
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Borgargatan – hlutverk, flokkun og hönnun 

Þróun, hlutverk og endurhönnun gatna í Reykjavík  

ásamt tillögu að endurhönnun borgargötunnar Langholtsvegur  

 

Berglind Ragnarsdóttir 

Ritgerð til meistaraprófs (MSc)  

í skipulagsfræði og samgöngum 

 

Janúar 2016 

 

  



ii 

  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

Borgargatan – hlutverk, flokkun og hönnun 

Þróun, hlutverk og endurhönnun gatna í Reykjavík  

ásamt tillögu að endurhönnun borgargötunnar Langholtsvegur  

 

Berglind Ragnarsdóttir 

 

Ritgerð lögð fram við tækni- og verkfræðideild 

Háskólans í Reykjavík til 

meistaraprófs (MSc) í skipulagsfræði og samgöngum 

30 ECTS 

 

Janúar 2016 

 

Leiðbeinandi:  

Dr. Haraldur Sigþórsson  

Umferðarverkfræðingur 

 

Meðleiðbeinandi: 

Dr. Jónas Þór Snæbjörnsson 

Prófessor, Háskólinn í Reykjavík 

 

Prófdómari:  

Dr. Trausti Valsson 

Skipulagsfræðingur og prófessor emeritus, Háskóli Íslands 



iv 

  



v 

Ágrip 

Ritgerð þessi er lokaverkefni á meistarastigi við námsbrautina skipulagsfræði og samgöngur 

við tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. 

Ritgerðin dregur fram sögu, þróun og ýmsar áherslur við flokkun, hönnun og endurhönnun 

gatna innan Reykjavíkur með tilvísun til sambærilegra aðstæðna erlendis og alþjóðlegra 

rannsókna.  

Helstu áherslur borgarskipulags Reykjavíkur varðandi gatnakerfið í dag og undanfarin ár eru 

að bæta almenningssamgöngur, hjólreiðar og umferð gangandi og samhliða því að draga úr 

hlutdeild og vægi einkabifreiðarinnar innan kerfisins. Þetta hefur leitt af sér þörf á því að 

endurhanna margar götur borgarinnar fyrir breyttar áherslur. Endurhönnun ýmissa gatna 

borgarinnar hefur oft á tíðum verið umdeild og valdið ágreiningi. Birtingamynd þess má m.a. 

sjá fréttum og umræðum í ýmsum fjölmiðlum. Þessi ágreiningur um áherslur í skipulagi og 

endurhönnun eldri gatna var í raun hvatinn að þessari ritgerð. Í stað þess að horfa framhjá 

mismunandi skoðunum eða togstreytu sjónarmiða, þá er í þessari ritgerð reynt að greina þau 

nánar. Annars vegar innan fræðilegrar umfjöllunar þar sem fjallað er um gatnahönnun út frá 

þáttum eins og sögu, stefnu og innleiðingubreyttra áherslna. Hins vegar með umfjöllun og 

greiningu á sex endurhönnuðum götum innan borgarinnar. Í framhaldinu eru lögð drög að 

endurhönnun borgargötunnar Langholtsvegur, þar sem reynt er að taka tillit til helstu atriða sem 

dregin voru fram í fræðilegri umfjöllun um skipulag og hönnun gatna ásamt þeirri reynslu sem 

draga má af þeim endurhönnunar tilvikum sem skoðuð voru. 

Í niðurstöðum ritgerðarinnar eru dregnar fram ýmsar ástæður ágreinings um breyttar 

samgönguáherslur og áhrif af innleiðingu þeirra. Einn lykilþáttur ágreiningsins felst í því að 

margir telja að vegið sé að bifreiðanotkun sem samgöngumáta með því að huga ekki nægjanlega 

að hliðarverkunum breyttra áherslna m.a. auknum ferðatíma sem og því að meginumferðin 

færist í auknu mæli inn í íbúðargötur/hverfi. Aðrir áhrifaþættir geta verið vegna atriða sem 

rannsaka þarf nánar svo sem áhrif íslensks veðurfars á samgönguval og tilkomu vistvænna 

bifreiða. Ástæður geta einnig legið að hluta til í samráðsferli og framsetningu þess við 

endurhönnun gatna. Því tengt er sett fram tillaga að endurhönnun Langholtsvegar þar sem 

megin áherslan er ekki síst á bætta myndræna framsetningu. Slík framsetning getur verið einn 

af lykilþáttum að virkara og sjónrænna samráðsferli borgarinnar við íbúa og hagsmunaaðila til 

þess að klæða borgargöturnar í mannvænni búning. 

 

Lykilorð: Borgarskipulag, Samgöngur, Hönnun, Borgargata, Langholtsvegur  
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Abstract 

This thesis is the final part of a Master's study program within the field of Planning Theory and 

Transportation at the School of Science and Engineering at Reykjavik University. The Essay 

examines the history, development and different emphasis in design and redesign of streets in 

Reykjavik, Iceland, with reference to comparable conditions in other countries and international 

research.  

The main focus of street planning in Reykjavik today and during the past few years is to improve 

public transport, cycling and pedestrian traffic and at the same time try to reduce the use of 

private cars. As a result of this change in focus, several streets have been redesigned. The 

redesign has generally been controversial and much disputed. The disagreement has been 

covered in the media, both through public debate and news casting. These conflicts regarding 

strategies in planning and street design were the main motivations for this thesis.  

This thesis endeavours to analyse in detail the different opinions and disagreements as well as 

the underlying theories regarding street design based on factors such as history, strategy and 

implementation problems in recent shift in focus. Then the redesign of six streets within the 

city of Reykjavik are studied and diagnosed. This is followed by working out a proposal for the 

redesign of the city street Langholtsvegur, where an attempt is made to take into account the 

various theories studied regarding planning and street design, as well as some of the experience 

from the cases studied of other streets in Reykjavik that have undergone a redesign. 

In the thesis it is pointed out that one reason for disagreement regarding changes in 

transportation priorities is the fact that many believe that many of the side effects, such as 

increased traffic in residential areas and extended travel time has not been properly considered. 

Other potential factors that influence planning strategies are how big of a role the harsh weather 

in Iceland plays in the choice of travel mode and what the impact of more environmental 

friendly vehicles, like electrical cars, will have on the modes of transportion. However, these 

issues need further research. 

The currently used process of consultating the public may well contribute to conflicts and 

disagreement. A more dynamic, visual and hands-on consultation process with residents and 

stakeholders could help to solve at least some of the disputes. The proposal included in this 

thesis for a redesign of the city street Langholtsvegur, is an example of such a visual 

presentation that might assist in successful presentation to the public. 

 

Keywords: City planning, Transportation, Street design, City street, Langholtsvegur.  
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xvi 

Orðskýringar 

Hugtök/orðtök/heiti Samkvæmt Aðalskipulagi 

Reykjavíkur 2010-2030 (AR): 

Aðrar skilgreiningar: Samkvæmt höfundi: 

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-

2030 

  Skammstafað AR í ritgerð. ARp 

fyrir prenntaða útgáfu. Nær 

eingöngu var vitnað til netútgáfu 

AR af vef Reykjavíkurborgar í 

ritgerðinni. 

Verkfræðileg sjónarmið/ 

Skipulagsleg sjónarmið 

 

  Ekki skilgreind hugtök sem slík 

heldur fyrst og fremst tilvitnun í 

mismunandi sjónarmið 

borgarskipulags án skýrra 

landamæra. 

Götumegrun  

 

 Road diet: Fækkun akreina eða 

þrenging akreina. Gjarnan 4 akreina 

gata þar sem akreinum er fækkað í 

þrjár, þ.e. ein akrein í hvorra átt og 

miðju akrein fyrir beygjur. (Speck, 

2012, bls. 106) 

 

Borgargata Lykilgata viðkomandi hverfis. 

Helstu þjónustukjarnar og stofnanir 

hverfisins standa við götuna og er 

hún oft mikilvægasta 

samgöngutenging við næsta hverfi 

eða borgarhluta fyrir alla helstu 

ferðamáta. Gata sem hefur sögulegt 

mikilvægi, sterka ímynd eða er 

miklvægur sjónás í 

borgarlandslaginu (ARp bls. 306). 

  

Aðalgata Meðfram borgargötum sem 

skilgreindar eru sem aðalgötur er 

heimil fjölbreyttari landnotkun, þótt 

grunnskilgreining lóða við götuna 

sé íbúðasvæði. Hér er einkum um 

að ræða starfsemi sem fellur undir 

flokkana verslun og þjónusta og 

samfélagsþjónusta (ARp bls.306 

Main street: (uk og us) Gata sem 

inniheldur mikilvægustu verslanir 

og fyrirtæki bæjar („Main street“, 

2015) 

 

 

Breiðgata Er ekki í orðskýringalista AR. Nefnt 

er að innan AR verði ákveðnar 

stofn-og tengibrautir endurhannaðar 

sem breiðgötur (borgarvæddar götur 

Boulevard:1. Breiðgata með 

trjálínu. 2. Breiðgata, hönnuð með 

gróðri svo sem tré eða runnum. 

Venjulega með nokkrum akreinum 

ásamt gönguleiðum. Í París eru þær 

hannaðar beinar. Í Vín og Prag eru 

þær gjarnan í boga („Boulevard“, 

e.d.).  

 

Óskað var eftir nánari upplýsingum 

um skilgreiningu og uppruna ýmissa 

gatnahugtaka í AR til borgarinnar 

gegnum tölvupóst (fyrirspurn 24 

júní, Haraldur Sigurðson). Í svari 

var vísað til orðskýringa AR 

(prenntuð útgáfa) 

Borgarmiðað gatnakerfi  Er ekki í orðskýringalista AR. 

Nefnt er að borgarmiðað gatnakerfi 

sé með breiðstrætum þar sem allir 

samgöngumátar hafa jafnmikið 

vægi (ARp bls. 125  

 Breiðstræti hafa hugsanlega sömu 

merkingu og breiðgötur innan AR? 
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1 Inngangur  

Borg er ekki einungis byggingar og götur heldur einnig lifandi staður fyrir fólk að mætast, 

spjalla saman, versla eða einfaldlega til ýmissar upplifunar innan borgarrýmisins. Lífið innan 

borgarinnar kallar á stöðuga hreyfingu ólíkra ferðamáta. Borgarrýmin svo sem götur, torg og 

almenningsgarðar eru meðal annars vettvangur slíkra athafna. Í nýju Aðalskipulagi Reykjavíkur 

2010-2030 (hér eftir oft nefnt AR) er mikil áhersla lögð á sjálfbærar samgöngur svo sem 

hjólreiðar, göngu eða notkun almenningsvagna og ber að fagna því. Til þess að gera sjálfbærar 

samgöngur hagkvæmari og betri er almennt talin þörf á að huga að ýmsum samhangandi þáttum 

svo sem þéttingu byggðar en ekki síður endurhönnun eldri gatna þannig að þær þjóni fleirri 

samgöngumátum en áður. Sé litið yfir endurhönnun nokkurra gatna í Reykjavík, síðastliðinn 

áratug eða svo, er hægt að sjá að margar slíkar eða áþekkar framkvæmdir hafa oft á tíðum verið 

afar umdeildar og jafnvel leitt til háværra mótmæla íbúa, skipulagshönnuða, stjórnmálamanna 

eða annarra sem hafa með borgarskipulag og/eða samgöngur að gera. 

Hugmyndin að þessari meistararitgerð er sprottin út frá þessari umræðu og skrifum fulltrúa 

ólíkra sjónarmiða í fjölmiðlum er varða kosti og galla endurhönnunar gatna í Reykjavík. Þrátt 

fyrir að markmiðið með endurhönnun gatna sé að ýta undir sjálfbærar samgöngur og gera 

mannvænna umhverfi í og við götur borgarinnar, þá eru ekki allir á eitt sáttir við hvernig staðið 

er að málum og fram hafa komið ýmis ólík sjónarmið um hvert beri að stefna í þeim málum.  

1.1 Markmið og gildi ritgerðar 

Markmið þessarar ritgerðar er að draga saman almenn sjónarmið varðandi hönnun 

samgöngukerfa út frá þeirri sögu og þróun sem á undan er gengin ásamt því að kynna ný 

sjónarmiðum. Hægt er að merkja ákveðna togstreytu á milli þess gamla og nýja. Á grófan hátt 

er hægt að nefna tvö megin sjónarmið í samgönguskipulagi þ.e. hið verkfræðilega, með áherslu 

á flæði bíla, og hið skipulagslega, með áherslu á vistvænar samgöngur og bætt gatnaumhverfi. 

Hlutverk og þátttaka almennings í mótun umhverfisins, ekki síst nærumhverfisins í 

skipulagsferlinu, er afar mikilvæg en á sama tíma vandmeðfarin.  

Tilgangur fræðilega hluta ritgerðarinnar er að veita ákveðna innsýn í almenna umræðu um 

samgönguskipulag og ólík sjónarmið því tengdu, bæði erlendis og hér á landi en jafnframt varpa 

nánara ljósi á skipulag í Reykjavík. 
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Til þess að tengja betur fræðilega og almenna umræðu um gatnaendurhönnun, gatnaþróun, 

strauma og stefnur er lögð fram tillaga að endurbótum við eina af borgargötum borgarinnar, 

samkvæmt AR, þ.e. Langholtsveg í Laugardalshverfi.  

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er fjölþætt og til afmörkunar eru settar fram 

grunnrannsóknarspurningar sem leitast verður við að svara. Gildi ritgerðarinnar felst að öðru 

leyti í umfjöllun um sögulegt samhengi borgarskipulags ásamt tillögu til frekari úrbóta götu í 

borgarmyndinni, en í AR er mælt með slíkum tilraunaverkefnum til að auka reynslu og bæta 

gæði umhverfisins (Reykjavíkurborg, 2014). 

1.2 Umfjöllunarefni ritgerðar 

Lagt er upp með þrjár megin spurningar í þessari ritgerð sem eru settar fram til þess að halda á 

skipulegan hátt utan um markmið og tilgang ritgerðar. 

 

1. Í hverju liggja ólík sjónarmið um hlutverk borgargötunnar og hvaða þættir hafa 

áhrif á þau? 

 

Þessari spurningu verður svarað út frá fræðilegri umfjöllun ritgerðar með því að rekja 

sögulega þróun og áherslubreytingar í samgönguskipulagi. Greindur verður hvatinn að 

baki eldri og nýrri sjónarmiðum til samgangna og áhrifa þeirra á innleiðingu og þróun 

ólíkra samgönguhátta. 

 

2. Með hvaða hætti getur almenningur haft áhrif á hönnun og/eða endurhönnun 

innan skipulagsáætlana? 

 

Þessari spurningu verður svarað út frá fræðilegri umfjöllun ritgerðar um íbúaþátttöku 

almennt og rannsókn á birtingarmynd íbúaþáttöku í sex tilvikum endurhönnunar á 

götum í Reykjavík. 

 

3. Hvernig má endurhanna Langholtsveg til þess að gatan þjóni betur hlutverki 

sínu sem borgargata í Reykjavík? 

 

Gerð verður nemandatillaga að endurhönnun Langholtsvegar sem unnin er á grundvelli 

staðargreiningar höfundar í samræmi við ákveðna þætti sem fjallað er um í fræðilega 

hluta ritgerðarinnar, auk þess sem tekið er tillit til stefnu Reykjavíkurborgar um 

endurhönnun gatna í borgargötur. 
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1.3 Uppbygging og umfang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efnisleguppbygging ritgerðarinnar er þrískipt og inniheldur hún átta meginkafla auk heimilda 

og viðauka. 

Í inngangskafla er tilgangur, markmið og gildi ritgerðarinnar kynnt ásamt því að settar eru 

fram þær rannsóknarspurningar sem lagt er upp með.  

Annar kaflinn inniheldur efni um sögu, þróun, áherslur og uppbyggingu gatna, almennt og innan 

Aðalskipulags Reykjavíkur. Kynnt er efni sem markar þróun og uppbyggingu götunnar í 

þéttbýli. Kynntar er helstu samgönguáherslur innan skipulagsáætlana ásamt lögum og 

reglugerðum þeim tengdum. Þessar áherslur í Aðalskipulagi Reykjavíkur eru síðan rýndar nánar 

útfrá ólíkum notendum og/eða ferðamáta innan göturýmisins. 

Þriðji kafli fjallar um innri samþættingu götunnar út frá ólíkum notendum og ferðamáta þeirra. 

Velt er upp hvernig samþætta má hlutverk götunnar, breyttar samgönguáherslur og/eða breytta 

götumynd. Fjallað er um ólík sjónarmið til slíkra breyting og ýmsa áhrifaþætti. Skoðað er 

hvernig mismunandi sjónarmið og áhrifaþættir geta haft áhrif á innleiðingu nýrra gilda. 

Fjórði kafli fjallar um þátttöku almennings í skipulagsferlinu. Velt er upp kostum og göllum 

almenningsþátttöku og skoðuð dæmi sem geta valdið togstreytu sjónarmiða ásamt því að leita 

lausna með því að skoða ýmsar aðferðir sem gætu verið betri og árangursríkari við að laða 

almenning og hagsmunaaðila til nánara samstarfs þegar hugað er að endurhönnun gatna. 

Í fimmta kafla er farið yfir nokkur þekkt tilvik endurhönnunar gatna í Reykjavík sem og 

fyrirhugðaða endurhönnun Suðurlandsbrautar. Greindir eru helstu þættir sem hafa markað 

þessar hugmyndir í raun. Tekin eru saman gögn er varða sex götur í Reykjavík. Fjallað er um 

tildrög endurhönnunarinnar, helstu framkvæmdir og almenna umræðu. 

Í sjötta kafla er sett fram tilvikarannsókn höfundar þar sem greindir eru ýmsir staðhættir við 

Langholtsveg í Reykjavík og framtíðarmöguleikar við endurhönnun götunnar sem borgargötu. 

Efnisleg uppbygging ritgerðar

Sögulegur og 
fræðilegur grunnur

(kafli 2, 3 og 4)

Greining 
endurhönnunartilvika 

(kafli 5)

Tilvikarannsókn 
og tillaga 
(kafli 6)
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Í kjölfarið er sett fram tillaga að endurhönnun götunnar í máli og myndum í formi smáplakata, 

sem fylgja með ritgerðinni í viðauka.  

Í sjöunda kafla eru dregin saman ýmis lykilatriði úr köflum tvö til sex og þau rædd í nýju 

samhengi.  

Í Áttunda kafla eru helstu niðurstöður ritgerðarinnar teknar saman og rannsóknarspurningum 

svarað. 

  



5 

1.4 Aðferðarfræði  

Uppbygging ritgerðarinnar er í þremur megin efnisþáttum sem nýttir eru til þess að svara þeim 

spurningum sem lagt er upp með. Hver og einn hluti er að mestu leyti sjálfstæður þó efni þeirra 

sé vissulega tengt og fyrri kaflar styrkja þá síðari. Helstu niðurstöður eru svo teknar saman og 

settar fram í samnefndum kafla ritgerðar.  

Fyrsti efnishluti ritgerðarinnar er byggður á gögnum er varða strauma og stefnur í gatnahönnum 

ásamt greiningu á ákveðnum áhersluþáttum innan Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030. 

Tekin eru saman ýmis ólík sjónarmið og áhrifaþættir við innleiðingu breyttra samgönguáherslna 

sem valdið geta ágreiningi eða togstreytu ásamt því að skoða hlutverk íbúasamráðs í skipulagi. 

Annar og þriðji hlutinn er skoðun á endurhönnun einstakra gatna í Reykjavík. Í öðrum hluta eru 

tekin saman almenn tilvik um endurhönnun á sex götum innan borgarinnar sem ýmist hefur 

þegar farið fram eða er í undirbúningi. Þriðji hlutinn greinir ákveðna götu innan borgarinnar þe. 

Langholtsveg í Reykjavík og framtíðarmöguleika götunnar til endurhönnunar. Sett er fram 

myndræn tillaga að breytingum. Við gerð tillögu er litið til umfjöllunnar í fyrri köflum. Úr 

slíkum tilvikarannsóknum geta komið fram með upplýsingar sem geta aðstoðað við framtíðar 

ákvarðanatöku og/eða gefa sögulega yfirsýn. 

 

Fræðileg undirstaða:  

Hinni fræðilegu umfjöllun er skipt upp í þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum er fjallað um sögulega 

þróun samgangna þar sem m.a. eru dregnar fram breytingar í áherslum í borgarskipulagi. Í 

þessum hluta er einnig fjallað nánar um notendur ólíkra samgöngumáta. Í öðrum hluta er fjallað 

um hvernig skipta má núverandi áherslum í samgönguskipulagi á grófan hátt í tvö ólík 

sjónarmið þ.e. hið verkfræðilega (hefbundið) og hið skipulagslega (sjálfbærar áherslur). Í 

þessum hluta er leitast við að setja þessi ólíku sjónarmið fram og greina áhrifaþætti þeirra á 

innleiðingu breyttra áherslna. Mögulega er þörf á nánari samþættingu þessara sjónarmiða. Í 

þriðja hlutanum er fjallað um hlutverk og möguleika almennings til þess að hafa áhrif á 

skipulagningu borgarumhverfisins ekki síst gatnaumhverfisins og aðferðir til þess að ná því sem 

best fram. 

Sett eru fram gögn sem innihalda meðal annars söguágrip gatnaþróunar, flokkun og 

skilgreiningu gatna, áherslur Aðalskipulags Reykjavíkur á götumyndina, samþættingu 

götumyndar og hlutverks hennar ásamt umfjöllun um möguleika og framkvæmd íbúaþátttöku í 

borgarskipulagi. Töluverður hluti af hinu fræðilega efni byggt á opinberum íslenskum gögnum 

svo sem Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. Einnig er efni tekið úr bókum, ritrýndum 

fræðigreinum, skýrslum og ásamt fleiru. Framsettum gögnum er ætlað að endurspegla þau ólíku 
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sjónarmið sem uppi hafa verið í umfjöllun um borgarskipulag. Trúverðugleiki slíkar 

umfjöllunnar næst með því að varpa fram ólíkum gögnum er endurspegla hin ýmsu sjónarmið. 

Tilgangurinn er að taka saman ýmsa áhersluþætti samgönguskipulags og hönnun borgargatna, 

til að gefa margþætta yfirsýn og leggja grunninn að svörum við fyrstu rannsóknarspurningunni. 

 

Almenn könnun á endurhönnun gatna í Reykjavík: 

Þessi hluti ritgerðar rekur framkvæmdir eða fyrirhugaðar framkvæmdir sex 

gatnaendurhönnunar tilvika innan Reykjavíkur. Leitað var til Reykjavíkurborgar til að fá 

ýtarlegri gögn um einstök tilvik. Tengiliður Reykjavikurborgar var Björg Helgadóttir. Þau gögn 

sem bárust fjölluðu fyrst og fremst um verkframkvæmd endurhönnunar gatnanna, svokallaðar 

skilagreinar eftirlits. Þau gögn voru nýtt að einhverju marki en einnig var mikið stuðst við gögn 

sem hægt er að finna á veföldum svo sem blaðaumfjallanir og samantekt íbúafunda. Tilgangur 

þessa hluta ritgerðar var að staldra við hönnunarþætti framkvæmda, hvatann að baki þeirra og 

skoðanaskipti borgarbúa er varðar útfærslur þeirra og leggja grunninn að svörum við annari 

rannsóknarspurningu ritgerðarinnar. 

