notkun, þ.e eftir því hvort um var að ræða íbúðarbyggð, 

miðbæ eða atvinnusvæði. Vegalengdir voru meiri og stórar umferðaræðar látnar tengja 

saman borgarhluta. Að hluta var það aukinn umferðarhraði sem varð til þess að mjög 

eftirsóknavert var að greina sem mest gangandi umferð frá bílaumferðinni. Útbúnar voru 

sérstakar gangstéttar meðfram götuhliðum, byggðin var dregin meira inní byggingarreitina 

og algengt var að grænar spildur væru meðfram umferðargötunum (Pétur H. Ármannsson, 

1999). 

  Eins og þegar hefur komið fram, komu menn snemma auga á tengingu landnotkunar 

við samgöngur og sáu að með skipulögðum samgöngum má stýra ferðavenjum fólks. Á 

síðari árum hafa aftur sprottið umræður um þessa tengingu samgangna og 

landnotkunarskipulags en á annan hátt en áður. Nú er það sjónarmið að verða sífellt 

algengara að mögulegt sé að breyta og stýra ferðavenjum með þéttari og blandaðri byggð 

sem eykur möguleika fólks á að nýta sér aðra ferðamáta en einkabílinn, sem dregur úr þörf 

fyrir umfangsmikil samgöngumannvirki eins og bílstæði, sem aftur skapar ný tækifæri fyrir 

þéttingu byggðar og aðra nýtingu borgarlandsins (Haraldur Sigurðsson, 2004). Á síðustu 

árum hefur viðhorf til samgangna, og þ.m.t notkun á einkabílnum, breyst verulega og 

endurspeglast þessar viðhorfsbreytingar bæði í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001 - 2024 og 

samgöngustefnu borgarinnar sem samþykkt var vorið 2006. Venjubundin nálgun um 

flokkað gatnakerfi, ókeypis bílastæði og ört flæði umferðar á stofnbrautum þykir ekki 

lengur sjálfsögð. Þessi viðhorfsbreyting stafar bæði af aukinni umhverfisvitund, vegna 

hinna neikvæðu áhrifa bílaumferðar á umhverfið og ekki síður af almennt auknum áhuga á 

bættum borgarbrag og lífsstíl (Reykjavíkurborg, 2013a). Þetta viðhorf er svo styrkt enn 

frekar í nýju Aðalskipulagi borgarinnar 2010-2030
1
, með áherslum á vistvænar samgöngur, 

græna borg og borg fyrir fólk þar sem íbúarnir sjálfir eru í forgang en ekki einkabíllinn.  

3.3.1 Landnotkun fyrir bifreiðastæði í Reykjavík 

Samkvæmt greinagerð Aðalskipulags Reykjavíkurborgar 2010-2030 um vistvænar 

samgöngur, er hlutfall lands sem fer undir samgöngur nálægt 50% borgarlands í Reykjavík 

og eiga bílastæði þar drjúgan hlut (Reykjavíkurborg, 2013). 

  Í byggingareglugerð voru allt til ársins 2012 settar fram almennar kröfur um fjölda 

bílastæða og var gert ráð fyrir a.m.k. einu bílastæði á hverja 35 m
2
 húsnæðis við verslunar- 

og skrifstofuhúsnæði, opinberar byggingar og þjónustumiðstöðvar. Þetta voru almennar 

lágmarkskröfur svo algengt var að bílastæðin væru fleiri á hvern fermeter (Haraldur 

Sigurðsson, 2004). Í nýrri byggingareglugerð sem tók gildi 2012 voru öll ákvæði um 

bílastæðafjölda felld út og eru því engar slíkar kröfur í gildi í dag. Samkvæmt 

framkvæmdastjóra Bílastæðasjóðs (2013) eru ekki til nákvæmar tölur um heildar fjölda 

bílastæða í Reykjavík en það stendur til að telja öll skilgreind bílastæði borgarinnar og 

kortleggja þau. Í samgöngustefnu Reykjavíkur (2006) er áætlað að bílastæði á hver þúsund 

störf í miðborginni, helsta atvinnukjarna Reykjavíkur, séu á bilinu um 670 að lágmarki en 

um 1.000 bílastæði að hámarki ( Reykjavíkurborg, 2006). 

                                                 

1
Tillaga að nýju aðaskipulagi var samþykkt í borgarstjórn í nóvember 2013 en hefur enn ekki verið staðfest. 
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 Í borgum í vestur Evrópu eru að meðaltali 270 bílastæði á hver þúsund störf og um 

500 í borgum Norður Ameríku (Reykjavíkurborg, 2006). Í dag eru um þrjú bílastæði á 

hvern bíl í Bandaríkjunum. Það er mikið landsvæði sem jafnast um það bil á við hálfa 

Belgíu (Favro, 2013). Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 var gengið út frá því að 

byggt land í Reykjavík árið 2001 væri um 3.400 ha. Þar var einnig gert ráð fyrir að 

gatnakerfið og helgunarsvæði þess taki yfir um 600 ha og bílastæði um 240 ha. Í 

Aðalskipulaginu var gert ráð fyrir að byggt land borgarinnar stækkaði um 1.000 ha, 

íbúðum fjölgaði um 16.800 og atvinnuhúsnæði mundi aukast um meira en eina milljón 

fermetra á 24 árum. Á þessum forsendum, og ákvæðum byggingareglugerðar um 

lágmarksfjölda bílastæða á fermetra, var gert ráð fyrir að landþörf nýrra bílastæða væri yfir 

100 ha á skipulagstímabilinu, eða yfir 50 þúsund bílastæði. Verðmæti þessa lands sem 

byggingarlands í útjaðri borgarinnar var metið á allt að 25 milljónir króna á hektara árið 

2008 (Reykjavíkurborg, 2008). Reykjavík er því í flokki með bandarískum borgum að 

þessu leyti og jafnvel þó áætlanir Aðalskipulagsins hafi ekki nærri allar komist í 

framkvæmd er hugsanlegt að í Reykjavík séu líka þrjú bílastæði á hvern bíl. 

  Í Samgöngustefnu Reykjavíkur (2006) kemur fram að val á ferðamáta stýrist oft af 

framboði bílastæða. Ef einstaklingur hefur aðgang að bíl og bílastæði á áfangastað er mun 

líklegra að hann noti einkabílinn frekar en að velja aðra ferðamáta (Reykjavíkurborg, 

2006). Það gefur til kynna að ríkulegt framboð bílastæða auki notkun einkabílsins sem 

aftur kallar á enn fleiri bílastæði. Þannig skapast einskonar vítahringur sem erfitt getur 

verið að rjúfa. 

3.4 Stefnumótun um bílastæði í borgarlandi 

Markviss stefnumótun um bílastæði í borgum getur haft verulegar breytingar í för með sér. 

Megin markmiðið með slíkri stefnu er að bæta borgarumhverfið, stýra umferðarflæði, 

stuðla að breyttum ferðavenjum og vistvænni samgöngum. Bílastæðastefnu er auk þess 

ætlað að skilgreina hvar í borgarumhverfinu má leggja bílum og hvar ekki, og hverjir megi 

Mynd 3. Fjöldi bílastæða á hver þúsund störf í nokkrum ólíkum borgum í Evrópu og Bandaríkjunum. 

Heimild - Reykjavíkurborg, 2006. 
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leggja hvar. Ætlunin er alltaf að bæta hag þeirra sem búa og starfa í borginni og skapa þar 

öruggt umhverfi (Liverpool City, 2013). Bílastæðastefnur geta haft hvetjandi áhrif á fólk til 

að nýta sé almenningssamgöngur, stunda auknar hjólreiðar eða ganga. Ef fljótlegra er að 

nota einkabíl en almenningssamgöngur notar fólk bíl (Kodransky og Gabrielle, 2011).   

 Á 20. öldinni var bílastæðastefnum fyrst og fremst beitt til að bregðast við bílastæða 

skorti og draga úr bílastæðum á götum með gerð bílaplana og bílahúsa. Fyrsta eiginlega 

bílastæðastefnan í Bandaríkjunum kom út á sjötta áratug 20. aldar og miðaðist við að gera 

líf ökumanna þægilegt og stuðla að jákvæðu aksturs umhverfi. Ökumenn áttu ekki að þurfa 

að greiða fyrir bílastæði, þeir áttu ekki að þurfa að hafa fyrir því að leita að bílastæði og 

þeir áttu ekki að þurfa að ganga langar vegalengdir. Nú á síðari árum hafa sífellt fleiri 

borgir tekið upp stefnumótun sem tæki í tilraun til að laga þann skaða sem óvart hlaust af 

stefnumótun fyrri tíma (Weinberger o.fl 2010).  Sumar borgir eins og Kaupmannahöfn og 

Zurich reyndu frá upphafi bílvæðingar að vernda miðsvæðið gegn bílaumferð og halda í 

upprunalegan þéttleika. Báðar þessar borgir þykja í dag hagkvæmar og aðlaðandi. Á 

síðustu áratugum hafa sífellt fleiri borgir fetað sömu leið og Kaupmannahöfn og Zurich og 

með markvissri stefnumótun þar sem samfélagsleg sjónarmið eru í forgrunni hefur dregið 

úr bílastæðafjölda og umfangi bílaplana í borgunum. Ökutækjum hefur fækkað og það 

hefur dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda, og loftgæði og borgarbragur hefur almennt 

batnað (Kodransky og Gabrielle, 2011).   

  Samkvæmt úttekt á reynslu átta borga í Evrópu á virkni stefnumótunar, eru fjögur 

atriði sem hafa reynst áhrifaríkust við stjórnun bílastæðaþróunar eða: efnahagsleg stýring, 

reglugerðir, hönnun á umhverfi og gæði þjónustuverktaka. Margar aðferðir og 

útfærslumöguleikar eru í boði og er misjafnt eftir aðstæðum hvaða nálgun er best.   

Efnahagsleg stýring er algeng í borgum um allan heim. Algengast er að koma gjaldskyldu 

á bílastæði og samræma gjald á milli svæða. Rík áhersla er einnig á framboð af bílastæðum 

miðsvæðis í borgunum. Framsæknustu borgirnar láta tekjur af gjaldtöku fyrir bifreiðastæði 

renna til verkefna í þágu almennings í viðkomandi borg. Gjaldskylda með breytilegum 

verðflokkum er sérstaklega áhrifarík þegar kemur að því að stýra hvar fólk leggur og hafa 

áhrif á framboð. Í Strasburg hefur t.d verið áhrifaríkt að hafa bílastæði í bílastæðahúsum 

ódýrari en bílastæði á götunum. Með því er fólk með óbeinum hætti hvatt til að leggja 

bílum sínum frekar í bílastæðahúsum til að minnka umferð og álag á götunum. Það dregur 

úr því að bílar séu að hringsóla á litlu svæði í leit að bílastæðum og hægja með þeim hætti 

á umferðaflæði og jafnvel skapa hættu. Talið er að bílar að hringsóla í leit að bílastæði, séu 

um þriðjungur umferðar á vissum svæðum í London. Að fækka götustæðum samfara því að 

hækka gjöld fyrir slík bílastæði, hefur sýnt sig að geti haft mismunandi áhrif á ökumenn í 

mismunandi erindagjörðum (t.d starfsmenn, ökumenn í leit að skammtímastæði eða íbúa), 

en þessi áhrif eru:  

1. Ökumenn reyna að finna annað bílastæði á öðrum stað.  

2. Ökumenn kjósa að hefja ferðina á öðrum tíma sem þeir telja meiri líkur á að fá bílastæði. 

3. Ökumenn kjósa að skipta yfir í annan ferðamáta sem þeir telja heppilegri.  

4. Ökumenn velja sér annan áfangastað.   

5. Ökumenn sleppa því að fara ferðina.   

 

  Í borgum eins og Barcelona, Strasburg, Munchen og sumum hverfum í London, er 

komin góð reynsla af að láta allar tekjur af bílastæðum renna til samgöngutengdra verkefna 

sem þjóna almannahag. Allar tekjur af bílastæðum í Barcelona fara t.d í að bæta 

reiðhjólatengingar borgarinnar og sum hverfi í London láta allar slíkar tekjur í að tryggja 

eldri borgurum fría lestarmiða. Gjaldtaka nýtur mun meiri sáttar þegar íbúar vita 
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nákvæmlega hvert peningarnir fara og sjá af því samfélagslegan ávinning (Kodransky og  

Gabrielle, 2011).  

  Reglugerðir geta verið að ýmsum toga en algengast er að borgir snúi við blaðinu og 

seti fram reglur um hámarksfjölda bílastæða með tilliti til staðsetningar, húsnæðisgerðar 

o.fl í stað lágmarksfjölda áður fyrr. Þetta hefur reynst áhrifarík leið til að draga úr fjölda 

bílastæða, bæta loftgæði og skapa líflegra og öruggara borgarumhverfi. Enn í dag er þó 

algengt að krafa sé um lágmarksfjölda bílastæða í reglugerðum flestra borga. Þær borgir 

sem hafa náð bestum árangri í stjórnun bílastæða hafa fellt þessa kröfu út. Hamborg, 

Zurich og Budapest eru á meðal borga sem hafa sett þak á fjölda bílastæða í miðborginni. 

Reglugerðir þessara borga kveða á um hámarksfjölda bílastæða en með leyfi til undanþágu 

ef svo ber undir. Þessar borgir keppast við að fækka bílastæðum til að ná markmiðum 

sínum en Hamborg hefur haft sama hámarksfjölda bílastæða frá árinu 1976. Markmiðið 

með þessu er að koma í veg fyrir að ökumenn fari á bíl inn í miðborgina (Kodransky og  

Gabrielle, 2011).  

  Rannsóknir gerðar í breskum borgum sem skoða áhrif bílastæða takmarkana og 

bættar almenningssamgöngur á bílanotkun sýna að tvöföldun bílastæðagjalda dró úr notkun 

einkabílsins um 20%, og skert framboð bílastæða leiddi til 30% minni notkunar á 

einkabílnum (Kodransky og Gabrielle, 2011). Bílastæðafjölda í Bandaríkjunum er oftast 

stýrt með skipulagsákvæðum sem kveða á um lágmarksfjölda bílastæða á byggða fermetra. 

Til dæmis, þurfa hundrað fermetrar af atvinnuhúsnæði þrjú bílastæði og ein blokkaríbúð 

fær yfirleitt tvö bílastæði (Favro, 2013). Framboði af bílastæðum hefur verið stýrt með 

þessum hætti víða í Bandaríkjunum í mörg ár en sumar bandarískar borgir hafa verið 

framsýnar og voru t.d reglur um hámarks fjölda bílastæða í bandarískum borgum fyrst 

settar í Detroit árið 1915 og í Boston árið 1920 (Weinberger o.fl 2010).  

  Umhverfishönnun getur haft mikil áhrif á ferðamáta og umferðaflæði. Ef öll hönnun 

á borgarrýminu miðast við mannfólk en ekki ökutæki er líklegt að afraksturinn verði meira 

mannlíf með auknum fjölda einstaklinga gangandi eða á hjóli. Margar aðferðir eru notaðar 

til að halda aftur af bifreiðum eins og gróður og ýmsar hindranir sem varna því að bílar geti 

ekið um. Markmiðið er ávallt að skapa öruggt umhverfi og tryggja að ökutæki yfirtaki ekki 

svæði sem ætluð eru gangandi eða hjólandi vegfarendum. Í Stokkhólmi eru bílastæði 

afmörkuð eins og víða annarsstaðar með hvítum línum á malbikinu en einungis má leggja 

bifreiðum þar sem bifreiðastæði eru afmörkuð með þessum hætti, þó pláss sé fyrir fleiri 

bíla. Ef slíkar merkingar eiga að stýra bílnotkun í borgarrýminu þurfa að liggja fyrir skýrar 

reglur um notkun og þeim fylgt eftir með eftirliti, jafnvel af þjónustuverktaka, því 

ökumenn aka jafnan eins nálægt áfangastað og þeir geta.  

  Gæði þjónustuverktaka er mikilvægur þáttur sem getur ákvarðað hversu vel 

stefnumótunin tekst til. Gerður er þjónustusamningur við þriðja aðila sem sér um allt 

utanumhald bílastæða á ákveðnu svæði, gjaldtöku, viðhald o.fl.  Þetta fyrirkomulag hefur 

einkum reynst vel ef borgir eru að kljást við niðurskurð í fjármálum. Þá er 

þjónustusamningur við einkaaðila gjarnan árangurstengdur og metnaður þjónustuverktaka 

meiri ef samkeppni ríkir á markaðinum. Einnig virðist það stuðla að aukinni meðvitund 

almennings að bílastæði séu ekki einungis á milli ökumanna og hins opinbera heldur snerti 

allt þjóðfélagið. Það má segja að Bílastæðasjóður gegni þessu hlutverki í Reykjavík þó 

sjóðurinn sé undirstofnun á vegum Reykjavíkurborgar.  

  Tækniframfarir hafa einnig mikið að segja, sérstaklega hvað varðar útfærslur t.d 

varðandi gjaldtöku. Stefnumótun um bílastæði hefur mikil áhrif  og árangurinn sýnilegur í 

borgum um allan heim. Dregið hefur úr ferðum á einkabíl, deyjandi hverfis kjarnar hafa 

vaknað til lífsins, loftgæði hafa batnað og almenn lífsgæði aukist (Kodransky og Gabrielle, 

2011). 
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3.4.1 Stefnumótun í Reykjavík  

Á Íslandi er bíla- og hjólastæðastefna í nýju Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. 

Áherslur aðalskipulagsins um þéttari byggð, aukin gæði byggðar og eflingu 

almenningssamgangna skapa skilyrði fyrir breytingar á bílastæðareglum. Í Aðalskipulaginu 

eru í fyrsta sinn settar reglur um hámarksfjölda bílastæða á völdum svæðum en 

mismunandi bílastæðakröfur eru eftir svæðum og taka mið af þéttleika byggðar, aðgengi að 

almenningssamgöngum og staðsetningu í borginni eins og sjá má á mynd 4.  

 
 

Mynd 4. Skipting borgarinnar eftir kröfum um fjölda bílastæða. Heimild – Reykjavíkurborg, 2013. 

  Skilmála fyrir hvert svæði sem kveðið er á um í Aðalskipulaginu má sjá nánar í töflu 

1, en í skilmálunum er ítrekað tekið fram að reiðhjólastæði eigi alltaf að staðsetja sem næst 

inngangi og að a.m.k helmingur reiðhjólastæða við skólahúsnæði eigi að vera yfirbyggð 

(Reykjavík, 2013). 

Tafla 1. Fjöldi bíla- og hjólastæða eftir staðsetningu og gerð húsnæðis. Skilmálar úr nýrri bíla- og 

hjólastæðastefnu Reykjavíkurborgar. Heimild - Reykjavíkurborg, 2013. 

Svæði Gerð húsnæðis Fjöldi bílastæða Fjöldi hjólastæða 

1 Endurnýjun byggðar 

eða nýbygging 

1 bílastæði að hámarki 1 reiðhjólastæði að lágmarki 

Námsmannaíbúð 0,2 bílastæði 1 reiðhjólastæði að lágmarki 

Atvinnuhúsnæði 1 bílastæði að hámarki á 

hverja 50m
2
 

8 reiðhjólastæði að lágmarki á 

1.000 m
2
 

Skólahúsnæði Eingöngu bílastæði fyrir 

starfsfólk og 

hreyfihamlaða 

Reiðhjólastæði fyrir a.m.k 

20% nemenda og starfsmanna  

(Framhald) 
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2 Íbúðarhúsnæði 1 bílastæði á 120 m
2
 1 reiðhjólastæði að lágmarki 

Námsmannaíbúð 0,2 bílastæði 1 reiðhjólastæði að lágmarki 

Atvinnuhúsnæði 1 bílastæði að hámarki á 

hverja 50m
2
 

6 reiðhjólastæði að lágmarki  á 

1.000 m
2
 

Skólahúsnæði Eingöngu bílastæði fyrir 

starfsfólk og 

hreyfihamlaða 

Reiðhjólastæði fyrir a.m.k 

20% nemenda og starfsmanna  

3 Íbúðarhúsnæði 

>80m
2
 

2 bílastæði 1 reiðhjólastæði að lágmarki 

Íbúðarhúsnæði 

<80m
2
 

1 bílastæði 1 reiðhjólastæði að lágmarki 

Verslunar- og 

skrifstofuhúsnæði 

1 bílastæði að á hverja 

35m
2
 

4 reiðhjólastæði að lágmarki  á 

1.000 m
2
 

Annað 

atvinnuhúsnæði 

1 bílastæði að hámarki á 

hverja 50m
2
 

4 reiðhjólastæði að lágmarki  á 

1.000 m
2
 

Samkomuhús 1 bílastæði á hver 6 sæti  

Skólahúsnæði Eingöngu bílastæði fyrir 

starfsfólk og 

hreyfihamlaða 

Reiðhjólastæði fyrir a.m.k 

20% nemenda og starfsmanna  

 

  Með þessum hætti er leitast við að ná fram stýringu á nýtingu og framboði bílastæða 

í borginni og eins og sjá má, er heimilt að hafa fleiri bílastæði í úthverfum eftir því sem 

lengra dregur frá miðbænum um leið og reynt er að styrkja aðbúnað fyrir hjólandi 

vegfarendur. Þannig er reynt að hafa áhrif á frekari þróun einkabílsins í borginni, draga úr 

umfangi hans og eftir fremsta mætti að lágmarka þau áhrif af völdum bílvæðingar sem 

þegar eru orðin. 