 

Greining á endurhönnunar möguleikum og tillaga að endurbótum 

Í ritgerðinni er Langholtsvegurinn í Laugardal, sem er eitt af hverfum Reykjavíkur, tekinn til 

skoðunar. Greindir eru ýmsir staðhættir svo sem áhrifasvæði, yfirbragð, húsnæði, verslun, íbúar 

og samgöngumál við Langholtsveg í Reykjavík og möguleikar götunnar til endurhönnunar sem 

borgargata fyrir fjölbreytta ferðamáta. Greiningin byggir á opinberum gögnum, sjónrænni 

greiningu og tölulegum gögnum frá borginni. Tillögur að endurbótum eru í kjölfarið settar fram 

í máli og myndum (m.a. á ellefu A3 plakötum sem finna má í viðauka). Þar eru teknir inn þættir 

úr fyrri köflum ritgerðar ásamt staðargreiningu sem byggir á vettvangsferð og myndatöku. Lögð 

er áhersla á myndræna framsetningu. Samantekt kaflans og tillögur höfundar leggja grunninn 

að svörum við þriðju rannsóknarspurningu ritgerðarinnar. 

 

Myndir og kort 

Myndir og kort sem birt eru í ritgerðinni eru oft fengin af veraldarvefnum. Til einföldunar er 

þeim heimildaraðilum sem koma oft fyrir gefin skammstöfun t.d. Google Earth (GE), Google 

Street View (GSV), Borgarvefsjá (BV), Skipulagsvefsjá (merkt SV). Myndir sem teknar eru 

eða myndbreyttar af höfundi ritgerðar eru merktar  (BR). Einnig má finna ýmsar myndir úr 

bókum og fræðigreinum sem hafa þá viðeigandi tilvísun. Grunnmyndir í plakötum koma að 

mestu frá (BV) og (GSV). 
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Forrit: 

Við gerð verkefnis var einkum. unnið með forritin; Mozilla Firefox, Zotera, Word, Exel, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator og Google Earth. 

 

Takmarkanir 

Skipulagsfræðin er þverfagleg fræðigrein og getur spannað gríðarlega vítt svið. Í ritgerðinni er 

farið inn á marga þætti borgarskipulags og hönnun gatna, en eins og gefur að skilja takmarkast 

ritgerðin fyrst og fremst við þau gögn sem unnið var með og vitnað er til. Það er því ljóst að 

ekki fá allir þættir jafnt vægi og sumt er undanskilið. Lögð er áhersla á að draga fram ólík 

sjónarmið og ýmsa þætti sem hafa áhrif á endurhönnun á nýjum og núverandi götum. Tillögur 

að endurbótum á einstökum götum takmarkast almennt af þeim áherslum sem lagðar eru fram 

hverju sinni. Það sama má segja um tillögur höfundar um endurbætur Langholtsvegar, ljóst er 

að aðrar útfærslur eru mögulegar ekki síst ef hugað væri að virkari aðkomu íbúa að slíkri 

hönnun. 
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2 Samgönguskipulag 

Eftirfarandi umfjöllun snýr að sögulegu upphafi vegagerðar ásamt helstu stefnum og áherslum 

Reykjavíkurborgar á framkvæmd áætlana og þá einna helst samkvæmt Aðalskipulagi 

Reykjavíkur. Spurningar varðandi hlutverk og þróun götunnar áður fyrr, í dag og til framtíðar 

er því leiðarljós þessa kafla en samhliða er fjallað um ólíka samgöngumáta og notendur þeirra. 

2.1 Sögulegt ágrip 

Frá söguöld allt til 1861 er ekki hægt að tala um raunverulegt skipulag vegamála hérlendis. Í 

fyrstu voru þetta fyrst og fremst stígar eða troðningar fyrir göngumenn og þarfasta þjóninn, þ.e. 

hestinn, sem voru líklegast um 1-4m. á breidd. Fyrsta bæjarstjórn Reykjavíkur tók til starfa 

1836 um 50 árum eftir stofnun kaupstaðarins. Eitt af fyrstu verkum bæjarstjórnarinnar var að 

koma á þegnskyldu meðal annars við vegagerð. Sett var á skylda um eitt dagsverk á ári hjá 

hverjum verkfærum karlmanni (Bjarni Reynarsson, 2014). Fyrstu skipulögðu göturnar þjónuðu 

fyrst og fremst hestalestum og voru um 5m. á breidd með það í huga að hestalestir gætu mæst í 

götunni.(Bjarni Reynarsson, 2014). Þessi skipulega þegnskylda var upphaf uppbyggingar 

gatnakerfis borgarinnar ásamt fyrstu vegalögunum 1887.  

 

Rit Guðmundar Hannesssonar, „Um skipulag bæja“ (1916), gefur hugmynd um hugarfar manna 

til skipulagsmála við upphaf þéttbýlismyndunar. 

…þó götur sjeu einkum gerðar til þess að gera allar samgöngur og umferð í bænum 

greiðar, bæði fyrir gangandi menn og vagna, þá koma þó ýmis önnur atriði til greina, 

er áveða skal skipulag gatna, hvar og hvernig götur skulu liggja. Undir gatnaskipun 

er að nokkru leyti komið, hve langt er milli húshliða, því götur afmarka byggingareiti, 

en undir breidd þeirra, og stefnu gatnanna, er það einkum komið, hvort húsin njóta 

vel ljóss og lofts og hversu þau snúa við veðri og vindi. Fer það þannig að nokkru 

leyti eftir göturskipuninni, hversu góð húsin eru til íbúðar og annara afnota, hversu 

skjólsæll og þrifalegur bærinn er….Þá skifir það að lokum ekki litlu, að gatnaskipun 

hefur mjög mikil áhrif á alt útlit bæjarins. Sje hún smekklaus, verður bærinn ætíð 

ljótur og leiður, hversu vel sem húsin eru bygð, en sje landslag á bæjarstæðinu ekki 

því óbrotnara, þarf eigi eingöngu ágæta hagsýni, til þess að skipa götum svo vel fari, 

heldur næman, listfengan smekk, sem ekki er öllum gefinn. (Guðmundur Hannesson, 

1916, bls. 52) 

 

Skrif Guðmundar í þessu riti marka ákveðin tímamót í skipulagi er kemur að því að huga að 

þáttum eins og birtu, heilsu, veðri og vindum, og jafnvel list-og sjónræna upplifun af götunni. 



10 

Þó má í því sjá að Guðmundur virtist ekki sjá fyrir á hversu miklum tímamótum íbúar 

borgarinnar stóðu með tilkomu bifreiða og áhrifaþátt þeirra á framtíðaruppbyggingu 

þéttbýlisins því ekki er á þær minnst í ofangreindu riti.  

Fyrsta bifreiðin kom til landsins árið 1904 og sá þriðji um 1913, en það ár hefur gjarnan verið 

nefnt upphafsár íslenskra bifreiðasamgangna. (Orion Ráðgjöf ehf. og Teiknistofan Storð ehf., 

2006).Vegalögin frá 1893 marka tímamót er vörðuðu tengingar milli héraða. Vegalögin 1907 

ákveða að hluti þjóðvega skuli einnig gerður akfær (Frumvarp til vegalaga, nr. 113. 1963). Árið 

1904 var gerð samþykkt um að engar götur skyldu vera mjórri en 12.5m. en höfðu þar á undan 

um tíma verið 10m. (Bjarni Reynarsson, 2014). Upp úr 1920 var farið að kaupa til landsins 

vegavinnutæki. Var það upphafið á uppbyggingu vega sem þoldu álag léttra bíla (Orion Ráðgjöf 

ehf. og Teiknistofan Storð ehf., 2006) Uppfrá þessum tíma þandist vegakerfi landsins hratt út 

ekki síst í þéttbýli. Áætlunargerð um landnotkun var fyrst kynnt á Íslandi með skipulagslögum 

árið 1921.  

Öld bílsins hófst því snemma í sögu borgarinnar. Stór hluti borgarinnar byggðist upp eftir að 

bíllinn var orðin almenningseign og fljótt var farið að taka tillit til þarfa hans við hönnun gatna 

í borginni. Árin 1955 til 1965 lögðu grunn að samgöngum borgarinnar. Í Aðalskipulagi 

Reykjavíkur 1962–1983 voru í kjölfarið lögð drög að því gatnaskipulagi sem við enn byggjum 

á í dag (Trausti Valsson, 2002). Að skipulaginu unnu m.a. danskir sérfræðingar. Þar var lögð 

áhersla á að skipuleggja og byggja borg þannig, að hæfni bifreiðarinnar væri fullnýtt. Fól það 

meðal annars í sér, að flokka umferðargöturnar (flokkun eftir hlutverki-stofnbraut, tengibraut, 

safnbraut og húsagata), svo aka mætti lengri vegalengdir milli borgarhluta á götum í háum 

gæðaflokki, að því hvað snerti hraða, umferðarrýmd og öryggi. Aðalskipulag þetta kom einnig 

fram með tvískiptingu áætlana í aðal- og deiliskipulag. (Reykjavíkurborg, 1966). Reykvíkingar 

stefndu hratt í að þróast í að verða það sem á gamansaman hátt hefur verið nefnt 

“gúmmídekksþegnar” (Jackson, 1985) enda var á þessum árum mikið kapp lagt á að greiða götu 

einkabílsins. Í aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016 var farið að kveða við annan tón “Nú er 

svo komið, að áhrif umferðar á umhverfið er orðið óviðunandi vandamál í heiminum og til 

óþæginda fyrir marga borgarbúa. Þörf á að auka umferðarrýmd reyndist ómettanleg“ 

(Reykjavíkurborg, 1996, bls. 48).   

 

Þrátt fyrir að sjá megi ákveðna kúvendingu frá áherslum fyrri ára í síðari skipulagsgögnum þá 

er það ekki lengra síðan en í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 sem má finna orðalag eins 

og "... hluti af íslenskri menningu er að eiga bíl" (Reykjavíkurborg, 2002). Sitt sýnist hverjum 
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um þetta orðalag en upplifun mannsins af tengslum bílsins og umhverfisins er ekki alltaf 

jákvæð. 

Út úr bíl, inn í bíl. Inn í búð, út úr búð. Fólk kemur og fer. Enginn er. Enginn hlustar, 

enginn sér. Umhverfið bíður ekki upp á það. Umhverfið bíður ekki uppá að við 

stöldrum við og reynum að finna landslagið sem í því býr. Það býður aðeins upp á að 

við sinnum skyldum okkar, hratt og örugglega (Páll Björnsson, 2003, bls. 147). Höf. 

Sigrún Sigurðardóttir. 

 

Nú þegar við vinnum að því að yfirfara og vonandi bæta fyrri skipulagsáhrif, sem við teljum 

neikvæð, þurfum við að yfirstíga eða samþætta ólík sjónarmið til borgarhönnunar og þar með 

hönnun gatna. Gott skipulag opnar fyrir möguleika og skapar tækifæri. Nútímalegt skipulag 

þarf að finna leiðir til þess að uppgötva þessi tækifæri og þrengja ekki um of að valkostum. Gott 

skipulag ætti ekki að taka ráðin af fólki. Skipuleggjendur þurfa að vera þjónar ekki herrar, hlusta 

eftir, og gera kannanir á vilja fólksins (Trausti Valsson, 2002). Það þarf því að gæta að auknu 

samráði við borgarbúa og á sama tíma megum við ekki láta okkur yfirsjást möguleika og áhrif 

framtíðarferðamáta, sem skapast geta á næstu árum og áratugum með nýrri tækni svo sem 

ökutækjum sem knúin eru umhverfisvænni orku. Við stöndum því að mörgu leyti á tímamótum 

ekki ólíkt því sem Guðmundur Hannesson og hans samtíðarfólk gerði í upphafi 20. aldarinnar 

þegar Reykvíkingum fjölgaði um helming á fyrsta áratugi síðustu aldar (Páll Björnsson, 2003) 

og öld einkabílsins hófst. 

 

Þegar greind var staða og stefna samgönguskipulags í Reykjavík árið 2006, var ljóst að með 

óbreyttum ferðavenjum myndi bílaumferð á hverjum byggðum hektara innan Reykjavíkur að 

meðaltali aukast um þriðjung næstu 20 ár. Þá var fyrst og fremst horft á tvær leiðir til lausna. 

Önnur var að auka umferðarrýmd gatnakerfisins í takt við umferðina og viðhalda óbreyttri 

þjónustugráðu. Leiðin kallar á framkvæmdir, þ.e. aukningu akreinafjölda og ný gatnamót á eldri 

stofnbrautir og/eða nýjar stofnbrautir. Landþörf eykst í samræmi við það. Hin leiðin var að auka 

ekki umferðarrýmd í takt við umferð. Með því lækkar þjónustugráða gatnakerfisins og tafir 

aukast. Talið var að ef síðari leiðin væri valin þá væri líklegra að fólk breytti ferðavenjum 

sínum, ferðist á öðrum tímum eða kysi aðra ferðamáta en einkabílinn (Hönnun, 2006). Með 

öðrum orðum er hægt að lesa það úr seinni leiðinni að það sé líklegra að fólk breyti ferðavenjum 

sínum ef því er þröngvað til þess með því að minnka þjónustugráðu gatnakerfisins með auknum 

töfum í umferðinni. Þetta hljómar ekkert alltof vel, að minnsta kosti ekki fyrir þá sem velja 

bílinn sem sitt helsta samgöngumáta.  
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Spurningin sem eftir stendur er hvernig sé hægt að framkvæma þetta og hvort þetta sé gerlegt 

svo að sem flestir borgarbúar verði sáttir. Páll Skúlason heitinn, fyrverandi rektor Háskóla 

Íslands, náði á skemmtilegan hátt að persónugera umfjöllunina um borg í ræðu sinni um 

Akureyri árið 2012, “Hvað þarf borg/bær að gera þegar hún stendur á tímamótum?” 

 

Það merkir meðal annars að bærinn veitir sjálfum sér eftirtekt og kemst ekki hjá því 

að spyrja sig alvarlegra spurninga. Þessar spurningar lúta að fortíð, að nútíð og 

framtíð: Hvernig hef ég hagað lífi mínu til þessa? Hef ég verið gott heimili fyrir fólkið 

sem ég hef hýst? Hef ég lært af reynslunni og þroskast? Hver eru verkefnin sem ég 

stend frammi fyrir í dag? Hver eru samskipti mín við aðrar borgir, bæi og sveitir? 

Hvernig sé ég framtíðina fyrir mér? Hef ég gert góðar og skynsamlegar áætlanir? 

Veit ég hver ég er, hvað ég get og hvað ég vil? (Páll Skúlason, 2012). 

 

Spurningarnar um gæði borga og bæja geta því verið margar og svörin að sama skapi einnig. 

Hvernig getur Reykjavíkurborg stuðlað að því að verða góður hýsill fyrir íbúa sína? 

2.2 Skipulagsáætlanir og helstu áherslur 

Það er varla hægt að skoða forsendur fyrir gatnahönnun í þéttbýli nema að fara yfir helstu 

skipulagsáætlanir. Skipulagsáætlanir skiptast í svæðisskipulag, aðalskipulag (unnið er að gerð 

hverfisskipulags) og deiliskipulag og áætlanirnar þurfa að vera í innbyrðis samræmi. Í 

skipulagsáætlun er gerð grein fyrir stefnu sveitarstjórnar og ákvörðunum um framtíðarnotkun 

lands, s.s. fyrirkomulagi byggðar, samgöngum og verndun menningar- og náttúruminja. Lýsa 

skal forsendum ákvarðana í skipulagi og gera grein fyrir áhrifum þeirra á umhverfið, 

náttúruauðlindir og samfélag, m.a. með samanburði valkosta sem koma til greina. Við gerð 

nýrra skipulagsáætlana eða breytinga á skipulagsáætlunum þurfa sveitarstjórnir einnig að taka 

mið af gildandi landsskipulagsstefnu (Skipulagsstofnun, e.d.). Í núgildandi áætlunum er oft á 

tíðum hægt að finna nokkrar andstæður eða mótsögn við hina verkfræðilegu nálgun við 

veghönnun fyrri tíma sem er engu að síður grunnurinn að stærstum hluta vegakerfis landsins. 

Auk þessara áætlana má einnig finna stefnumarkandi gögn borgarinnar í ýmsum stærri 

málaflokkum svo sem samgönguáætlun.  

Markmið laga um samgönguáætlun er að samræma áætlanagerð við framkvæmdir og rekstur í 

samgöngumálum. Það skal gert með samgönguáætlun til tólf ára skv. 2. gr. og fjögurra ára 

áætlun skv. 3. gr. sem er hluti af og innan ramma samgönguáætlunar (Lög um samgönguáætlun 

nr. 33/2008). Það er fyrst og fremst grunnnet samgangna og helstu markmið er varðar 
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grunnnetið sem áætluninni er ætlað að fjalla um (Þingskjal 1630, 2011). Ýmsar leiðbeinandi 

upplýsingar um stefnu í samgöngumálum má finna í kynningarriti um samgönguáætlun 2011-

2022. Í samgönguáætlun 2011-2022 er að finna þó nokkrar breytingar í samanburði við tillögu 

til þingsályktunar um samgönguáætlun 2007–2018 á stefnumiðum og áherslum um greiðar 

samgöngur (Vegagerðin, 2012). Lögð er áhersla á greiðari samgöngur með öðrum ferðamátum 

en einkabíl með áherslu á sjálfbærar samgöngur eins og almenningssamgangur, hjólandi og 

gangandi vegfarendur og þeim ferðamátum auðveldað að komast leiðar sinnar, einkum í 

þéttbýli. Þá er kveðið á um aukna samvinnu skipulags- og samgönguyfirvalda (Vegagerðin, 

2012). Í samgönguáætlun er gerður greinarmunur á almenningssamgöngum innan þéttbýlis sem 

ríkið hefur ekki styrkt með beinum hætti og almenningssamgöngum milli þéttbýlisstaða sem 

ríkið hefur styrkt. Ætlunin er að efla almenningssamgöngur á milli- og innan þéttbýlisstaða. 

Með aðgengi innan þéttbýlis í samhengi við samþættingu samgöngu- og landnotkunarskipulags 

er átt við vegalengdir, hversu langt fólk þarf að ferðast til að sækja vinnu, menntun, þjónustu 

og menningu. Vald til að auka aðgengi, t.d, með þéttingu byggðar eða blöndun atvinnustarfsemi 

og íbúðabyggðar er að stærstum hluta hjá sveitarfélögum sem fara með skipulagsvaldið. En 

með auknu samstarfi samgöngu- og skipulagsyfirvalda standa vonir til að auka megi 

hreyfanleika og aðgengi (Vegagerðin, 2012). 

Samgöngustefnu Reykjavíkur er ætlað að framfylgja framtíðarsýn Reykjavíkurborgar um 

samgöngur. Stefnan gerir mikið úr því hvernig einkabíllinn hafi haft neikvæð áhrif í borginni. 

Í henni er sagt að einkabíllinn, þrátt fyrir að vera nauðsynlegur mörgum heimilum, geti hann 

og samgöngumannvirki honum tengd tekið of mikið rými í borgarlandinu. Loftmengun, 

umferðaröngþveiti, og slæmt aðgengi eru neikvæðir fylgifiskar einkabílavæðingar 

(Reykjavíkurborg, 2006). Í stefnunni er ekki farið nákvæmlega inn á hvaða framtíðarstöðu 

vistvænir bílar hafi innan stefnunnar. 

Svæðisskipulag er skipulagsáætlun tveggja eða fleirri sveitarfélaga. Þar er sett fram 

sameiginleg stefna sveitarfélaga um byggðaþróun og þá þætti landnotkunar sem þörf er talin 

á að samræma vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandi. „Staðbundnar ákvarðanir um 

landnotkun ætti eingöngu að taka  í svæðisskipulagi að því marki sem nauðsyn þykir til þess 

að tryggja sameiginlega hagsmuni hlutaðeigandi sveitarfélaga, við útfærslu 

landsskipulagsstefnu á svæði eða vegna samræmingar landnotkunar í einu eða fleirrum  

sveitarfélögum“ (Skipulagslög nr.123/2010). Svæðisskipulagsáætlun markar þannig ekki 

stefnu um minni gatnahönnun eða endurhönnun innan sveitarfélaga en þó má ætla að 

skipulagið beri einhvern samhljóm fyrir stefnu aðalskipulaga einstakra sveitarfélaga á 
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höfuðborgarsvæðinu svo sem aðalskipulags Reykjavíkur enda er einnig kveðið á um það í 

skipulagslögum að aðalskipulag skuli byggt á markmiðum skipulagslaga, 

landsskipulagsstefnu, svæðisskipulagi og annara áætlana svo sem samgönguáætlunar er 

varðar samgöngumálin.  

 

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010–2030 (hér eftir nefnt AR) eru boðaðar miklar breytingar frá 

fyrri stefnu um uppbyggingu og þróun aðalgatnakerfisins. Horfið er frá hefðbundnum 

viðhorfum um að skilvirkni bifreiðasamgangna verði fyrst og fremst bætt með aukinni 

umferðarrýmd í gatnakerfinu. Í skipulaginu eru lögð áhersla á fjölbreyttar lausnir við að greiða 

úr umferðartöfum á álagstímum. Höfuðáherslan er á að efla aðra ferðamáta en einkabílinn. 

Meginviðmiðið er að með breyttum ferðavenjum verði vegið á móti aukningu umferðar sem 

þétting byggðar leiðir af sér. Þetta á að leiða af sér óverulega aukningu bifreiðaumferðar í 

gatnakerfinu á skipulagstímabilinu þrátt fyrir fjölgun íbúa og starfa. Meðal helstu breytinga í 

gatnakerfinu er að staða einstakra gatna í gatnakerfinu verði endurmetin. Fjölmargar götur eru 

endurskilgreindar og skalaðar niður í samræmi við meginmarkmið aðalskipulagsins um 

vistvænar samgöngur, götur sem borgarrými og minni áherslu á flokkað gatnakerfi 

(Reykjavíkurborg, e.d.). Þessar áherslur verða skoðaðar nánar í kafla 3 Reykjavíkurborg vinnur 

að því að þétta byggðina meðal annars til þess að almenningssamgöngur verði hagkvæmari. 

Þrenging gatna virðist því óhjákvæmileg í einhverjum götum ekki síst til þess að koma 

hjólastígum fyrir innan göturýmis.  

 

Guðmundur Hannesson, skipulagsfrumkvöðull, velti því einnig fyrir sér, fyrir nær 100 árum, 

hvaða meðalleið í þéttingu byggðar væri best að fara. 

Þjettbýli og húsastærð. Um hitt meginatriðið, sparnaðinn á götum og ræsum við 

þjettbýli marglyftu húsanna er svipað að segja. Sá kostur er að mestu leyti 

hugarburður einn. Fyrst verða menn að gera sjer ljóst, að það fer fjærri, að mjög 

mikið þjettbýli sje kostur, því einmitt það er sú landplága, sem allar borgir þurfa að 

berjast á móti með hnúum og hnefum, ef ekki á að stofna heilsu bæjarbúa í hættu, og 

spilla hag þeirra á ýmsan hátt, eins og fyr hefur verið getið. En jafnframt því sem 

ofmikið þjettbýli er skaðræði, verður ekki hjá því komist að dreifa ekki bygðinni um 

of, og hver eru þá takmörkin? (Guðmundur Hannesson, 1916, bls. 97). 

 

Í AR er talið brýnt að auka skilning á borgarumhverfi í fortíð, nútíð og framtíð. Þróunarstarfi 

er ætlað að byggjast á virkri greiningu, rannsóknum og fræðslu. Gæðastefna Reykjavíkur á sviði 

manngerðs umhverfis hvetur til aukinna gæða í umhverfinu. Framfylgd, reynsluverkefna 
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borgarumhverfis Reykjavíkur á að vera til fyrirmyndar. Með slíkum reynsluverkefnum er hægt 

að sannreyna stefnu, öðlast reynslu og bæta gæði manngerðs umhverfis (Reykjavíkurborg, 

2014). Breyttar áherslur AR í samgöngum snúast að miklu leiti um bætt aðgengi hjólreiða og 

reyndar má í raun segja að vægi hjólreiða í samgöngum borgarinnar fái gríðarlega mikla 

umfjöllun á meðan að vægi og staða einkabílsins er lítið sem ekkert.  

 

Rammahluti AR fyrir borgarhluta er nánari útfærsla á stefnu skipulagssins. Rammahluti 

aðalskipulags er samkvæmt skilgreiningu 1.3. gr Skipulagsreglugerðar 90/2013 “Sá hluti 

aðalskipulags þar sem útfærð eru ákveðin afmörkuð svæði sveitarfélagsins með það að 

markmiði að ákvarða nánar landnotkun, svo sem um meginþætti þjónustukerfa og að afmarka 

byggingarsvæði eða áfanga deiliskipulagsáætlana”. (Skipulagsreglugerð nr. 90/2013). Á vef 

borgarinnar er nefnt að borginni sé skipt í 10 einingar sem kallast borgarhlutar og að stefnan sé 

að vinna hverfisskipulag fyrir alla borgarhlutana á grunni Rammaskipulags AR og sé það 

nýjung í skipulagsmálum á Íslandi („Hverfisskipulag“, e.d.). Það mætti því ætla að borgin ætli 

sér að vinna 10 hverfisskipulög. Skilgreining á hverfisskipulagi samkvæmt reglugerð er; 

“Skipulagið er tegund deiliskipulags fyrir þegar byggð hverfi þar sem vikið er frá kröfum sem 

gerðar eru um framsetningu deiliskipulags fyrir nýja byggð”.  (Skipulagsreglugerð nr. 90/2013). 

Á vef borgarinar er meðal annars sagt um hverfisskipulag. „Hverfisskipulaginu er einnig ætlað 

að brúa bilið og tengja með því betur saman aðalskipulagsstig og hverfis-/deiliskipulagstigið“. 

(„Hverfisskipulag“, e.d.) Þetta er ekki svo auðskilið en sé litið á vef hverfisskipulags fyrir 

borgarhlutann Breiðholt (höfundur kallar borgarhluta hverfi) virðist ætlunin hugsanlega að gera 

einhverskonar hverfaskipulag (mögulega kallast það þá hverfisdeiliskipulag?) fyrir öll hverfi 

Breiðholtsins (sem höfundur myndi kalla hverfahluta); þ.e. efra–Breiðholt, neðra–Breiðholt og 

Seljahverfi. Á vef hverfisskipulagsins segir jafnframt; „Reykjavík skiptist í tíu borgarhluta. 

Innan hvers þeirra eru 3–4 hverfi, sem hvert fær sitt eigið hverfisskipulag, enda um margt ólík 

og með mismunandi áherslur.“ („Hvað er hverfisskipulag?“, e.d.). Þetta er frekar óskýrt 

annarsvegar er talað um að gera eitt hverfisskipulag fyrir hvern borgarhluta og hinsvegar að 

gera hverfisskipulag fyrir hverfishlutana innan þeirra sem þýðir þá á milli 30-40 

hverfisskipulög? 

Hverfisskipulag borgarhluta gæti gefið skipulagshönnuðum ýtarlegri sýn á ýmsa smærri þætti 

hönnunnar sem gott getur verið að taka inn í forsendur til dæmis við deiliskipulagsgerð eða 

ákveðnar framkvæmdir. Íbúafundir voru haldnir í átta borgarhlutum Reykjavíkur undir heitinu 

hverfisskipulag haustið 2013. Var það talið upphafspunktur íbúasamráðs („Hverfisskipulag – 

nýtt verkefni Reykjavíkurborgar“, 2013). Í maí 2014 felldi borgarráð einróma tillögu umhverfis 
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og skipulagsráðs um hverfaskipulag borgarhluta á grundvelli þess að matslýsingar voru taldar 

villandi í mikilvægum atriðum („Felldu eigin tillögu í borgarráði“, 2014). Ekkert 

hverfisskipulag hefur enn verið samþykkt. 

 

Deiliskipulag skal gera fyrir einstök svæði eða reiti þar sem framkvæmdir eru fyrirhugaðar og 

skal jafnan miða við að það taki til svæða sem mynda heildstæða einingu. Við gerð 

deiliskipulags skal byggt á stefnu AR og hún útfærð fyrir viðkomandi svæði eða reit 

(Skipulagslög nr.123/2010). 

2.3 Götumyndin í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 

Almenn veghönnun hefur gegnum tíðina þróast til gríðarlegrar fækkunar slysa með ýmsum 

hraðalækkandi aðgerðum samhliða þéttingu byggðar og greiningu á þörfum, væntingum, og 

óskum borgarbúa sem leggja grunnin að því gatnakerfi sem við búum að í dag (Haraldur 

Sigþórsson, Elísabet G. Björnsdóttir og Anna K. Sigursteinsdóttir, 2007). Um götur hafa verið 

gerðar sérstakar veghönnunarreglur sem geta mögulega haft þær afleiðingar að skera í sundur 

íbúabyggð, hverfi eða hverfishluta ekki síst er varðar þjóðvegi innan byggðar. Reglurnar sem 

slíkar geta þannig hamlað skipulagshönnuðum í því að skapa þá götuímynd sem þeir telja að 

þjóni betur öðrum samgöngumátum en bifreiðum svo sem fyrir gangandi og hjólandi 

vegfarendur.  

Það er Vegagerðin sem settur fram veghönnunarreglur sem fjalla um hvernig beri að hanna 

öruggan veg og að hverju beri að huga. Reglurnar gilda fyrst og fremst fyrir vegi sem taldir eru 

þjóðvegir. Jafnframt hefur Vegagerðin sett fram, árið 2007 og endurnýjað 2014, leiðbeiningarit 

fyrir sveitarfélög og skipulagshönnuði þar sem safnað er saman lögum og reglum sem snúa að 

málsmeðferð og hönnun umferðarmannvirkja ásamt helstu stoðgögnum sem skipulagshönnuðir 

þurfa að nýta við vinnu sína (VSÓ Ráðgjöf, 2014). Þar á meðal má nefna sjálfar 

veghönnunarreglurnar, skipulagslög- og reglugerð, lög um umhverfismat áætlana og lög um 

mat á umhverfisáhrifum framkvæmda. 

Veigamesta atriðið við ákvörðun á skilgreiningu vegtegundar samkvæmt 

veghönnunarreglunum er umferðin sem áætlað er að nota muni veginn.  

Því er það eitt af megin atriðum veghönnurnar að valin vegtegund skuli hafa umferðarrýmd sem  

annar hönnunarumferð vegarins. Hönnunarumferðin skal vera samkvæmt umferðarspá tuttugu 

ár fram í tímann eftir opnun vegar eða annari spá eftir haldbetri upplýsingum þegar þær liggja 

fyrir. Í þéttbýli skal gera sérstaka umferðarspá. Það er nauðsynlegt að gera sérstaka umferðarspá 
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fyrir vegi þar sem breyting er orðin á byggð eða breyting er fyrirhuguð á byggð (Vegagerðin, 

2010). 

Í Skipulagsreglugerð nr. 90/2013 eru ekki lengur til neinar fyrirfram ákveðnar flokkanir gatna 

í sveitarfélagi og hverju sveitarfélagi þannig gefið frjálst val um hvort þau kjósi að flokka 

göturnar eður ei og þá hvernig. Því eru þær flokkanir sem flestir borgarbúar hafa vanist, og 

þekkja, ekki lengur til í núgildandi skipulagsreglugerð svo sem stofnbraut, tengibraut, safngötur 

og húsagötur, (Skipulagsreglugerð nr. 90/2013). Frá árinu 2013 standa því eingöngu þær 

flokkanir sem fram koma í skipulagsáætlunum sveitafélaga hverju sinni. Þegar hlutverk gatna í 

þéttbýli er svona óljóst hljóta að vakna upp spurningar um það hvaða skilning hinn almenni 

borgari hefur á hlutverk gatna þegar kemur að hönnun eða endurhönnun gatna. Í AR eru 

gríðarlega margar götur skilgreindar sem borgargata, aðalgata, borgargata/breiðgata, sjá Mynd 

2.1. Þetta eru margar af helstu götum borgarinnar og um þær fer stór hluti umferðarinnar. 

Hlutverk þessarra nýju gatnahugtaka við heildargatnaflæði samgöngukerfis borgarinnar er 

óljóst enda hafa þessar endurskilgreindu götur gjarnan ólíku hlutverki að gegna eftir því hvar 

þær eru staðsettar innan borgarinnar.  

 

 

 

Mynd 2.1 Skilgreindar borgargötur til ársins 2030, aðgreinir ekki aðalgötur (AR bls.170). 
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Í AR er í raun lítið fjallað um 

bifreiðasamgöngur, sem voru tæp 90% allra 

ferða höfuðborgarbúa árið 2002 aðrar en 

almenningsvagna (tæp 5% árið 2002) ,sjá 

Mynd 2.4, eða hugsanlegar léttlestar 

framtíðarinnar þó oft sé það nefnt að göturnar 

eigi að þjóna öllum ferðamátum. Endurhönnun 

margra af þessum götum (með fækkun akreina 

eða þrengingu gatna) gæti því valdið miklum 

töfum í veghönnunarlegu eða verkfræðilegu 

samhengi eða aukið umferð á hliðargötum, 

jafnvel minni íbúðargötum (Umhverfis- og 

skipulagsráð, 2014). En eins og áður hefur 

komið fram er ætlunin í raun að hverfa frá því 

að huga að því. Því má segja að flestar eða margar, borgargötur sem áætlaðar eru, geti hægt 

verulega á umferðarflæði, áhrifin eru í raun ókönnuð.  

Sumar götur eða götuhlutar í AR fá einnig sérstaka skilgreiningu sem borgargötur/breiðgötur 

Þetta á að mestu við hinn svokallaða Þróunarás (Örfirisey-Keldur) en ætlunin er að þróa hann 

smám saman sem heildstæða breiðgötu, línulega miðborg (Reykjavíkurborg, 2014). Hugmyndir 

eða skilgreining Íslendinga á hugtakinu breiðgata (e. boulevard) koma vafalítið frá upplifun 

borgarbúa af því erlendis frá. Hugtakið sem slíkt getur haft margar ólíkar merkingar milli landa. 

Í AR er ekki að finna skilgreiningu á hugtakinu í orðskýringum, í fyrirspurn höfundar til 

borgarinnar um nánari skilgreiningu var vísað í hugtakalista AR (prenntaða útgáfa). Ef maður 

er í vafa um skilgreiningu á einu eða öðru þá er hægt að flétta því upp í orðabók eða „googla“ 

því, þótt ekki þyki það kannski besta akademíska leiðin. Hér er fyrsta svarið sem kom upp í 

„google“ og er því leyft að standa hér óbreytt og óþýtt í þeim tilgangi að halda í hnitni og 

einfaldleika svarsins. 

The different street types have all become a bit blurred lately because of the number 

of anomalies or roads which have changed purposes. Also the definition changes a bit 

by country. A street is a narrow, urban road (more of a British thing). An avenue is 

some kind of throughfare, used by lots of people to travel across the town, usually 

with several lanes and a barrier down the middle. A boulevard is like an avenue but 

it's supposed to be more appealing, often lined with trees, originally designed to make 

driving pleasurable (more of an American and French thing). (Sanctimonious, e.d.) 

Mynd 2.2 Götur borgarinnar í dag (BR). 
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Skilgreiningin á breiðgötu eins og henni er ætlað að þróast í AR er nokkuð óljós. Breiðgata er 

borgargata og aðalgata samtvinnuð og samhliða ætlað að þróast sem línuleg miðborg. Samtímis 

virðist þó vera haldið í eldri flokkun götunnar sem stofnbraut (þ.e. aðalumferðarbraut í þéttbýli) 

en þó í einhverri annarri merkingu enn áður, þ.e. stofnbraut í þéttri borgarbyggð. Það má því 

segja að enska svarið hér að ofan um skilgreiningu breiðgötu, hitti á margan hátt naglan á 

höfuðið með því að segja að skilgreiningin sé orðin óljós (e. blurry) Það sama má í raun segja 

um stofnbrautir.  

Á þróunarásnum verður lögð sérstök áhersla á almenningssamgöngur (hraðleið og forgangur 

strætisvagna), hjólastíga og greiðar og þægilegar leiðir fyrir gangandi vegfarendur. Ásinn, sem 

er um 10 km að lengd, á að hafa einkenni borgargötu þar sem vistvænir ferðamátar eru í 

fyrirrúmi. Hryggjarstykkið í ásnum er samkvæmt AR Suðurlandsbrautin og framlenging hennar 

yfir Elliðaárósa. Stefna um þróunarásinn Örfirisey-Keldur í AR á að fela í sér tilraun til að 

endurreisa Suðurlandsbrautina sem aðalbraut til miðborgarinnar. Með ásnum er einnig ætlunin 

að viðurkenna þá þróun sem hefur orðið í uppbyggingu skrifstofustarfssemi, verslunar og 

þjónustu í borginni síðustu áratugi. Áhersla AR á þróunarásinn mun fela í sér að þéttingarreitir 

meðfram ásnum verða forgangs-byggingarsvæði á skipulagstímabilinu. Jafnframt verður 

endurhönnun götusvæða á ásnum forgangsverkefni á næstu árum og áratugum. Styrking 

þróunarássins er ennfremur lykilatriði við að tengja miðborgina við ný byggingarsvæði í 

Elliðaárvogi (Reykjavíkurborg, 2014). Í AR eru báðar megin samgönguleiðir inn að Vesturbæ 

og Seltjarnarnesi felldar inn í skilgreininguna “stofnbraut í þéttri byggð” (þ.e. leiðin inn eftir 

Mýrargötu ásamt Hringbraut að Snorrabraut og eru þar með forgangsgötur til endurhönnunar 

og fá skilgreininguna breiðgata/borgargata. Mýrargata/Geirsgata er í dag aðeins tveggja akreina 

gata með 50 km. hámarkshraða en Hringbrautin fjögurra akreina með 50 km. hámarkshraða á 

milli Suðurgötu og Ánanausta en 60 km. hámarkshraða milli Suðurgötu og Snorrabrautar. Það 

má því ætla að mögulega verði akreinum fækkað, á Hringbraut, ekki síst á milli Suðurgötu og 

Ánanausta niður í tveggja akreina götu þar sem önnur akrein beggja vegna verði tekin undir 

almenningsvagna og/eða hjólareinar? Ekki ólíkt þeim hugmyndum sem uppi eru um 

Suðurlandsbrautina í dag. Nýlega var nýtt Svæðisskipulag samþykkt, þar sem gert er ráð fyrir 

öflugu og umhverfisvænu léttlestar- eða hraðvagnakerfi. Vinna á að frekari þróun borgarlínu 

en endanlegt val á leiðum er ekki komið (NGY, 2015). Þróunarásinn verður að öllum líkindum 

hluti af slíkri borgarlínu.  
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2.4 Gatan sem umferðaræð allra ferðamáta 

Margir telja ljóst að bíllinn hefur lengi verið í efsta sæti við hönnun samgangna í borgum og 

bæjum og má segja að þessu framfaratæki í samgöngum hafi verið tekið fagnandi í upphafi og 

í raun aðstoðað okkur við að skapa þéttbýli og tengingar þeirra á milli. Hins vegar var ekki 

hugað nógu vel að því hversu langt bíllinn og mannvirki honum tengd gætu stýrt okkur í 

borgarþróuninni.  

Engu að síður er ljóst að þrátt fyrir að markmið um auknar hjólreiða- og almennings-samgöngur 

náist að hluta eða öllu leyti þá verður bíllinn eftir sem áður megin samgöngumáti borgarbúa. 

Hugmyndir um léttlestarkerfi eða borgarlínu, eins og fyrirætlanir eru um í Svæðisskipulagi, 

geta, ef þær ná góðu flugi hjá almenningi, án efa orðið einn sterkasti hlekkur borgarinnar 

(nágranna sveitafélaga) til þess að draga úr notkun einkabílsins.  

 Bifreiðar og almenningsvagnar 

Sívaxandi fólksbílaeign Íslendinga miðað við hvern íbúa má sjá í tölum frá Hagstofu Íslands. 

Árið 1950 voru skráðir 23,9 íbúar á hvern fólksbíl, 2013 var þetta hlutfall komið í 1,5 íbúa á 

hvern fólksbíl í landinu (Hagstofa Íslands, 2014).  

 

Í ferðakönnun íbúa á aldrinum 6-80 ára fyrir allt höfuðborgarsvæðið frá árinu 2002, kom í ljós 

að 87,4% ferða til vinnu voru farnar á bíl, sjá Mynd 2.3 og 75,5% allra ferða voru farnar á bíl 

sjá Mynd 2.4. Sé hlutdeild gangandi vegfarenda undanskilin þá segir könnunin að 95% 

vélknúinnar umferðar árið 2002 til vinnu var með einkabílum á höfuðborgarsvæðinu en 5% 

með strætisvögnum (Haraldur Sigurðsson, 2004). 

 

  

Mynd 2.4 Ferðamáti, höfuðb.sv. 2002, allar ferðir 

(Haraldur Sigurðsson, 2004, bls. 15). 
Mynd 2.3 Ferðamáti, höfuðb.sv. 2002, ferðir til 

vinnu (Haraldur Sigurðsson, 2004, bls.16). 
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Ferðavenjukönnun fyrir höfuðborgarsvæðið var framkvæmd í október til desember 2011. Ef sú 

könnun er borin saman við könnunina sem gerð var í febrúar 2002 kemur í ljós að ferðavenjur 

hafa breyst lítillega í þá átt að notkun 

einkabílsins hefur aukist á kostnað göngu 

en hjólreiðar hafa aukist mjög í borginni 

á þessum tíma úr 0,3% árið 2002 í 3,8% 

árið 2011. Hlutfall þeirra sem nota 

almenningssamgöngur hefur staðið í stað 

á tímabilinu, en um 4% ferða eru farnar 

með strætisvögnum. Um 14% íbúa á 

höfuðborgarsvæðinu nota strætisvagna 

tvisvar sinnum í viku eða oftar og rúm 54% taka aldrei strætó. („Breytingar á ferðavenjum“, 

e.d.). Hlutdeild almenningssamgangna í ferðum til og frá vinnu er nú áætlað að vaxi úr 4% í 

12% samkvæmt AR (Reykjavíkurborg, 2014). 

 

Hjálmar Sveinssson, formaður umhverfis- og skipulagsssviðs Reykjavíkur nefnir í viðtali í 

„Fréttatímanum“ febrúar 2015 að miklu hærra hlutfall sé á vistvænum ferðamátum í 

Þrándheimum sem sé álíka norðanlega og Reykjavík og þar sé álíka mikið leiðindaveður á 

köflum (Þrándheimur er gjarnan nefnd sem samanburðarborg við Reykjavík vegna legu 

borgarinnar). Í aðalskipulaginu er stefnt á það að á næstu árum fari hlutfall einkabílanotkunar 

niður í 58% og vistvænn ferðamáti fari í 42% og náist það sé Reykjavík komið í sama hlutfall 

og Þrándheimur sé í núna en yfirvöld í Þrándheimi ætli sér að vera komin miklu lengra í eflingu 

vistvænna ferðamáta árið 2030 (Halla Halldóttir, 2015). Það getur verið varhugavert að bera 

saman kannanir sem framkvæmdar eru á gjörólíkan máta á milli landa. En vissulega er hægt að 

lesa úr þessum samanburði að, á grófan hátt, liggi möguleikar borgarinnar til framþróunar 

hugsanlega í aukningu almenningssamgangna, hjólreiða og göngu. 

 

Tafla 2.1 Ferðamáti eftir búsetu (Kathrine Strømmen og Bente Christine Gravaas, 2009). 

 

 

Mynd 2.5 Farþegafjöld Strætó  (VSÓ Ráðgjöf, 2012, bls. 19). 
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Mynd 2.6 Hlutfallslegur samanburður þriggja ólikra samgöngukannanna (BR). 

 

Höfuðborgarsvæðiskönnun tekur til 6 -80 ára á virkum degi árið 2002 (Haraldur Sigurðsson, 

2004, bls. 15). Þrándheimakönnunin um ferðavenjur tekur til 13-99 ára árið 2009, sjá Tafla 2.1 

(Kathrine Strømmen og Bente Christine Gravaas, 2009). Reykjavíkurkönnunin árið 2014 tekur 

til 6 ára og eldri (Reykjavíkurborg, 2014). Á Mynd 2.6 hafa niðurstöður kannanna þriggja verið 

settar saman. 

 Gangandi og hjólandi 

Í flestum hverfum Reykjavíkur er almennt að finna nokkuð góðar gönguleiðir og göngustíga. 

Flestir þeirra eru um 2-3 metrar á breidd og sumir þeirra hafa ágætis möguleika á breikkun 

jafnvel án þess að fækka akreinum í götu. Margir þessara stíga þjóna ágætlega og jafnvel gott 

betur þeirri umferð/fjölda gangandi og hjólandi sem um þá fer. Hins vegar getur verið hættulegt 

að hjóla hratt um slíka stíga sérstaklega þegar mikið er um innkeyrslur og þveranir. Þetta er 

kannski ekki síst vegna þess að Íslendingar hafa ekki langar og sterkar hjólreiðavenjur og eru 

réttindi hjólreiðamanna því oft óljós. Með því að tvískipta slíkum stígum á vissum stöðum á 

afgerandi hátt milli hjólreiða- og gangandi vegfarenda gæti vafalítið náðst mikill ávinningur. 

Það er einnig mikilvægt að yfirsýn bæði hjólandi og akandi sé tryggð. Gjarnan er þörf á að 

lagfæra þveranir yfir götur þar sem hjólaleiðir eru.  
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Mynd 2.7 Hjólreiðamiðað skipulag („Hjólaborgin Reykjavík“, 2010, bls. 32,33). 

 

mynd 2.7 segir ekki alla söguna er varðar hönnun hjólastíga í og við götur. Það er einnig þörf á 

að greina fjölda bíla sem fer um götu þegar hugað er að hönnun líkt og Mynd 2.8 sýnir.  

 

Mynd 2.8 Bílar á sólarhring/hraði („Hjólaborgin Reykjavík“, 2010, bls. 34). 