3.4.2 Gjaldtaka og hlutverk Bílastæðasjóðs 

Gjaldtaka er ein af þeim aðferðum sem helst hafa verið notaðar til að stýra útbreiðslu og 

þróun bílastæða í Reykjavík. Gjaldtaka hefur einkum farið fram í og við miðbæinn, en 

gjaldtöku svæði fara stækkandi. Bílastæðasjóður er starfræktur á vegum Reykjavíkurborgar 

í þeim tilgangi að annast rekstur gjaldskyldra bílastæða og halda uppi almennu eftirliti með 

bifreiðastöðum í borginni. Bílastæðasjóður sér um álagningu og innheimtu gjalda fyrir 

stöðvunarbrot auk þess sem honum hefur verið falið að byggja og reka bílastæðahús til 

almenningsnota. Megin tilgangurinn með rekstri sjóðsins er að stýra nýtingu bílastæða í 

því skyni að útvega gestum og viðskiptavinum vel staðsett skammtímastæði 

(Reykjavíkurborg, 2013b).    

  Bílastæðasjóður rekur í dag sjö bílahús með alls 1.140 stæðum. Við götukanta standa 

um 3.200 gjaldskyld bílastæði og auk þess eru á vegum sjóðsins 105 stæði í Hörpu sem eru 
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rekin af einka aðila (Kolbrún Jónatansdóttir, tölvupóstur í október 2013). Gjaldsvæðin 

eru fjögur talsins og er misdýrt að leggja á þeim. Dýrast er í gjaldsvæði eitt en ódýrast í 

gjaldsvæði fjögur. Mynd 5 sýnir gróflega skiptingu gjaldsvæða eitt til þrjú í borginni. 

Gjaldsvæði fjögur er við Háskóla Íslands, Háskóla Reykjavíkur og Landspítala-

Háskólasjúkrahús (LSH) við Hringbraut og í Fossvogi (Bílastæðasjóður, 2013). Verið er að 

vinna í frekari útbreiðslu gjaldsvæða t.d í Þingholtum að LSH, það sem á vantar að 

neðanverðri Hverfisgötu að Snorrabraut og Borgartún og nágrenni. Í heildina um 300 

bílastæði sem bætt verður við gjaldtöku svæðin (Kolbrún Jónatansdóttir, tölvupóstur í 

október 2013). 

 
 

Mynd 5.  Grófleg skipting gjaldsvæða 1-3 í Reykjavík. Heimild – Bílastæðasjóður, 2013. 

  Bílastæðasjóður þjónustar marga viðskiptavini og samkvæmt framkvæmdastjóra 

Bílastæðasjóðs (2013), ríkir meiri sátt um starfssemi sjóðsins nú en áður og viðskiptavinir 

almennt sáttari bæði við að greiða fyrir bifreiðastæði og við fyrirkomulag gjaldtökunnar. 

Það er, að undanskildum þeim 3-5% viðskiptavina sem telja gjaldtöku af þessu tagi ekki 

sanngjarna (Kolbrún Jónatansdóttir, upplýsingnar fengnar í tölvupósti 2013). Í því 

samhengi er áhugavert að skoða gjaldskrá fyrir bílastæði í Reykjavík í samanburði við 

aðrar borgir á norðurlöndunum en eins og sjá má á töflu 2 er gjald fyrir bifreiðastæði í 

Reykjavík mun lægra en í borgum í nágrannalöndunum.   
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Tafla 2. Gjaldskrá í nokkrum borgum á Norðurlöndum fyrir bílastæði. Gjaldskráin miðast við 1 klst árin 

2008 og 2011. Heimild - Bílastæðasjóður, 2013. 

Gjaldsvæði Reykjavík Kaupmannahöfn Osló Helsinki 
2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 

1  Kr 150 150 426 619 376 677  639 
2 Kr 80 80 262 363 211 513  320 

3 Kr 40 40 147 213 120 297  160 

 

  Breyting varð á gjaldskrá götustæða árið 2012 og kostar nú 225 kr að leggja á 

gjaldsvæði eitt í eina klukkustund, 120 kr. á gjaldsvæði tvö en er óbreytt á svæði þrjú eða 

40 kr. Sambærilegur verðmunur er einnig á stæðum í bílahúsum, á stöðubrotum og á 

íbúakortum sem eru afsláttakort ætluð þeim sem búa á gjaldskyldum svæðum 

(Bílastæðasjóður, 2013). Þrátt fyrir þessa hækkun árið 2012 er gjald fyrir bílastæði í 

Reykjavík talsvert lægra en í borgum í nágrannalöndunum og þar af leiðandi á Reykjavík 

töluvert inni er kemur að hækkun á gjaldskrá fyrir bílastæði. 
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4 Bílastæðamenning 

Landnotkun í Reykjavík ber þess augljóslega merki hversu mjög einkabílnum hefur verið 

hampað á undanförnum áratugum og hversu vel hefur verið hlúið að ökumönnum á þann 

hátt að einkabíllinn hefur smám saman komist í forgang. Almenningur virðist hafa tekið 

þessari þróun sem sjálfsagðri, enda fór þeim ört fjölgandi sem gerðust ökumenn sjálfir og 

áttu þar með einnig hagsmuna að gæta í umferðarþróuninni. Þrátt fyrir þá ókosti sem 

bílunum fylgja, hefur samfélagið nánast alla tíð viðurkennt mikilvægi bifreiða enda höfðu 

þær miklar samgöngubætur í för með sér. Séu gamlar blaðagreinar skoðaðar, má sjá að í 

upphafi einkennist bílaumræðan fyrst og fremst að því hvílíkt undratæki bifreiðin er. Á 

þriðja og fjórða áratugnum var kominn skortur á bílastæðum og mikið fjallað um þann 

vanda í blöðunum. Á fimmta áratugnum var bílastæðavandinn enn til staðar, og fór 

vaxandi, en meira farið að bera á raunhæfum hugmyndum um hvernig megi bregðast við 

vandanum. Á þessum tíma voru dagblöðin full af hugmyndum og hugsanlegum lausnum. 

Á sjötta áratugnum virtist vera kominn tími framkvæmda því í framhaldinu fóru fyrirheit 

um næg bílastæði að fylgja öllum vöru- og þjónustu auglýsingum. Mynd 6 sýnir lítið brot 

af slíkum auglýsingum. Enn í dag auglýsa atvinnurekendur næg bílastæði, og að auki er 

örlítið farið að bera á að auglýst séu ókeypis bílastæði.  

Mynd 6. Dæmi um auglýsingar frá árunum 1955-2013 sem lofa nægum bílastæðum. Heimild - Tímarit.is, 

2013.  

4.1 Menning eða ómenning 

Ekki hafa allir verið á eitt sáttir við yfirtöku einkabílsins á borgarumhverfinu og hefur það 

verið sýnt í verki með ýmsum hætti. Samtök og hópar eins og Samtök um bíllausan lífsstíl 

og Samgönguhjólreiðar eru dæmi um hópa sem vilja eiga kost á öðrum samgöngumáta en 

einkabílnum. Einstaklingar og minni hópar láta einnig að sér kveða t.d með því að blogga 

eða birta myndir af bílum sem lagt er ólöglega og oft skapast heitar umræður á 

spjallþráðum t.d á Facebook. Oft eru birtar myndir af bílum sem lagt er í tvö bílastæði og 

valda því að aðrir (sem jafnvel eiga erfitt um gang) þurfa að leggja bíl sínum lengra í burtu 

en þeir þyrftu ef öllum bílum væri lagt í eitt bílastæði eins og ætlast er til. 
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4.1.1 Stæðaæði 

Með aukinni bílvæðingu í vaxandandi stórborgum um miðja 20. öldina voru 

umhverfismálin gjarnan á undanhaldi. Miklar samfélagslegar umbreytingar áttu sér stað í 

Bandaríkjunum og vestur Evrópu á árunum eftir síðari heimsstyrjöldina. Afrakstur 

iðnbyltingarinnar skilaði sér í velmegun með batnandi lífsgæðum í nýju neyslusamfélagi. 

Þegar pólitískt umrót og óöryggi skekur heimsbyggðina eru nánast öll málefni ýmist 

viðkvæm eða umdeild. Því spretta fram nýjar hreyfingar sem standa fyrir frelsi og frið, 

réttindabaráttu ýmissa minnihlutahópa eins og svartra og samkynhneigðra en einnig fyrir 

umhverfinu. Með aukinni efnanotkun á fimmta og sjötta áratug 20. aldar og vegna 

aukinnar mengunar af völdum bílaumferðar fóru ýmis umhverfissamtök að láta að sér 

kveða (Judis, 1998). Í kjölfar aukinnar umhverfis umræðu og vitundavakningar tók nýtt 

listform að ryðja sér til rúms, eða svokölluð umhverfislist. Listamenn reyndu að sporna við 

áhrifum tækni og bílvæðingar á umhverfið með því að vekja athygli á hverfandi náttúru 

stórborganna. Þetta listform var einkar áberandi í bandarísku borginni San Francisco undir 

forystu umhverfis listakonunnar Bonnie Ora Sherk (Green museum, 2010). Hún var ein 

þeirra sem var ósátt við þróun borgarinnar. Með aukinni bílvæðingu og þeim vaxandi  

samgöngumannvirkjum sem þeim fylgdu, varð sífellt minna rými ætlað mannfólkinu. Í 

kring um 1970 hvatti hún arkitekta, hönnuði, listamenn og almenna borgara til aðgerða til 

að sýna fram á að borgir eru fyrir fólk og staði má nota á annan hátt en almennt er ætlast 

til. Hún var ósátt við öra aukningu umferðar og steinsteypu og sagði fólk þurfa á náttúrunni 

að halda. Hún var dugleg að koma með innsetningar sem breyttu stöðum eða vöktu athygli 

á umhverfinu, eins og að fara í lautarferð á umferðareyju og taka götur og bílastæði undir 

húsdýr og hey (White og Duram, 2012). Út frá þessum aðgerðum Sherk, þróaðist það sem í 

dag kallast „Parking day“, og er orðinn árlegur viðburður sem hefur teygt arma sína um 

allan heim (Parking day, 2013). „Parking day“ hefur einnig borist til Íslands undir heitinu 

stæðaæði og hafa hópar sést leggja undir sig bílastæði í miðborg Reykjavíkur í allt öðrum 

tilgangi en að leggja þar bíl (Reykjavíkurborg, 2013c).  

  Almenningur, listafólk, hönnuðir og hagsmunasamtök taka höndum saman um að 

prófa fjölbreytta notkunarmöguleika gjaldskyldra bílastæða einn dag á ári. 

Reykjavíkurborg hefur þrjú ár í röð staðið fyrir stæðaæði með óformlegum hætti. 

Borgarbókasafn hefur t.d verið með dreifingu og móttöku bóka á bílastæðum. Borgin hefur 

einnig boðið einstaklingum og hópum ákveðin bílastæði til afnota þennan dag og veitt leyfi 

fyrir óhefðbundinni notkun eins og t.d upplestri, hvíldar aðstöðu eða til sölu og neyslu 

veitinga. Markmiðið með þessum aðgerðum er koma af stað faglegri umræðu um 

samgöngur og bílastæði og að fá fólk til þess að hugleiða forgangsröðun, pláss og vægi bíla 

annarsvegar og mannlífs í göturýminu hinsvegar (Reykjavík, 2013c). Samtök um bíllausan 

lífsstíl hafa komið tvisvar að uppákomunni og segir formaður félagsins það almennt hafa 

lukkast vel. Hann segir þó að flestir verslunareigendur hafi verið andvígir öllum aðgerðum 

af þessum toga þó það laðaði fólk að. Hann segir kaupmenn einfaldlega ekki kæra sig um 

að missa bílastæði, jafnvel ekki þó þeir fái gangandi vegfarendur sem hugsanlega 

viðskiptavini í staðin (Magnús Jensson, munnleg heimild 2013). Frá árinu 2011 hafa 

göturnar Laugavegur og Skólavörðustígur verið lokaðar fyrir bílaumferð í einn mánuð yfir 

sumartímann. Árin 2011 og 2012 voru gerðar viðhorfskannanir á meðal vegfarenda og 

rekstraraðila á Laugavegi og Skólavörðustíg og hefur jákvæðni rekstraraðila gagnvart 

lokun fyrir bílaumferð, aukist á milli ára úr 43,3% fyrir lokun 2011, í 75,6% eftir lokun 

2012. Ríflega 17% töldu að lokunin hefði neikvæð áhrif á viðskiptin en mun fleiri eða um 

48% telja áhrifin jákvæð (Borghildur, 2012). Það er því mögulegt að rekstraraðilar þurfi 
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tíma að venjast þeirri tilhugsun að hugsanlega eru bílastæði ekki eins ómissandi og áður 

var talið.  

4.1.2 Biðsvæði 

 Annað fyrirbæri, sem að mörgu leiti má líkja við „Parking day“ uppákomurnar, hefur víða 

verið að vaxa að vinsældum og hafa verið nefnd ýmsum nöfnum eins og „meanwhile“ eða 

„temporary projects“, „environmental art“, „place making“ og „pop-up urbanism“, sem er 

sennilega algengasta heitið. Þessar uppákomur eða verkefni, endurspegla nýja leið í 

þéttbýlis mótun sem er að verða afar vinsæl víða um heim. Ólíkir hópar fólks koma saman 

og skapa staði og rými sem einkennast af list, arkitektúr, hönnun, garðyrkju og 

samfélagsþátttöku. Þetta er inngrip heimamanna og tækifæri þeirra til að hafa áhrif á 

umhverfi sitt (Clear Village, 2012). Þau svæði sem verða gjarnan fyrir valinu fyrir slík 

verkefni eru annars vegar svæði sem kalla má „tilgangslaus svæði“, sem eru svæði sem 

ekki geta flokkast sem sérstakir staðir. Þetta eru t.d umferðareyjur og svæði sem hafa mætt 

afgangi í skipulagsvinnu og er almennt ekki hugsaður neinn sérstakur tilgangur í 

borgarumhverfinu. Hins vegar eru það svæði sem kalla má „dauð svæði“. Það eru svæði 

sem einhvern tíman höfðu tilgang, og voru jafnvel mjög mikilvæg, en hafa með tíð og 

tíma, með þjóðfélags breytingum og almennri þróun misst hlutskipti sitt, mikilvægi og 

gjarnan drabbast niður (PPS, 2012). Afar nærtækt er að nefna sem dæmi leikvelli þar sem 

gömul og hættuleg leiktæki hafa verið fjarlægð en ekki endurnýjuð og þar með hefur 

leikvöllurinn misst hlutverk sitt eða auða verslunarkjarna í úthverfum eftir tilkomu 

lágvöruverslana sem er víða að finna í Reykjavík t.d í Breiðholtinu. Verkefni af þessum 

toga hafa ýmsan tilgang en aðallega hefur markmið þeirra verið að lífga upp á dauð eða illa 

nýtt svæði og vekja á þeim almenna athygli auk þess að stuðla að betri nýtingu á 

borgarrýminu og gera lífið skemmtilegra. Þetta eru tímabundnir atburðir, innsetningar, 

hönnun og létt mannvirki sem eru afturkræf og skilja ekki eftir sig varanleg ummerki í 

umhverfinu (Schwarz, Rugare, 2009). Borgir um allan heim eru nú farnar að þróa með sér 

þátttöku í svona verkefnum í samvinnu við íbúa, hönnuði, hagsmuna aðila og aðra sem að 

máli koma. Borgaryfirvöld nýta gjarnan samvinnu af þessum toga sem tilraunir fyrir 

varanlegar breytingar eða sem stjórntæki til að hafa áhrif á þætti eins og staðarval og 

nálgun enda hafa borgir mikilla hagsmuna að gæta og þeirra hagur að koma að þessum 

verkefnum (The Globe and mail, 2011).  

  Þessi þróun hefur einnig ratað til Íslands. Frá árinu 2010 hefur Reykjavíkurborg verið 

með óformlegan starfshóp sem ætlað er að stuðla að svona verkefnum með því að styrkja 

skapandi einstaklinga og hópa til framkvæmda. Verkefnið kallast „ Biðsvæði“ snýst um að 

lífvæða biðsvæði með tímabundnum lausnum. Biðsvæði er almennt skilgreint sem svæði 

sem hefur misst fyrra gildi sitt, þar sem ríkir óvissa um framtíðarnotkun og möguleikar 

svæðisins eru vannýttir. Biðsvæðum er úthlutað til hópa og einstaklinga sem gera tilraunir í 

borgarrýminu. Markmið verkefnisins er að glæða almenningsrýmin lífi og hvetja til 

umhugsunar og umræðu um framtíð þeirra. Hvatt er til að hagsmunaaðilar og aðrir 

borgarbúar taki virkan þátt í sjálfbærri þróun svæðanna. Með þessari nálgun getur borgin 

haldið utan um þessi verkefni, stýrt staðarvali og séð til þess að reglur og öryggiskröfur séu 

uppfylltar. Verkefnið hefur gengið afar vel, fengið góðar viðtökur og hlaut m.a Grapewine 

Design hönnunarverðlaunin sem verkefni ársins 2012 (Reykjavíkurborg, 2013d).   

  Nokkuð er um að bílastæði séu svæði sem hafa verið flokkuð sem biðsvæði, t.d 

Káratorg og Óðinstorg, eða séu tengd við slík svæði eins og Laugalækur, Álfheimar og 

Arnarbakki. Hefur þá Reykjavíkurborg, og þeir starfshópar sem koma að verkefnunum á 

vegum borgarinnar, þurft að eiga í samskipum við almenning og hina ýmsu hagsmuna 
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aðila sem tengjast þessum svæðum. Biðsvæðastjóri hjá Reykjavíkurborg 2012, segir fólk 

almennt hafa svipuð viðhorf gagnvart bílastæðum. Hann segir oftast afar erfitt að fá að 

gera eitthvað á bílastæðum jafnvel þó aðeins sé um tímabundna notkun að ræða eins og að 

skipuleggja markað eða koma fyrir tímabundinni setuaðstöðu. Rekstraraðilar virðast oft 

vissir um að þeir muni tapa viðskiptum ef gengið er á bílastæði nálægt þeirra rekstri, 

jafnvel þó viðkomandi bílastæði standi nánast alltaf auð. Það þarf alltaf að vera tryggt að 

fólk geti keyrt eins nálægt áfangastað og mögulegt er svo það telji ómaksins vert að koma. 

Hinn almenni viðskiptavinur ekur almennt eins nálagt áfangastað og hann getur en 

vegalengdin sem slík virðist ekki aðalatriðið í hugum fólks, heldur að þurfa ekki að ganga 

lengra en aðrir. Gjarnan er litið á bílastæði sem heilaga jörð og eru bílastæði oft það fyrsta 

og jafnvel það eina sem fólki dettur í hug þegar finna á einhverju svæði nýtt hlutverk. Þá 

kemur einnig fyrir að fólk taki einfaldlega borgarland og geri þar bílastæði til eigin nota 

(Björn Ingvarsson, munnleg heimild 2013). 
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5 Rannsóknarsvæðin 

 Eins og áður hefur komið fram, nær 

rannsóknin hér til fjögurra svæða í 

Reykjavík. Mynd 7 sýnir staðsetningu 

svæðanna í borginni. Þessi svæði eru:  

1. Korputorg, sem sjá má á mynd 8. 

2. Spöng, sem sjá má á mynd 9 og  

3. Skeifa og Fen, sem vegna stærðar 

var aðeins vaktað á þeim hluta sem 

mynd 10 sýnir, ásamt svæði   

4. Háskóla Íslands, sem var einnig 

vaktað að hluta eða eins og mynd 11 

sýnir.  