 

Á myndinni er hægt að sjá, að danskri, norskri og nýsjálenskri fyrirmynd, flokkunarkerfi fyrir 

hjólastíga í Reykjavík. Umferð gangandi og hjólandi skal aðskilin þar sem því verður komið 

við nema í rólegu borgarumhverfi þar sem þessir samgöngumátar geta farið saman. Skil milli 

lausna eru þó óljós og fleiri þættir geta haft áhrif á endanlega ákvörðun, svo sem fjöldi 

gatnamóta,  
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inn- og útkeyrslur og fleira („Hjólaborgin Reykjavík“, 2010). Í umhverfisskýrslu aðalskipulags 

kemur fram að markmiðið sé að hlutdeild gangandi og hjólandi til og frá vinnu aukist úr 21% í 

30%. (VSÓ Ráðgjöf, 2013) eða um tæplega 50%. Þessi markmið eru ágæt en þau fela í sjálfu 

sér fyrst og fremst áherslur fyrir ákveðinn aldurshóp vinnandi fólks til þess að ná markmiðum 

til minni einkabílanotkunar en þeim er ekki sérstaklega beint að því að bæta hjólreiðasamgöngur 

innan hverfa þar sem gjarnan er sýnilegur annar aldursflokkur hjólreiðamanna þ.e. börn á 

grunnskólaaldri. Þessi aldurshópur virðist oft verða undir í umræðunni um hjólreiðasamgöngur 

líklegast vegna þess að þessi börn eru vitanlega ekki komin með bílpróf og eru því ekki eins 

augljós þáttur í að draga úr einkabílanotkun. 

Samkvæmt könnun Umhverfis- og samgöngusviðs Reykjavíkur í nóvember 2009 á 

ferðavenjum í Reykjavík fóru 10,2% íbúa á aldrinum 17–75 ára að jafnaði fótgangandi til vinnu 

eða skóla á morgnana og 3,3% á reiðhjóli (Vegagerðin, 2012).  

Það sem er einna mest sláandi í þessari könnun, sjá Mynd 2.9, er að hlutfall unga fólksins, sem 

á nýlega kost á bílprófi (18-24 ára), yfir þá sem hjóla aldrei, er yfir 50%. Þetta hlutfall er  

samkvæmt könnun hærra en hlutfall næstu þriggja aldurshópa þeirra sem sögðust aldrei hjóla 

(Capacent Gallup, 2014, bls. 46). Aldurshópurinn (18-24 ára) virðist, þrátt fyrir að stór hluti 

hans sé enn í námi og hafi þar af leiðandi líklega ekki mikið á milli handanna, virðist hreinlega 

leggja reiðhjólinu að stórum hluta.  
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Mynd 2.9 Hjólavenjur, aldursdreifing í Rvk. (Capacent Gallup, 2014, bls. 46) (BR). 
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Umræðan um reiðhjólanotkun fjallar oft á tíðum 

mikið um það að nýta reiðhjólið til og frá vinnu líkt 

og áður hefur verið nefnt. Átakið „Hjólað í vinnuna“ 

er orðið nokkuð þekkt hérlendis. Átakið sem slíkt er 

frábært og hefur án efa dregið marga fullorðna 

einstaklinga aftur til hjólreiða. Á sama tíma hefur 

lítið borið á röddum sem tala fyrir aðra notendur 

reiðhjóla ekki síst barna, 6-17 ára, sem nýta 

hjólreiðar til og frá skóla eða til íþróttaiðkunar, dægrastyttingar og útivistar. Fæstir foreldrar 

vilja sjá ung börn sín ferðast ein um á götum borgarinnar á reiðhjólum, jafnvel þótt 

umferðarmagn og hraði sé oft lítill. Samkvæmt ofangreindri könnun, sjá Mynd 2.9,  má sjá að 

þessi hópur hjólaiðkenda er lang stærsti hluti þeirra sem hjóla þegar, við skulum segja, veður 

leyfir og þetta er einnig sá hópur sem mun hafa hvað mest um hjólreiðanotkun framtíðarinnar 

að segja. Að sama skapi er þessi aldurshópur líklega hvað mest tengdur einstaka ökuferðum 

margra foreldra á ákveðnum árstíma því ferðir barnanna eru oft á tíðum of stuttar til þess að 

nota almenningsvagna en full langar fyrir göngu og reiðhjól, sérstaklega á þetta við um yngri 

börnin þegar vindar blása eða snjóþungt er. Ökuferðum foreldra barna á grunnskólaaldri, fjölgar 

án efa yfir vetrarmánuðina vegna skóla-, frístunda- og íþróttastarfs barnanna. Á Íslandi eru því 

miður ekki til almennilegar rannsóknir á þessum þáttum en væri án efa, eitt og sér, hægt að setja 

upp í verkefni á háskólastigi.  

 

Við gatnahönnun eða endurhönnun er mikilvægt að huga að helstu þáttum er varða öryggi 

hjólreiðamanna í umferðinni. Í skýslunni ,Öryggi og umferð hjólamanna um gatnamót 2015, er 

fjölgun hjólreiðamanna og nauðsyn þess að gæta að öryggi þeirra til umfjöllunar. Að hanna og 

byggja sérstakar hjólareinar eða -stíga er tiltölulega nýtt á Íslandi og ekki eru allir sammála 

hvernig best sé að útfæra öruggar lausnir fyrir hjólreiðamenn en saga hjólreiða er vissulega 

viðameiri víða erlendis. Tilgangur skýrslunnar var að afla upplýsinga erlendis frá um 

meðhöndlun umferðaröryggis og þá helst við gatnamót fyrir hjólreiðamenn og undirbyggja 

útfærslur sem Vegagerðin mun leggja til í sínum leiðbeiningum. Tveir þriðju hlutar slysa á 

hjólreiðamönnum eru tilkomnir vegna “árekstra” við bíl og eru við gatnamót ekki síst þegar 

ökutæki eru að taka hægri beygju og hjólreiðamenn koma samsíða þeirri götu sem beygt er inn 

á (Efla Verkfræðistofa, 2015) Áberandi er að ökumenn bifreiða verði ekki varir við 

hjólreiðamenn fyrr en of seint. Í ljósi þessarar skýrslu um útfærslu gatnamóta m.t.t. 

hjólreiðamanna og umferðaröryggis má draga niðurstöðu þessarar samantektar um alvarleg slys 

Mynd 2.10 Stúlka á reiðhjóli (uhhospitals.org), 

e.d.). 
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á hjólreiðamönnum á Íslandi síðustu þrjú ár saman í þrjú megin atriði; sýn (góð yfirsýn), 

forgangur (skýr skilaboð um hver á að víkja) og hraði (hraði hjólandi og akandi í samræmi við 

hönnun) (Efla Verkfræðistofa, 2015). Í skýrslunni er farið yfir margar mögulegar útfærslur en 

ekki er nein ein lausn sú eina rétta Nauðsynlegt er að hugsa um stóra samhengið. Ákveðinn 

skýrleiki fæst með því að hafa samræmi í útfærslum. Þannig læra vegfarendur að þekkja þær 

og bregðast við með fyrirsjáanlegum hætti. Þannig má af þessu draga þá ályktun að það sé 

nauðsynlegt að setja fram almennar hönnunarreglur fyrir útfærslurnar og hvaða lausnir séu 

bestar við ákveðna tegund gatna. Til þess að það sé hægt þarf hinsvegar að liggja fyrir 

einhverskonar könnun á hvaða hlutverki gatan sem leggja á stíginn við hafi í umferðarlegu 

samhengi.  

Í skýrslunni “Slys á gangandi vegfarendum í Reykjavík” (2007), sem unnin var út frá 

slysatölum allt frá árinu 1983, má glögglega sjá að ekki var í fyrstu hugað nægjanlega að öryggi 

gangandi vegfarenda. Heildarniðurstöður skýrslunar sýndu hins vegar að marktæk fækkun varð 

á alvarlegum slysum og banaslysum í aðalgatnakerfinu með þeim aðgerðum sem unnið hafði 

verið markvist að. Árangur var einnig nokkur innan hverfa, en þar hafði fjölda tilvika fækkað 

eitthvað, en alvarleiki lítið minnkað. Skýrsluhöfundar bentu einnig á að í 30 km hverfum hafði 

alvarleiki greinilega minnkað. Mismunandi umferðaröryggisaðgerðir eiga við á 

aðalgatnakerfinu, á stofn- og tengibrautum, og hins vegar innan hverfa, á safn- og húsagötum. 

Aðgerðir á umferðargötum felast einkum í betri þverunarstöðum fyrir gangandi eða aðskilnaði 

akandi og gangandi. Aðgerðir innan hverfa miða einkum að því að lækka ökuhraða 

(Reykjavíkurborg, 2014). Þó er nefnt að almenningsálitið á þessum tíma virtist hafa hallast að 

því að ástandið í umferðaröryggismálum hafi aldrei verið verra og slys væru að aukast. 

Staðreyndin var hins vegar sú, þrátt fyrir almenningsálitið, að með samstilltu átaki margra aðila 

hafði verulegur árangur náðst við að fækka slysum og í bættu öryggi gatna eins og sýnt er fram 

á í skýrslunni. (Haraldur Sigþórsson o.fl., 2007). 
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3 Áhrifaþættir samgönguskipulags 

Umfjöllunin í þessum kafla varðar ólíkar stefnur og strauma samgönguskipulags þar á meðal 

þætti sem ber að huga að við þróun mannvænni borgarþráða innan skipulags en sem geta valdið 

vanda við innleiðingu nýrrar stefnu og jafnvel togstreytu, meðal annars vegna mismunandi 

sjónarmiða um hlutverk gatna. Eins og áður hefur verið komið inn á, á hefðbundin nálgun um 

flokkað gatnakerfi og frítt flæði umferðar á stofnbrautum nú undir högg að sækja. Einkennandi 

er aukin krafa um bætta aðkomu fyrir hjólandi umferð, bættar almenningssamgöngur og 

mannvænna samgöngukerfi. Vilji er kominn til að víkja til hliðar áherslum fyrri tíma á 

skilvirkni og afkastagetu gatnakerfisins með einkabílinn í efsta sæti (Reykjavíkurborg, 2014a)  

3.1 Borgarhönnun og skipulag 

Hönnun er einskonar sköpun, en hún er ávallt mismunandi nýstárleg. Þeir sem vinna að 

borgarskipulagi eru þannig einnig hönnuðir og þeir vinna því skapandi störf. Fagurfræði gegnir 

lykilhlutverki í sköpunarferlinu sjálfu og kemur því inn á verksvið ólíkra fagstétta t.d. 

verkfræðinga og arkitekta. Áhersla verkfræðinga er oftast nær á notagildi og öryggi á meðan að 

arkitektar leggja meiri áherslu á útlit og listræna áferð (Haraldur Sigþórsson og Stefán 

Einarsson, 2014). Ef þetta væri útfært fyrir hlutverk skipulagsfræðinga í borgarhönnun og þar 

með gatnahönnun, þá má segja að skipulagsfræðingurinn þurfi að sameina þessar nálganir enn 

frekar þ.e. hið verkfræðilega, arkitektúrinn og landslagið, eða hið lífræna í borgarlandslaginu, 

við fólkið, þ.e. notendur innan borgarinnar. Hlutverk skipulagshönnuða í borgarhönnun er því 

veigamikið í samhengi hlutana.  

Skipulagsfræðin sem slík er þverfagleg fræðigrein sem hefur þróast með tíð og tíma út frá 

ólíkum hugmyndum sem uppi hafa verið um æskileg gæði hins byggða umhverfis í samhengi 

við menn og náttúru. Engin ein hugmyndafræði skilgreinir grundvöll skipulagsfræðinnar vegna 

þess hve víðfem fræðin eru (Campbell og Fainstein, 2003). Meðal þess sem skipulagsfræðingar 

þurfa að takast á við í vinnu sinni eru einmitt ýmsar siðferðislegar spurningar sem geta komið 

upp í þeirra vinnu. Togstreyta getur því myndast. Gagnrýnendur, þeirra sem reiða sig á 

sérfræðiþekkingu til þess að réttlæta stefnumörkun, efast um áreiðanleika svokallaðra 

vísindalegra aðferða, með þeim rökum að tæknilegt tungumál hylji gildin sem sett eru fram og 

dragi dulu yfir hvaða sjónarmið verða ofan á. Engu að síður er þróun tæknilegrar framtíðarspár 

nauðsynleg ef skipuleggjendur eiga að uppfylla ábyrgð sína við útfærslu langtímastefnu 

(Campbell og Fainstein, 2003). 

Framsetning framtíðarspár í sinni lokamynd þarf þannig að afmarkast við þá grunnstefnu sem 

skipulagsyfirvöld setja sér í málum eins og samgöngumálum og þar með fyrirhuguð þróun gatna 
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í þéttbýli. Í skipulagsáætlunum er mörkuð stefna um landnotkun og byggðaþróun. Þar eru sett 

fram stefnumið um einstaka þætti varðandi íbúðarbyggð, frístundabyggð, atvinnusvæði og fl. 

Við gerð skipulagsáætlana skal eftir föngum leita eftir sjónarmiðum og tillögum íbúa, 

viðkomandi stjórnvalda og annarra þeirra sem hagsmuna eiga að gæta um mörkun 

stefnu.(Skipulagslög nr.123/2010). Skipulag landnotkunar getur markað ólík skilyrði 

umferðarmynsturs og er því gríðarlega veigamikill þáttur í áætlanagerð.  

3.2 Breyttar áherslur samgönguhátta 

Á grófan hátt er hægt að nefna tvö megin sjónarmið gatnahönnunnar þ.e. hið verkfræðilega og 

hið skipulagslega, og á milli þessara má greina þörf á nánari samþættingu, bæði í tæknilegu 

tilliti og hugarfarslegu. Í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er sett fram ákveðin stefna um 

götuna sem borgarrými, og krefst hún þess að gatan og aðliggjandi byggð séu skipulögð í 

samhengi. Stefnan á að auka yfirsýn og markvissari skipulagningu göturýmisins, þess hluta 

borgarlandsins sem of oft hefur verið skilinn frá formlegri skipulagsgerð. Í stefnunni er fjallað 

um umhverfi gatna og samgangna frá sjónarhóli borgarhönnunar fremur en frá hefðbundnum 

sjónarhóli umferðarverkfræðinnar, um umferðarmagn, umferðarrýmd og umferðaröryggi. 

(Reykjavíkurborg, 2014).  

 

Hið verkfræðilega sjónarmið, sem einnig mætti nefna kerfisbundna nálgun, byggir á 

gatnaskilgreiningum sem fljótlega settu einkabílinn í efsta sæti samgangna. Ekki síst vegna þess 

að einkabílnum var tekið fagnandi og mögulega með nokkurri lotningu í fyrstu. Í sinni verstu 

mynd mátti sjá ákveðna frumþætti borgarlífssins aðskilin, sofa, vinna, versla, á milli stórra 

umferðargatna. Umferðargötur voru að einhverju marki látnar skipta borgum í einangruð hólf 

(Trausti Valsson, 1999). Ójöfn dreifing t.d. þjónustu, atvinnu og verslunnar innan borga getur 

þannig margfaldað neikvæð áhrif umferðargatna. 

Tilkoma og þróun nokkuð afmarkaðra veghönnunarreglna, ásamt stigskiptingu gatna varð 

forsenda til gríðarlegrar fækkunar slysa. En einnig má nefna áhrif hraðalækkandi aðgerða 

samhliða þéttingu byggðar og greiningu á þörfum, væntingum, og óskum borgarbúa.  

Í grein Marshall (2001) eru settar fram ólíkar áherslur í samgönguskipulagi með einfaldaðari 

sýn þar sem hann hefur skipt samgönguskipulagi í tvo flokka. Flokkar Marshall eru 

annarsvegar, hefðbundin aðferð við umferðarskipulag, og hins vegar annars konar lausnir við 

umferðarskipulag sem hann tengir við sjálfbærar samgöngur,sjá Tafla 3.1, eins og vísað er til í 

(Banister, 2011).  Segja má að síðari flokkunin sé jafnframt með meiri áherslu á mannvænt 
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borgarumhverfi. Það er nokkuð ljóst af þessum tveimur flokkum að þeir geta oft skarast á í 

áherslum og leggja þarf mat á hverju sinni hvaða áherslur eða gæði hafa forgang. 

 

Tafla 3.1 Ólíkar aðferðir/áherslur samgönguskipulags, Marshall, 2001 (Banister, 2011). 

Hefðbundið samgönguskipulag 

(e. The conventional approach) 

Samgönguskipulag og verkfræði 

Önnur nálgun 

(e. An alternative approach) 

Sjálfbær hreyfanleiki (e. sustainable mobility) 

Efnislegir þættir/áherslur (e. physical ) Félagslegir þættir/áherslur (e. social) 

Hreyfanleiki/flæði Aðgengi (e. accessibility) 

Áhersla á umferð,  

einna helst á bílinn (einkabílinn) 

Áhersla á manninn,  

annað hvort í/á ökutæki eða gangandi 

Umfangsmikill mælikvarði Staðbundin mælikvarði 

Gatan sem vegur Gatan sem rými 

Vélknúin ökutæki Allir ferðamátar með stigskiptri áherslu, 

áherslan er efst á gangandi- og hjólandi 

vegfarendur, neðst á ökutækjanotendur. 

Umferðarspá borga/bæja (e. forecasting) Framtíðarsýn borga/bæja (e. visioning) 

Líkanareiknisaðferðir Sviðsmynda- og líkanareiknisaðferðir 

Efnahagslegt mat Fjölþáttagreining sem tekur tillit til 

umhverfissjónarmiða og félagslegra þátta 

Ferðir eftir áunni eftirspurn Ferðir sem metin virkni og áunnin eftirspurn 

Ferðir byggðar á þörf Ferðir byggðar á metinni eftirspurn og þörf 

Byggt á þörfum Stýrðar þarfir 

Hraða á umferð Hægja á umferð 

Draga úr ferðatíma Hæfilegur ferðatími og áreiðanleiki/stöðug-

leiki 

Aðskilnaður fólks og umferðar Samþætting fólks og umferðar 

 

Skipulagsleg sjónarmið, eða hugmyndafræði sjálfbærs hreyfanleika (e. sustainable mobility), 

eru sífellt að verða meira ráðandi við gatna og vegahönnun. Sú hugmyndafræði er á margan 

hátt gagnrýnin á fyrri sjónarmið án þess þó í raun að viðurkenna þá almennu framþróun sem 

átti sér stað í umferðaröryggi og þróun veghönnunar og hverfamyndunar almennt. Áherslur 

liggja nú til þess að horfa á göturýmið allt sem eitt rými og leggja áherslu á mannlegri skala og 

aukna áherslu á sjálfbærar samgöngur. Þessi sjónarmið leggja áherslu á blöndun byggðar enn 
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sú blöndun á enn langt í land, ekki síst þegar helstu þjónustu-, verslunar- og atvinnusvæði borga 

liggja á sama svæðinu og kalla á inn- og útstreymi megin þorra umferðar til þeirra. 

Einkabílanotkun og umferðarmannvirkjum henni tengdri hefur að hluta til verið stillt upp á móti 

möguleikum borgarinnar til að skapa mannvænna umhverfi. Mögulega vegna þarfa til umbóta 

sem þó hafa ekki endilega alltaf skýr mörk eða markmið.  Þetta má oft á tíðum sjá í 

myndframsetningu gatna með ólík hlutverk, líkt og að allar götur geti og eigi að þróast í sömu 

átt.  

  

 

Slíka framsetningu má meðal annars sjá í áfangaskýrslu um sjálfbæra þróun samgangna frá 

árinu 2010 þar sem fjallað er um að tilvist einkabílsins sé víða að taka yfirhöndina á kostnað 

möguleika manneskjunnar til að búa í borginni, upplifa fallegt umhverfi og ferðast um borgina 

gangandi, hjólandi eða með almenningssamgöngum (Harpa Stefánsdóttir og Hildigunnur 

Haraldsdóttir, 2010) og því til styrktar er myndræn framsetning, sjá Mynd 3.1, sem líklegast er 

af einni megin stofnbrautum borgarinnar milli borgarhluta samhliða mynd af gangstétt við 

Lækjargötu/Reykjavíkurtjörn í elsta og einum þéttasta borgarhlutanum. Það virðist því vera 

eitthvað ójóst hversu langt skuli ganga í uppbyggingunni að mannvænni borg. 

Fræðimenn eins og Ragnar Árnason, prófessor í hagfræði, hafa dregið fram að góðar samgöngur 

séu ein af forsendum efnahagsframfara og almennrar velferðar og að með því að rýra þær geti 

kostnaður við ferðir og fluttninga hækkað vöruverð auk þess sem aukinn ferðatími minnki bæði 

framleiðni vinnuafls og dragi á sama tíma úr frítíma og þar með vellíðan borgaranna. Ragnar 

Mynd 3.1 Ólíkar götur (Harpa Stefánsdóttir og Hildigunnur Haraldsdóttir, 2010, bls. 5). 
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telur að forráðamenn borgarinnar hafi tekið ranga stefnu í samgöngumálum með því að skerða 

þau samgöngumannvirki sem nú þegar eru til staðar ásamt því að viðhaldi þeirra sé ábótavant 

og þetta telur Ragnar að hægt sé að sýna fram á að valdi borgarbúum tjóni upp á milljarða króna 

árlega og muni fara vaxandi ef ekkert er aðhafst (Ragnar Árnason og Svava Jónsdóttir, 2015). 

Á aðalfundi Bílgreinasambandsins (2015) var talin sérstök þörf á að benda á að Íslendingar búa 

á norðurhjara veraldar, þar sem bíllinn er einn þarfasti þjónninn og flestar aðgerðir til að þrengja 

um of að bílnum, t.d. með þrengingum gatna, fækkun bílastæða o.s.frv. eru til þess fallnar að 

auka kostnað og óþægindi íbúanna og þeirra sem byggja þetta land.“ („‘Skapi stórhættu oft á 

dag’“, 2015).  

Í túlkun niðurstaðna „Umferðarspá Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030“ er bent á að breyttar 

ferðavenjur, líkt og AR leggur upp með, geti leitt til aukins þjóðhagslegs sparnaðar, þ.e. beinan 

samgöngukostnað. Hins vegar er þar nefnt að ekki sé tekið tillit til tímavirðisins en notkun 

annarra ferðamáta getur leitt til þess að heildar ferðatími eykst með tilheyrandi fórnarkostnaði 

(VSÓ Ráðgjöf, 2012).  

Ljóst er að ekki eru allir sammála um hvert eða hversu langt skuli stefna í áherslum 

samgöngumála. Og jafnvel innan umferðarspár AR má sjá kosti og galla við núverandi stefnu. 

Það er ekki endilega skýr lína á milli ólíkra sjónarmiða, jafnvel þó hægt sé að setja ólíkar 

nálganir samgönguskipulags upp í tvískipta töflu líkt og gert var hér að framan (Tafla 3.1), þá 

þarf að horfa meira til þess að samþætta hinar ólíku nálganir. 