 

 

5.1 Korputorg 

 

Mynd 8. Bílaplanið við Korputorg. Loftmynd - Google Earth, 2013. 

Verslunarkjarninn sem gengur undir nafninu Korputorg tók til starfa árið 2008 og er 

staðsettur á milli Blikastaðavegar og Vesturlandsvegar. Þetta er samfelld bygging sem 

liggur nær samsíða Vesturlandsveginum rétt áður en komið er undir Úlfarsfellið. Engin 

íbúðabyggð er áætluð nær svæðinu en sú byggð sem næst er tilheyrir annarsvegar 

Grafarvogi og hinsvegar Grafarholti. Samkvæmt deiliskipulagi svæðisins er það hannað 

sérstaklega fyrir akandi umferð. Aðal aðkoman er við suð-vesturhornið á byggingunni en 

einnig er hægt að aka áfram norðan við hana og keyra inn á bílaplanið við norð-

austurhornið. Önnur innkoma er frá Vesturlandsvegi þegar ekið er frá Mosfellsbæ. 

Strætóskýli er við Korputorg en engar tengingar eru við nærliggjandi byggð fyrir gangandi 

Mynd 7. Staðsetning rannsóknarsvæðanna í Reykjavík.  1. 

Korputorg, 2. Spöng, 3. Skeifa-Fen og 4. Svæði Háskóla 

Íslands.Loftmynd - Google Earth, 2013. 
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eða hjólandi vegfarendur. Byggingin er um 480 m löng og í henni eru átta ólíkar gerðir 

verslana, þar af ein matvöruverslun, ásamt hundaskóla og bílasölu sem nýtir hluta 

bílaplansins undir sölubíla. Nokkur rými hússins standa auð og hafa sum þeirra staðið auð 

frá upphafi. Í deiliskipulagi fyrir lóðina frá 2006, er gert ráð fyrir rýmisfrekum verslunum á 

borð við byggingavöruverslun, raftækjamarkaði, húsgagnaverslun og einni 

matvöruverslun. Tekið er þar sérstaklega fram að ekki sé heimilt að skipta rýmum niður í 

smáar einingar svo úr verða litlar verslanir. Deiliskipulagið gerir ráð fyrir annarri byggingu 

á lóðinni sem er ætluð bílatengdri starfsemi eins og þvottastöð, bensínstöð, 

viðgerðaþjónustu og verslunum með bílavörur. Þessi bygging hefur ekki verið reist.  

  Gangstétt og akvegur í báðar áttir eru meðfram allri byggingunni. Samkvæmt 

deiliskipulaginu eru kvaðir um eitt bílastæði að lágmarki á hverja 35m
2
 af 

verslunarhúsnæði og eitt bílastæði að lágmarki á hverja 50 m
2
 af lagerhúsnæði. Alls gerir 

deiliskipulagið ráð fyrir 1.399 bílastæðum á lóðinni. Það leggur áherslu á gróðursetningu 

innan lóðarinnar og að gróður þeki a.m.k 5% af bílaplaninu og að 7m breitt gróðurbelti 

fylgi lóðarmörkunum. Þrátt fyrir skýrar kvaðir um frágang lóðar er gróður eingöngu á 

hringtorgum við aðkomu auk lúpínu sem þekur beðið á bílaplaninu. Svæðið er opið og 

berskjaldað fyrir stífri austanáttinni og er þar oft talsverður strekkingur á öllu svæðinu. 

5.2 Spöngin 

 

Mynd 9. Bílaplanið við Spöngina í Grafarvogi. Loftmynd - Borgarvefsjá, 2013. 

Spöngin er verslunarkjarni í Grafarvogi, staðsettur á milli Borgarvegs í suðri og Móavegs í 

norðri. Aðal aðkoma inn á svæðið er fyrir miðju frá Borgarvegi en einnig frá vestri og 

austri.Verslunarkjarninn samanstendur af sjö verslunum, þar af tveimur 

matvöruverslunum, fimm veitinga- og skyndibitastöðum auk fjölbreyttrar þjónustu á borð 

við sjúkraþjálfun, hárgreiðslustofu, fasteignasölu, heilsuræktarstöð, heilsugæslu o.fl. 

Byggingarnar mynda u-laga kjarna sem er tengdur saman með gangstéttum meðfram öllum 

húsunum og er bílaplanið í miðjunni. Lítið torg er í norð-vestur horni svæðisins. Lítið er 

um gróður á svæðinu, aðeins á hringtorgi við aðkomu og í beði á áðurnefndu torgi. Þar er 

einnig að finna eina bekkinn á öllu svæðinu. Deiliskipulag svæðisins var samþykkt 1997 

og er svæðið að mestu leyti samkvæmt því en þó með fleiri bílastæðum en sýnd eru á 
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deiliskipulaginu, eða tæpum 500 bílastæðum alls. Bílastæði ætluð starfsfólki eru aftan við 

húsin ásamt allri vörumóttöku. Sæmilegar tengingar eru inn í nærliggjandi íbúðahverfi sem 

eru allt í kring um verslunarkjarnann með ágætu aðgengi fyrir gangandi og hjólandi 

vegfarendur.  

5.3 Skeifa-Fen 

Svæðið afmarkast af Miklubraut, Suðurlandsbraut, Grensásvegi og Skeiðarvogi. Byggð á 

svæðinu er nokkuð dreifð og er þar að finna fjölbreytt úrval af verslunum, fjöldi þeirra alls 

á bilinu milli 26 og 30, þar af fjórar með matvöru. Ýmsa þjónustu er að fá hjá liðlega 30 

fyrirtækjum allt frá hárgreiðslu- og snyrtistofum yfir í tölvuviðgerðir, rafmagnsverkstæði 

og bílaviðgerðir auk sex veitinga- og skyndibitastaða. Hægt er að aka inn á svæðið á fimm 

stöðum; tveimur frá Grensásvegi, inn Faxafenið frá Suðurlandsbraut, af hringtorginu á 

mótum Suðurlandsbrautar og Skeiðarvogs og inn Fákafenið frá Skeiðarvogi. Gert er ráð 

fyrir einu bílastæði á hverja 50 m
2
 af húsnæði nema við byggingar sem reistar eru eftir 

2000, en þar er gert ráð fyrir einu bílastæði á hverja 35 m
2
 húsnæðis. Í gildandi 

deiliskipulagi frá árinu 2001 er áhersla á fjölgun bílastæða og er tekið fram að sýnd 

bílastæði á skipulagsuppdrættinum séu einungis til viðmiðunar því lóðarhöfum er heimilt 

að koma fyrir fleiri bílastæðum sé þeim það fært.   

 

Gróður umlykur svæðið en lítið er um græn svæði eða gróðurþekju inni á svæðinu að 

undanskildum trjáröðum á stöku stað. Almennt er þarna nokkuð skjólgott en hvergi er 

bekki eða aðra setuaðstöðu að finna. Tengingar inn á svæðið frá íbúðahverfunum í kring 

eru ágætar þrátt fyrir að svæðið sé umlukið þungum umferðagötum. Tengingar á milli 

staða inni á svæðinu eru slakar og ekki góð aðstaða þar fyrir gangandi og hjólandi 

vegfarendur.  

  Svæðið var upphaflega skilgreint sem iðnaðarsvæði en samkvæmt Aðalskipulagi 

Reykjavíkur 1996-2016 var allur reiturinn skilgreindur sem athafnasvæði. Í samþykktri 

tillögu að nýju aðalskipulagi er þetta svæði sem flokkað sem vannýtt athafnasvæði og er í 

heild sinni í endurskoðun. Samkvæmt tillögunni er einkum gert ráð fyrir verslun og 

Mynd 10. Bílaplön við Skeifu og Fen. Myndin er af þeim hluta svæðsins sem var undir vöktun. Loftmynd - 

Borgarvefsjá, 2013. 
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þjónustu, skrifstofum, stofnunum og íbúðum en iðnaðarstarfsemi skal almennt vera 

víkjandi. Áhersla er á 3-5 hæða randbyggð, heildstæðar götumyndir og borgarmiðað 

gatnakerfi (Reykjavíkuborg, 2013). 

5.4 Svæði Háskóla Íslands 

 Mynd 11. Háskólasvæðið austan Suðurgötu. Myndin sýnir þann hluta háskólasvæðisins sem var undir 

vöktun. Loftmynd - Borgarvefsjá, 2013. 

 Á háskólasvæðinu er byggð dreifð bæði vestan og austan við Suðurgötu. Svæðið í heild er 

nokkuð stórt og nær yfir þrjú deiliskipulög allt frá Dunhaga og Birkimel í norð-vestri, 

Hringbraut í austri og Sturlugötu og Hjarðarhaga sunnan megin og þrjú deiliskipulög eru í 

gildi fyrir það. Á svæðinu eru margar byggingar á vegum Háskóla Íslands og bílastæði í 

kring um þær flestar auk tveggja stórra bílaplana við sitthvorn enda Sæmundargötu. 

Aðkoma inn á svæðin eru á nokkrum stöðum og ágætar tengingar eru við nærliggjandi 

hverfi. Innan svæðisins eru tengingar á milli bygginga og almennt ágætar þó ekki sé bein 

tenging á milli Öskju og kjarnans við Háskólatorg. Góð aðstaða er fyrir gangandi og 

hjólandi vegfarendur um svæðið nema þegar þarf að fara yfir götur, eins og 

Sæmundargötu, þar sem engar merktar göngubrautir eru. Gróðurnotkun er talsverð 

víðsvegar um svæðið og er umhverfinu almennt sæmilega vel við haldið. Að undanskildu 

mesta berangrinu við Sæmundargötu þá er svæðið almennt nokkuð skjólgott.  

  Í deiliskipulagi svæðisins fyrir Sæmundargötu frá 2002 er gert ráð fyrir einu 

bílastæði á hverja 50 m
2
 bygginga. Deiliskipulagsbreytingin frá 2005 fyrir Háskólatorg 

gerir hinsvegar ráð fyrir auknu byggingarmagni á kostnað bílastæða sem áætlað er að 

fækka úr 200 bílastæðum í 119 eða um 81 bílastæði. Bílastæði austan Suðurgötu eiga að 

bæta það upp. Í breytingunni á skipulaginu frá 2005 eru viðraðar hugmyndir um gjaldtöku 

fyrir bílastæði sem eiga að draga úr bílastæðaþörf á Háskólasvæðinu. Nú þegar er hafin 

gjaldtaka fyrir bílatæðin sem eru staðsett í skeifunni við aðalbygginguna. Ekkert er minnst 

á reiðhjólastæði í gildandi deiliskipulögum.  

1 

2 

3 
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   Þess má geta að þann 20. október 2013 voru tæplega 14.000 nemendur skráðir í 

skólann og fast starfsfólk um 1300, en heildarfjöldi starfsmanna um 4.400 manns (Háskóli 

Íslands, 2013). Það er því verulegur fjöldi fólks á ferð um svæðið. 
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6 Aðferðir 

Við gerð rannsóknarinnar var stuðst við ritaðar heimildir og jafnframt framkvæmd tvíþætt 

könnun. Við gerð kannananna var stuðst við tvennskonar aðferðarfræði; annarsvegar var 

gerð megindleg rannsókn í formi spurningakönnunar og hinsvegar var stuðst við beina 

athugun á atferli almennings með vöktun á völdum svæðum. 

6.1.1 Aðferðir við spurningakönnun 

Notast var við spurningalista til að kanna viðhorf ökumanna til bílaplana og upplifun þeirra 

á þeim. Þessi aðferð er þekkt til að kalla fram upplifun ökumanna og hefur m.a verið notuð 

af þeim Axhausen og Polak (1990) bæði í Kingston og Karlsruhe. Spurningakönnunin 

samanstóð af fjórtán spurningum um hegðun fólks á bílaplönum og viðhorf gagnvart 

gjaldtöku fyrir bílastæði. Könnunin var send dagana 7. – 15. október 2013 á vefsíðuna 

Facebook annarsvegar og hinsvegar í tölvupósti til þeirra nemenda og kennara Háskóla 

Íslands sem samþykkja slíkar sendingar. Þátttakendur voru 868 talsins, eða 714 

einstaklingar sem tóku þátt í gegn um háskólapóstinn og 154 einstaklingar sem tóku þátt í 

könnuninni í gegn um Facebook. Niðurstöðurnar voru teknar saman og settar fram í 

gröfum. Þessi aðferð var notuð til að hafa rannsóknina ópersónulega í von um hreinskilin 

svör þátttakenda. 

6.1.2 Aðferðir við vöktun svæða 

Síðari hluti rannsóknarinnar fólst í því að vakta hegðun ökumanna á  

rannsóknarsvæðunum. Vöktun með þessum hætti er nokkuð algeng og hefur t.d verið 

notuð í sambærilegar rannsóknir af þeim Waerden, Borgers og Timmermans (2003) í 

Eindhoven og þeim Guo, Huang og Zhuang (2012) í New York. Sú rannsókn samanstóð að 

hluta til með vöktun á hegðun ökumanna og að hluta til var notast við upptökur myndavéla. 

Upphaflega stóð til að notast við vefmyndavélar til gagnaöflunar, en hindranir eins og bann 

við myndatöku á lóðum stórmarkaða, lög um persónuvernd o.fl. urðu til þess að beita varð 

öðrum úrræðum til gagnaöflunar. Bein athugun var því notuð til þess að fylgjast með 

hegðun fólks og eftirfarandi atriði skráð:   

1. Dagsetning, tími, veðurfar og fjöldi fólks á svæðinu.  

2. Fjöldi ekinna ferða á milli tveggja áfangastaða innan sama svæðis.   

3. Fjöldi genginna ferða á milli tveggja áfangastaða innan sama svæðis.   

4. Fjöldi bíla sem lagt var óæskilega eða með ólögmætum hætti með áherslu á; sérmerkt    

bílastæði, á gangstétt, við gulmálaðan kant, fyrir vörumóttöku, í fleiri en eitt bílastæði. 

5. Annað athyglisvert.  

  Skráning fór fram í sex skipti á hverjum stað, klukkutíma í senn, á tímabilinu 23. 

september til 8. nóvember. Vöktun var framkvæmd af einni manneskju við Korputorg og 

Spöng en tveimur við Háskólasvæðið. Svæðið við Skeifu og Fen var einnig vaktað af 

tveimur manneskjum og fór vöktun þar fram á tveimur stöðum í einu. Vöktun átti sér stað á 

misjöfnum vikudögum og misjöfnum tíma en veðurfar réði dagsetningunum að hluta því 

leitast var við að fá sem mestan breytileika í veðurfar á vöktunartímanum. Niðurstöðurnar 

voru teknar saman og settar fram í töflum og á loftmyndum til frekari skýringa. Helstu 

einkenni hvers svæðis eru tekin saman og fjallað um þau í textaformi. Notast var við 

loftmynd af hverju svæði, skriffæri, síma og sjónauka.   

   Þessi aðferð varð fyrir valinu því hún býður upp á það að fylgst sé með fólki án 
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þeirrar vitundar og þar af leiðandi án þess að vöktunin hafi áhrif á hegðun viðkomandi 

einstaklinga. 

6.1.3  Val á svæðum 

Fjögur ólík svæði í Reykjavík voru tekin fyrir og voru þau sérstaklega valin ýmist vegna 

útlits, legu, umhverfis eða annarra eiginleika. Eftirfarandi svæði voru tekin fyrir í 

rannsókninni: 

1. Korputorg, sem er langt bílaplan, um 500 m, meðfram beinu 480m löngu 

verslunarhúsnæði. Svæðið var hannað sérstaklega fyrir rýmisfreka verslun með aðkomu 

fyrir einkabíl í huga. Engin íbúðabyggð er áætluð í næsta nágreni við Korputorg og þar eru 

næg bílastæði. 

2. Spöngin, nokkuð stórt bílaplan innan í u-laga verslunar- og þjónustukjarna. Spöngin er 

lifandi kjarni með fjölbreytt úrval verslana og þjónustu sem var skipulagður sem hluti af 

Grafarvogshverfi með það að markmiði að vera helsta verslunar- og þjónustu svæði 

Grafarvogs.  

 Þessi tvö svæði eru tekin fyrir vegna ólíkrar lögunar, hlutverks og hlutfalla hvað varðar 

stærð og umfang. Annað svæðið er langt og beint með stóra umgjörð og mikið pláss, en 

hitt svæðið er plan á milli u-laga bygginga sem skapar þar ákveðið rými auk þess að vera 

mun smærra í sniðum þó starfsemin þar sé meiri. Það er því áhugavert að bera þessi svæði 

saman.  

3. Skeifan og Fenin, er svæði sem hefur misst fyrri tilgang sem iðnaðarsvæði og gegnir í 

dag hlutverki verslunar- og þjónustusvæðis. Svæðið býr yfir fjölbreyttu úrvali verslana og 

þjónustu og þangað sækir fólk víðsvegar að af höfuðborgarsvæðinu. Svæðið er umlukið 

stórum umferðaræðum sem slíta það frá nálægðri íbúabyggð. Byggingar eru dreifðar um 

svæðið og eru þar almennt næg bílastæði.  

4. Háskólasvæðið, samanstendur einnig af dreifðum byggingum og hefur það byggst upp 

og þróast á talsverðum tíma. Flestar byggingarnar voru reistar á árunum frá 1940 til ársins 

2000. Bílaplön standa við flestar bygginganna og er stundum talið erfitt að fá þar bílastæði. 

Samkvæmt skrifstofustjóra framkvæmda- og tæknisviðs (2011), á það aðallega við í 

upphafi missera, en nemendum fer fjölgandi og ekki er á döfinni að fjölga bílastæðum við 

skólann.   

  Þessi svæði gegna ólíkum hlutverkum og eru í eðli sínu afar ólík en eru sambærileg 

að því leyti að áfangastaðir geta verið dreifðir innan þeirra og vegalengdir geta verið 

talsverðar. Til dæmis er fjarlægð frá Öskju að Odda á Háskólasvæðinu 110m en fjarlægð á 

milli bygginga er almennt á bilinu 50m – 400m. Framboð bílastæða á þessum svæðum er 

misjafnt og því afar áhugavert að nota þau til að bera saman hegðun einstaklinga sem eiga 

erindi á fleiri en einn áfangastað innan sama svæðis, með tilliti til framboðs á bílastæðum. 

  



32 

7 Niðurstöður athugana 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum spurningakönnunar annarsvegar og 

niðurstöðum frá vöktun rannsóknarsvæðanna hinsvegar. 

7.1 Niðurstöður spurningakönnunar 

Spurningakönnunin samanstóð af fjórtán spurningum um hegðun fólks á bílaplönum og 

viðhorf gagnvart gjaldtöku fyrir bílastæði. Könnunin var send dagana 7. – 15. október 2013 

um Facebook og í tölvupósti til þeirra nemenda og kennara í Háskóla Íslands sem 

samþykkja slíkar sendingar. Þátttakendur voru alls 868, þar af 714 sem tóku þátt í gegn um 

tölvupóst skólans og 154 í gegn um Facebook. Þátttakendur svöruðu almennt öllum 

spurningum. Ríflega helmingur þátttakenda svaraði ekki spurningu 13 (Sjá viðauka 1) um 

gjaldtöku á bílastæðum, en annars voru aldrei fleiri en átta manns sem ekki svöruðu 

einhverri tiltekinni spurningu. Almennt var nokkuð jöfn dreifing á svörunum og ekki skýr 

munur eftir t.d aldri eða hvort svarað var á Facebook eða í tölvupósti. Mesti munur á 

svörum milli hópa var vanalega á milli kynja. Gerð er grein fyrir hverju tilfelli fyrir sig í 

þau fáu skipti sem munur var á svörum á milli annarra hópa.  

Flestir þátttakendur voru á aldrinum 17-24 ára enda eru flestir svarendur jafnframt 

notendur háskóla svæðisins og eru almennt í efri hluta þessa aldurshóps. Þátttakendum í 

eldri aldurshópum fer síðan jafnt og þétt fækkandi eins og sjá má á mynd 12. Einungis 

ellefu þátttakendur eru komnir yfir sextugt og voru það allt konur, en lang flestir svarendur 

í könnuninni voru konur sem endurspeglar kynjamun á háskólasvæðinu en þar eru konur 

um 70% nemenda og karlmenn um 30%. Það er áhugavert að 85% svarenda í gegn um 

Facebook voru konur og hafa þær ekki nein tengsl við háskólasvæðið svo vitað sé til. 

Einnig var aldursskipting þeirra 154 þátttakenda af Facebook önnur, en þar var um 

helmingur þátttakenda á aldrinum 36-45 ára. 

 

Mynd 12. Kyn og aldur þátttakenda í spurningakönnuninni. 
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Svarendur voru mjög samstíga í fyrstu spurningunni. Flestir sögðust alltaf virða almennar 

reglur um hvar megi leggja og hvar ekki. Sumir, ríflega 30% svarenda, sögðust þó stundum 

freistast til að leggja ólöglega í stutta stund.  

 

Mynd 13. Flestir virða alltaf hvar má leggja á bílaplönum. 

Flestir svarenda, eða um 50%, töldu líklegast að þeir legðu uppi á gangstétt ef ske kynni að 

þeir legðu ólöglega á bílaplani. Aðeins níu einstaklingar töldu líklegt að þau muni leggja í 

stæði sem eru sérmerkt t.d fyrir hreyfihamlaða. Um 7% merktu við valmöguleikann 

„annað“, en þá var algengast að fólk segðist leggja við enda á bílastæðum sem hefðu pláss 

fyrir einn bíl í viðbót án þess að gert væri ráð fyrir því með merktu stæði. 

 

 

Mynd 14. Flestir telja líklegast að þeir leggi uppi á gangstétt. Bílastæði fyrir fatlaða eru elmennt virt.  
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Nærri helmingur þátttakenda sögðust almennt leggja bara þar sem þeir fá stæði án þess að 

vera sérstaklega að eltast við að leggja bíl sínum í fyrirfram ákveðin stæði. Spurning þrjú 

er almenn spurning og á við þegar fólk hefur val um bílastæði en er ekki bundin aðstæðum 

á ákveðnum tíma eða stað. 

 

Mynd 15. Almennt segist fólk leggja bara þar sem það finnur laus stæði án þess að vera að leita eftir 

ákveðnum bílastæðum.  

Flestir þátttakenda, eða um 45%, sögðust almennt taka þá meðvituðu ákvörðun um að 

leggja miðsvæðis eigi þeir erindi á fleiri en einn stað á sama svæði. Um þriðjungur 

svarenda töldu það vera misjafnt og nokkur fjöldi, eða 18%, sögðust ekki hafa velt því fyrir 

sér. Afar fáir vildu meina að þeir leggi fyrir utan hvern áfangastað og aki þar á milli. 

Mynd 16. Flestir segjast leggja miðsvæðis á bílaplönum og ganga þaðan á áfangastaði. Veðurfar virðist þó 

hafa talsverð áhrif.  
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Eins og mynd 17 sýnir eru háskólasvæðið og Skeifan þeir staðir sem flestir svarendur fara 

oftast á. Fólk fer á Háskólasvæðið vegna tenginga við skólann og Skeifan er það 

verslunarsvæði sem er mest miðsvæðis af þeim verslunarsvæðum sem eru tekin fyrir hér. 

Aðeins um 2,5% segjast aldrei fara á neina af þessum stöðum og því virðast flestir 

þátttakendur kunnugir öllum svæðunum a.m.k að einhverju leyti. Svör þátttakenda af 

Facebook skiptast með öðrum hætti þar sem um blandaðri hóp er að ræða. Af þeim fara 

flestir oftast í Skeifuna eða 44% en fæstir á háskólasvæðið, eða 4% svarenda. 

   

Flestum þótti líklegast að þeir myndu aka á milli staða í Skeifunni og þar af um helmingur 

fólks í aldurshópnum 17-24 ára sem er fjölmennasti aldurshópurinn í könnuninni. Fæstir 

töldu að þeir myndu aka á milli staða í Spönginni. Um 30% aðspurðra þótti ólíklegt að 

þeir myndu aka á milli staða á þessum svæðum.  
 

Mynd 18. Líklegast er að ekið sé á milli verslana eða bygginga í Skeifunni.   

Mynd 17. Flestir þátttakendur heimsækja Háskóla Íslands oftast. Færri heimsækja verslunarkjarnana í Spöng 

og við Korputorg.  
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Háskólasvæðið er það svæði sem flestir telja líklegast að þeir mundu ganga á milli 

bygginga. Spöngin í Grafarvogi kemur líka ágætlega út að því leyti að nokkuð margir 

ganga þar á milli staða. Færri telja líklegt að þeir muni ganga á milli verslana á 

Skeifusvæðinu eða á Korputorgi. 

Mynd 19. Háskólasvæðið og Spöngin eru þau svæði sem líklegast er að gengið sé á milli staða. 

Flestum finnst mikilvægt að vegalengdir á milli staða séu ekki of langar og að 

göngutengingar séu góðar ef fólk ætlar að ganga á milli staða. Veðurfar skiptir einnig 

miklu máli eða að svæði sé hannað þannig að það veiti skjól fyrir íslenskri veðráttu. 

Einungis um 30% töldu framboð af bílastæðum hafa teljandi áhrif. Fólk virðist kunna betur 

að meta fegurð umhverfisins eftir því sem það eldist því hlutfall þeirra sem telja fegurð 

umhverfisins jókst úr ríflega 20% hjá aldurshópnum 17-24 í 40% hjá aldurshópnum 45-60 

ára og upp í 58% hjá 60 ára og eldri. Ekki var sjáandi munur á aldri svarenda við aðra liði í 

spurningu 8. Nokkrir svarendur nefndu valmöguleikann „annað“, og var algengast að fólk 

nefndi hátt bensínverð sem líklega ástæðu til að ganga. 

Mynd 20. Hæfilegar vegalengdir stuðla helst að fólk gangi á milli staða.  
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Svörin við áttundu spurningunni endurspeglast í þeirri níundu, því flestir svarenda, eða nær 

80%, telja langar vegalengdir og lélega aðstöðu fyrir gangandi ásamt veðurfari og skorti á 

skjóli vera helstu hvatana til að aka á milli staða innan sama svæðis. Aftur virðist 

fagurfræðilegi þáttur umhverfisins ekki skipta mjög miklu máli. Mikið framboð af 

bílastæðum eru ekki heldur talinn vera ríkjandi þáttur eða hvati til aukins aksturs. Þeir sem 

völdu valmöguleikann „annað“ nefndu helst að tímaskortur og mikill farangur stuðli helst 

að akstri milli staða. 

Mynd 21. Langar vegalengdir á milli áfangastaða stuðla helst að akstri á milli staða.  

Flestum svarendum finnst gjaldskylda í bílastæði aðeins eiga rétt á sér í miðbænum, sem er 

nánast eins og fyrirkomulagið er í Reykjavík í dag. Miðbærinn var ekki skilgreindur hér 

sérstaklega heldur höfðað til skilning hvers og eins á miðbænum.Um 30% aðspurðra telja 

þó að almennt eigi ekki að rukka fyrir bílastæði. 

 Mynd 22. Flestum finnst gjaldskylda í bílastæði eiga rétt á sér en aðeins í miðbænum.   

Mynd 20. Hlutfall í hverjum aldurshóp sem finnst fallegt umhverfi mikilvægt. 
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Einungis 416 þátttakendur svöruðu spurningu um gjaldskyldu. Margir kvörtuðu yfir því að 

hér vantaði annan valmöguleika eins og t.d „ég veit það ekki“ eða „hvergi“ og slepptu því 

að svara. Markmiðið með spurningunni var hinsvegar að fá fólk til að taka afstöðu til þess 

hvert þessara svæða væri helst þess eðlis að rukka ætti fyrir bílastæði. Valmöguleikinn 

„hvergi“ var svo í boði í næstu spurningu. Þeir sem tóku afstöðu töldu flestir að Skeifan 

væri sá staður sem helst ætti að rukka fyrir bílastæði. 

Mynd 23. Skeifan er það svæði af rannsóknarsvæðunum sem flestum finnst eðlilegast að rukka fyrir 

bílastæði.  

Flestir, eða 45% þátttakenda töldu að það eigi að vera frítt að leggja á 

rannsóknarsvæðunum og næstum jafn margir, eða 43%, töldu að síst ætti að rukka fyrir 

bílastæði í Háskóla Íslands. En stór hluti svarenda voru nemendur við háskólann. Ríflega 

helmingur fólks á aldrinum 36-45 ára, 60% fólks á aldrinum 45-60 ára og allir svarendur 

60 ára og eldri töldu að bílastæði ættu að vera ókeypis á öllum þessum svæðum. Aðrir 

staðir eru nokkuð jafnir með mun færri atkvæði. 

 

Mynd 24. Flestum finnst að það eigi að vera ókeypis í bílastæði á öllum rannsóknarsvæðunum.  
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  Í lok könnunarinnar bauðst þátttakendum að leggja inn athugasemdir og voru þeir 

120 sem kusu að koma athugasemdum á framfæri. Athugasemdirnar voru þó meira 

almenns eðlis frekar en að tilgreind væru einhver af rannsóknarsvæðunum. Algengast var 

að fólk segðist vera hlynnt gjaldtöku í einhverju formi á vissum stöðum en að bjóða þyrfti 

upp á fleiri útfærslu möguleika. Af þeim 120 sem settu inn athugasemd voru 18 sem bentu 

á fyrirkomulagið á Akureyri sem góða lausn, en þar er notast við tímaskífur sem leyfa 

bílum að leggja frítt í ákveðinn tíma en svo þarf að greiða fyrir stæðin sé lagt lengur en 

tíminn leyfir. Einnig var nokkuð um að athugasemdir tengdust útblæstri bifreiða og 

loftgæðum.  

7.2 Niðurstöður vöktunar 

7.2.1 Korputorg 

Bílaplanið við Korputorg var vaktað sex sinnum, klukkutíma í senn. Hér eru birtar 

niðurstöður talningar fyrir hvern dag.  

 
 

 

 

Laugardagurinn 28.september kl 13-14.   

Hitastig 3°C og logn. Fremur svalt, léttskýjað og bjart yfir öllu.  

Nokkuð rólegt var á svæðinu allan vöktunartímann. Um 100 bílar voru á planinu við 

upphaf vöktunar og fremur hægt flæði bíla inn og út. Talsvert var um að lagt væri við 

gulmálaðan götukant eða 15 bílar alls, og nokkuð var ekið á milli svæða. Tveir sáust aka á 

þrjá staði og annar þeirra ók á þann fjórða. Einungis var þó talið og skráð ef ekið var á 

milli tveggja staða.  
 

 

Mynd 25. Korputorg. Yfirlitsmynd með skýringum af bílaplaninu. Loftmynd -  Ggoogle earth, 2013. 
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Tafla 3. Vöktun við Korputorg laugardaginn 28.september kl 13-14. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4 5 6  Svæði 1 2 3 4 5 6  

1  1 7   2  1   2     

2   2     2   1     

3     2 3 3  3    2    

4        1  4      2   

5        5        2  

6        6           

Alls  1 9 2 3 6 21 Alls   3 2 2 2 9 

 

 

             

Svæði Lagt við gulan 

kant 

kant 

Lagt á gangstétt Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö 

bílastæði 

1 1 

3 

6 

1 

3 

1 

 3 

0 

0 

0 

4 

1 

         

2           

3           

4           

5           

6 

 

          

Alls 15  8   0     0  

 

Fimmtudagurinn 3.október kl 11-12.   

Hitastig 7°C og vindhraði 4m/s. Ágætis veður.  

Almennt var rólegt á svæðinu enda verslanir rétt að opna þegar vöktun hófst kl 11 og 

einungis bílar af bílasölunni á planinu. Á vöktunartímanum komu 22 bílar inn á planið. 

Nánast öll bílastæðin voru laus allan vöktunartímann en samt lagði nær helmingurinn af 

þeim sem komu á tímabilinu uppi á gangstétt eða við gulan kant gangstéttarinnar. Enginn 

sást ganga um svæðið. Athyglisvert er að bíll með merki fyrir hreyfihamlaða lagði við 

gulan kant utan við verslun Bónus þó að öll stæði merkt hreyfihömluðum á bílaplaninu 

væru laus. Bílastæði fyrir hreyfihamlaða eru hinsvegar í nokkurri fjarlægð frá Bónus, eða í 

um 35m fjarlægð, á meðan önnur stæði eru í 15-20m fjarlægð frá versluninni. Bónus var 

mest sótta verslunin á svæðinu allt vöktunar tímabilið.  

Tafla 4. Vöktun við Korputorg fimmtudaginn 3.október kl 11-12. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4 5 6  Svæði 1    2         3         4         5         6 

1   2   1  1        

2        2        

3    1  2  3        

4        4        

5        5        

6        6        

Alls   2 1  3 6 Alls       0 

(Framhald) 
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Svæði Lagt við 

gulan kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði   

1 2 

2 

3 

 

 2 

1 

 

         

2           

3           

4           

5           

6           

Alls 7  3   0   0    

 

Þriðjudagurinn 15. október kl 12-13   

Hitastig 5°C og vindhraði um 2-3m/s. Veður fremur svalt og rakt en þurrt.  

Mjög rólegt framan af og aðeins um 10 bílar á planinu í upphafi vöktunartímans. Þeim 

hafði fjölgaði í tæplega 30 bíla þegar vöktun lauk. Þremur bílum var lagt við gulmálaðan 

kant við inngang verslana og snéru tveir þeirra öfugt þ.e á móti umferð. Það sáust sex bílar 

taka tvö stæði og sex bílar óku á milli verslana. Einu sinni munaði litlu að tveir bílar 

rækjust á er þeir óku þvert yfir bílaplanið á milli verslana án tillits til skilgreindra 

akstursleiða.   

Tafla 5. Vöktun við Korputorg þriðjudaginn 15. október kl 12-13. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4 5 6  Svæði 1 2 3 4 5 6  

1   2   1  1   2     

2        2   3 1    

3    1  2  3        

4         4        

5          5        

6           6        

Alls   2 1  3 6 Alls   5 1  0 6 

                

Svæði Lagt við 

gulan kant 
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Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1 2 

1 

 

 2 

2 

3 

     3    

2       1    

3       2    

4           

5           

6           

Alls 3  7    0  6    

 

Sunnudagurinn 27.október kl 14-15.   

Hitastig 2°C og vindhraði 8-10 m/s. Nokkuð bjart veður en kaldur vindur.  

„Tax free“ helgi og mikið af fólki. Um 300 bílar á svæðinu við upphaf vöktunar. Mikil 

bílaumferð og ört umferðarflæði allan vöktunar tíman. Bílum var lagt í u.þ.b fjórðung 

bílastæða á planinu og allan vöktunartímann var einhverjum bíl lagt á gangstétt eða við 

gulan kant. Nánast stöðugt var ekið þvert yfir bílaplanið án tillit til akstursleiða og svæðið 

fremur hættulegt gangandi vegfarendum allan vöktunartímann.  
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Tafla 6. Vöktun við Korputorg sunnudaginn 27.október kl 14-15. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4 5 6  Svæði 1 2 3 4 5 6  

1   9   4  1  4 4     

2   5 1  2  2   3 1    

3    1  4  3       4  

4      1 1  4          

5          5           

6           6            

Alls   14 2 1 11 28 Alls  4 7 1 0 4 16 

            

Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1  3   4           
2  6   0           

3  7   0           

4  3   1           

5  2   3           

6  2   2           

Alls  23   10   0     0   

 

Mánudagurinn 28.október kl 15-16.   

Hitastig 2°C og vindhraði 8-10 m/s með sterkari vindhviðum inn á milli. Vindasamt, mjög 

kalt en þurrt.   

Frekar rólegt á vöktunartímanum en stöðugur reytingur af bílum. Á milli 35 - 40 bílar 

komu á svæðið á vöktunartímanum. Enginn sást ganga lengra en í og úr bíl sínum. Einn 

ökumaður sást aka á þrjá staði. Nokkuð var um að bílar tækju tvö bílastæði eða um átta 

bílar sem sást til og þar af var einn bíll sem tók fjögur stæði.  

 
Tafla 7. Vöktun við Korputorg mánudaginn 28.október kl 15-16. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4 5 6  Svæði 1 2 3 4 5 6  

1   3   1  1        
2   1   1  2        

3    1  2  3        

4         4        

5          5        

6           6        

Alls   4 1  4 9 Alls       0 

           (Framhald) 
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Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1  1   1         2  

2  2   1         1  

3  3            3  

4  1              

5                

6     1         2  

Alls  7   3   0      8  

 

Föstudagurinn 1. nóvember kl 17-18.   

Hitastig um 0-1°C og vindhraði 6-8 m/s með hviðum 10-13 m/s inn á milli. Þurrt en kalt og 

talsverður vindur.   

Í upphafi vöktunar voru 150 bílar á bílaplaninu. Fáir á gangi nema í og úr bílum sínum. 

Mikið um að ekið væri þvert yfir planið og í tveimur tilfellum lá við árekstri.  

Tafla 8. Vöktun við Korputorg föstudaginn 1. nóvember kl 17-18. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4 5 6  Svæði 1 2 3 4 5 6  

1  1 8 3  5  1  2      

2   3 1  2  2   1     

3       1  3     4    

4       1   4          

5           5           

6            6            

Alls  1 11 4 1 8 25 Alls  2 1 4   7 

                

Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1  3    2          

2  5    1          

3  5    2          

4                

5      1          

6  2    1          

Alls  15    7   0     0  

 

Samantekt 

Þegar fylgst var með bílaplaninu við Korputorg var góð yfirsýn yfir allt planið frá 

vöktunarstaðnum en yfirleitt var fjarlægðin þó of mikil til að hægt væri að greina smærri 

atriði eins og hvort bílum væri lagt í tvö stæði. Þess er þó getið þegar slíkt sást. 

  Á bílaplaninu við Korputorg eru sum bílastæði eftirsóttari en önnur. Þetta eru 

bílastæðin sem eru staðsett við þær verslanir sem voru mest sóttar á vöktunartímanum. 

Bónus var almennt mest sótta verslunin en Rúmfatalagerinn, Ilva og Gæludýr.is komu þar 

á eftir. Þar fyllast bílastæði fyrst en svo fer fólk að leggja fjær eftir því sem bílum fjölgar á 

svæðinu. Ökumenn aka almennt beint að áfangastað og leggja þar sem næst inngangi. 

Talsvert algengt er að lagt sé uppi á gangstétt, eða að meðaltali fimm bílar á klukkustund. 
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Enn algengara er að lagt sé við gangstéttarbrún við verslanir, að meðaltali 13 bílar á 

klukkustund. Gulmálaður kantur er við alla gangstéttina meðfram byggingunni og ekki 

ætlast til þess að þar sé lagt. Þrátt fyrir það er mjög algengt að bílum sé lagt þar, jafnvel þó 

vinsælustu bílastæðin séu laus og fáir á svæðinu. Vegna breiddar gangstéttar taka bílar á 

gangstétt yfirleitt ekki nema um helming hennar og þrátt fyrir að bíl sé lagt á gangstéttinni 

er nægt rými fyrir gangandi að fara framhjá þeim. Sérmerkt bílastæði fyrir hreyfihamlaða 

mættu vera víðar svo styttra væri úr þeim í suma innganga hússins. Slík bílastæði eru alveg 

við innganga þeirra verslana sem eru í endarýmum hússins, Rúmfatalegersins og Ilvu, en 

mis langt er að fara í rýmin þar á milli. Í einu tilviki sást bíll með merki fyrir 

hreyfihamlaða kjósa að leggja frekar við gula kantinn utan við Bónus í stað þess að leggja í 

bílastæði ætlað hreyfihömluðum. Veðurfar virðist ekki hafa áhrif á þennan þátt, en það er 

alveg jafn algengt að lagt sé upp við gulan kant eða uppi á gangstétt þegar veður er gott.  

  Á virkum dögum er almennt rólegt við Korputorg og á þeim tíma sem planið var 

vaktað var nýting á bílaplaninu ekki nema um 10-15% en nýting á planinu eykst um helgar. 

Best nýting var á milli kl 14-15 sunnudaginn 27. október, en þá hefur nýting bílastæða á 

planinu verið u.þ.b 25% - 30% þegar mest var. Þess má þó geta að þegar bílar á bílaplaninu 

voru taldir voru ekki teknir með í talningunni þeir bílar sem eru til sölu á bílasölunni sem 

starfandi er á bílaplaninu. Séu þeir bílar teknir með í talningunni eykst nýtingahlutfall 

bílaplansins sem þeim nemur. 

  Yfirleitt gengur fólk aðeins í og úr bílum sínum en af þeim sem sáust fara á fleiri en 

einn stað óku 72% milli staða en 28% fóru gangandi.  