3.3 Hlutverk götu  

Nefnt hefur verið að mikil vakning síðustu áratugi hafi fært okkur nær þeirri hugmyndafræði 

að nauðsynlegt sé að huga betur að öðrum samgöngumátum en einkabílnum svo sem 

almenningssamgöngum ásamt hjólandi- og gangandi vegfarendum og hvernig við getum hugað 

að þvi að hanna göturýmið með sem fjölbreyttustu samgöngumátum í huga. Í þessari vegferð 

er nauðsynlegt að fara ekki offari í hina áttina að væntingum um að gera allar götur borgarinnar 

mannvænlegar. Ýmsar nálganir hafa verið farnar til þess að samþætta verklag gatnahönnunar 

og skipulags fyrir götumyndina.  

Í ritinu „Manual for streets“ er sett fram mjög góð og auðskilin leið til þess að skilgreina og 

bæta göturýmið út frá þáttum. Kynnt eru leiðbeiningarit sem kölluð eru „Link and Place“ 

(Jones, Marshall og Boujenko, 2008). Möguleg þýðing á hugtökunum er: tenging og staður. 

Með „tengingu“ (stundum einnig nefnt „hreyfing“ eða „e. movement“) er átt við hið hefðbunda 

og verkfræðilega hlutverk götunnar sem má segja að hafi verið ríkjandi á fyrstu áratugum 
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gatnahönnunar en með „staður“ er átt við staðaranda sem er mögulega tilvísun í eldra hugtak 

„genius loci“ betur þekkt úr landslagsarkitektúr.  

Göturýmið fær þannig tvískipt hlutverk þ.e. sem umferðartenging, í gegnum og við götuna, og 

jafnframt hlutverk þess við nærumhverfið og ekki síst rými fyrir ólíka notendur hennar. Þetta 

tekur á þáttum sem áður var ekki nægjanlega sinnt svo sem að götur séu einnig staðir til ólíkrar 

upplifunar en ekki eingöngu straumar ólíkra ferðamáta (Jones o.fl., 2008).  

Sem tenging (e.Link); er gatan rás fyrir hreyfingu og óaðskiljanlegur hluti af víðtækara 

hefðbundnu þéttbýlissamgöngukerfi sem og sérhæfðari samgöngum. Um tenginguna getur 

notandi ferðast með ýmsu móti, allt frá einkabíl eða vörubíl til strætó, reiðhjóla eða fótgangandi. 

Nauðsynleg þörf þeirra til þess að fylgja samfelldri, línulegri leið í gegnum gatnanetið, með 

lágmarks röskun og heildrænum tengslum frá upphafi til loka ferðar. Almennt er markmiðið að 

reyna að draga úr ferðatíma innan hvers hluta af götu. 

Sem staður (e. Place); er gatan áfangastaður útaf fyrir sig, staður þar sem einhver starfsemi 

mun eiga sér stað á eða við götu. Staðarnotandi er einhver sem vill nýta sér þá aðstöðu og 

þjónustu sem er við viðkomandi götu, og mun yfirleitt gera það fótgangandi. Þó svo fólk sé 

flokkað sem "gangandi vegfarendur", þá eru þeir ekki bara að fara í gegnum svæði heldur eru 

þeir líka að verja tíma á svæðinu sem getur stafað af ólíkum þörfum (td innkaup, tala saman, 

bíða, hvíld, vinna), sjá nánar Tafla 3.2. 

Notendur verða fyrir áhrifum af hávaða og loftmengun, vegna akandi umferðar, og almennum 

áhrifum ef þungi umferðar bindur eða hamlar hreyfingu þeirra á milli staða á gagnstæðum 

hliðum götunnar. Samt sem áður þá er ekki öll ökutækjaumferð á götunni beintengd „tengingu“ 

innan göturnnar í heildargatnakerfinu sem slíku. Ýmiskonar ökutækjaumferð götunnar tengjist 

einnig „staðnum“ og er því í beinum tengslum við umferð og flutninga, sem getur komið fram 

innan og við hliðina á akreinum. Til dæmis: hleðsla/losun, bílastæði starfsmanna, 

viðskiptavinir, íbúar ásamt rútum og almenningssamgöngur (Jones o.fl., 2008). 

 

 

Mynd 3.2 Þrjár mismunandir umfangsnálganir (Jones o.fl., 2008,). 
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Jones og samstarfsmenn hans hafa sett fram á myndrænan hátt, sjá Mynd 3.2, þrjár mismunandi 

umfangsnálganir og áhrifasvæði þeirra í götumyndinni. Þriðja birtingarmyndin sýnir þörfina í 

sinni hæstu mynd við framsetningu á gatnaskipulagi sem gengur lengra en hið hefðbundna. Sú 

birtingamynd getur oft á tíðum orðið erfið viðureignar og kallar á víðtækara samráð t.d. við 

íbúa og lóðareigendur við götu. Ætla má að slíkt geti einungis komið til á lægri stigum skiplags 

svo sem hverfis- eða deiliskipulagsstigi en á það er ekki minnst í umfjölluninni. 

Þegar taka á ákvörðun um „tengingu og stað“, það er vægi þess á milli innan ákveðinnar götu, 

þá er einnig mikilvægt að skoða á hvernig óskað er eftir að þessi ákveðna gata þróist til framtíðar 

í tengslum við þéttbýlið sem hún er í (sbr. Tafla 3.2). Þess vegna telja höfundar að æskilegt sé 

að borgaryfirvöld undirbúi sérstakt gatnaskipulag sem skilgreinir stefnumótandi aðgerðir sem 

sýna hlutverk hverrar götu (tengsl og staðar) innan heildar gatnanetsins sem einnig tekur mið 

af áherslum varðandi landnotkun og samgöngur (til dæmis hjólaleiðir) (Jones o.fl., 2008). AR 

kemur vissulega með sýn á götumyndina en skýrir ekki nægjanlega „tengingu“ og „staðar“ 

tengsl eða vægi þess í samgöngukerfinu. Sumar endurskilgreindar götur í borginni hafa þó þegar 

unnið sér inn þessi tengsl með einfaldari þróun, ekki síst götur sem eru innan miðborgarinnar 

þar sem staðarvægi er nokkuð hátt. 

 

 

 

Tafla 3.2 Innviðir staða (Jones o.fl., 2008, bls. 19). 

Kröfur um innviði fyrir mismunandi 

tegundir staða (e. Place) athafnir/starfsemi 

Notendahópar staðar Götu athafnir/starfsemi Kröfur um innviði 

Bílanotendur 

Mótorhjólanotendur 

Hjólanotendur 

Leggja í bíla- og hjólastæði Pláss fyrir bíla- og hjólastæði 

Viðeigandi lýsing 

Fluttningabílar Ferma/afferma Úrræði til þess að ferma/afferma 

Viðeigandi lýsing 

Rútubílstjórar Aðkoma farþega 

(e.Boarding/alighting) 

Varin gangstéttarbrún (e.kurbside) 

á stoppistöðum 

Aðgengi fyrir fatlaða 

Viðeigandi lýsing 

Farþegar rútubíla Bíða Skýli og sæti 

Lýsing og öryggi 

Þjónustu upplýsingar 

Gangandi vegfarendur 

kerrur, vagnar’) 

Skoða í búðarglugga 

Biðröð eftir þjónustu 

Tala saman, t.d. við vini 

Bíða t.d. eftir vinum 

Hvílast 

Afdrep/inniskot (e.Comfort 

break) 

Viðeigandi lýsing  

Pláss til athafna 

Veðurskýli 

Sæti 

Almenningssalerni 

Ruslafötur 
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Mynd 3.3 Vægi „staðar“ og „tengingar“ (Jones o.fl., 2008, bls. 20). 

 

Hönnunarforsendur geta verið breytilegar. Þörf er á að skilgreining eftirfarandi meginatriða hafi 

forgang, sjá Mynd 3.3. 

1. Skilgreining á hvorum þætti fyrir sig þ.e. tengingu (e. Link) og stað (e. Place), t.d. hver 

eru æskileg afköst og/eða æskileg upplifun af göturýminu? 

2. Skilgreining á vægi tengingar og staðs innan göturýmis, þ.e. hvor þátturinn á að hafa 

hærri forgang. 

3. Skilgreining á pólitískum stefnum varðandi mismunandi áhersluþætti, t.d. fjölgun 

hjólreiðastíga eða bætt aðgengi fatlaðra. 

 

Með því að skilgreina þörf mismunandi notendaþátta innan “link og place” þá er hægt að áætla 

heildar þörf fyrir pláss í göturýminu. Í flestum tilvikum er þörf á að skilgreina lágmarksþörf og 

æskilega þörf. Helsta takmörkun hönnunar er oftast breidd götunnar en tími (t.d. árstími eða 

álagstími) og lengd hennar geta einnig haft áhrif. Því hafa skipuleggjendur útbúið svokallaðan 
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“Trade-off triangle” eða málamiðlunarþríhyrning. Eftir að búið er að ákveða hvernig jafnvægi 

milli „tengingar“ og „staðar“ skuli háttað kemur að því að þurfa að velta upp hvaða möguleikar 

standa eftir þegar búið er að skilgreina lágmarks kröfur. Með því að horfa á jafnvægi 

„tengingar“ og „staðar“ á kröfur hverrar einstakrar götu er horfið frá því sem áður var þ.e. að 

tengingar frá einni götu til annarar séu í jöfnu flæði (Jones o.fl., 2008). 

 

Samkvæmt AR er hugtökunum borgargata og aðalgata ætlað að gegna margþættu hlutverki í 

borgarlandslaginu (Reykjavíkurborg, 2014). Tafla 3.3 inniheldur það helsta sem kemur fram í 

skilgreiningu þessara hugtaka innan AR. Í töflunni hefur höfundur litaflokkað texta eftir vægi 

er varðar tengingu og stað Athuga ber að sumt er erfitt að flokka og er það því undanskilið. 

 

Það er nokkuð flókið að reyna að lesa úr því í AR hvernig vægi tengingar og staðar í göturýminu 

er ætlað að þróast en svo virðist sem staðarvægi þessara gatna sé nokkuð ríkjandi. Þegar kemur 

að tengingarvægi göturnar þá er m.a. nefnt að göturnar séu, umferðaræð allra ferðamáta.  

Borgargatan er einnig oft sögð vera mikilvægasta samgöngutengingin við næsta hverfi eða 

borgarhluta fyrir alla helstu ferðamáta. Þetta orðalag „oft“ er frekar fljótandi ekki síst þegar haft 

er í huga hversu margar götur hafa verið nefndar sem borgargötur í heildargatnakerfinu. Erfitt 

er að sjá fyrir hversu víðtæk áhrifin geta orðið á gatnakerfi borgarinnar ef gefa á út einskonar 

endurhönnunar kvöð á allar þessar götur. Megin samgöngutæki borgabúa þ.e. bíllinn er varla 

nefndur á nafn á meðan áréttað er mikilvægi annarra samgöngumáta þ.e. almenningsvagna, 

hjólreiða og göngu.  Gjarnan er vísað til þess að göturnar skuli endurhannaðar í hverfisskipulagi. 

Einnig er nefnt að mögulega sé hægt að endurhanna göturnar í sérskilgreindum 

skipulagsverkefnum. Þetta virðist nokkuð flókin nálgun og erfitt að átta sig á hvar og hvenær í 

ferlinu aðkoma almennings og hagsmunaaðila á að koma til. 
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Tafla 3.3 Gatnaskilgreiningar AR og vægi „tengsla“ og „staðar“ (BR). 

Ný hugtök í AR 

 2010-2030  

Eftirfarandi texti óbreyttur úr AR ásamt tilvitnun í blaðsíðutal 

Tenging (e.Link status) - rautt: 

Staður (e.Place status) - blátt: 

Fjölbreyttari landnotkun - grænt: 

Borgargata Aðalgata 

Borgargötur eru lykilgöturnar í hverju hverfi. Þær skulu 

njóta forgangs við endurhönnun og fegrun sem 

almenningsrými og umferðaræð fyrir alla ferðamáta  

 

Í hverfisskipulagi á að hanna borgargöturnar innan 

hverfanna heildstætt með aðliggjandi byggð og þar skal 

hlutverk aðalgatna skilgreint nánar.  

 

Meginmarkmiðið er að endurskilgreina götuna sem 

fjölbreytilegt almenningsrými sem gegnir mikilvægu 

hlutverki við framtíðarþróun borgarinnar.(168) 

 

Borgargata: Lykilgata viðkomandi hverfis. Helstu 

þjónustukjarnar og stofnanir hverfisins standa við götuna 

og gatan er oft mikilvægasta samgöngutengingin við næsta 

hverfi eða borgarhluta fyrir alla helstu ferðamáta. Gata sem 

hefur sögulegt mikilvægi, sterka ímynd eða er mikilvægur 

sjónás í borgarlandslaginu. Heitið vísar til hinnar 

hefðbundnu götu í þéttri byggð þar sem húsið, gatan og 

opna rýmið mynda órofa heild. Þær götur sem skilgreindar 

eru sem borgargötur í aðalskipulaginu uppfylla ekki allar 

þessa skilgreiningu, síst göturnar í úthverfum borgarinnar. 

Skilgreiningin vísar hins vegar til framtíðarinnar, þ.e. til 

þess að viðkomandi götur þróist sem fjölbreytileg 

almenningsrými. Mikilvægur þáttur í því er að efla tengsl 

götunnar og þeirra bygginga sem við hana standa. Í 

hverfisskipulagi skulu götur sem skilgreindar eru sem 

borgargötur hannaðar heildstætt með aðliggjandi byggð. 

(bls. 170) 

 

Miðbær: ….Þar verður sérstök áhersla lögð á að bæta 

umhverfi götunnar, skapa heildstæða götumynd, tryggja 

skilyrði fyrir fjölbreytta ferðamáta og opin 

almenningsrými. Skipulag viðkomandi gatna verði mótað 

frekar í hverfisskipulagi eða skilgreint sem sérstakt 

skipulagsverkefni. Við hönnun og skipulag gatnanna verði 

tekið mið af stefnu um gæði í manngerðu umhverfi.(234) 

 

Laugardalur: Hjólaleiðir. Hjólaleiðir eru í samræmi við 

Hjólreiðaáætlun Reykjavíkur. Við hönnun og útfærslu 

hjólaleiða verði tekið mið af markmiðum og ákvæðum 

Hjólreiðaáætlunar. Hjólaleiðir eru ekki sérstaklega sýndar í 

götum sem skilgreindar eru sem borgargötur, enda er gert 

ráð fyrir að í slíkum götum hafi umferð hjólandi ákveðinn 

forgang, með sér hjólarein eða öðrum hætti (bls. 262) 

 

Örfirisey-Keldur: Endurhanna, eins og kostur er, 

núverandi götur á ásnum sem vistvænar borgargötur 

(Mýrargata,Tryggvagata, Hverfisgata, Laugavegur, 

Suðurlandsbraut, Stórhöfði) Skilgreina markvisst 

uppbyggingarmöguleika meðfram ásnum (svæði 

innan 200 m frá strætisvagnaleið). Skipuleggja 

mestan þéttleika byggðar í næsta nágrenni við 

lykilbiðstöðvar strætisvagna. Kröfur um bílastæði á 

einstökum þéttingarreitum miðist við þjónustustig 

Sumar borgargötur eru einnig skilgreindar sem aðalgötur, 

og við þær er fjölbreyttari starfsemi heimil en við aðrar 

götur í viðkomandi hverfi (sjá Landnotkun) (168) 

 

Aðalgata: Meðfram borgargötum sem skilgreindar 

eru sem aðalgötur er heimil fjölbreyttari landnotkun, 

þótt grunnskilgreining lóða við götuna sé íbúðarsvæði. 

Hér er einkum um að ræða starfsemi sem fellur undir 

flokkana verslun og þjónusta (VÞ, að skemmtistöðum 

undanskyldum) og samfélagsþjónusta (S). Verslun 

og þjónusta á jarðhæðum getur verið heimil, svo og 

mögulega veitingastaðir í flokki I og II og gististaðir í 

flokki 

II-III. Opnunartími allra veitingastaða skal takmarkast við 

kl. 23. Breytt notkun í þessa veru í fjöleignarhúsi er háð 

samþykki meðeigenda, sbr. ákvæði laga um fjöleignarhús. 

Rýmri heimildir um landnotkun gilda eingöngu um hús 

sem standa við viðkomandi aðalgötu og ná einkum til 

jarðhæða þegar um verslun, þjónustu og veitingastaði 

er að ræða. Ef þörf krefur eru sett nánari ákvæði um 

landnotkunarheimildir við aðalgötur í hverfis- og eða 

deiliskipulagi. (bls.170) 

 

Breiðholt: Aðalgata á að liggja um borgarhlutann (sjá 

stígakort í AR) og af því leiðir meðal annars að grípa 

verður til aðgerða til að tryggja fjölbreytni í ferðamátum og 

auka hlutdeild hinna vistvænu. Aðalgata 

er meginleið sem tengir saman hverfi. Nánari útfærsla 

verður í hverfaskipulagi.(bls. 280) 

 

Vesturbær: Aðalgötur….Markvisst verði unnið að 

endurbótum rýmis þessara gatna, sbr. markmið um götur 

sem almenningsrými og nánari útfærsla í hverfisskipulagi 

(bls.231) 
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almenningssamgangna. Tryggja forgang strætisvagna 

með sérakreinum (leið léttlesta í framtíðinni) og 

samfelldar hjóla-og gönguleiðir (bls.42) 

 

Í aðalskipulagi er fyrst og fremst mótuð stefna um 

stofnbrautir og tengibrautir og gatnamót í 

viðkomandi götum. Í aðalskipulaginu eru tilgreindar 

ákveðnar stofn- og tengibrautir sem skal endurhanna 

sem borgargötur (sjá kaflann Gatan sem borgarrými) 

(bls. 149) 

 

Borgarvæðing stofn- og tengibrauta 

Eftirfarandi núverandi stofn- og tengibrautir fái 

sérstaka skilgreiningu og verði endurhannaðar sem 

breiðgötur/borgargötur: Mýrargata-Geirsgata; 

Hringbraut; Sæbraut að Snorrabraut (í samhengi við 

Skúlagötu); Snorrabraut; Hverfisgata; 

Suðurlandsbraut; Grensásvegur ;Stórhöfði 

(samhliða uppbyggingu í Elliðaárvoginum)(bls. 170) 

 

 

3.4 Götumyndin 

Reynt hefur verið með ýmsum hætti að skilgreina grunninn að æskilegilegum borgargæðum 

eða borgarþræði (e.structural qualities) til þess að skapa eða stuðla að mannvænu 

borgarumhverfi. Slíkar skilgreiningar eru forsenda árangurs við að byggja upp eða endurbyggja 

fallega og mannvæna borgar- og götumynd og vefa heilsteypta þræði í borgarklæðin. Slíkum 

skilgreiningum ber þó að taka með varúð, því þær takast ekki endilega á við samhengi stærri 

þátta borgarinnar í heild sinni svo sem, samgöngukerfi, græn svæði, uppbyggingu borgar eða 

hverfa heldur er oftast fyrst og fremst um að ræða grunn þætti eða þræði í slíkri uppbyggingu.  

Settar hafa verið ýmsar hugmyndir um hvaða þræðir geta byggt upp æskilega borgar- og 

götumynd. Fræðimenn (Jacobs og Appleyard, 1987) hafa bent á fimm þætti sem geta hjálpað 

til við þessa þróun án þess að sú upptalning sé endanleg. Þessi þættir eru; mannvænar (e. livable) 

götur og hverfi, lágmarks þéttleiki í íbúabyggðarþróun (e.density) og umfang landnotkunar 

(e.intensity) (þ.e. þéttari byggð dregur m.a. úr þörf á útþennslu byggðar til nýrri svæði), 

samþætting starfsemi og athafna (e. activites) og hins manngerða umhverfis (e.manmade 

environment). Öll þessi fimm atriði þurfa að vera til staðar til þess að mynda gott mannvænt 

borgarumhverfi ekki bara eitt eða tvö þeirra (Jacobs og Appleyard, 1987). Ef þessi atriði, eða 

sum þeirra, eru ekki til staðar í núverandi borgarmynd þá er hægt að hugsa sér að skapa þau 

með endurskipulagningu umhverfisins. Það er hins vegar spurning hvort það sé alltaf hægt þrátt 

fyrir að vilji sér fyrir því hjá almenningi og skipulagsyfirvöldum.  

En hvað er mannvænt umhverfi? Þörf er á að skilgreina hvaða gæði felast í mannvænu 

umhverfi. Slík gæði geta legið í mörgum ólíkum þáttum. Aðrir telja þörf á að einblína á hið 
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smáa í umhverfinu. Þráin eftir mannvænu umhverfi og einstaklingsbundnum þæginum (e. 

individual) hefur sem slík leitt af sér brotalöm (e. fragmentation) innan borga. Kröfur til þróunar 

mannvæns umhverfis, í sinni hæstu mynd, hvort heldur sem er innan borgar eða í úhverfum 

geta verið óhóflegar (Jacobs og Appleyard, 1987). Það eru ekki allir staðir götur sem hafa 

nauðsynlega grunnþætti/gæði og þrátt fyrir að stundum sé hægt að skapa þá eða ýta undir þá, 

þá er þetta ekki alltaf hægt og í einhverjum tilvikum er það jafnvel ekki æskilegt. 

Arkitektinn Jeff Speck er þekktur fyrir sín fræði til umbóta borgarskipulags ekki síst með 

bókinni „Walkable City“ (Speck, 2012). Í bókinni reynir hann að skilgreina hvað helst þarf að 

laga í amerískum borgum. Að mati Speck er einna helst þörf á að gera borgir og þar með götur 

hennar gönguvænni en með því fylgi oft í kjölfarið mörg önnur æskileg borgargæði (Speck, 

2012). Grunnforsendur þess að gera staði/götur gönguvænni, byggja á fjórum þáttum: Notagildi 

(e. the useful walk), öryggi (e. the safe walk), þægindum (e. the comfortable walk) og 

áhugaverðleika (e. the interesting walk) (Speck, 2012). Líkt og sjá má betur á, Tafla 3.4.  

 

Tafla 3.4. Tíu skref að gönguvænni borg (Speck, 2012) (þýtt og aðlagað af BR). 

 

Speck hefur unnið að nokkuð mörgum skipulagsverkefnum sem endurspegla meira eða minna 

þá sýn sem hann kemur með í bókinni og töluverður hluti af þessum verkefnum hefur komið til 

framkvæmda, jafnvel meira en búast mætti við þar ytra (Speck, 2012). Á heimasíðu Speck má 

finna dæmi um nokkur þeirra (jeffspeck.com). Eitt af því sem Speck er gjarnan óánægður með 

Hin tíu skref að gönguvænni borg (e.The Ten Steps Of Walkability) 

Hin nytsamlega ganga Hin örugga ganga Hin þægilega ganga Hin áhugaverða ganga: 

Taka bílinn úr efsta sæti 

samgangna, til þess að 

hann stjórni ekki 

hönnunar ákvörðunum í 

mótun borga 

Gæta að því að vernda 

gangandi vegfarendur 

Huga að rýmismyndun 

og samspili hins græna 

(gróðurs) og hins gráa 

(stígar, bílastæði, götu) 

Vinalegar og 

viðkunnalegar 

framhliðar/andlit 

bygginga. Tómar 

(framhliðar/veggir) þarf 

að bæta. 

Blönduð notkun bygginga 

kallar á tilgang til göngu 

Búa í haginn fyrir 

hjólreiðasamgöngur ekki 

síst vegna þess að 

hjólreiðanotkun getur átt 

þátt í að draga úr notkun 

bílsins.  