  Á bílastæðinu við Korputorg sést fólk oft aka þvert yfir planið án tillits til 

skilgreindra akstursleiða og hefur þessi hegðun skapað hættu meðal gangandi og akandi 

vegfarenda og nokkru sinnum á vöktunartímanum munaði litlu að bílar rækjust saman af 

þessum sökum. Í tvígang voru innkaupakerrur í reiðuleysi á planinu. Í bæði skiptin var 

rólegt og fremur fáir áferli en samt um 5-6 kerrur sem enginn hirti um þó víða væri aðstaða 

til að skila þeim af sér. Mest sóttu verslanir á svæðinu eru Bónus og Rúmfatalagerinn. 

Algengast er að farið sé á milli þessara verslana, bæði akandi og gangandi, þegar farið er á 

milli staða á svæðinu en þetta er um 180m vegalengd.   

  Við Korputorg eru ríflega 1300 bílastæði og alltaf næg laus bílastæði. Eins og áður 

hefur komið fram er nýtingahlutfall bílastæðanna ekki hátt og bílastæðin því óþarflega 

mörg. Hinsvegar hafa frá upphafi staðið auð rými í húsinu og ekki vitað hvernig nýting 

bílastæða væri ef byggingin yrði full nýtt.     

 
Tafla 9.  Samanlagðar niðurstöður á vöktunartímanum fyrir bílaplanið við Korputorg. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4 5 6  Svæði 1 2 3 4 5 6  

1  3 3

4 

3  14  1  6 8     

2   1

1 

3  5  2   8 2    

3     5 3 13  3     6  4  

4       2 2  4       2   

5           5         2  

6            6            

Alls  3 4

5 

1

1 

5 34 98   6 16

6 

8 2 6 38 

Meðalfjöldi ekinna ferða á klst = 16,3 Meðalfjöldi genginna ferða á klst = 6,3 

 (Framhald) 
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Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1    11   12       5  

2    23   3       2  

3    28   2       5  

4    6   1         

5    6   9         

6    5   5       2  

Alls    79   32  0     14  

Meðaltal á klst  13   5,3  0     2,3  

              

7.2.2 Spöngin 

Bílaplanið við Spöngina var vaktað sex sinnum, klukkutíma í senn. Hér eru birtar 

niðurstöður talningar fyrir hvern dag. 

 

Mynd 26. Spöngin. Yfirlitsmynd með skýringum af bílastæðinu við Spöng. Loftmynd - Borgarvefsjá, 2013. 

Mánudagurinn 23.september kl 14-15.   

Hitastig 6°C og vindhraði um 5m/s. Skýjað og þurrt en kaldur vindur.  

Tæplega hundrað bílar voru á bílaplaninu við upphaf vöktunar. Þéttast var bílum lagt við 

Bónus, Hagkaup og heilsugæsluna. Þær bílastæðaraðir voru fullar nánast allan 

vöktunartímann. Allir bílar sem komu á svæðið hófu leit eftir bílastæði í röðinni næst 

áætluðum áfangastað en bílastæðin á miðju planinu voru laus allan vöktunartímann. Tveir 

bílar sáust taka tvö stæði á svæði 3 við Hagkaup.  
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Tafla 10. Vöktun í Spönginni mánudaginn 23.september kl 14-15. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4    Svæði 1 2 3 4    

1        1        
2   8 10

0 

   2  5 5     

3    5    3    6    

4        4    5    

Alls   8 15  23    5 5 11  21

1 
 

                

Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1                

2                

3              2  

4                

Alls   0   0  0      2  

 

Miðvikudagurinn 25.september kl 11-12.   

Hitastig 7-8°C og vindhraði um 12 m/s með sterkari vindhviðum á milli. Rigning um 3 

mm. 

Mjög rólegt var á svæðinu allan vöktunartímann. Rétt um 30 bílar á bílaplaninu og flestir á 

svæði 4 við heilsugæsluna. Fleiri fóru gangandi á milli staða en akandi en rétt ríflega 

helmingur þeirra sem gengu á milli staða fóru frá heilsugæslunni í apótekið á svæði 4 sem 

eru tæpir 50m. Athyglisvert var hve stuttar vegalengdir voru eknar á bílaplaninu. Einn bíll 

sást aka frá World Class á svæði 4 á skyndibitastað á sama svæði, eða um 37m. Tveir bílar 

tóku tvö stæði, báðir á svæði 4.  

 
Tafla 11. Vöktun í Spönginni miðvikudaginn 25.september kl 11-12. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4    Svæði 1 2 3 4    

1        1        
2   3 2    2  3      

3    1    3    2    

4    1    4    6    

Alls   3 4 7     3  8 1

1 

  

                

Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1                
2                

3                

4              2  

Alls   0   0  0      2  
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Sunnudagurinn 7.október kl 14-15.   

Hitastig 3°C. Fallegt veður, sólskin og logn.   

Rólegt var allan vöktunartímann en þó reytingur af fólki. Stór hluti af starfsemi á svæði 4 

(t.d heilsugæslan, sjúkraþjálfunin og apótekið) er lokað á sunnudögum og því fáir á ferli 

þeim megin á bílaplaninu. Allir sem óku á milli svæða fóru stutta vegalengd, eða á milli 

svæða 2 og 3, yfirleitt á milli verslana Hagkaups og Bónus sem er um 110m 

gönguvegalengd eftir gangstéttinni. Fjórir bílar sáust taka tvö bílastæði, allir á svæði 3, og 

einn bíll lagði í bílastæði fyrir hreyfihamlaða fyrir utan Subway á svæði 2 án þess að hafa 

til þess gerðan miða í glugganum.  

Tafla 12. Vöktun í Spönginni sunnudaginn 7.október kl 14-15. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4    Svæði 1 2 3 4    

1        1        
2   8     2  7 5     

3        3        

4        4        

Alls   8   8    7 5   12  
 

 
Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1                

2        1        

3              4  

4                

Alls   0   0  1      4  

 

Mánudagurinn 14. október kl 15:30 – 16:30.   

Hitastig 7°C og vindhraði um 2 m/s. Fallegt veður, sólríkt og örlítil gjóla.  

Talsverður erill var af fólki, bæði gangandi og akandi, á svæðinu. Um 200 bílar voru á 

bílaplaninu við upphaf vöktunar og jafnt flæði bíla inn og út af bílaplaninu allan tímann. 

Um helmingur þeirra sem óku á milli staða, eða 10 bílar, fóru á milli svæða 2 og 3 sem er 

að hámarki um 110m gönguleið. Þar sem öll stæði næst inngöngum voru upptekin var 

ávinningur af akstrinum ekki svo mikill. Einn sást leggja við gulan kant á svæði 3 til móts 

við Hagkaup. Bílar sem sáust leggja í tvö stæði voru alls 14 þ.e einn á svæði 2, fimm á 

svæði 3 og átta á svæði 4. 

Tafla 13. Vöktun í Spönginni mánudaginn 14. október kl 15:30 – 16:30. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4    Svæði 1 2 3 4    

1  1      1        
2   10 9    2  5 6 5    

3    1    3    2    

4        4    7    

Alls  1 10 10  21    5 6 14

4 

25   

             (Framhald) 
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Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1                

2              1  

3   1           5  

4              8  

Alls   1   0  0      14  

 

Laugardagurinn 2.nóvember kl 13-14.   

Hitastig 3-5°C og vindhraði um 3m/s. Léttskýjað og þurrt.   

Frekar rólegt var á vöktunartímanum. Á milli 70 og 80 bílum var lagt á bílaplaninu og var 

helmingur þeirra staðsettur fyrir utan Bónus og restin við Hagkaup og World Class. Einn 

bíll sást taka tvö stæði á svæði 3.  

 
Tafla 14. Vöktun í Spönginni laugadaginn 2.nóvember kl 13-14. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4    Svæði 1 2 3 4    

1  1 1     1        
2   1 2    2  3 5 1    

3    1    3    1    

4        4        

Alls  1 2 3 6     3 5 2 10   

                

Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1                
2                

3              1  

4                

Alls   0   0  0      1  

 

Fimmtudagurinn 7.nóvember kl 16-17.   

Hitastig 4°C og vindhraði um 5m/s. Skýjað og þungt yfir með hægum en köldum vindi. 

Talsverður erill var á svæðinu allan vöktunartímann. Tæplega 100 bílar voru á bílaplaninu 

við upphaf vöktunar og stöðug umferð þar inn og út. Nokkur umferð var meðfram 

bílaplaninu án þess að bílar færu inn á bílaplanið. Tveir sáust leggja bílum sínum við gulan 

kant, einn á svæði 2 og annar á svæði 4. Tveir lögðu í stæði fyrir hreyfihamlaða án þess að 

vera með slíka merkingu í glugganum, einn við Subway á svæði 2 og annar við 

heilsugæsluna á svæði 4.  
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Tafla 15. Vöktun í Spönginni fimmtudaginn 7.nóvember kl 16-17. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4    Svæði 1 2 3 4    

1    1    1    1    
2   5     2  1 5     

3    3    3    3    

4        4    5    

Alls   5 4  9    1 5 9  15  

                

Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1                

2  1      1        

3                

4  1      1        

Alls  2    0  2      0  

 

Samantekt 

Spöngin er virkur og vel sóttur verslunarkjarni með mesta úrval verslana og þjónustu í 

Grafarvoginum. Þangað sækja margir gangandi, sérstaklega börn og unglingar, enda 

tengingar við byggðina í kring góðar. Um 400 bílastæði eru á svæðinu. Á 

vöktunartímanum var nýtingin á bílastæðunum að jafnaði um 30%. Nýting fór einu sinni 

upp í tæp 60% á milli kl 15:30 – 16:30 mánudaginn 14. október. Nýting bílaplansins var 

minnst fyrir hádegi miðvikudaginn 25.september og var þá aðeins um 10% . Aðsókn á 

svæðið vex almennt þegar líða tekur á daginn.   

  Af þeim sem sáust fara á tvo staði í Spönginni á vöktunartímanum voru fleiri sem 

fóru gangandi á milli staða en akandi. Af ferðum sem voru farnar á milli staða innan 

svæðisins voru 56% farnar gangandi og 44% ferðanna voru farnar akandi. Allir sem sáust 

aka á milli staða fóru leiðina meðfram húsunum en þrír fóru að hluta þvert yfir planið. 

Flestar eknar ferðir voru á milli svæða 2 og 3 sem kemur nokkuð á óvart vegna þess að 

þarna á milli er ekki mjög mikil vegalengd. Lengsta gönguleið á milli þessara svæða er á 

milli Bónus og hraðbankans, eða um 120m gönguleið. Af þeim sem sáust fara þar á milli á 

vöktunartímanum fóru 57% akandi. Lítið var um að lagt væri ólöglega en dálítið um að 

tekin væru tvö stæði eða 3,8 bílar að meðaltali á klukkustund.   

 Alla vöktunardagana, að mánudeginum 23.september undanskildum, voru fleiri sem 

gengu á milli staða en óku. Mánudagurinn 23.september var í kaldara lagi og getur veðrið 

orsakað það að fleiri óku á milli staða. Miðvikudaginn 25.september var einnig fremur 

leiðinlegt veður en þó sáust fleiri ganga á milli staða en aka. Það er hugsanlegt að veðurfar 

hafi áhrif á hegðun fólks á bílaplaninu við Spöngina en áhrif af völdum veðurs eru ekki 

mikil. 
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Tafla 16.  Samanlagðar niðurstöður á vöktunartímanum fyrir bílaplanið við Spöngina 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4    Svæði 1 2 3 4    

1  2 1 1    1    1    
2   35 23    2  24 26 6    

3    11    3    14    

4    1    4    23    

Alls  2 36 36  74    24 26 44  94  

Meðaltal á klst = 12,3 Meðaltal á klst = 15,7 

  

Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1              1  

2    1    2        

3    1          12  

4    1    1      10  

Alls    3   0 3      23  

Meðaltal á klst  0,5   0 0,5      3,8  

 

7.2.3 Skeifa-Fen  

Vegna þess hve svæðið er víðfeðmt og byggingar dreifðar, var það ekki vaktað í heild sinni 

heldur var tekinn sá hluti sem sést á mynd 27 hér að neðan. Svæðið var vaktað sex sinnum, 

klukkutíma í senn. Hér eru birtar niðurstöður talningar fyrir hvern dag. 

 

Mynd 27. Skeifa og Fen. Yfirlitsmynd með skýringum af bílastæðunum. Loftmynd - Borgarvefsjá, 2013. 
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Miðvikudagurinn 25.september kl 14-15.   

Hitastig 8°C og vindhraði um 10 m/s. Leiðinlegt veður, bæði rigning og rok.  

Tæplega 90 bílar á planinu milli Rúmfatalagers og Hagkaups en umferð dreifðari 

annarsstaðar á svæðinu. Fyrstu tvær raðir við inngangana voru fullar og einnig var lagt í 

jaðarinn á planinu en laus bílastæði í miðjunni. Mikið umferðar öngþveiti var á þessu 

svæði. Gatan meðfram Rúmfatalagernum er staðsett á lóð Rúmfatalagersins en þjónar sem 

aðalgata í gegn um svæðið. Um hana fer talsverður fjöldi bíla og skapast örtröð er raðir 

myndast af bílum að reyna að komast út af planinu. Þessi umferð á svæðinu gerir 

bílaplanið ótryggt fyrir gangandi vegfarendur. Allir sem sáust ganga á milli staða gengu á 

milli Rúmfatalagers og Hagkaups sem er um 55m vegalengd. Enginn bíll sást leggja með 

ólöglegum hætti.  

 
Tafla 17. Vöktun við Skeifu og Fen miðvikudaginn 25.september kl 14-15. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4 5 6  Svæði 1 2 3 4 5 6  

1        1        

2  1    2  2  8      

3   1 1 8 1  3        

4    1 2 1  4        

5      8  5        

6      1  6        

Alls  1 1 2 10 13 27   8       8 

                  

Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1                
2                

3                

4                

5                

6                

Alls  0    0  0      0  

 

Sunnudagurinn 7.október  kl 16-17.  

Hiti um 2°C og logn. Sólskin og fallegt veður.  

Vöktun fór fram síðdegis á sunnudegi og ekki mikið af starfsemi svæðisins opin að 

undanskildum stórmörkuðunum og veitingastöðunum. Talsvert umferðaflæði var um 

svæðið allan vöktunartímann. Mest var ekið á milli verslana Bónus og Hagkaups. Það er 

um 340m vegalengd á milli innganga og óku 14 bílar þar á milli. Nokkuð var um að bílum 

væri lagt í tvö stæði eða átta bílum á svæði 2, einum bíl á svæði 3 og fjórum bílum á svæði 

5.  
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Tafla 18. Vöktun við Skeifu og Fen sunnudaginn 7.október kl 16-17. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4 5 6  Svæði 1 2 3 4 5 6  

1        1  2      

2  2   14 5  2  9      

3        3        

4        4        

5      8  5        

6      2  6      3  

Alls  2   14 15 31   11    3 14 

                

Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1                
2             8   

3             1   

4                

5             4   

6                

Alls  0    0  0     13   

 

Fimmtudagurinn 28.október kl 17-18.   

Hitastig 2°C og vindhraði 6-8m/s. þurrt en dálítill vindur og kalt.  

Mikill erill var á svæðinu allan vöktunartímann og mikið af bílum. Um 80% af stæðunum 

upptekin á svæðum 2 og 5 við Bónus, en um helmingur stæða laus á öðrum stöðum. Einn 

sást leggja við gulan kant fyrir utan Hagkaup þar sem hann tók hálfa gangstéttina og um 

25% af akrein götunnar til óþæginda fyrir bæði akandi og gangandi vegfarendur. Sex bílar 

sáust taka tvö stæði, allir á svæði 2. Engin regla virðist vera á götustæðum á svæði 4, en 

bílar leggja þar með ýmsum hætti, ýmist þvert á götuna eða samsíða henni þar sem þeir 

snúa gjarnan í sitt hvora átt. 

 
Tafla 19. Vöktun við Skeifu og Fen fimmtudaginn 28.október kl 17-18. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4 5 6  Svæði 1 2 3 4 5 6  

1     2   1  3      
2   1  11 3  2  6 1 2    

3     2   3     2   

4      2  4        

5      7  5        

6        6        

Alls   1  15 12 28   9 1 2 2  14 

             (Framhald) 
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Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1                

2 1            6   

3                

4                

5                

6                

Alls 1     0  0     6   

 

þriðjudagurinn 29.október kl 11-12.   

Hitastig um 0-1°C og vindhraði 8m/s. Hvasst og kalt. 

Rólegur tími fram að hádegi, um 20 bílar á bílaplaninu á svæði 2, flestum lagt í hnapp við 

innganginn í Hagkaup. Við Bónus á svæði 5 stóðu sjö bílar. Er leið nær hádegi fjölgaði á 

öllu svæðinu og er vöktun lauk kl 12 hafði fjöldi bíla á svæðinu u.þ.b tvöfaldast. Nokkuð 

var um að bílar legðu í tvö stæði, eða fjórir á svæði 2 og átta á svæði 5.  

 
Tafla 20. Vöktun við Skeifu og Fen þriðjudaginn 29.október kl 11-12. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4 5 6  Svæði 1 2 3 4 5 6  

1  1  1    1        

2  2 2  3   2  3      

3      1  3    3    

4     1   4        

5     1 2  5      1  

6        6        

Alls  3 2 1 5 3 14   3  3  1 7 

                

Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1                

2 0            4   

3                

4                

5             8   

6                

Alls 0     0  0     12   

 

Laugardagurinn 2. Nóvember 11:30-12:30.   

Hitastig 4-5°C og vindhraði 4-5 m/s. Nokkuð bjart, hægur en kaldur vindur og mikil 

vindkæling.   

Margir bílar á svæði 2 og um 80% bílastæða upptekin. Mun minna af bílum var lagt í stæði 

á öðrum stöðum nema við Bónus, þar sem bílum var lagt í um helming bílastæðanna. Mjög 

hratt flæði bíla var allan vöktunartímann og nánast stöðugar raðir af bílum að reyna að 

komast inn og út af bílaplönum og út af svæðinu. Mikið af fólki fór gangandi á milli staða í 

samanburði við fyrri vöktunarskipti, hugsanlega vegna þess að umferð á svæðinu var þung 
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og auðveldara að smeygja sér fótgangandi á milli staða en að fara akandi. Fjórir bílar sáust 

keyra yfir kantinn frá Fákafeni inn á svæði 6. Sex bílar sáust taka tvö stæði, allir á svæði 2. 

 
Tafla 21. Vöktun við Skeifu og Fen laugardaginn 2. nóvember 11:30-12:30. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4 5 6  Svæði 1 2 3 4 5 6  

1   1 1  2  1   2     

2   2  5   2  13   2 3  

3    1  3  3   2 2  3  

4     1   4        

5      2  5     1 2  

6      1  6      6  

Alls   3 2 6 8 19   13 4 2 3 14 36 

                

Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1                
2              6  

3                

4                

5                

6                

Alls 0     0  0      6  

 

Föstudagurinn 8.nóvember kl 15-16.   

Hitastig 0°C og vindhraði 2-3m/s. Sæmilega bjart og hægur en kaldur vindur.  

Mikið var af bílum á vinsælustu svæðunum sem sjá má á mynd 6.3 hér að neðan. Á milli 

Rúmfatalagersins og Hagkaups var um 170 bílum lag í upphafi vöktunartímans. Stanslaus 

umferð var meðfram Rúmfatalagernum allan tíman og þrengsli á bílaplaninu er margir 

bílar voru að reyna að komast út. Stæðin við Bónus á svæði 5 voru að mestu full austan 

megin en um 50% stæða laus norðan megin. Þrír bílar sáust aka í hringi á smáu svæði 

austan megin þar til losnaði stæði í stað þess að leggja bílnum strax í aðeins meiri fjarlægð 

frá versluninni. Nokkuð var af fólki á gangi milli svæða, mest á milli Hagkaups og 

Rúmfatalagersins. Þrír bílar tóku tvö stæði, allir á svæði 2.  

Tafla 22. Vöktun við Skeifu og Fen föstudaginn 8.nóvember kl 15-16 við Skeifu-Fen. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4 5 6  Svæði 1 2 3 4 5 6  

1        1  3      
2    3  2  2  10 2     

3    2 10 2  3   1  2 2  

4     1   4        

5      7  5      2  

6      3  6        

Alls    5 11 14 30   13 3  2 4 22 

            (Framhald) 
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Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1                

2             2   

3                

4                

5                

6                

Alls  0    0  0     2   

 

Samantekt 

Á svæðinu við Skeifu og Fen eru nokkur illa skilgreind svæði og ökumenn virðast ekki 

alltaf vissir um hvernig best er að bera sig að. Þetta á aðallega við meðfram götunni á 

svæðum 3 og 4 og svo allt svæði 6. Þarna eru engar stæðamerkingar svo það er lagt ýmist 

samsíða umferð eða þvert á aksturslínu. Þetta, og sú staðreynd að í gildandi deiliskipulagi 

eru viðmið um bílastæðafjölda opin, veldur því að erfitt er að segja til um hversu mörg 

bílastæði eru á svæðinu og hvert nýtingahlutfall þeirra er. Gróflega áætlað eru skilgreind 

tæp 200 bílastæði á svæði 2, um 60 bílastæði samanlagt á svæðum 2 og 3 og um 120 stæði 

á svæði 5. Svæði 6 er alveg óskilgreint en þar komast nokkuð margir bílar fyrir.  

  Svæðið í heild býður upp á talsvert úrval af verslunum og þjónustu og er þar oft 

margt fólk og mikið umferðarflæði. Á samanlögðum vöktunartímanum voru 149 bílar sem 

sáust aka á milli bílastæða á svæðinu. Það eru fleiri en sáust ganga á milli staða á sama 

tímabili eins og sjá má á töflu 23. Oftast var ekið á milli svæða 2 og 5 og svæða 5 og 6. 

Gangstétt er samsíða götum á milli svæða 2 og 5 en vegalengdin er talsverð, t.d eru um 

330m á milli Hagkaupa og Bónus. Á milli svæða 5 og 6 eru hinsvegar engar 

göngutengingar og gæti það verið skýring á miklum akstri þar á milli. Flestir sem gengu á 

milli staða, eða 49%, gengu á milli Rúmfatalagersins og Hagkaupa sem er 55m vegalengd. 

Tveir sáust einnig aka þessa leið. Laugardagurinn 2.nóvember var eini dagurinn sem fleiri 

fóru gangandi á milli staða en akandi. Veður var með betra móti þann dag og gæti það haft 

áhrif en einnig getur það haft áhrif að mikil umferð var um allt svæðið og erfitt að athafna 

sig þar á bíl. Veður virðist ekki hafa áberandi áhrif á hve margir ganga eða aka á milli 

staða en á kaldari dögum eru fleiri sem aka styttri vegalengdir t.d þriðjudaginn 29.október 

voru tveir sem óku á milli staða innan svæðis 2 um 50-60m. Á þessu svæði var aldrei lagt í 

sérmerkt stæði fyrir fatlaða á vöktunartímanum og aðeins einu sinni lagt við gulan kant. 

Hinsvegar voru 6,7 bílar að meðaltali á hverri klukkustund sem tóku tvö stæði, flestir á 

svæði 2.  

Tafla 23. Samanlagðar niðurstöður á vöktunartímanum fyrir bílastæðin við Skeifu-Fen 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4 5 6  Svæði 1 2 3 4 5 6  

1  1 1 2 2 2  1  8 2     
2  5 5 3 33 12  2  49 3 2 2 3  

3   1 4 20 7  3   3 5 4 5  

4    1 5 3  4        

5     1 34  5     1 5  

6      7  6      9  

Alls  6 7 10 61 65 149   57 8 7 7 22 101 

(Framhald) 
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Meðalfjöldi ekinna ferða á klst =  24,8  Meðalfjöldi genginna ferða á klst = 16,8 

  

Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1                

2    1          27  

3              1  

4                

5              12  

6                

Alls    1   0  0     40  

Meðaltal á klst  0,16

6 

  0  0     6,7  

 

7.2.4 Háskólasvæðið 

Háskólabyggingarnar eru dreifðar um allstórt svæði og því var aðeins sá hluti þess 

vaktaður sem er í kjarnanum austan við Suðurgötu og sést á mynd 28. Vegna þess hve 

frábrugðið þetta svæðið er frá hinum svæðunum voru áherslurnar við vöktunina með 

nokkuð öðru móti. Afar lítið var um að fólk færi akandi á milli staða svo aðrir þættir eins 

og leitin að bílastæði fengu meiri athygli í staðinn. 

 
Mynd 28. Háskólasvæðið austan Suðurgötu. Yfirlitsmynd með skýringum af bílastæðunum. Loftmynd -

Borgarvefsjá, 2013. 

Vöktun átti sér stað sex sinnum, klukkutíma í senn, með eftirfarandi niðurstöðum: 
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Mánudagurinn 23.september kl 8-9.   

Hitastig 3°C og vindhraði um 5m/s.  

Þegar vöktun hófst var 21 bíll á svæðinu, flestir á svæði 3 eða ellefu bílar og átta bílar á 

svæði 5. Restin var á svæði 2. Mikil umferð var um allt svæðið á milli kl 8:15 – 8:30, en 

datt nánast alveg niður um kl 8:45. Svæði 3 fylltist fyrst og voru öll stæði upptekin þar kl 

8:30. Næg bílastæði voru á öðrum svæðum en þrátt fyrir það hélt fólk áfram að reyna að fá 

bílastæði á svæði 3. Af 48 bílum sem óku framhjá svæði 3 á bilinu kl 8:30 – 8:45, óku 26 

bílar þar inn í leit að stæði. Þegar vöktun lauk kl 9 var svæði 3 fullt. Um 25-30% stæða 

voru upptekin á svæði 2, um 10-15% stæða á svæði 4 og um 60% stæða voru upptekin á 

svæði 5. Í gjaldskyldu stæðin við aðalbyggingu var 25 bílum lagt. Enginn sást leggja með 

ólögmætum hætti. 

Fimmtudagurinn 3.október kl 13-14.   

Hitastig 7°C og vindhraði um 3m/s. Úrkoma um 0,5mm.  

Nánast öll bílastæði voru upptekin við upphaf vöktunar. Nokkur stæði voru laus í austur 

horninu á svæði 2, suð-vestur horninu á svæði 4 og gjaldskyldu stæðunum við 

aðalbyggingu. Í gjaldskyldu stæðunum voru 61 bíll, þar af 45 nær háskólatorginu sem er 

vinsælli hliðin á  stæðunum í skeifunni fyrir framan Aðalbyggingu. Á vöktunartímanum 

sást 51 bíll koma en 68 fara. Af þeim sem komu, fóru 18 bílar beint inn á plan 2, 16 fóru 

beint inn á plan 4, þrír lögðu strax í gjaldskyld stæði en 10 bílar reyndu að leggja fyrst á 

svæði 3 án árangurs og fjórir óku beint á svæði 5 þar sem tveir þeirra fengu bílastæði. Einn 

bíll sást aka frá bílastæði við innganginn á Öskju yfir í bílastæði á svæði 2. Annar sást aka 

af svæði 5 yfir í gjaldskyld stæði á svæði 1 og einn bíll ók af svæði 1 yfir í stæði á svæði 4 

og gekk eigandi að því loknu sömu leið til baka. Talsvert var um gangandi fólk, sérstaklega 

í kjarnanum við Háskólatorg, en 39 sáust ganga á milli Öskju og bygginganna umhverfis 

Háskólatorg. Þrjár manneskjur komu gangandi í bíl sinn að því er virtist af svæðinu vestan 

Suðurgötu. 

Þriðjudagurinn 15.október kl 15-16.   

Hitastig 5°C og logn. Dimmt og þungskýjað.   

Reytingur af bílum á öllum svæðum en í heildina um 60% stæða laus og fór fjölgandi er 

klukkan nálgaðist 16. Það komu tveir bílar inn á háskólasvæðið sem báðir óku beint inn á 

svæði 3 og lögðu  í bílastæði rétt við innganginn á Odda. Enginn sást hvorki ganga né aka 

á milli svæða á þessum tíma og engum bíl var lagt með ólöglegum hætti. Um 23 bílar 

yfirgáfu háskólasvæðið og þar af voru a.m.k tveir einstaklingar sem komu gangandi frá 

byggingum vestan við Suðurgötu og þurftu þ.a.l að ganga nokkuð langt í bíl sinn, 

hugsanlega 400-500m. 

Þriðjudagurinn 29.október kl 10-11.   

Hitastig 0°C og vindhraði 6-8 m/s.  

Nokkuð mikið var af bílum á svæðinu allan vöktunartímann en frekar lítil hreyfing. Engin 

laus bílastæði sáust á svæðum 3 og 5 en um 30-40% stæða á svæðum 2 og 4 voru laus. Á 

vöktunartímanum sáust 18 bílar fara en 31 kom. Af þeim byrjuðu átta að reyna að fá stæði 

á svæði 3 en aðeins einn fékk þar stæði. Aðrir fluttu sig yfir á svæði 2 og 4. Tveir byrjuðu 

að reyna að fá stæði á svæði 5 og tókst öðrum þeirra það. Aðrir óku beint á svæði 2 eða 4 

og byrjuðu að leita af stæði þar. Á þessum tímasáust 16 manns ganga á milli Öskju og 

bygginga á svæði 3. Talsvert margir voru gangandi á göngutengingum á milli bygginga í 

kjarnanum við Háskólatorg. Enginn bíll sást aka á milli svæða en tveir lögðu uppi á 

gangstétt á svæði 3 og lokaði annar þeirra alveg gangstéttinni. Einn bíll tók tvö bílastæði á 

svæði 5. 
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Föstudagurinn 1. Nóvember kl 12-13.   

Hitastig um 0-1°C og vindhraði 8 m/s. Þurrt og kalt.   

Mikið var af bílum á öllu svæðinu og einu lausu stæðin sem voru sjáanleg voru gjaldskyldu 

stæðin í skeifunni við Aðalbygginguna. Þar voru 50 bílar við upphaf vöktunartímans en 

hafði fjölgað í 70 er vöktun lauk kl 13. Á vöktunartímanum komu alls 94 bílar inn á svæðið 

og af þeim fóru 18 bílar beint í gjaldskyld stæði við aðalbyggingu og 9 byrjuðu að reyna að 

fá stæði á svæði 3 en þurftu allir frá að hverfa yfir á svæði 2 eða 4. Aðrir fóru beint inn á 

þau svæði án þess að reyna að fá stæði nær. Tvær raðir á svæði 4 voru svo þétt skipaðar að 

bílar stóðu út á götuna og tóku a.m.k hálfa akreinina. Á þessu tímabili fóru 90 bílar af 

svæðinu svo flæði þeirra sem komu og fóru var nokkuð jafnt. Þrír bílar sáust aka á milli 

svæða, allir frá svæði 5 við Öskju yfir í gjaldskyld stæði við aðalbyggingu. Mikið var af 

gangandi fólki, mest á göngutengingum á milli bygginganna. Það sáust 58 manneskjur fara 

gangandi milli Öskju og bygginganna við Háskólatorgs auk þess sem fjórir gengu frá 

Öskju yfir í aðalbygginguna sem eru tæpir 400m.   

Það var þétt lagt á öllum svæðum og hver fermeter nýttur. Einn bíll var uppi á gangstétt á 

svæði 3, þrír bílar tóku tvö stæði tveir á svæði 5 og einn á svæði 3. 

Miðvikudagurinn 6.nóvember kl 11-12.   

Hitastig um 0-1°C og vindhraði  2-3 m/s.  

Við upphaf vöktunartímans voru einu lausu bílastæðin syðst á svæði 4 og í N-A horninu á 

svæðum 1 og 2. Laus stæði voru í báðum tilvikum á bilinu 10-15% af öllu planinu. Mjög 

rólegt var framan af vöktunartímanum en um kl 11:30 tók umferð að aukast og svæði 2 og 

4 fylltust fyrir kl 12. Á þessum hálftíma sáust 39 reyna að fá stæði á svæði 3 án árangurs, 

18 óku beint í laus stæði án þess að reyna að fá bílastæði nær eða á einhverjum ákveðnum 

stað en aðrir sem komu á þessu tímabili, rétt  tæplega 100 bílar, eyddu dálitlum tíma í að 

leita af stæði áður en þeir lögðu. Á milli 20-25 bílar fóru á þessu tímabili og gengu 

eigendur þeirra flestra nokkuð langa vegalengd í bíl sinn, a.m.k 12 gengu 100m eða meira. 

Á vöktunartímanum sáust 12 manneskjur ganga á milli Öskju og bygginganna við 

Háskólatorg. Einn bíll lagði uppi á gangstétt á svæði 3 og tók alla gangstéttina þannig að 

gangandi vegfarendur þurftu að sveigja út á götuna. Á svæði 5 voru tveir bílar sem tóku 

tvö stæði og einn bíll á svæði 4 sást aka yfir í gjaldskyldu stæðin við aðalbyggingu. 

Samantekt 

Almennt er mjög góð nýting á bílastæðunum á háskólasvæðinu yfir daginn. Að jafnaði 

voru um 10-15% stæða laus á svæðum 2 og 4 og um 30-50% stæða laus af gjaldskyldu 

bílastæðunum við aðalbygginguna, en þau eru um 110 talsins. Þau stæði eru þannig 

staðsett að líklegt er að þau hafi verið vinsælust áður en gjaldskylda þar hófst. Gjaldtakan 

hefur þannig dregið úr nýtingahlutfalli þeirra, en þjónar í staðin þeim tilgangi að tryggja 

vel staðsett skammtímastæði gegn gjaldi handa þeim sem það kjósa. Bílastæði næst 

inngöngum bygginga eru vinsælust og fyllast fyrst, þetta eru svæði 3 með um 130 

bílastæðum og svæði 5 með svipaðan fjölda skilgreindra bílastæða en pláss er fyrir fleiri 

bíla á malarplani austan og sunnan við Öskju. Algengt er að fólk geri tilraun til að leggja 

bílum sínum þar sem það kýs helst áður en bílnum er að lokum lagt á verra svæði lengra í 

burtu. Svæði 3 virðist vera það svæði sem flestir vilja helst leggja bílum sínum og reynir 

alltaf einhver hluti fólks, yfirleitt á bilinu 20-25%, að fá fyrst bílastæði þar þó ekkert laust 

stæði sé sjáanlegt, áður en það reynir annarsstaðar.   

  Á þessum hluta háskólasvæðisins sést varla bíll aka á milli staða þó að vegalengdir 

geti verið um 400m. Þegar gengið er á milli Öskju og bygginganna við Háskólatorg er styst 

að ganga í Odda og eru það um 110m. Flestir fara þar út og inn eða um 80% þeirra sem 



59 

sáust ganga til og frá Öskju, enda innangengt frá Odda í margar byggingarnar í kring. Á 

milli Öskju og Aðalbyggingar eru tæpir 400m. Allir sem sáust fara þarna á milli á meðan á 

vöktun stóð fóru gangandi að þremur undanskildum sem óku yfir í gjaldskyldu bílastæðin 

við Aðalbyggingu. Stæðin þar, ásamt stæðunum syðst á svæði 4 og í N-A horni á svæði 3 

eru einu stæðin sem nánast er alltaf hægt að ganga út frá að séu laus. Önnur stæði eru oft 

upptekinn og því ágóði af því að aka á milli staða innan svæðisins sjaldan mikill. 

Hinsvegar náði vöktunin ekki vestur fyrir Suðurgötu og væri áhugavert að kanna hve 

margir aka þar t.d á milli Öskju og VRII sem eru rúmir 500m. Á vöktunartímanum sást 

fólk koma gangandi þaðan og í bíl sinn á svæði 5 svo ekki keyra allir þarna á milli þó 

vegalengdin sé orðin þetta mikil.  

 
Tafla 24. Samanlagðar niðurstöður á vöktunartímanum fyrir Háskólasvæðið. 

Ekið á milli staða Gengið á milli staða  

Svæði 1 2 3 4 5   Svæði 1 2 3 4 5   

1    2 4   1     4   
2     1   2        

3        3     125   

4        4        

5        5        

Alls    2 5  7      129  129 

                

Meðalfjöldi ekinna ferða á klst =  1,16 Meðalfjöldi genginna ferða á klst = 21,5 

Svæði Lagt við gulan 

kant 

Lagt á 

gangstétt 

Lagt í stæði fyrir 

hreyfihamlaða 

Lagt í tvö bílastæði 

1       4         

2       1         

3              1  

4                

5              5  

Alls    0   5  0     6  

Meðaltal á klst  0   0,8  0     1  

  

 

 

 

  

 

 

 

 



60 

8 Umræður 

Miklar framfarir í samgöngum fylgdu komu einkabílsins til landsins árið 1904. Með 

batnandi vegakerfi er leið á 20. öldina styttust vegalengdir og fjarlægir staðir komust í 

umferðasamband við höfuðstaðinn. Tilkoma einkabílsins hafði fjölmörg tækifæri í för með 

sér og ekki að undra að landsmenn tækju bílnum fagnandi og honum væri hampað. Með 

vaxandi bílaeign landsmanna er leið á öldina fór að bera á umferðatengdum vandamálum í 

Reykjavík sem m.a var vaxandi umferð og skortur á bílastæðum. Leitað var eftir 

hugsanlegum lausnum og um miðja 20. öldina voru bílastæði þegar farin að setja svip sinn 

á borgarmyndina og í vaxandi mæli var farið að geta þess sérstaklega í öllum vöru- og 

þjónustu auglýsingum að í boði væru næg bílastæði. Samfélagið tók að senda almenningi 

þau skilaboð að einkabíllinn væri þarfasti þjónninn og næg bílastæði væri tákn um góða 

þjónustu við borgarbúa. Það er því skiljanlegt að viðhorf almennings og hagsmunaaðila sé 

hliðhollt einkabílnum með tilheyrandi kröfum um næg bílastæði.  

   Mikil umskipti hafa verið á fremur skömmum tíma á undanförnum árum varðandi 

viðhorf og þjónustu stjórnvalda gagnvart einkabílum. Áherslubreytingar 

Reykjavíkurborgar má t.d sjá með tilkomu samgöngustefnu frá 2006, breytingu á 

byggingarreglugerð frá 2012 og nýju Aðalskipulagi frá 2013 fyrir borgina þar sem bæði er 

að finna bílastæðastefnu og greinagerð um vistvænar samgöngur. Borgaryfirvöld eru með 

þessum áherslubreytingum að feta í fótspor erlendra borga sem hafa þegar tekið af skarið 

með stefnumótandi aðgerðum til að hafa stjórn á bílastæðamálum sínum. Yfirleitt hafa 

slíkar aðgerðir skilað ásættanlegum árangri og fært borgir nær markmiðum sínum. Þrátt 

fyrir áherslubreytingar borgaryfirvalda í Reykjavík er ekki hægt að líta framhjá því að 

samfélagið ber vissa ábyrgð varðandi það viðhorf sem er ríkjandi á meðal almennings í dag 

gagnvart bílum og bílastæðum. Bæði formaður Samtakanna um bíllausan lífsstíl og fyrrum 

biðsvæðastjóri hjá Reykjavíkurborg koma inn á það hve fastmótað viðhorf fólk hefur 

gagnvart bílastæðum og hve einsleitar hugmyndir eru um notkun þeirra. Áherslubreytingar, 

með það að markmiði að breyta hegðun fólks t.d hvað varðar ferðavenjur, eru ekki líklegar 

til árangurs ef almenningi er ekki gert kunnugt um tilgang aðgerðanna og hugsanlegan 

ávinning. Aðkoma Reykjavíkurborgar að verkefnum eins og „Stæðaæði“ og „Biðsvæði“ er 

ætlað það hlutverk að vekja athygli á svæðum og bílastæðum og skapa umræðu um notkun 

þeirra og gildi. Þessi verkefni eru bæði jákvæð og skemmtileg en ná sennilega til fremur 

takmarkaðs hóps þar sem þau eru mest áberandi við miðbæinn og í mestri umfjöllun á 

meðal áhugafólks um t.d hönnun, mannlíf, skipulag og götulist. Einhverjar aðrar leiðir þarf 

að fara til að ná til almennings með þeim hætti að viðhorfsbreyting eigi sér stað. Skortur er 

á almennri umræðu um t.d umhverfisáhrif af stórum malbikuðum bílaplönum eða heildar 

kostnaði við hvert bílastæði. Ef marka má viðhorfskönnun Borghildar (2012) á lokun 

Laugavegs og Skólavörðustígs, þá virðist bæði almenningur og rekstraraðilar þurfa 

aðlögunartíma til að aðlagast breyttum aðstæðum. Hægfara breytingar geta því verið 

vænlegar til ávinnings því þær gefa fólki aðlögunartíma. Sem dæmi þá töldu um 43% 

aðspurðra í spurningakönnuninni að það ætti að vera frítt að leggja í bílastæði við Háskóla 

Íslands. Það er þó eina svæðið þar sem gjaldtaka fer fram í einhverju formi. Engin 

athugasemd barst varðand þá gjaldtöku og má ætla að hún þyki nú þegar vera orðin 

sjálfsögð. En sé almenningur ekki upplýstur um það hvers vegna farið er í aðgerðir eins og 

t.d gjaldtöku fyrir bílastæði, er hætt við óánægju, almennri andstöðu við mögulegar 

breytingar og fjölgun bíla sem lagt er ólöglega öðrum til trafala.  Þegar fólk var spurt hvort 

það virði almennar reglur um hvar megi og megi ekki leggja á bílaplani, sögðust 60% 

þátttakenda í spurningakönnuninni alltaf leggja löglega. Ríflega 30% aðspurðra 

viðurkenndu að freistast stundum til að leggja með ólögmætum hætti. Af þeim svæðum 
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sem voru til athugunar hér, er Korputorg sá staður sem fólk lætur oftast undan slíkum 

freistingum og voru tæp 16% þeirra sem lögðu leið sína á Korputorg á meðan á vöktun 

stóð sem lögðu bíl sínum við gulmálaðan kant eða uppi á gangstétt. Enn fleiri lögðu með 

óæskilegum hætti ef þeir sem tóku tvö bílastæði eru taldir með. Í rannsókn Axhausen og 

Polak (1989) í Karlsruhe, á mismunandi aðferðum fólks við leit að bílastæði, sögðust 8,2% 

leggja bílnum sínum nánast samstundis með ólögmætum hætti ef ekkert laust bílastæði 

væri í augnsýn. Þetta á sérstaklega við ef fólk metur það svo að lítil hætta sé á sekt eða 

öðrum eftirmálum. Við Korputorg er ekkert eftirlit með bílaplaninu. Það sem er hinsvegar 

áhugavert við Korputorg er að þar eru alltaf næg bílastæði og samt eru u.þ.b 16% sem 

leggja bíl sínum ólöglega. Samkvæmt rannsóknum Axhausen og Polak (1989) hefur 

takmarkað framboð af bílastæðum þau áhrif að fólk er líklegra til að leggja ólöglega. Ef 

marka má þessa rannsókn, hefur of mikið framboð af bílastæðum sömu áhrif, þ.e að 

ökumenn eru líklegri til að leggja bílum sínum ólöglega þegar offramboð er af bílastæðum. 