Gróðursetja tré, huga að 

gildi gróðurs í 

umhverfinu. 

Vanda val gatna sem best  

þjóna göngu, afmörkun. 

Líta til miðkjarna. Ekki 

er raunhæft að allar götur 

verði gönguvænar.  

Vel ígrunduð/hönnuð 

bílastæði, þau eru líka 

áfangastaður gangandi 

fólks 

   

Almenningsamgöngur 
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er að þegar hann leggur fram breytingar á götum eða hverfum þá óska borgaryfirvöld eftir 

umferðarkönnun (e. traffic study). Það er ekki síst vegna þess að flestar kvartanir í amerískum 

samfélögum eru vegna umferðarteppu (Speck, 2012). Speck, hefur ekki mikla trú á slíkum 

umferðarkönnunum af þremur megin ástæðum:  

 

 Vegna þess að tölvumodelin, sem notuð eru, séu bara eins góð og þær upplýsingar sem 

í þær fara og gjarnan séu þær upplýsingar alls ekki góðar.  

 Vegna þess að umferðarverkfræðingarnir sem vinni slík model vinni einnig hjá 

fyrirtækjum sem hafa hag af því að fá stór gatnaframkvæmda verkefni.  

 Að lokum vegna þess að með því að fara í að auka/bæta götumannvirki þá aukist umferð 

sem svo aftur leiðir til enn meiri þarfar á götumannvirkjum (Speck, 2012) , einskonar 

snjóboltaáhrif. 

 

Í bók Speck er ekki verið að mæla með því að útrýma bílum úr borgum, lykillinn að góðri 

hönnun er að takmarka bílafjöldann og hægja á honum (Speck, 2012). Að sama skapi þarf að 

huga vel að bílastæðum, ekki síst á þéttustu svæðum og miðbæjum, og gæta þess að þau séu 

hvorki of dýr né ódýr og bendir á að bílar í bílastæðum hafa einnig jákvæð áhrif því þeir geta 

myndað einskonar skjólvegg (Speck, 2012). Stór hluti af umfjöllun Speck í bókinni snýr að 

fækkun akreina eða þrengingu akreina ekki síst í götum sem eru á þéttum svæðum og í 

miðbæjum. Götur sem hafa háa slysatíðini gætu orðið öruggari eftir slíkar breytingar. Til eru 

rannsóknir þess efnis að aðgerðir í anda Speck, hafi jákvæð áhrif, á víðtækan hátt, svo sem með 

fækkun alvarlegra slysa, bætt göngu-, hjóla-, og verslunarumhverfi og sjónrænt yfirbragð. 

Þessar hugmyndir eru ekki nýjar í sjálfu sér, þær eru stundum kallaðar „road diet“ eða 

götumegrun og að sama skapi mætti tala um akreinamegrun (Speck, 2012). Speck talar meðal 

annars mikið fyrir því að þrengja akreinar frá 12 fetum í 11 eða 10 fet (3,7-3,1 m.) (Speck, 

2014). Það sem skiptir kannski ekki síst máli í umfjölluninni um að skapa gönguvænleika er að 

velja götur sem hafa sem flest af þeim fjórum áðurnefndu megin gæðum til að æskilegt sé að 

fjárfesta í endurhönnun þeirra (Speck, 2012).  
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Mynd 3.4 Tengsl gæða umhverfisins við athafnir manna (Gehl, 2010, bls. 21). 

 

Arkitektinn Jan Gehl er þekktur fyrir ýtarlegar greiningar á því hvað skapar góðar aðstæður til 

þess að hanna mannvænar borgargötur og hvernig hægt er að bæta götumyndina. Líklegt verður 

að teljast að á hrifa hans gæti í þeirri stefnu sem einkennir nýjustu skipulagsgögn hérlendis. 

Gehl er frumkvöðull á þessu sviði og hefur varið um 40 árum í að hanna  grundvallarreglur sem 

byggjast á því hvernig form (e. shape) borga getur haft áhrif á íbúa þeirra. einskonar 

sálfræðilega nálgun, frekar en á umferðarskilvirkni og rými bílastæða. Grunnhugmyndin var að 

telja hversu margt fólk er á svæði (götu/torgi/hverfi) og skoða hvernig fólkið notar svæðið. 

Þessi gögn eru síðan notuð sem upphafsgildi til þess að koma fram með tillögur um hvernig 

hægt sé gera borg, hverfi og götur mannvænni (e. liveable). Hugmyndafræði Gehl hefur verið í 

sífelldri endurskoðun þessi ár sem hann og síðar samstarfsfólk hans hafa unnið með þær. 

Hugmyndafræðin og nálgunin hafa verið sett fram bæði í stóru og litlu samhengi við 

borgarumhverfið. (Bramley, 2014). Áhugavert er að skoða í samhengi við hugtakið „Staður“ 

(e. Place) nálgun Gehl á mannvænni götu sem útfæra mætti sem borgargötu. Jan Gehl býður 

lesendum sínum í bókinni „City´s For People „ (2010) upp á einfalda skematíska mynd, sjá 

Mynd 3.4. sem sýnir sambandið á milli gæða utandyra og athafna manna utandyra. Þeim mun 

meiri sem gæði umhverfisins eru utandyra þeim mun meira draga þau fólkið út til valkvænna 

athafna (e. optional activites), svo sem til göngu, upplifunar og félagslegara athafna (e. social 

activities) eins og að hitta fólk (Gehl, 2010). 
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Þegar horft er á útisvæði bygginga við götu þá er oft hægt að skipta þeim í tvennt, þ.e. það 

svæði sem er bak við byggingu og snýr ekki að götu og er því meira einkarými og hinsvegar 

það svæði sem snýr í átt að götunni sjálfri, en það svæði hefur mest að segja þegar kemur að 

götumyndinni. Jafnvel þó að garðurinn við bygginguna sé oftast í einkaeign þá hefur götuhlið 

hans mikið að segja fyrir upplifun af göturýminu. Sá hluti garðsins sem snýr að götunni hefur 

gjarnan einhvernskonar jaðar sem oftast er sá hluti sem skiptir mestu máli í samskiptum fólks. 

Jaðar þessi getur verið staðsettur við húsið sjálft, við grindverk á lóðamörkum eða við bílastæði. 

Þegar jaðarinn hefur verið skilgreindur þá er hægt að koma með tillögur að hönnun hans ef þörf 

er á (McGlynn, Smith, Alcock og Murrain, 1985). Ekki hafa allar götur borgarinnar sem ætlað 

er það hlutverk að þróast sem borgargötur þau grunn skilyrði sem til þarf (Tafla 3.5.). Sem 

dæmi má nefna götur þar sem inngangar húsa snúa ekki að götunni , slíkar götur eru ekki 

líklegar til þess að draga að sér mikið mannlíf. Einnig má nefna götur þar sem vegalengd á milli 

bygginga sitt hvoru megin götu er svo mikil að ekki næst góð tenging á milli fólks sitthvoru 

megin götunnar. Auk þess geta stærðarhlutföll bygginga við götur einnig skipt miklu máli við 

rýmismyndun á milli þeirra.  

 

Tafla 3.5.  Hluti af gátlista um vistvænt hverfi (AR, bls. 83). 

 

 

Hluti af markmiðum AR fyrir borgargötur er að, gatan og opna rýmið mynda órofa heild 

(Reykjavíkurborg, 2014). Það er hins vegar óheppilegt að skilgreining borgargatna í 

aðalskipulagi getur gengið þvert á hlutverk götunnar innan þess rýms sem hún stendur í þ.e. 

tengsl hennar við byggingar, verslun og fl. sem þó er grunnhugsunin á bak við fræði Gehl og 

þar með tengsl göturýmisins við notendur.  
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3.5 Innleiðing breyttra ferðamáta 

Inngangsorðin í greininni „Behaviour theory and soft transport policy measures“ eftir Bamberg 

o.fl. (2011) eru að notkun einkabílsins sé framtíðar ógn við umhverfið. Þar er fjallað um að þörf 

sé á að innleiða tvennskonar aðferðir til að draga úr einkabílanotkun svokallaðar „harðar og 

mjúkar“ (e. Hard and soft)“. Harðar aðferðir eiga í grófum skilningi að auka kostnað og tíma í 

umferðinni með sköttum og öðru áþekku. Mjúkar aðferðir eiga að koma inn með vakningu og 

samfélagsábyrgð eða sektarkennd hjá íbúum við að nota ferðamáta sem ekki eru sjálfbærir. 

Tafla 3.6 sem tekin er úr greininni (þýdd) setur þetta upp á nokkuð góðan skematískan hátt.  

 

Tafla 3.6 Tilgáta að breytingaferli umferðarhegðunar og ýmsir áhrifaþættir þess. Aðlagað og þýtt af (BR) frá 

(Bamberg, Fujii, Friman og Gärling, 2011). 

 

 

Til þess ná fram hugarfarsbreytingu hjá almenningi þá þarf að vera hægt að greina þá þætti í 

röksemdafærslu t.d. sjálfbærra samgangna sem fólk á erfitt með að átta sig eða samþykkja, 

samanber inngrip II (Tafla 3.6) og að gera grein fyrir mögulegum kostum og göllum aðgerðar, 

samanber inngrip IV (Tafla 3.6) (Bamberg o.fl., 2011). Það má sjá á þessu að það getur legið 

mikil vinna að baki því að breyta eða bæta hugarfar almennings og/eða hagsmunaaðila, 

sérstaklega ef finna má mótrök við einhverja þætti innleiðingarinnar. Það er því mikilvægt að 

loka ekki augunum fyrir röksemdafærslu sem getur dregið undan framgangi stefnunnar, heldur 

takast á við mismunandi sjónarmið. 



43 

 Áhrifaþættir innleiðingar 

Það eru ýmsir tabú málaflokkar eða einskonar feimnismál sem ekki eru nægjanlega rædd í 

samgöngumálum í dag. Áhersla er sett á ákveðna málaflokka til þess að réttlæta/rökstyðja 

stefnu. Þessar áherslur geta gert það að verkum að ekki heyrist nægjanlega í öðrum rökfærslum. 

Slíkar áherslur geta verið ólíkar milli landa eða landshluta enda er oft um mismunandi 

staðbundna eiginleika að ræða svo sem eins og orkuuppspretta, víðfemi lands, aldur borga, 

skipulag borga og veðurfar svo eitthvað sé nefnt. 

Nýleg fræðigrein (Gössling og Cohen, 2014) dregur sem dæmi fram 10 málaflokka sem 

höfundar kalla samgöngu tabú (e.transport taboos) í umræðunni um sjálfbærar samgöngur innan 

Evrópusambandsins án þess þó að sú upptalning sé sögð endanleg. Þess á meðal er t.d. nefnt 

ójafnvægi milli stétta (fólk með hærri innkomu) í fjölda ferða, ekki síst í flugferðum Í greininni 

er rætt um að ef ekki er tekist á við þessa tabúþætti þá verði erfitt að takast á við og draga úr 

losun mengandi efna af völdum farþegafluttninga. Ástæðan fyrir því að þau eru ekki rædd nánar 

er talin geta verið vegna þess að þá gætu þau ógnað stýringu (e. order) og skaðað framgang 

stefnu og því skapað einskonar hömlun á almennri viðurkenningu og innleiðingu stefnunnar 

sem feli í sér pólitíska áhættu (Gössling og Cohen, 2014).  

 

 Þétting byggðar 

Þétting byggðar er almennt einn af áhersluþáttum borgarskipulags í dag. Slík þétting getur haft 

í för með sér marga góða kosti svo sem hagkvæmari reksturs samgangna svo eitthvað sé nefnt. 

Enn í henni geta einnig legið gallar. Niðurstöður rannsóknar (Holz-Rau, Scheiner og Sicks, 

2014) sem kannar áhrif stærri borga með mikinn íbúaþéttleika og blandaða landnotkun með 

tilliti til bæði lengri og styttri ferða bendir til þess að þrátt fyrir að daglegar ferðir innan slíkra 

borga séu styttri þá megi sjá að lengri ferðir eru mun stærri þáttur í ferðamynstri íbúa borganna. 

Sem þýðir í raun að þó þéttari borgir með blandaða landnotkun hafi góð áhrif til þess að hvetja 

íbúa til styttri ferða dagsdaglega þá hafi slíkt borgarlíf einskonar endurkastsáhrif til þess að 

hvetja íbúa til lengri ferða, jafnvel með þeim afleiðingum að þegar saman eru tekin allar ferðir 

geti hagurinn af þéttum borgum (með tilltiti til umhverfissjónarmiða) jafnvel orðið minni enn 

frá dreifðari byggð. Ástæðan er talin geta verið að mjög þétt byggð sérstaklega innri 

miðbæjarbyggð getur dregið úr lífsgæðum fólks (Holz-Rau, Scheiner og Sicks, 2014). Svo sem 

skortur á einkagarði og fl., sem íbúar þéttari byggðar bæti sér upp með fleirri og lengri 

valkvænum ferðum (ferðalög og heimsóknir). Rannsókn (Erling Holden og Norland, 2005) 
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bendir t.d. til þess að íbúar með aðgengi að einkagarði hafi minni þörf fyrir lengri valkvænar 

ferðir bæði með bíl og flugi.  

Þegar horft er til þáttar samgangna til þess að draga úr losun virðist áherslan í liggja fyrst og 

fremst innan þéttbýlis og einna helst í ferðum til og frá vinnu enn ekki í síauknum valkvænum 

ferðum (ferðalög og heimsóknir) sem eru um einn þriðji af ferðum innan Evrópusambandsins. 

Í Noregi eru slíkar ferðir taldar um helmingur allra ferða (Holden og Linnerud, 2011).  

 

 Vistvænir bílar  

Í núgildandi aðalskipulagi er lítið fjallað um hvaða áhrif vistvænir bílar ekki síst einkabílar eru 

taldir hafa á markmið borgarinnar til lengri tíma litið. Engu að síður er hægt að spyrja sig að 

því hvaða áhrif tilkoma bifreiða sem knúnar eru vistvænni orku geti haft á bifreiðasamgöngur. 

Hér á Íslandi búum við yfir gríðalegu magni af ódýru vistvænu rafmagni og því er eðlilegt að 

ætla að notkun vistvænna bíla svo sem rafbíla ætti að geta þróast nokkuð hratt. Þó 

rafmagnsknúnir bílar valdi ekki CO2 losun (sem dregur úr loftmengun), þá geta þeir samt 

mögulega verið ábyrgir fyrir CO2 losun, annars vegar við framleiðslu og fluttning ökutækisins 

og hins vegar við framleiðslu orkunnar sem þeir eyða. Ef hægt er að fá orkuna sem til þarf til 

að knýja rafbíla frá uppsprettum sem ekki skila CO2 í andrúmsloftið, eins og sól, vindur, 

kjarnorku eða vatnsorku þá skila þeir ekki CO2 í andrúmsloftið. Því gæti rafbílavæðing á Íslandi 

dregið úr rökum þess efnis að nauðsynlegt sé að draga úr einkabílanotkun hér á landi vegna 

mengunarsjónarmiða. Þessir bílar eru framleiddir í ýmsum stærðum en margar hugmyndir eru 

uppi um rafknúna smábíla sem myndu taka mun minna pláss í götumyndinni.  

Niðurstöður greinar, sem nokkrir fræðimenn settu saman árið 2010 um þetta mál á Íslandi í 

samræmi við þá sýn sem uppi var á þeim tíma, benda meðal annars til þess að rafbílavæðing 

gæti vissulega dregið úr ákveðnum hluta röksemdafærslu (vistvæn rök) skipulagsyfirvalda 

Reykjavíkurborgar um nauðsyn þess að vinna að sjálfbærari samgöngum með þáttum eins og 

þétta byggð, bæta hjólreiða- og almennings samgöngur og þannig styrkt hefðbundið 

umferðarskipulag og dregið úr áhuga og þörf á innleiðingu á nýjum skipulagsáherslum. 

(Driscoll o.fl., 2012). Vistvænar einkabifreiðar eru nú þegar komnar á götur borgarinnar og 

líklegt hlýtur að teljast að sífellt fleiri borgarbúar muni færa sig frá bensín og díselknúnum 

bílum yfir í þessa vistvænu bíla líkt og hefur verið að gerast í Noregi. Í könnun sem norska 

rafmagnsbílasambandið (The Norwegian Electric Vehicle Association) lét gera, kom í ljós að 

nánast allir eigendur rafmagnsbíla er ánægðir með þá og megin ástæða fyrir valinu á þeim er 

hagkvæmni ýmiskonar svo sem fjárhagslegur ávinningur, tímasparnaður og umhverfisleg 

sjónarmið (Petter Haugneland, 2014). Með rafmagnsbílum mun bæði hljóð- og loftmengun fara 
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minkandi þó vissulega muni þeir þurfa sitt pláss í gatnakerfinu. Í svörum þessarar sömu 

kannannar er hægt að sjá að tilkoma og væntanleg aukning þeirra gæti hæglega ógnað 

núgildandi samgöngumarkmiðum borgarinnar í þá átt að draga úr notkun einkabíla þar sem um 

78% eigenda slíkra bíla í Noregi ferðuðust áður á einkabíl til vinnu en 22% af þeim höfðu áður 

farið með öðrum hætti svo sem, gangandi, hjólandi eða með almenningsvögnum (Petter 

Haugneland, 2014). Það sem af er þessu ári eru rafmagnsbílar í Noregi um 19% af seldum 

bílum. Norska ríkið verður hinsvegar af verulegum skatttekjum vegna skatta- og annarra 

ívilanna þessara bíla og hefur í hyggju að draga úr slíkum ívilunnum frá og með árinu 2017. 

Það verður því áhugavert að sjá hvort sala á þessum umhverfisvænu bílum muni dragast mikið 

saman við þetta eða hvort norskir borgarar muni halda áfram að velja rafmagnsbíla (Finnur 

Thorlacius, 2015).  

Stjórnvöld hér á landi ættu að vera kominn lengra í að skipta út mengandi bílum fyrir rafbíla 

eða aðra umhverfisvæna bíla miðað við að sjálfbærir ferðamátar eru eitt af megin markmiðum 

samgöngumála.   

Í greininni „Cities, mobility and climate change“ (2011) skrifar  Banister: 

“The intention is not to prohibit the use of the car as this would be both difficult to 

achieve and it would be seen as being against the notions of freedom and choice. The 

intention is to design cities of such quality and at a suitable scale that people would 

not need to have a car. This alternative approach requires clear and innovative 

thinking” (Banister, 2011, bls. 1541).  

Þessi orð Banister eru að hluta tilkomin vegna þess að í grein sinni leggur hann upp með að 

eina haldbæra leiðin til þess að draga úr útblæstri bíla sé með breyttum ferðavenjum (e. 

behavioural change). Banister virðist jafnframt almennt ekki hafa mikla trú á tæknilegum 

nýjungum svo sem rafbílum þar sem að uppspretta orkunnar/rafmagnssins þurfi að koma frá 

vistvænum orkugjöfum (Banister, 2011). 

Í greininni „Is sustainable transport policy sustainable?“ er bent á, út frá hagfræði og 

markaðslögmálum, að rafmagnsbílar og/eða vistvænir bílar séu í raun eina alvöru lausnin til 

þess að takast á við losunarmarkmið í samgöngugeiranum. En þar er jafnframt dregin fram svört 

mynd af því hvers vegna sjálfbær samgöngumarkmið til að draga úr losun á alþjóðavísu eru 

fyrirfram dæmd til þess að mistakast að öllu óbreyttu vegna einskonar endurkastsáhrifa eða leka 

(e. spatial leakage). Þetta kemur til vegna þess að verulegur munur er á markaðsverði og 

vinnslukostnaði olíunnar (mun minni munur er t.d. á kolavinnslu) og ef neysla olíunnar minnkar 

á einum stað þynnast umhverfisáhrif þess út vegna verðsvörunar (viðbrögðin gjarnan 
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verðlækkun) sem gerir það að verkum að neyslan eykst á öðrum stöðum. (Eliasson og Proost, 

2015). 

 Heilsa 

Heilsa er einn af þeim þáttum sem gjarnan eru nefndir sem ástæða eða þörf fyrir að draga úr 

notkun einkabílsins. Þó enginn efist um að aukin ganga og ekki síst hjólreiðar séu heilsubætandi 

og þáttur í að takast á við offitu þá liggur það heilsfarsvandamál einungis að afar litlu leiti í 

samgöngum og samgöngur sem slíkar eru ekki stóra lausnin á vandamálinu. Það er engin 

einföld skýring á offitu. Í greininni „Líkamsþynd og holdafar fullorðinna Íslendinga frá 1990-

2007“ er farið nokkuð í þetta mál. Þar er nefnt sem ástæða offitu; breyttir atvinnuhættir, breyttir 

ferðahættir, sjónvarp, tölvunotkun og orkumeiri fæða. Þó að umhverfið hafi vissulega áhrif 

liggur ábyrgðin að mestu hjá einstaklingunum sjálfum (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009). 

Samkvæmt greininni „Increased food energy supply as a major driver of the obesity epidemic“ 

er bent á orkumeiri fæðu sem megin ástæðu offitu. Tekin er saman tafla yfir 180 þjóðir þar á 

meðal Ísland sem sýnir á blákaldan hátt að þáttur ofneyslu hitaeininga er yfirgnæfandi þáttur í 

offituvandamáli flestra þeirra þjóða sem búa við það vandamál (Vandevijvere, Chow, Hall, 

Umali og Swinburn, 2015). 

 Veður og samgönguval 

Það er vert að íhuga hvaða áhrif veðurfarslegir þættir geta haft á samgöngumáta borgarbúa. Þótt 

mögulega sé hægt að huga að þessum þáttum í hönnun svo sem með mótvægisaðgerðum á borð 

við skjólbelti og fl. þá er ljóst að veðurfarið verður ekki skrifað út úr samgöngumarkmiðum og 

hlýtur að spila lykilhlutverk er kemur að vali á samgöngumáta, ekki síst þegar kemur að göngu 

eða hjólreiðaferðum. Í AR þyrfti að gera grein fyrir því á sannfærandi hátt, t.d. með úttekt á því 

hver áhrif veðurfars á samgöngumáta borgarbúa eru. Í AR er reyndar á það minnst að mögulega 

þörf sé á slíkri úttekt (Reykjavíkurborg, 2014). Margar rannsóknir, (Hanson and Hanson, 1977; 

Sabir, 2011; Creemers et al., 2014), hafa sýnt fram á niðurstöður þess efnis að vindur, kalt, 

skýjað og blautt veður ýtir undir vélknúinn ferðamáta á meðan að heitt, sólríkt og þurrt veðurfar 

ýtir undir göngu og hjólreiðar og þó heldur meira fyrir valkvænar ferðir heldur en ferðir sem 

fólk hefur þörf til að fara svo sem til vinnu. Eins og vísað er til í (Böcker, Dijst, Faber og 

Helbich, 2015).   