Bílastæði virðast þannig missa gildi sitt í augum ökumanna og eru tekin sem sjálfsögð ef 

framboð af þeim er mikið. Mikið rými spilar líklega einnig inn í, þar sem of mikið pláss 

bæði lengir allar vegalengdir og veldur því að bílar eru ekki fyrir neinum þó þeim sé lagt 

t.d uppi á gangstétt. Of mikið framboð bílastæða og mikið laust rými stuðlar einnig að 

akstri utan við skilgreindar akstursleiðir þar sem ökumenn stytta sér leið yfir bílaplön og  

geta með því valdið hættu. Mynd 29 sýnir fjölda bíla sem lagt var ólöglega á 

vöktunartímanum að meðaltali á klukkustund á hverju svæði. Þeir eru flestir við Korputorg 

þó þar sé mesta plássið, hlutfallslega flest bílastæði og fæstir bílar í heildina sem sækja 

þangað. Þetta ítrekar hversu mikil nákvæmis vinna það er að áætla hæfilegan fjölda 

bílastæða og ná fram æskilegri hegðun með skipulagi eða stefnumótun.  

Mynd 29. Fjöldi bíla lagt með óæskilegum eða ólögmætum hætti á vöktunartímanum á öllum 

rannsóknarsvæðunum. 

  Í spurningakönnuninni töldu um fjórðungur aðspurðra, að ef ske kynni að þau legðu 

ólöglega á bílaplani, væri líklegast að þau legðu uppi á gangstétt. Um 15% töldu hinsvegar 

líklegast að þau legðu í tvö bílastæði, sem samkvæmt vöktuninni, er þó mun algengara því 

40% þeirra sem á annað borð brutu reglur á bílaplönum gerðu það með því að leggja bíl 

sínum í tvö bílastæði. Ef á að leita leiða til að minnka umfang bílaplana er þetta einn þáttur 

sem þarf að taka til athugunar. Þarna virðist vera um tvennskonar hegðun að ræða, 

annarsvegar ökumenn sem leggja viljandi í tvö bílastæði því þeir vilja ekki láta „hurða“ 

sig, þ.e þeir vilja ekki eiga á hættu að bílar þeirra verði rispaðir í þrengslum á bílaplönum. 

Og svo hinir sem virðast leggja bílum sínum af kæruleysi og taka því tvö bílastæði af 

hugsunarleysi. Það þyrfti að vekja athygli ökumanna á þessari hegðun svo þeir sem leggja 

ómeðvitað með þessum hætti verði meðvitaðri um að vanda sig betur við að leggja í stæði. 
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Ef ökumenn gera hinsvegar ráð fyrir því að geta tekið tvö bílastæði samræmist það ekki 

vinnu skipuleggjenda við að áætla hæfilega þörf fyrir fjölda bílastæða. Aðeins um 2% 

svarenda í spurningakönnuninni töldu líklegt að þau legðu í sérmerkt bílastæði fyrir 

hreyfihamlaða og samræmist það niðurstöðum vöktunarinnar því almennt virðist fólk virða 

slíkar merkingar.   

   Nærri helmingur þátttakenda kvaðst bara leggja í laus bílastæði án þess að vera 

að leita á einhverjum ákveðnum stað en ríflega 20% þátttakenda játa að þeir reyna að aka 

sem allra næst áfangastað. Það er í samræmi við niðurstöður vöktunarinnar s.b.r 20-25% 

þeirra sem leita að bílastæðum á Háskólasvæðinu reyna að fá bílastæði á svæði 3 sem er 

næst inngöngum í skólann. Það er einnig í samræmi við rannsókn Polak og Axhausen 

(1989), þar sem ríflega fjórðungur þátttakenda reyna alltaf markvisst að leggja eins nálægt 

áfangastað og unnt er. Framboð af bílastæðum virðist ekki hafa áhrif á þennan þátt. Þeir 

segja einnig þekkta aðferð að hringsóla á litlu svæði við áfangastað þar til stæði losnar en 

að fólk skammist sín að jafnaði fyrir að játa það að nota þessa aðferð við að leggja í stæði 

og því sé hún líklega algengari en fólk vill viðurkenna. Í vöktuninni sáust bílar nota þessa 

aðferð við Bónus í Skeifunni þó svo að laus stæði væri að fá við hinn endann á húsinu í um 

30m fjarlægð. Þessi aðferð er þó líklega algengari á svæðum þar sem framboð á 

bílastæðum er ekki mjög mikið enda miðast erlendar rannsóknir á efninu yfirleitt við 

takmarkaðan fjölda bílastæða og ganga út frá því að almennt sé erfitt að fá bílastæði.   

  Þegar fólk á erindi á fleiri en einn stað innan sama svæðis sögðust flestir aðspurðra í 

spurningakönnuninni, eða um 45%, leggja miðsvæðis og ganga á alla áfangastaði. Aðeins 

um 2,5% sögðust aka á milli áfangastaða á sama svæði og leggja við hvern áfangastað. 

Þegar svæðin voru vöktuð sást fólk ganga langar vegalengdir í bíl sinn, jafnvel með þunga 

poka, lítil börn eða mikinn farangur. Hinsvegar voru nærri helmingur þeirra sem sáust fara 

á milli staða innan sama svæðis sem fóru akandi. Þetta sýnir að akstur af þessu tagi er mun 

algengari í raunveruleikanum en samkvæmt svarendum spurningakönnunarinnar. Það er 

hugsanlegt að fólki þyki skammarlegt að aka svo stuttar vegalengdir og sé tregt til að 

viðurkenna það. Það er líka hugsanlegt að þessi akstur sé framkvæmdur í hugsunarleysi og 

fólk sé hreinlega ómeðvitað um þetta sjálft. Þetta atferli þarf að draga fram í umræðuna og 

vekja athygli á því hversu algengt það er í raun að fólk aki stuttar vegalengdir á milli staða 

innan sama svæðis. Hugsanlega yrði það til þess að einhverjir létu af þessu háttarlagi.   

  Af svarendum í spurningakönnuninni töldu 35% Skeifuna vera líklegasta svæðið til 

að aka um á milli staða. Flestir töldu Háskólasvæðið líklegast til að ganga á milli bygginga, 

eða um 40%, og um 27% töldu líklegast að þau mundu ganga á milli staða í Spönginni. 

Þetta er í samræmi við niðurstöður vöktunarinnar þar sem nánast ekkert var um akstur á 

milli svæða á þeim hluta háskólasvæðisins sem var vaktaður, og mun algengara var að sjá 

fólk ganga á milli staða í Spönginni en við hina verslunarkjarnana. Spöngin var reyndar 

eini verslunarkjarninn þar sem fleiri gengu á milli staða en óku eins og sjá má á mynd 30. 

Þar eru vegalengdir almennt styttri en í hinum verslunar kjörnunum og er Spönginn einnig 

sá kjarni hér sem fellur best að hugmyndum Jan Gehl, sem fjallað var um í 2. kafla, um 

lifandi og fjölbreytta götumynd. Að sama skapi er Korputorg dæmi um langa 

tilbreytingalausa gönguleið meðfram einsleitum húsveggjum þar sem langt er á milli 

innganga og virkar ekki hvetjandi til gangs. Að auki er Spöngin eini verslunarkjarninn sem 

er starfandi samkvæmt upprunalegu hlutverki á deiliskipulagi þ.e að svæðið er nýtt á þann 

hátt sem það var skipulagt til.  
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  Að mati flestra aðspurðra, eða ríflega 78% eru langar vegalengdir á milli staða helsti 

hvatinn til að aka á milli staða innan sama svæðis, sem samræmist hegðun fólks á 

bílastæðum í Eindhoven í Hollandi (Waerden o.fl, 2003), en þar var það vegalengd sem var 

sá þáttur er stýrði mest vali á bílastæði. Þetta fellur að niðurstöðum frá vöktun svæðanna 

því algengustu gönguleiðir eru jafnan stuttar, en eru samt mislangar eftir því á hvaða svæði 

þær eru. Sem dæmi eru stystu gengnu leiðirnar almennt um og undir 10m en stysta gengna 

leiðin á Korputogi er 55m sem jafnframt er stysta vegalengdin á milli verslana þar vegna 

þess hve svæðið er stórt. Fjöldi fólks gengur t.d daglega á milli Öskju og Odda á 

Háskólasvæðinu sem er um 110m göngulengd. Fleiri aka en ganga jafnvel styttri 

vegalengdir í Skeifu og Korputorgi. Hæfilegar göngulengdir eru því breytilegar eftir stað 

og aðstæðum og þær má gera lengri með góðri umgjörð. Þ.e að hanna skjólgóðar, öruggar 

og fjölbreyttar göngutengingar jafnvel með gróðri og bekkjum til að undirstrika að svæðin 

eru ætluð fólki. Í töflu 25 má sjá helstu vegalengdir sem voru farnar, bæði gangandi og 

akandi, á rannsóknarsvæðunum.   

 

 Gengnar  leiðir Eknar leiðir 

Svæði Stysta 

vegalengd 

Lengsta  

vegalengd 

Algengasta 

vegalengd 

Stysta 

vegalengd 

Lengsta  

vegalengd 

Algengasta 

vegalengd 

Korputorg 55m 

ToysRus 

Ilva 

250m 

Bónus  

Ilva 

 90m, 180m 

Gæludýr 

Bónus, 

Rúmf.lager 

Bónus 

65m 

Bónus 

Outlet 

435m 

Rúmf.lag.  

Ilva 

180m 

Rúmf.lager 

Bónus 

Spöngin 10m 

Zoo  

Subway 

210m 

Heilsug.  

Bónus 

115m 

Bónus 

Hagkaup 

37m 

Worldcl. 

Serrano 

215m 

Apótekið 

Bónus 

115m 
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Hagkaup 

Mynd 30. Hlutfall þeirra sem ganga og aka á milli staða innan sama svæðis á rannsóknarsvæðunum. 

Tafla 25. Vegalengdir á milli áfangastaða fólks innan sama svæðis í metrum. 
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Skeifa-

Fen 

10m 

Erluís 

Gabor 

290m 

Hagkaup 

Lif.mark. 

55m 

Hagkaup 

Rúmf.lager 

50m 

Outlet 

Regatta 

340m 

A4 

Lif.mark. 

150m 

Bónus 

Lif.mark 

Hásk. 

svæði 

<100m 

Í kjarna 

við 

Hásk.torg 

395m 

Aðalbygg. 

Askja 

<100m 

Í kjarna við 

Hásk.torg 

350m 

Aðalbygg.  

Svæði 4 

395m 

Aðalbygg.  

Askja  

395m 

Aðalbygg.  

Askja 

 

  Það sem er áhugaverðast við töflu 25 er hversu stuttar stystu eknu leiðirnar eru. 

Einnig að bæði á Korputorgi og í Spönginni er algengast að fólk aki jafn langa vegalengd 

og algengast er að sé gengin. Það ætti að vera áhyggjuefni ef full frískt fólk keyrir að 

jafnaði á milli bílastæða sem eru aðskilin af vegalengd sem hæglega er hægt að ganga. Það 

er því verðugt verkefni fyrir skipuleggjendur að reyna að draga úr akstri á svo stuttum 

vegalengdum og lengja þær vegalengdir sem fólk getur farið gangandi.   

  Um 25% þátttakenda í spurningakönnuninni töldu að fallegt umhverfi væri 

mikilvægt. Það er fremur lágt hlutfall í heildina en hlutfall þeirra sem töldu umhverfið 

mikilvægt hækkaði samfara hækkandi aldri svarenda og var 40% á meðal fólks á aldrinum 

45-60 ára og 58% á meðal 60 ára og eldri. Þetta er vert að hafa hugfast t.d við gerð svæða 

ætluð eldri borgurum. Aðeins tæp 30% töldu að framboð af bílastæðum væri mikilvægur 

þáttur varðandi akstur á milli staða innan sama svæðis. Við vöktun svæðanna kom í ljós að 

yfirleitt er erfiðast að fá bílastæði á Háskólasvæðinu sem getur verið ein helsta ástæða þess 

hve margir ganga þar um. Einnig er framboð af bílastæðum yfirleitt það mikið í Reykjavík 

að fólk er hugsanlega vant að fá stæði á þeim stöðum sem það vanalega sækir án þess að 

þurfa sérstaklega að velta því fyrir sér. Tímaskortur var nefndur af nokkrum sem helsta 

ástæða þess að aka á milli staða. Það skilar sé sennilega í tíma þegar eknar eru lengri 

vegalengdir eins og endana á milli á Korputorgi en varla í styttri vegalengdum eins og á 

milli svæða 2 og 3 í Spönginni.    

  Gjaldskylda fyrir bílastæði hefur verið ein algengasta aðferðin til að stýra notkun og  

framboði bílastæða. Í Reykjavík var kveðið á um gjaldskyldu bílastæða í fyrstu lögum um 

umferð frá 1930, og þar áður þótti eðlilegt að greiða fyrir geymslu bifreiða eins og greitt 

var fyrir geymslu hesta og var gjaldið það sama. Það mætti því ætla að í dag þætti sjálfsagt 

að greiða fyrir bílastæði. Gjaldskylda fyrir bílastæði hefur þó verið takmörkuð við 

miðsvæðið í Reykjavík og bílastæði almennt ókeypis annarsstaðar í borginni. Þegar 

þátttakendur í spurningarkönnuninni voru spurðir hvort þeir teldu gjaldskyldu í bílastæði 

réttmæta, fannst tæp 40% svarenda svo vera, en aðeins í miðbænum. Það er fremur lágt 

hlutfall með tilliti til þess hve lengi gjaldskylda hefur tíðkast í Reykjavík. Að sama skapi er 

það nokkuð hátt hlutfall sem telur að bílastæði eigi að vera ókeypis þjónusta við borgarbúa, 

eða  30% aðspurðra. Það undirstrikar mikilvægi þess að auka umræðu um stöðu bílastæða í 

borgarlandinu og hver heildarkostnaður þeirra er. Í framhaldinu þarf svo að varpa fram 

spurningunni um það hver eigi að bera þann kostnað, hvort það eigi að vera notendur 

bílastæða eða hvort það sé eðlilegt að þeir sem ekki noti bíl borgi fyrir bílastæði í formi 

skatta eða hærra vöruverðs. Það getur reynst erfitt að útfæra gjaldtöku á einkalóðum eða á 

svæðum þar sem lóðahafar leggjast gegn gjaldtöku, sem á hugsanlega við um 

verslunarkjarnana hér. Flestir svarendur spurningakönnunarinnar, eða 45%  telja að frítt 

eigi að vera í bílastæði á öllum rannsóknarsvæðunum. Háskólasvæðið telja 43% vera það 

svæði sem síst eigi að rukka fyrir bílastæði. Flestir svarendur könnunarinnar eru nemendur 
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Háskóla Íslands og geta svörin markast af því að þeir eiga hagsmuna að gæta hvað varðar 

gjaldtöku á bílastæðum í skólanum. Það er þó eina svæðið sem gjaldtaka er fyrirhuguð.   

  Í lok spurningakönnunarinnar bárust alls 120 athugasemdir og snéru 48 þeirra að 

gjaldskyldu bílastæða. Þar kvaðst fólk yfirleitt jákvæðara í garð gjaldtöku en það lét í ljós í 

könnuninni þar sem spurningarnar voru mjög afdráttalausar. Nokkrir komu með 

hugmyndir af útfærslum eins og tímaskífu, bílastæðakortum í áskrift og að rukka fyrir betri 

stæði en gefa fólki kost á að leggja frítt í verri stæði lengra í burtu. En fleiri virðast opnir 

fyrir gjaldtöku ef útfærsla gjaldtökunnar er góð. Það bendir til þess að það megi stuðla að 

frekari útbreiðslu gjaldskyldra bílastæða sé útfærsla gjaldtökunnar vandlega ígrunduð. 

Áhugavert er að þrátt fyrir að kynning á verkefninu hafi fylgt spurningakönnuninni, þá 

tengdu átján svarendur verkefnið beint við umhverfismál og nefndu endurnýjanlega 

orkugjafa eins og rafmagn og metan sem lausn á bílastæðavandanum. Enn fleiri komu 

óbeint inn á þessa þætti í athugasemdum sínum. Það kann að vera vegna þess hve nátengdir 

þessir þættir eru og hve oft bílastæði og gjaldskylda þeirra eru nefnd í sambandi við 

vistvænar samgöngur. Minna hefur verið fjallað um það pláss í borgarlandinu sem bíllinn 

tekur og í þessu samhengi er það ekki bara ökutækið sjálft sem er viðfangsefnið heldur 

einnig ökumaðurinn, hegðun hans og ákvarðanir. Það er því þörf á að efla umræðuna um 

hversu mikið land fer undir bílastæði.  

8.1 Gagnsemi rannsóknarinnar 

Rannsóknin dregur fram atferli sem sem hingað til hefur ekki verið mikið til umfjöllunar 

þ.e að aka stuttar vegalengdir á milli staða innan sama svæðis. Það er þáttur sem vert er að 

íhuga því slíkur akstur er algengari en ætla má í fyrstu og á að vera hægt að draga úr með 

stefnumótun, skipulagi og hönnun. Niðurstöður rannsóknarinnar geta því nýst 

skipuleggjendum og hönnuðum bílastæða þar sem hún dregur fram þætti sem helst hafa 

áhrif á hegðun almennings á bílaplönum, og hönnuðir geta haft til hliðsjónar. Þar ber helst 

að nefna að:  

 Hæfilegar vegalengdir, góðar göngutengingar og skjól þurfa að fara saman til að 
stuðla að ákjósanlegu umhverfi fyrir gangandi vegfarendur. 

 Mikilvægt er að bjóða upp á hæfilegan fjölda bílastæða þar sem bæði of lítið og of 
mikið framboð af bílastæðum stuðlar að óæskilegri hegðun ökumanna. 

 Ökumenn eiga ekki að geta komist nær áfangastað akandi en ætlast er til. Hindra 
þarf að bifreiðar komist inn á svæði ætluð gangandi vegfarendum þar sem ökumenn 

leitast gjarnan við að aka eins langt og þeir komast.   

8.2 Frekari rannsóknir 

Rannsóknin sýnir að akstur stuttra vegalengda tíðkast og fólk á það til að aka úr einu 

bílastæði í annað innan sama svæðis.   

  Áhugavert væri að framkvæma rannsókn sem þessa yfir lengra tímabil til að ná fram 

árstíðabundnum breytileika. Bæði hvað varðar veðurfar, en líklegt er að veðurfar hafi mun 

meiri áhrif en kemur fram í rannsókninni hér ef breytingar á veðri væru meiri, t.d munur á 

blíðviðrisdögum að sumri til og hríð og éljagangi að vetri til. Einnig er áhugavert að 

rannsaka breytileika eftir álagstímum. Mun á hegðun fólks og akstri á milli staða á 

annatíma verslana þegar eftirspurn eftir bílastæðum er mest, eins og fyrir jólin, í 

samanburði við rólegan tíma eins og um verslunarmannahelgi.  
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9 Ályktanir og lokaorð 

Tilgangur þessa verkefnisins var m.a að gera grein fyrir bílastæðamenningu í Reykjavík, 

hegðun almennings á bílaplönum og viðhorfi gagnvart þeim.   

  Fyrsta rannsóknarspurningin snérist um að kanna hversu algengt það er að fólk aki á 

milli staða á sama svæði og að skoða hvort hægt sé að draga úr slíkum akstri með 

skipulagi. Á þessum fjórum svæðum sem voru vöktuð í sex skipti hvert, klukkutíma í senn, 

sáust alls 678 einstaklingar fara á tvo staði á sama svæði. Af þeim fór tæplega 

helmingurinn þessar ferðir akandi, eða 48,4%. Háskólasvæðið er hinsvegar mjög 

frábrugðið hinum svæðunum og fóru þar nánast allir gangandi á milli staða. Ef það svæði 

er ekki talið með og einungis horft á verslunarkjarnana, þá hækkar þessi tala akandi ferða í 

tæp 58%. Við þessa verslunarkjarna eru því fleiri sem aka á milli staða innan sama svæðis 

en ganga. Það er þó dálítið misjafnt eftir svæðum og geta skipulagstengdir þættir haft áhrif. 

Að mati flestra svarenda í spurningakönnuninni, eða 73%, eru hæfilegar vegalengdir á 

milli viðkomustaða mikilvægasti þátturinn sem stýrir að því hvort fólk gengur eða ekur á 

milli staða. Hversu löng vegalengd telst hæfileg er hinsvegar bæði einstaklingsbundið og 

háð staðarháttum hverju sinni. Tæplega 70% aðspurðra töldu skjól eða gott veðurfar 

mikilvægast í þessu samhengi og um 67% nefndu góðar göngutengingar á milli staða. 

Niðurstöður á vöktun svæðanna styðja það að hæfilegar vegalengdir, skjól og góðar 

göngutengingar eru allt mikilvægir þættir þegar hvetja á fólk til að ganga stuttar 

vegalengdir. Allir þessir þættir; hæfilegar vegalengdir, skjól og góðar göngutengingar 

þurfa hinsvegar að fara saman og styðja hver við annan. Ef einhvern þáttinn vantar dregur 

það úr aðstöðu gangandi vegfarenda á viðkomandi svæði og minnkar líkur á að fólk gangi 

þar um. Þessir þættir eru mis sterkir á rannsóknarsvæðunum:  

  Við Korputorg er til dæmis vel afmörkuð og rúmgóð gönguleið meðfram allri 

byggingunni. En þessi gönguleið er tæpir 500m af einsleitri leið beint upp í vindinn án 

gróðurs, rýmis- eða skjólmyndunar og þar sem 72 % þeirra sem sáust fara á milli staða við 

Korputorg fóru akandi, má ætla að þessi gönguleið sé ekki sem best heppnuð.   

  Spöngin er eini verslunarkjarninn hér sem fleiri fara gangandi á milli staða en akandi, 

eða 56% sáust þar ganga á móti 44% sem sáust aka á milli staða á bílaplaninu. Í Spönginni 

eru göngutengingar vel afmarkaðar í samfelldri tengingu meðfram öllum byggingum 

svæðisins og vegalengdir eru almennt ekki mjög langar eða um 250m endana á milli. Auk 

þess er svæðið nokkuð skjólgott með ágætt úrval verslana og þjónustu. Spöngin er sá 

verslunarkjarni hér sem býr yfir bestu samþættingu áðurnefndra þátta þ.e vegalengda, 

göngutenginga og skjólmyndunar auk þess sem göngutengingarnar búa yfir sæmilegum 

fjölbreytileika og almennt er stutt á milli verslana.   

  Á svæðinu við Skeifu og Fen eru göngutengingar slakar. Það eru gangstéttir á 

svæðinu en þær eru almennt fyrirferðalitlar, illa skilgreindar og ekki í neinu samhengi við 

umhverfið í kring. Mannlíf er ekki að sjá á svæðinu þrátt fyrir að þar sé oft mikill 

mannfjöldi, heldur hraðar fólk sér á milli staða meðfram húsum og skýst á milli bíla þegar 

færi gefst. Vegalengdir eru misjafnar og eru t.d um 55m á milli Hagkaups og 

Rúmfatalagersins en 350m á milli Hagkaups og Bónus. Af þeim sem sáust fara á tvo staði 

á svæðinu, fóru 60% akandi. Það er nánast víst að með bættum aðbúnaði og öryggi fyrir 

gangandi vegfarendur má draga verulega úr akstri styttri vegalengda á þessu svæði. 

 Hvað varðar Háskólasvæðið, þá eru göngutengingar þar almennt ágætar og 

vegalengdir bæði mjög stuttar og stundum nokkuð langar. Flestir sem sáust fara á milli 
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bygginga þar fóru gangandi, eða 94%, og var lengsta gengna leiðin sem sást við vöktun 

svæðisins tæpir 400m. Þó svæðið henti ágætlega til gangs er líklegt að talsvert færri sæjust 

ganga þar langar vegalengdir ef fólk gæti lagt bílum sínum að vild um svæðið. Á 

háskólasvæðinu er takmarkað framboð af bílastæðum og er það líklega megin ástæða þess 

að svo margir ganga þar á milli staða. Ekki er alltaf unnt að fá þar bílastæði að vild og því 

er almennt ekki ágóði af akstri á milli staða.    

  Önnur rannsóknarspurningin snérist einmitt um framboð af bílastæðum og þau áhrif 

sem framboð hefur á hegðun fólks á bílaplönum. Takmarkað framboð af bílastæðum á 

ákveðnu svæði dregur úr akstri á milli staða innan svæðisins. Þar að auki virðist takmarkað 

framboð af bílastæðum draga úr tilhneigingu til að leggja með óæskilegum eða ólögmætum 

hætti og stuðla að því að fólk vandi sig betur við að leggja bíl sínum. En einnig þarf að 

gæta þess að framboð sé nægilegt og ekki skapist skortur á bílastæðum því 

bílastæðaskortur eykur aftur líkur á óæskilegri hegðun ökumanna. Framboð af bílastæðum 

þarf að vera hæfilegt því samkvæmt hegðun fólks á bílaplaninu við Korputorg þá veldur of 

mikið framboð bílastæða, og of mikið rými almennt á bílaplönum, því að tilhneiging til að 

leggja ólöglega eykst. Það er því afar mikilvægt að bílaplön hafi hæfilegan fjölda bílastæða 

til að viðhalda æskilegri hegðun ökumanna. Í gildandi deiliskipulagi fyrir Skeifu og Fen er 

áhersla á fjölgun bílastæða og er lóðarhöfum heimilt að koma að eins mörgum bílastæðum 

og unnt er. Þetta svæði er ágætis dæmi um hömlulausa bílastæðaþróun með nær samfelldri 

þekju malbiks þar sem varla er fermeter að finna sem ekki er nýttur undir bílastæði. Þetta 

sýnir einnig að það er mjög mikilvægt að notkun svæða samræmist gildandi deiliskipulagi 

eða a.m.k henti á viðkomandi svæði.    

  Aðgerðir eins og að fella úr Byggingareglugerð kröfu um lágmarksfjölda bílastæða á 

fermetra og seta þak á bílastæðafjölda með gerð bílastæðastefnu eru því mikilvægar og 

stuðla að æskilegri hegðun ökumanna á bílaplönum. Það er því unnt að hafa áhrif á hegðun 

einstaklinga á bílaplönum með stefnumótun. En þriðja rannsóknarspurningin fjallaði um 

hvernig draga megi úr umfangi bílaplana, með því að hafa áhrif á hegðun fólks í gegn um 

stefnumótun. Úttekt á virkni stefnumótandi aðgerða í átta evrópskum borgum sýnir að 

borgir geta hæglega náð markmiðum sínum með þeim hætti. Það sýnir líka yfirlit yfir 

virkni bílastæðastefna í bandarískum borgum. Hægt er að hafa áhrif á hegðun fólks á með 

stefnumótandi aðgerðum eins og gjaldskyldu og eftirliti þar sem ökumenn eru sektaðir fyrir 

að leggja bílum sínum með ólögmætum hætti. Þessi aðferð er bæði algeng og áhrifamikil. 

Eins og getið er um í kafla 3.4 eru fjölmargar rannsóknir sem sýna að hafa má áhrif á 

ferðamáta og ferðavenjur almennings með þeim hætti að draga úr ferðum á einkabíl. Sé 

dregið úr notkun einkabílsins með þessum hætti má fækka bílastæðum í borginni sem því 

nemur og draga þannig úr umfangi bílaplana. Það er þó ekki hægt nema almenningur hafi 

raunhæfa valkosti þegar kemur að ferðavenjum. Það er því afar mikilvægt að bæta  

almenningssamgöngur svo þær verði eftirsóttur valkostur.   

  Þó gjaldskylda sé bæði algeng og gagnleg aðferð við stjórnun bílastæðamála, á sú 

aðferð ekki alltaf við og stundum æskilegra að bregðast við með öðrum hætti. Með því að 

skipta út lágmarkskröfum um bílastæði á fermetra fyrir hámarkskröfur og setja þak á fjölda 

bílastæða, er smám saman verið að minnka hlutfallslegt umfang bílaplana með 

stefnumótun og draga úr framboði á bílastæðum. Takmarkað framboð hefur svo aftur áhrif 

á hegðun fólks m.a með þeim hætti sem komið hefur fram hér að ökumenn sýna æskilegri 

hegðun og leggja síður með ólögmætum hætti auk þess að minnka líkur á að ekið sé á milli 

staða á litlu svæði þar sem lítið er af lausum bílastæðum. Að háskólasvæðinu undanskildu 

var fremur léleg nýting á bílastæðum rannsóknarsvæðanna á vöktunartímanum. Sérstaklega 

á bílaplaninu við Korputorg þar sem nýtingarhlutfall var mest um 30% . Það bendir til þess 

að hægt sé að draga verulega úr umfangi bílaplana í Reykjavík án þess að skapa skort á 
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bílastæðum. 

   Á vel heppnuðum bílaplönum ætti fólk oftar að að velja það að ganga á milli staða 

jafnvel þó það standi til boða að aka. Þar sem verslanir og hverskyns þjónusta er staðsett 

þurfa að vera bílastæði. En séu bílaplönin við slíka kjarna ekki hönnuð í samræmi við 

aðstæður geta skapast á þeim fjölmörg vandamál. Illa ígrunduð bílaplön geta stuðlað að 

óæskilegri hegðun ökumanna, skapað umferðar öngþveiti, verið hættuleg og valdið 

óhöppum á ökutækjum og slysum á gangandi vegfarendum. Gæði bílaplana eru  

mikilvægasti þátturinn þegar kemur að því að hafa áhrif á hegðun fólks á þeim. 

Reglugerðir og stefnumótun leggja línurnar og móta ramma fyrir deiliskipulag. Ókeypis 

bílastæði, lítið sem ekkert eftirlit og lágar sektir eru í bland við umfangsmikil og illa nýtt 

bílaplön, ekki annað en skilaboð til almennings um að bílastæði séu sjálfsagður þáttur í 

borgarlandinu og eðlilegt sé að aka allar sínar ferðir hvort sem þær er 50m eða 5km. 

   Reykjavík stendur nú á tímamótum hvað varðar áherslubreytingar gagnvart 

bílastæðum og umferðarþróun og áhugavert verður að fylgjast með þróun borgarinnar 

næstu ár þar sem ný hverfi munu rísa undir breyttum skilmálum og eldri hverfi 

endurskilgreind, eins og t.d svæðið við Skeifu og Fen, sem er nú í endurskoðun í heild 

sinni. Eftirfylgni þarf að efla og tryggja að frágangur bílastæða sé í samræmi við kröfur 

deiliskipulagsins. Korputorg er t.d ekki í samræmi við deiliskipulag svæðisins hvað varðar 

frágang lóðar og hefur svæðið ekki enn verið klárað. Bílaplanið við Korputorg, í sinni 

núverandi mynd, virðist laða fram það versta í ökumönnum eins og má að hluta sjá á mynd 

31. En sú mynd sýnir viðskiptavini á Korputorgi leggja sem næst inngangi verslunar þar 

sem ekki er ætlast til að bílum sé lagt. Á sama tíma eru yfir 1.000 bílastæði laus á 

bílaplaninu þó þau sjáist ekki á myndinni. 

   

 
Mynd 31. Lagt við gulan kant á bílaplaninu við Korputorg. Mynd úr safni höfundar.  



69 

  Þegar ökumenn eru vanir að haga sér að vild á einum stað er mögulegt að með því 

temji þeir sér óæskilega hegðun sem þeir fara að sýna á öðrum stöðum líka. Þannig er 

mögulegt að óæskileg hegðun í umferðinni verði að vana sem breiðist út, ökumönnum 

framtíðarinnar til eftirbreytni.    

  Að lokum er vert að vekja athygli á því að í raun eru mun fleiri sem ganga um 

bílaplön en aka um þau. Því auk þeirra sem koma á staðinn með öðrum hætti en á einkabíl, 

þá verða ökumenn bifreiða sjálfkrafa að gangandi vegfarendum er þeir stíga úr bíl sínum 

eftir að honum hefur verið lagt í bílastæði. Það er því vert að hafa í huga að þó það komi 

sér vel fyrir ökumenn, að bílaplanið sé skipulagt eftir þörfum þeirra og öryggi á meðan þeir 

eru akandi í bílum sínum, þá kemur það sér vel fyrir alla að umhverfið sé öruggt og sniðið 

að þörfum gangandi vegfarenda sem ferðast um planið óvarðir fyrir umferðinni í kring. 
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Viðauki A 

Spurningakönnunin eins og hún var sett fram fyrir þátttakendur. 

Ágæti viðtakandi, 

 

Eftirfarandi spurningar eru liður í meistaraverkefni mínu í umhverfis- og auðlindafræði við 

Háskóla Íslands. Í verkefninu er m.a skoðuð hegðun fólks á fjórum ólíkum bílaplönum í 

Reykjavík og leitast við að sjá hvaða þættir í umhverfinu hafa áhrif á þessa hegðun og 

hvaða þýðingu skipulag og stefnumótun hefur á þessum stöðum. 

Könnunin er nafnlaus og svör verða ekki rakin til þátttakenda. 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna 

Hulda Dagmar Magnúsdóttir 

Bílastæðakönnun 

Merktu við kyn 

Karl 

Kona 

 

Merktu við aldur 

17-24 

25-35 

36-45 

45-60 

Eldri en 60 ára 

 

Spurning 1 
Virðir þú almennar reglur um hvar má og hvar ekki má leggja á bílaplönum? 

1. Alltaf 

2. Yfirleitt, en stundum freistast ég til að leggja ólöglega ef ég verð bara örstutt 

3. Stundum, reglur skipta litlu ef það er rólegt og fáir á ferli 

4. Aldrei, það kemur engum við hvernig ég legg 

Spurning 2 

Ef þú leggur ólöglega á bílaplani, hvað er þá líklegast að þú gerir? 

1. Legg í tvö stæði 

2. Legg  í sérmerkt stæði t.d fyrir fatlaða 

3. Legg við gulmálaðan kant 

4. Legg  fyrir vöruaðkomu 
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5. Legg uppi á gangstétt? 

6. Annað, hvað?____________ 

Spurning 3 

Þegar þú keyrir inn á bílaplan þá reynir þú að leggja bílnum...  

1. Sem allra næst áfangastað svo ég þurfi að ganga sem minnst 

2. Aðeins utan við mestu kösina til að minnka líkur á að bíllinn minn rispist 

3. Svolítið frá áfangastað því ég hef gott af því að hreyfa mig aðeins 

4. Bara þar sem ég finn stæði 

Spurning 4 

Þegar þú átt erindi á fleiri en einn stað innan sama svæðis... 

1. Legg ég bílnum fyrir framan hvern áfangastað sem ég þarf að fara á og ek á milli. 

2. Legg miðsvæðis svo það sé álíka langt á alla áfangastaðina 

3. Ég veit það ekki, hef ekkert verið að velta því fyrir mér 

Spurning 5 

Hvert af eftirtöldum svæðum heimsækir þú oftast 

1. Skeifan 

2. Spöngin í Grafarvogi 

3. Korputorg 

4. Háskóli Íslands 

5. Fer aldrei á neina af þessum stöðum 

Spurning 6 

Ef þú átt erindi á eftirtalda staði, hvar telur þú  líklegast að þú munir aka á milli verslana 

eða bygginga? 

Merktu við öll viðeigandi svör 

1. Skeifan 

2. Spöngin í Grafarvogi 

3. Korputorg 

4. Háskóli Íslands 

5. Það er mjög ólíklegt að ég aki á milli staða á þessum svæðum 

Spurning 7 

Á hverju af eftirtöldum svæðum er líklegast að þú gangir á milli verslana eða bygginga? 

Merktu við öll viðeigandi svör 

1. Skeifan 

2. Spöngin í Grafarvogi 

3. Korputorg 

4. Háskóli Íslands 

5. Það er mjög ólíklegt að ég gangi á milli staða á þessum svæðum 

Spurning 8 

Hvaða þætti telur þú líklegasta til að stuðla að því að fólk gangi á milli verslana/bygginga á 

sama svæði? 

Merktu við öll viðeigandi svör 
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1. Gott veðurfar og/eða skjól 

2. Góðar göngutengingar á milli staða 

3. Fallegt umhverfi t.d gróður og bekkir 

4. Takmarkað framboð af bílastæðum 

5. Hæfilegar vegalengdir á milli viðkomustaða 

6. Annað, hvað_______________ 

Spurning 9 

Hvaða þætti telur þú líklegasta til að stuðla að því að þú akir á milli verslana/bygginga á 

sama svæði? 

Merktu við öll viðeigandi svör 

1. Slæmt veður og/eða skortur á skjóli 

2. Léleg aðstaða fyrir gangandi fólk á svæðinu 

3. Óaðlaðandi umhverfi 

4. Næg bílastæði um allt svæðið 

5. Langar vegalengdir á milli viðkomustaða 

6. Annað, hvað_________________ 

Spurning 10 

Finnst þér að það eigi að vera gjaldskylda í bílastæði? 

Merktu við öll viðeigandi svör 

1. Já, skilyrðislaus gjaldskylda í öll bílastæði 

2. Já, allsstaðar nema í eins og Árbæ, Grafarvogi og Breiðholti 

3. Já, en aðeins  í miðbænum 

4. Nei 

5. Nei, það er fáránlegt að þurfa að borga fyrir að leggja bílum 

6. Veit það ekki, hef ekki hugsað út í það 

 

Spurning 11 

Á hverjum, af eftirtöldum svæðum, finnst þér eðlilegast að rukka fyrir bílastæði 

Merktu við öll viðeigandi svör 

1. Skeifan 

2. Spöngin í Grafarvogi 

3. Korputorg 

4. Háskóli Íslands 

5. Það á að rukka fyrir stæði á öllum þessum stöðum 

6. Það á að vera ókeypis að leggja á öllum þessum svæðum 

Spurning 12 

Á hverjum, af eftirtöldum svæðum, finnst þér að eigi síst að rukka fyrir bílastæði? 

Merktu við öll viðeigandi svör 

1. Skeifan 

2. Spöngin í Grafarvogi 

3. Korputorg 

4. Háskóli Íslands 

5. Engum  af þessum stöðum 
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Spurning 13 

 

Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri 

____________________________________________ 

 

Kæra þakkir fyrir þátttökuna! 

 