Hinn íslenski veruleiki er ekki eingöngu sá að bæta hljólaleiðir með því að breikka gangstéttir 

eða gera sérstakar hjólareinar heldur er það hinn íslenski vetur. Holland, Danmörk eða 

Þrándheimur í Noregi eru gjarnan nefnd sem dæmi um staði þar sem hjólreiðar eru stundaðar 

allan ársins hring. Ef að þeir geta hjólað allan ársins hring þá getum við á Íslandi gert það líka 
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er fullyrt. Það er sjálfsagt hægt að einhverju marki og í dag er einhver lítill hópur sem gerir það, 

en almennt má segja að hjólreiðar á Íslandi yfir hörðustu vetramánuðina, séu ekki raunhæfur 

samgöngumáti fyrir flesta. Hins vegar þá eru möguleikar hjólreiða sem samgöngumáta á öðrum 

árstímum ágætir. Hvatinn að því að ryðja snjó af hjólastígum yfir vetrarmánuðina, á undan eða 

sama tíma og göturnar, hlýtur að koma með auknum fjölda hjólreiðamanna á öðrum tímum 

ársins. 

Arkitektinn Jan Gehl er einn þeirra sem telur mikilvægt að huga að því að gæði umhverfisins 

eru háð náttúruöflunum. Góðar veðurfarslegar aðstæður utandyra eru mikilvægur þáttur í því 

að skapa góðar aðstæður til göngu og félagslegra athafna úti við. Sem dæmi, ef snjóstormur er 

úti þá verður lítið sem ekkert mannlíf á götunni. Þetta á auðvitað líka við ef það er of heitt, kalt, 

eða of vætusamt (Gehl, 2010). Samkvæmt styrkleika og veikleikatöflu sem framsett er í AR 

fyrir Reykjavík og höfuðborgarsvæðið þá eru nefndir sem veikleikar meðal annarra, langir 

vetur, skammdegi, veðurfar (Reykjavíkurborg, 2014). Milt veðurfar er þannig eitt af 

lykilatriðum til þess að hvetja fólk til reglulegra göngu- og hjólreiðaferða í hvaða tilgangi sem 

það er.  

Í tengslum við fagurfræðilega skynjun á landslagi og borgarumhverfi eru það er ekki eingöngu 

í gegnum augun sem við verðum fyrir áhrifum, heldur með öllum skilningarvitum (Haraldur 

Sigþórsson og Stefán Einarsson, 2014). Landslagsmyndin breytir um útlit við ólíkar aðstæður. 

Sumarið er grænt, veturinn hvítur og haustið gult. Landslagið er breytilegt eftir veðri. Dimmur 

regnhiminn eða þoka getur gefið öðruvísi ljós og liti en sólríkur dagur. Snjórinn gefur annan lit 

og þekur yfirborð landslagsins svo það breytir um form (Haraldur Sigþórsson og Stefán 

Einarsson, 2014). Á Íslandi er mjög mikilvægt að huga að birtu og skuggamyndun mannvirkja 

til þess að draga úr áhrifum skammdegisins.  

Þó íbúar heimskautalandanna og sólskinslausu stórborganna sýni það, að lengi geta 

menn lifað, þó sjaldan sjái þeir sól, þá dylst það engum manni, hve máttug áhrif 

sólarljósið hefur. (Guðmundur Hannesson, 1916, bls. 62) 

 

Oft er Reykjavík borin saman við Kaupmannahöfn og Stokkhólm, bæði í tengslum við val á 

ferðamáta, þéttleika byggðar o.s.frv., en slíkur samanburður er sennilega óraunhæfur. Munur á 

veðri, íbúafjölda, aldri og öðrum þáttum skekkir allan samanburð að töluverðu leyti. En aðrar 

norrænar borgir gætu reynst heppilegri til samanburðar. Borgir með svipaðan íbúafjölda, með 

svipuðu veðurfari og hitastigi yfir árið, með svipuðum efnahagslegum aðstæðum o.s.frv. 
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Eins og áður hefur verið nefnt, er Þrándheimur í Noregi stundum nefndur í þessu samhengi. 

Borgina byggja um 160 þúsund íbúar og um 250 þúsund manns á öllu borgarsvæðinu. Borgin 

er einnig á svipaðri breiddargráðu og Reykjavík og það bæði snjóar og rignir á veturna. Land 

er mishæðótt, hluti úthverfa mikill og byggðin býsna dreifð. Íbúasamsetningin er ekki ósvipuð 

og í Reykjavík. Ef borgin er borin saman við Reykjavík með tilliti til skiptingar milli ferðamáta 

þá er munurinn nokkuð mikill. Réttur helmingur allra ferða í Þrándheimi er farinn í bíl, um 24% 

ganga eða hjóla og heil 23% nota almenningssamgöngur. Reykvíkingar nota bílinn í þrjá fjórðu 

allra ferða, ganga reyndar býsna mikið en hlutdeild almenningssamgangna og hjólreiða er 

samanlagt rétt um 5%. Þessar tölurnar gætu gefið til kynna möguleika almenningssamgangna á 

höfuðborgarsvæðinu. Samanburður við Þrándheim bendir til að jafnvel hóflegt 

langtímamarkmið geti verið það að auka hlutdeild almenningsvagna úr núverandi 4% upp í 15 

– 20% (Samúel T. Pétursson, 2006).  

 

Mynd 3.5 Meðalvindur í fjórum borgum yfir eins árs tímabil (Samantekt af Weather underground, e.d.)(BR). 
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Mynd 3.6 Meðalhiti í fjórum borgum á tímabilinu mars 2014 til febrúar 2015 (Samantekt af („Weather History & Data 

Archive“, 2015)(BR). 

 

Ef við berum saman Mynd 3.5 og Mynd 3.6, sem sýna meðalvind og hita í fjórum borgum yfir 

eins árs tímabil þ.e. fyrir Reykjavík, Þrándheim í Noregi, Kaupmannahöfn í Danmörku og 

Amsterdam í Hollandi, þá má sjá að meðalhiti í Kaupmannahöfn og Amsterdam er mikið hærri 

en í Reykjavík og Þrándheimum eða um 3-13 gráður á °C., þrátt fyrir að Þrándheimur hafi 

töluvert hærri meðalhitatölur en Reykjavík yfir hásumarið og haustmánuðina. Meðalvindur í 

borgunum sýnir okkur hinsvegar að Reykjavík, Kaupmannahöfn og Amsterdam eru mikið 

vindasamari á þessu tímabili heldur en Þrándheimur („Weather History & Data Archive“, 

2015). þessar borgir voru valdar til samanburðar vegna þess að Kaupmannahöfn og Amsterdam 

eru þekktar hjólaborgir en Þrándheimur vegna norðlægrar legu sinnar. 

Vindurinn hefur mikið að segja í raunupplifun af hita og getur dregið hitatölur niður umtalsvert  

vegna vindkælingar. Gjarnan er sagt að vindkælingin valdi því að -10°C í vindhraðanum 10 m/s 

jafngildi -20°C í logni. Þetta virðist í fljótu bragði vera auðvelt og auðskilið, en ekki er allt sem 

sýnist. Þarna eru margir flóknir þættir sem spila inní og um þetta eru til nokkrar mismunandi 

reikniaðferðir (Trausti Jónsson, 2008). 

Bent hefur verið á af McGlynn o.fl., (1985) að vindhraði þurfi helst að vera undir 5 m/s til að 

almenningur noti og njóti skipulagðra útivistarsvæða (McGlynn o.fl., 1985). Það gefur 

hinsvegar augaleið, að fyrir borg eins og Reykjavík með frekar lágan meðalhita miðað við hinar 

borgirnar, Kaupmannahöfn og Amsterdam en svipaðan meðalvind þá er upplifunin af vindinum 

meiri sé horft til þess hitastigs sem okkur þykir þægilegt til göngu og hjólreiða. Að sama skapi 

má sjá að Þrándheimur hefur verulega minni meðalvind þrátt fyrir ekki ósvipað hitastig og í 
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Reykjavík og er því raunupplifun af áhrifum vinda þar mun minni. Að skoða gögn af þessu tagi 

aðeins fyrir eitt ár getur þó verið varhugavert því mismunur á milli ára getur verið umtalsverður 

og eins geta veðurstöðvarnar verið ólíkar. Ýtarlegri veðurfarsathuganir þarf til þess að geta 

fullyrt eitthvað um þetta, þar sem m.a. þyrfti að taka tillit til ofankomu og rakastigs svo eitthvað 

sé nefnt.  

Í ritgerð Írisar Stefánsdóttur „Ferðavenjur skólabarna í Reykjavík“ er lítilega fjallað um áhrif 

veðurfars á samgönguval skólabarna og foreldra þeirra: 

Foreldrar í tímaþröng eða þeir sem eru vanir að keyra á hvern áfangastað geta 

ákveðið að keyra börnum sínum í skólann óháð þáttum í hinu byggða umhverfi. 

Veðurfar kom líka oft til tals í viðtölunum sem tekin voru við foreldra og 

skólastjórnendur sem hindrun þess að börn þeirra ferðuðust með virkum hætti í 

skólann. Þá fannst foreldrum öruggara að aka börnum sínum í skólann þegar vont 

var veður. (Íris Stefánsdóttir, 2014, bls. 26)  

Veðurfar stýrir því að einhverju marki ferðavenjum skólabarna en óljóst er hver skilgreiningin 

á “vondu veðri” er hjá foreldrum og skólastjórnendum. Skólastjórnendur huga mögulega nánar 

að veðri þegar að öryggi barnanna kemur t.d. þegar storm aðvaranir eru gefnar út hjá Veðurstofu 

Íslands. Hjá foreldrum gæti skilgreiningin verið önnur svo sem rok, mikil slydda, rigning, snjór 

eða frost? 
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4 Þátttaka almennings í sköpun borgarmyndarinnar 

4.1 Samráð og skipulag 

Samráð við hagsmunaaðila og/eða íbúa er mikilvægur þáttur í því að ná sátt um áætlanir og 

einstaka framkvæmdir. Íbúasamráð er í raun sérstakur málaflokkur innan skipulagsfræðinnar. 

Þátttaka almennings í áætlanagerð er lögbundin í lögum um umhverfismat áætlana. Það veltur 

hins vegar á skipulagsstigi hverju sinni hversu ýtarlega er fjallað um einstaka framkvæmdir. Á 

aðalskipulagsstigi sem er efst er kemur að þéttbýlinu eru nefnd áhersluatriði er varða samgöngur 

og nefndar fjölmargar götur sem ætlunin er að breyta skilgreiningu á og jafnvel endurhanna 

eins og áður hefur verið nefnt. Þessi breytta stefna AR um götumyndina hvað varðar margar af 

helstu götum, allra hverfa, borgarinnar getur sett íbúa hennar í ákveðna óvissu um hversu langt 

ætlunin er að ganga við endurhönnun hverrar og einnar götu. AR var afar stórt verk og 

íbúakynning á bæði drögum þess og endanlegri útgáfu líklegt til þess að vera heldur viðamikið 

fyrir hinn almenna borgara til þess að rýna í einstaka þætti þess. Íbúafundir sem voru settir í 

tengslum við AR voru varla vettvangur umræðna um einstakar gatnaendurhönnunar 

framkvæmdir þó finna megi í fundargerðum íbúafunda AR orðalag sem vísar til þeirra. Erfitt 

er að draga ályktanir eða heildarniðurstöður af þessum fundagerðum. Enþá erfiðara er að átta 

sig á því hvort og hvernig sjónarmið íbúa, nú eða annarra hagsmunaaðila, skiluðu sér 

raunverulega inn í áætlunina. Í AR er nefnt að útfæra skuli þessar breyttu gatnahugmyndir nánar 

í hverfisskipulagi. Engu að síður eru þessar framkvæmdir hafnar nú þegar jafnvel þó að 

eiginlegt hverfisskipulag hafi ekki verið kynnt eða samþykkt. Mun hverfisskipulag innihalda 

aðrar áherslur í gatnaskipulagi heldur enn endurtekningu úr AR sem er ríkjandi skipulag?   

 

Ekki er til mikið af akademískum innlendum skrifum um íbúaþátttöku, þ.e.a.s. 

tilvikarannsóknum, en benda má á vel skrifaða meistararitgerð Tinnu Haraldsdóttur (2010) þar 

sem hún fjallar um deilur íbúa og bæjaryfirvalda vegna skipulags á vestanverðu Kársnesi í 

Kópavogi. Í hluta af niðurstöðum ritgerðar hennar dregur hún ákveðnar ályktanir. 

…það vanti nákvæmari og betri skilgreiningar í lögum á hvernig samráði við íbúa 

skuli háttað. Einnig benda niðurstöður til þess að þátttaka almennings séu í raun 

meira í orði en á borði þar sem erfitt er að fá kjörna fulltrúa til að afhenda hluta af 

valdinu aftur til íbúanna. (Tinna Haraldsdóttir, 2010, bls. ii) 
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Einn helsti vettvangur almenningsþátttöku er eins og áður hefur verið nefnt lög um 

umhverfismat áætlana eða framkvæmda en stór hluti minni vegaframkvæmda í þéttbýli þurfa 

alls ekki að fara í umhverfismat og það sama má segja um flestar þær götur sem skilgreindar 

eru í dag sem borgargötur. Margir virðast vera nokkuð sáttir við hugmyndir AR um borgargötur 

enn aðrir eru ekki jafn sannfærðir eða jafnvel á móti þeim eins og bent hefur verið á áður í 

ritgerð. Sýn og hugmyndir manna um göturýmið geta því hæglega valdið togstreytu sjónarmiða 

sem geta verið margþætt. 

Richardson (2005) telur að umfjöllun um skipulagsfræði (e. planning theory) veiti nánari innsýn 

í heim fræðinnar sem slíkrar og tjáskipti þessi hafi uppá margt að bjóða, en það sé mikilvægt 

að gera sér grein fyrir að í skipulagsfræði liggur, eftir sem áður, faggrein sem er í stöðugri 

baráttu á milli ólíkra sjónarmiða (Richardson, 2005). Kannski ekki ólíkt því sem bent er á í 

þessari ritgerð með verkfræðilegu sjónarmiðin annars vegar og skipulagslegu sjónarmiðin hins 

vegar, þó ekki séu skýr skil þar á milli. 

Í umræðunni um umhverfismat leggur Richardson á það áherslu að almenningsþátttaka þurfi að 

gefa tjáningarrými fyrir „NIMYT” (ekki í mínum bakgarði) og “LULUT” (ekki í mínu hverfi) 

og ekki að skrifast út úr umhverfismati áætlana, með því að þróa tæknilegri aðferðir í stað 

almennings þátttöku. Rök hans eru að umhverfismat áætlana nái fram “betra” umhverfi ef ferlið 

gefur rúm fyrir að sjónarmið almennings berist frá grasrótinni upp til þeirra sem vinna að 

skipulaginu (e. bottom up) þrátt fyrir að trufla mögulega víðtækari og stýrðari (e. strategic) 

umhverfismarkmið. (Richardson, 2005).   

Þátttaka almennings í áætlanagerð felur í sér virk tengsl milli skipuleggjenda og almennings. 

Það er lykillinn í vinnu skipuleggjenda frá ýmsum sjónarhornum svo sem ríkis og sveitafélaga, 

faglegar siðareglur, stjórnun ágreiningsmála. Skipuleggjendur standa fyrir ýmsum viðhorfum, 

heildarhugmyndum, ásamt verkfærum sem í raun móta eðli þátttökulýðræðis. Þátttaka 

almennings er bæði bölvun og blessun við skipulagsgerð. Þátttaka almennings tekur tíma og 

athygli, að því marki að það kynnir pólítískan og mannlegan breytileika í ákvörðunartöku, það 

kallar á málamiðlanir í ákvarðanatöku skipuleggjanda og hægir á skilvirkni. Þrátt fyrir að það 

séu til gögn um að breitt samstarfs geti leitt af sér betri áætlanagerð þá leiðir takmörkuð 

almenningsþátttaka til þess að einfalda áætlanagerð, og leyfir reyndum pólítískum aðilum sem 

tala fyrir öfluga samfélagshópa tækfæri til þess að einbeita sér að sameiginlegri ákvarðanatöku. 

Engu að síður nær nauðsyn þess að hvetja til íbúalýðræðis út fyrir hagnýta skynsemi og bindur 

saman grunninn að lýðræðislegu stjórnarfari. Lýðræði og borgaraleg þátttaka í málefnum 

almenningshagsmuna viðheldur getu okkar til samfélagslegrar sjálfsstjórnar. (Carp, 2004). Í 

hverju einstaka tilfelli, er vægi almenningsþátttöku misjafnt eftir því hversu miklu áherslu 
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skipuleggjandi leggur á samræðu við almenning. Skipuleggjendur sem gera ekki ráð fyrir að 

innlegg almennings sé mikilvægt nota aðferðir sem takmarka tækifæri þáttakandans til að koma 

fram með innlegg og skipuleggjendur sem telja að innlegg þáttakenda geti orðið mikilvægt nota 

aðferðir sem gera aðkomu almennings sýnilegri og auka þannig ábyrgð þátttakenda í 

skipulagsvinnunni. Á sama tíma telja skipuleggjendur að þátttaka almennings sé nauðsynlegur 

þáttur í skipulagsvinnunni og að hún skili ákveðinni þekkingu inn í skipulagsvinnuna (Carp, 

2004). 

 

Carp setur fram þrjár spurningar sem draga nánar fram þennan mismun í framkvæmd: 

 

1. Að hvaða marki tekur skipuleggjandinn virkan þátt í áætlun á staðnum? 

2. Telur skipuleggjandinn að þátttakendur hafi staðbundnar upplýsingar sem eru 

mikilvægar fyrir velgengni skipulagsins? 

3. Telur skipuleggjandinn að staðartengsl þátttakenda á skipulagstað veiti þeim rétt til 

þátttöku við ákvarðanatöku og framkvæmd verkefnis? (Carp, 2004) 

 

Skipuleggjendur ramma inn vinnu sína með því að nota hugtök sem lýsa stöðum sem þörf er á 

eða opið er fyrir að bæta. Þeir beita þessum hugtökum sem eru þekkt af sérfræðingum en ekki 

endilega hjá almenningi í gegnum skipulagsvinnuna, til dæmis með því að nota kort, magntölur, 

myndir, kerfis- og mannvirkjalíkön, lög, hönnunar og rannsóknaaðferðir, mikið magn gagna 

(sönnunargögn), sannfærandi rök, og svo framvegis. Engu að síður eru þessi faglegu hugtök og 

vinnubrögð ekki endilega einu hugmyndirnar sem eru uppi á skipulagsstiginu. Næstum því hver 

sem er, sem gerir sér grein fyrir að unnið sé að skipulagi/áætlun, getur haft hugmyndir, t.d. um 

það hvernig upplifun af stað er og hvað ætti eða ætti ekki að eiga sér stað þar.(Carp, 2004). 

4.2 Framkvæmd íbúaþátttöku  

Ef almenn óánægja er með ákvarðanir eða samstarf er varða hina mismunandi þætti skipulags 

geta risið upp háværar mótmælaraddir. Slík mótmæli geta haft mismunandi birtingamyndir, t.d. 

með söfnun undirskrifta, mótmælagöngur þar sem almenningur „marserar“ um með skilti sem 

sýna slagorð með eða á móti einhverju og umræður geta skapast í vef- eða fjölmiðlum.  

Í bókinni, Engaging the community in decision making (2009), voru rannsökuð tíu ólík tilvik 

skipulagsmótmæla (e. cases) og helstu áhrifavaldar þeirra. En eitt af megin markmiðum 

rannsóknarinnar var ekki síður að sjá hvort hægt væri að draga saman einhverskonar 

niðurstöður af framgöngu ólíkra þátttakenda innan þeirra. Þegar unnið var að greiningunni 
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áttuðu rannsakendur sig á því að í henni væri að finna nokkuð óvænta uppgötvun. Með því að 

bera saman og sameina niðurstöður allra tilvikana , afhjúpuðu rannsakendur einskonar feril sem 

hugmyndir þátttakenda þurftu að ferðast eftir til þess að verða áhrifavaldar í samfélagsþátttöku 

ferlinu. Þessi ferill, sem útskýrir hvernig þátttökuferlið gefur þátttakendum áhrifamikla rödd, 

virðist vera það sama í öllum tilvikunum án tillits til þeirra aðferða sem notaðar voru í 

samfélagsþátttökunni. Svo líklegt verður að teljast að ferilinn megi staðfæra á fleiri 

almenningsþátttökuferli. Ferillinn samanstendur af fjórum skrefum, sjá Mynd 4.1, og 

hugmyndir þátttakenda þurfa að komast í gegnum hvert skref í ákveðinni röð til þess að ná til 

áhrifa.  

 

Ferlið hefst með tækifæri til þess að taka þátt. Tilvikarannsóknin sýndi nauðsyn þess að hafa 

ákveðin þátttökutækifæri í upphafi til þess að eiga möguleika til áhrifum. Þátttakendur þurfa 

tækifæri til að bera fram hugmyndir (málstað) sínar á mikilvægum sviðum (e. area). Þessi 

tækifæri þurfa að vera tímabær (e. timely) og gerleg (e. feaseble) fyrir þá að taka þátt í. 

Annað skref er tjáning hugmynda (málstaðar). Tilvikin sýndu að tækifæri fyrir þátttakendur til 

þess að koma fram með sínar hugmyndir verða aðeins ef þátttakendur geta í raun tjáð mikilvægi 

þess sem þeir vilja koma fram með. Geta þeirra til að gera það veltur á aðstöðu þátttökunnar og 

þeirra spurninga sem lagðar eru fyrir þátttakendur. 

Þriðja skrefið er kynning hugmynda (málstaðar) með samskiptum. Tilvikin sýna að 

möguleikinn, fyrir hugmyndir þátttakanda á að hafa áhrif, veltur á því hvort aðrir í samfélaginu 

viti um hugmyndir þeirra og hversu vel þessir nýju þátttakendur skilji hugmyndirnar. Slík 

samskipti eru sérstaklega mikilvæg þegar þátttakendur geta ekki sjálfir framkvæmt 

hugmyndirnar eða þegar hugmyndin kallar á samvinnu margra þátttakenda. Loka skrefið er 

notkun hugmynda (Lasker, 2009, bls. 170). 

 

 

 

Mynd 4.1 Leiðin til áhrifa (Lasker, 2009, bls. 171). 
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Í rannsókninni voru hugmyndirnar sem náðu fram að ganga taldar vera þær sem voru 

áhrifamiklar- eða áhrifamestar, aðrar hugmyndir voru það ekki. Tilvikin sýndu að aðeins 

nokkrar af þeim hugmyndum sem voru framsettar og kynntar í þátttökuferlinu voru í raun 

notaðar og þessar hugmyndir ákvörðuðu síðan hvaða málefni voru rædd og hvernig þau voru 

rædd. Framkvæmd á hugmyndum ákveðins þátttakenda þarfnaðist oft stuðnings fleiri 

þátttakenda.  Það er áhugavert að sjá hvernig rannsakendur lýsa þessu ferli við boðhlaup sem 

ekki verður unnið nema með því að komast yfir marklínuna og ferillinn sjálfur sýnir nauðsyn 

þátttakenda að vera, meðal annars, afar skipulagðir, rökfastir og einbeittir. Þættir sem eru 

kannski ekki á færi einstakra borgara heldur frekar ákveðinna þrýstihópa (Lasker, 2009).  

Þekktustu og sterkustu raddir 

þrýstihópa á Íslandi eru t.d. frá 

hjólreiðamönnum og 

náttúruverndarsinnum svo eitthvað 

sé nefnt. 

Útivistarsvæði borga hafa 

mikilvægu hlutverki að gegna fyrir 

ýmsa upplifun innan þeirra en það er 

ekki síst mikilvægt að varðveita það 

andrými sem þessi svæði veita í 

borgum. Mörg dæmi eru um að sótt 

sé að slík svæðum þegar þörf er talin 

á þéttingu byggðar. Barátta íbúa um verndun grænna svæða er því víða þekkt. Á Mynd 4.2 af 

íbúum í og við Walton Hall Park í Bretlandi sem mótmæla framkvæmdum þar sem ætlað er að 

leggja grænt svæði í Everton undir íþróttaleikvang, 1000 ný heimili og 30.000 fermetra af 

húsnæði undir annað, svo sem tómstundir, verslun og veitingarekstur. Svo virðist sem barátta 

íbúa á Liverpool svæðinu um að varðveita græn svæði sé nokkuð mikil og því má sjá að margir 

minni þrýstihópar um verndun einstaka garða hafa sameinast undir slagorðinu „Save Our Green 

Space“ eða Verndum græna svæðið. (Jaleel, 2014). Þessi mótmæli og önnur sýna að oft getur 

verið betra að sameina margar raddir í eina svo auðveldara sé að hafa áhrif í skipulagi. 

 

Mynd 4.2 Verndun garða, mótmæli íbúa á Liverpool svæðinu 

(Jaleel, 2014). 

http://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/walton-hall-park-campaigners-vow-8344662
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Ef við horfum á nokkur útvistarsvæði Reykjavíkurborgar þá er auðvelt að ímynda sér þann 

missir sem upplifun af þeim getur verið verði ákveðið að byggja á þeim eða ef lokað væri á sýn 

þeirra frá mörgum eða öllum hliðum. Þannig er hægt velta því upp hvaða áhrif það myndi hafa 

að leggja eitthvað af þeim niður t.d. í nafni þéttingu byggðar eða loka á sýn til þeirra. Hvaða 

skoðanir gætu íbúar í Reykjavík sem dæmi haft á hugmyndum um að byggja við 

Reykjavíkurtjörn í nafni byggðarþéttingar eða til þess að skapa heildstæðari götumynd á 

Lækjargötuna. Á Mynd 4.3 er hægt að sjá að Lækjargatan gæti vissulega fallið betur inn í 

skilgreininguna borgargata ef það væri byggt Tjarnarmegin við hana. En er þetta það sem 

borgarbúar vilja? Er rétt að festa sig svo fast í ákveðnu götuformi að ekki sé rúm fyrir 

fjölbreytileikan og andrými innan borgarinnar. Margir af þekktustu almenningsgörðum 

borgarinnar, sjá Mynd 4.4, sem flestir hafa opna sýn inn í þá, gætu þannig verið í hættu með 

breyttum áherslum um aukinn þéttleika og bætta götumynd að sýnin að þeim gæti lokast. 

 

  
 

 

a. Öskjuhlið b. Miklatún c. Austurvöllur d. Arnarhóll 

Mynd 4.3 Lækjargata, Reykjavíkurtjörn (Samsett mynd BR/GE). 
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Mynd 4.4 Ýmsir almenningsgarðar í Reykjavík (GE). 

 

Í þessu tilliti er einnig hægt að benda á stærri garða í erlendum borgum svo sem Hyde Park, 

Battersea Park og Regents Park í London, Garðurinn við Fredriksborgkastala í Danmörku, 

Vigeland Park í Oslo; Bronx Park, New York, Central Park Manhattan sem allir hafa meira 

frekar en minna opna sýn inni í garðana frá götu.  

Íbúafundir geta því mögulega gefið almenningi kost á því að taka þátt í boðhlaupinu 

áðurnefnda. Ljóst er samt að það eru þrýstihópar með sterka sameiginlega rödd sem helst ná 

sínu fram. Gjarnan er haldið utan um slíka fundi með ákveðnum hætti svo sem „World Café“ 

og niðurstöður fundarins síðan settar saman í fundargerð.  

World Café sniðið er talið sveigjanlegt og það er því hægt að aðlaga fyrir margar mismunandi 

aðstæður. Þegar hinar sjö megin viðmiðunarreglur aðferðarfræðinnar eru notaðar samhliða, þá 

eru þær taldar stuðla að umræðu, virkri þátttöku og uppbyggjandi möguleikum til aðgerða.  

 

Helstu skrefin eru meðal annars að:  

 

1. Útskýra tilgang fundar,  

2. skapa vinalegt umhverfi á fundarstað,  

3. setja upp þær spurningar sem skipta máli,  

4. hvetja alla til þess að taka þátt,  

5. finna fjölbreytt sjónarmið,  

6. leita eftir dýpra innsæi og,  

7. deila uppgötvunum (The World Café, 2008)  

 

 

e. Reykjavíkurtjörn og Hljómskálagarður liggja við Lækjargötu. 
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Það er síðan gjarnan túlkunaratriði hverjar eru helstu niðurstöður fundar og í framhaldinu er 

skipulagsyfirvöldum í sjálfsvald sett hvort eða hverning þeir nota þessar niðurstöður. 

Niðurstöður íbúafunda geta þannig í besta falli að því er virðist leitt í ljós almenna ánægju með 

fyrirhugaða framkvæmd/áætlun en í versta falli að íbúar séu ekki almennt hlyntir 

framkvæmd/áætlun sem getur gengið á gildandi stefnu yfirvalda. Oft á tíðum getur verið erfitt 

að draga almennan samhljóm af niðurstöðu fundar þar sem raddir fólksins endurspegla gjarnan 

ólík sjónarmið. Þátttaka almennings á íbúafundum þýðir þannig ekki endilega að raddir þeirra 

munu heyrast eða að skoðanir þeirra muni hafa einhver áhrif að ráði í áætlanagerðini. Raddir 

og þannig sjónarmið skipulögðustu þrýstihópanna eða hlaupararnir í boðhlaupinu svokallaða 

munu þannig verða ofaná í umræðunni líkt og áður hefur verið nefnt. Íbúafundir eru gjarnan 

haldnir eftir að ákvörðun um framkvæmdir/áætlun hefur verið tekin og jafnvel eftir hönnun 

svona eins og meira til málamiðlunar og/eða vegna gildandi regluverks. 

Til þess að bæta gæði þeirra niðurstaðna sem koma af íbúafundum og auðvelda túlkun á 

áherslum íbúa innan þeirra getur verið þörf á að borgin tileinki sér skipulagðari aðferðir til þess 

að halda utan um þennan þátt og ekki síst að raunverulega leita eftir samráði frekar en 

einfaldlega draga saman helstu atriði sem upp koma á fundunum. Þörfin á sjónrænni aðferðum 

við íbúaþátttöku hefur verið meira upp á borðum fræðimanna síðastliðin ár. Það er ekki síst 

vegna þess að tækninni á þessu sviði hefur fleygt mikið fram og er orðin mjög aðgengileg. Dr. 

Kheir Al-Kodmany hefur unnið að þróun sjónrænna aðferða við skipulagsvinnu og hönnun með 

öflugum tölvutækum aðferðum og hefur skapað sér nafn með útgáfu efnis því tengdu (Kheir 

Al-Kodmany, e.d.). Árið 1999 gaf hann frá sér fræðigrein sem fjallar um hvernig tölvutæknin 

getur auðveldað samráðsferli við endurhönnun gatna. Í grein sinni byrjar hann á því að fjalla 

um hvernig ýmsir fræðimenn hafa bent á kosti og ávinninginn af breiðu samfélagsamráði við 

ákvarðanir í skipulagi og sumir þeirra hafa jafnvel gengið svo langt að segja að hið sjónræna sé 

einn helsti lykillinn að góðum árangri í almennings þátttöku vegna þess að það er það tungumál 

sem allir þátttakendur í samráði, hvort heldur sem þeir hafi tæknilega bakgrunn eður ei, skilji 

(K Al-Kodmany, 1999). Greinin fjallar síðan um ákveðið dæmi er varðaði samráðsferli í 

gatnaendurhönnun.  

Notast var við þrjár megin sjónrænar aðferðir í röð hönnunarfunda (e. workshop). 

Hönnunarteymi var myndað úr 25 ólíkum íbúum/hagsmunaðilum, aðili frá háskólanum sem 

vann að þróunarverkefninu , tveir arkitektar, tveir skipulagsfræðingar og listamaður. Tæknin 

sem var notuð var GIS, listamaðurinn notaði rafrænt teikniborð/bretti og myndbreytingaforrit 

(Photoshop) (K Al-Kodmany, 1999).  Niðurstöðurnar af þessum aðferðum voru verulega 

jákvæðar. GIS gögnin (kort og sjónræn gögn) veittu þátttakendum ríka uppsprettu- og samhengi 
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upplýsinga. Þau hjálpuðu þátttakendum við að greina vandamál og auðvelduðu samstöðu. 

Listamaðurinn hjálpaði við að afhjúpa mikilvæg málefni, hamlanir og tækifæri. Teikningar og 

skýringar listamannsins aðstoðuðu við að setja saman einskonar söguborð af samskiptum funda 

þó þau hafi ekki verið sett fram sem endanleg niðurstaða. Á framhalds fundum var notast við 

myndbreytingar. Myndirnar sem voru unnar og kynntar sýndu raunsærri og nákvæmari 

framsetningu á þeim hugmyndum sem fólk hafði lýst á fyrri stigum. Almenn ánægja var hjá 

íbúum með niðurstöðurnar enda vörpuðu þær fram á nýstárlegan hátt hönnunaróskum íbúanna 

sjálfra. Teymið sem vann að þessu telur að notkun þessarra myndrænu tækni geti verið 

mikilvægt framlag til þróunar í áætlanagerð og hönnun, og sé mikilvægt framtíðarskef í listinni 

að hanna með fólki (K Al-Kodmany, 1999). Og þannig stuðla að raunverulegu samstarfi. 
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5 Endurhönnun gatna í Reykjavík 

Undanfarin ár hefur verið farið í endurhönnun á ýmsum 

götum innan Reykjavíkur þar sem áhersla hefur verið 

lögð á að bæta göturýmið og auka vægi gangandi- og 

hjólandi umferðar um þær. Eftirfarandi kafli dregur 

saman forsendur og aðgerðir endurhönnunar eða 

fyrirhugaða endurhönnun nokkurra almennra 

gatnatilvika í Reykjavík. Göturnar, eða götuhlutarnir sem 

fjallað verður um eru Skeiðarvogur, Langahlíð, 

Hverfisgata, Hofsvallagata, Borgartún og Suðurlandsbraut, sjá Mynd 5.1. 

Leitað var til Reykjavíkurborgar vegna gagna um hönnunarferli gatnana og er þau notuð að 

einhverju marki í eftirfarandi umfjöllun en raunin varð sú að auðveldara var að rekja almenna 

umfjöllun úr blaðaumfjöllunum og greinargerðum um íbúafundi.  

5.1 Skeiðarvogur 

Lýsing götu: Skeiðarvogur er í Laugardals 

borgarhlutanum, hann liggur á milli Sæbrautar og 

Miklubrautar. Umfjöllunin hér fjallar þó einkum um 

götuna á milli Sæbrautar-Gnoðarvogs, sjá Mynd 

5.2. Langholtsvegur liggur þvert yfir götuna en að 

auki liggja þar að fleirri götur. Við götuna standa 

bæði Menntaskólinn við Sund og Vogaskóli. Í dag 

er Skeiðarvogur skilgreindur sem aðalgata-

borgargata samkvæmt aðalskipulagi 2010-2030 

fyrri skilgreining fellur niður enn hún var tengibraut. Hámarkshraði við götuna er 30 km.. 

 

    

Mynd 5.3 Yfirlitsmyndir af Skeiðarvogi (GSV). 

 

Eins og sjá má af Mynd 5.3 snúa flest húsin á þessum götukafla ekki með andlitin/framhliðar 

húsanna að götunni og tengjast því aðeins að takmörkuðu leiti göturýminu. Það sem er einna 

Mynd 5.2 Skeiðarvogur, á milli Sæbr. og 

Gnoðarvogs (BVS). 

Mynd 5.1 Umfang umfjöllunar (BVS). 
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mest afgerandi við götuna í dag eru langar gróðureyjur á milli akreina og girðingar. Gatan er 

þannig klofin frá einni hlið til annarar. Ekki er sérstakur hjólastígur í götu. Við götuna liggja 

einnig hliðargötur sem innihalda bílastæði íbúa. 

 

Helstu forsendur breytinga og aðgerðir.  

Árið 1997 óskaði foreldrafélag Langholts- og Vogaskóla eftir því að Álfheimar, Holtavegur og 

Skeiðarvogur yrðu flokkaðar sem safnbrautir en ekki tengibrautir til þess að hægt væri að ná 

niður umferðahraða við göturnar. Einnig var óskað eftir því að Skeiðarvogur yrði mjókkaður 

vegna þess að umferð um götuna væri of mikil. Fram kom stuðningsyfirlýsing frá kennarafélagi 

Vogaskóla vegna málsins ásamt undirskriftalista ríflega 2000 íbúa. Íbúar höfðu barist fyrir 

umbótum í 2-3 ár. Íbúar töldu að kröfur þeirra væru í beinu samræmi við þá nýtt Aðalskipulag 

borgarinnar þar sem kveðið var á um markmið til þess að stuðla að öruggari og vistvænni 

umferð um borgina. Einnig kom fram að mikill umferðarhávaði bærist inn í skólastofur. Jákvæð 

viðbrögð borgaryfirvalda um að fækka akreinum komu fram við afhendingu undirskriftalistans 

(„Mótmæla aukinni umferð við Langholts- og Vogaskóla.“, 1997). Það voru því íbúar og 

skólayfirvöld sem voru helsti hvatinn að breytingunum sem voru unnar í framhaldinu. Það er 

áhugavert að sjá að foreldrafélagið taldi þörf á því að færa flokkun götunnar frá því að vera 

tengibraut yfir í að vera safnbraut til þess að hægt væri að leggjast í þær endurbætur sem þeir 

óskuðu eftir. Helstu kröfur þeirra voru að fækka bílum, minnka hraða auka öryggi og draga úr 

hávaðamengun. Ekki virðist hafa verið lögð áhersla á að leggja hjólastíga í götuna samhliða 

þessum endurbótakröfum. Í kjölfar þessara krafna var samþykkt í skipulagsráði að unnin yrði 

ný útfærsla á götunni þ.e. ein akrein í hvorra átt í stað tveggja og hún send íbúasamtökum til 

skoðunar og breytingar síðan auglýstar („Skeiðarvogur verður þrengdur“, 1998). 13. febrúar 

1998 var Skeiðarvogur, þrenging götu tillaga auglýst til kynningar í Dv. Þrengingin var hugsuð 

í tilraunaskini í eitt ár („Skeiðarvogur, þrenging götu“, 1998). Aðgerðirnar sem farið var í voru 

einfaldar og ódýrar og ætlunin var að setja lokanir með steinum („Skeiðarvogur verður 

þrengdur“, 1998).  

Hafist var handa á ný við breytingar á Skeiðarárvogi (endurbætur) árið 2004. Verkinu var skipt 

í tvo hluta. Suðurhlutanum sem lauk í júlí 2004 og norðurhlutanum sem lauk annars vegar í. 

ágúst og hins vegar nóvember 2014. Helstu breytingar norðanmegin fólust í endurbyggingu 

götu, færslu niðurfalla, gerð ljósagatnamóta, endurnýjun strengja, kaldavatnslagna og 

uppsetningu ljósastaura. Sunnanmegin fólst verkið í lagfæringum á sigi norðan við mislæg 

gatnamót Skeiðarvogs og Miklubrautar. Einnig var ákveðið að bæta við gerð strætóbiðstöðva 
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vegna nýs leiðakerfis strætó (Hnit Verkfræðistofa, e.d.-a). Góð sátt virðist hafa verið með 

framkvæmd, enda var þátttaka íbúa mikil frá upphafi til loka hönnunarferilsins. 

5.2 Langahlíð 

Lýsing götu; Í Hlíðahverfi í Reykjavík liggur 

Langahlíð frá gatnamótum Háteigsvegar og 

Nóatúns í norðri til hringtorgs við vesturenda 

Hamrahlíðar í suðri. Hér er að mestu fjallað um 

Lönguhlíð milli Miklubrautar til hringtorgs sjá 

Mynd 5.4. Hámarkshraði í götunni er í dag 50km. 

Gatan var áður skilgreind sem tengibraut 

(Reykjavíkurborg, 2014) en er nú aðalgata-

borgargata. 

 

Helstu forsendur breytinga og aðgerðir. 

Langahlíðin var í fyrstu með tvær akreinar í hvora átt í beint í gegnum mitt hverfið og tók inná 

sig sífellt þyngri gegnumstreymisumferð gjarnan með hraðakstri. Börn íbúa í nálægum 

hverfishlutum þurftu að fara yfir götuna á leið sinni í skóla og því höfðu íbúar lengi barist fyrir 

því að gatan yrði þrengd og gegnumstreymi bíla minnkað. Því var það árið 2006 að Langahlíðin 

var þrengd í eina akrein frá Hamrahlíð að Miklubraut. Þessi framkvæmd markaði tímamót í 

umferðarskipulagsmálum í Reykjavík, því í fyrsta skiptið var sett upp hjólarein samhliða 

akbraut. Skiptar skoðanir voru um þessa framkvæmd og nokkuð bar á því að bílum væri lagt á 

hjólareinina. Þó var sjálfsagt mesti gallinn við þessa framkvæmd að hjólareinarnar tengdust 

engu öðru. Á heimasíðu fjallahjólaklúbbsins má sjá að þessar hjólareinar þóttu í raun vera hin 

mesta furðusmíð og hönnun í raun ekki gerð fyrir hjólandi heldur var aðal tilgangurinn að hægja 

á umferð (Páll Guðjónsson, 2013) Árið 2008 var ætlunin að nyðri hluti Lönguhlíðar yrði tekinn 

til endurskoðunar. Það var ósk íbúasamtakana að Langahlíðin verði einbreið gata alla leið og 

að í fyrirhugðum framkvæmdum, nái nýjar hjólareinar allar leið yfir á Laugaveg (Íbúasamtök 

3. hverfis, e.d.) Gatnamót Miklubrautar og Lönguhlíðar töldust árið 2003 vera þröskuldur í 

gatnakerfinu, hafa lélegt þjónustustig og tíð umferðarslys samkvæmt frumdrögum 

áfangaskýrslu. Uppi voru hugmyndir um að færa hluta Miklubrautar á milli 

Bústaðavegar/Snorrabrautar og Stakkahlíðar niður í stokk eða stokka. Vinnuhópurinn sem stóð 

að skýrslunni taldi að stokkarnir væru æskilegir í einhverri mynd (Vegagerðin, 2003). Aftur 

voru það íbúar sem óskuðu eftir aðgerðum til þess að bæta umferðaröryggi ekki síst barna. Árið 

Mynd 5.4 Langahlíð, á milli Hamrahlíðar að 

Miklubrautar (BVS). 
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2014 var ekið á unglingspilt á hjóli (Sunna Karen Sigþórsdóttir, 2014) og í kjölfarið heyrðust 

enn á ný raddir áhyggjufullra íbúa hverfisins sem óskuðu eftir að hámarkshraði yrði lækkaður 

í 30km.(Sunna Karen Sigurþórsdóttir, 2014). Ekki hefur orðið að því enn. Það voru því íbúarnir 

sjálfir sem óskuðu eftir aðgerðunum í götunni fyrst og fremst vegna þveranna barna yfir götuna. 

Borgaryfirvöld virðast hafa ákveðið að nota tækifærið ,þegar það þótti sýnt að það þurfti að fara 

í verulegar aðgerðir á götunni, til þess að hanna inn í hana fyrstu hjólarein borgarinnar. 

Gangnrýni á hjólareinina sem slíka virðist fyrst og fremst hafa verið vegna þess að hún tengdist 

ekki neinu öðru, enn einhvers staðar varð þessi vegferð að bættum hjólreiðum að hefjast. 

5.3 Hverfisgata 

Lýsing götu Hverfisgata liggur 

samsíða Laugavegi frá Hlemmi að 

Lækjargötu í gamla miðbæ 

borgarinnar og í einu af þéttasta svæði 

hennar, sjá Mynd 5.5. Hámarkshraði 

götunnar í dag er 30km. Samkvæmt 

núgildandi aðalskipulagi telst 

Hverfisgatan vera borgargata. 

 

Helstu forsendur breytinga og aðgerðir 

20. ágúst 2010 var tekin til notkunar 

fullbúinn tímabundinn hjólastígur á 

Hverfisgötunni á vegum 

Reykjavíkurborgar. Þetta átti að vera 

einskonar tilraunaverkefni sem ætlað 

var að standa frá 20 ágúst út 

september. Sagt var að markmiðið 

með þessari tilraun væri að vekja 

athygli á Hverfisgötunni, 

möguleikum hennar og sérstöðu og 

gera hjólreiðar að fullgildum 

samgöngumáta á þessari leið. 

Hjólastígurinn skapaði heilmiklar 

umræður um samgöngumál í borginni og fékk hún misgóðar undirtektir. Framkvæmdin fól 

Mynd 5.6 Máluð hjólarein („Hjólarein á Hverfisgötu“, 

2010). 

Mynd 5.5 Hverfisgata (BVS). 
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meðal annars í sér að 35 bílastæði sunnanmegin götu voru fjarlægð og máluð "hjólarein" Mynd 

5.6 upp Hverfisgötuna í austurátt en niður götuna í vesturátt voru málaðir hjólavísar á akrein 

(„Hjólarein á Hverfisgötu“, 2010). Einhver andmæli voru þegar bílastæðin voru fjarlægð. Eins 

mátti heyra gagnrýnisraddir yfir því að stígurinn var ekki hannaður sólarmegin götu og því mátti 

á sólskinsdögum sjá að hjólreiðamenn notuðu aðallega þá hlið götunar þar sem þeir gátu látið 

sólina verma sig. 

Árið 2014 lauk metnaðarfullu verki við heildarendurhönnun Hverfisgötu eftir hið fyrra 

tímabundna sem einungis var tilraun. Framkvæmdirnar voru áfangaskiptar: („Hverfisgata“, 

2014). Haldinn var kynningarfundur um kaflann frá Vitastíg upp að Snorrabraut þann 13. mars 

2014 („Áfram betri Hverfisgata“, 2014). Meðal helstu breytinga á götunni voru, sjá Mynd 5.7: 

Nýtt yfirborð götu og gangstétta, snjóbræðsla sett í gönguleiðir, hjólareinar. Gatnamót voru 

steinlögð og upphækkuð, götutré gróðursett, hjólareinar beggja vegna götu og hjólastígar 

malbikaðir, öryggi hjólandi, gangandi og akandi vegfarenda var þannig bætt, strætisvagnar sem 

fara um Hverfisgötu stöðva í götunni og hjólandi vegfarendur fara aftur fyrir strætóskýli svo 

eitthvað sé nefnt („Hverfisgata“, 2014).  

 

Mynd 5.7 Hverfisgata („Hverfisgata“, 2014). 

 

Flestar óánægju raddirnar sem heyrðust vegna framkvæmdanna voru vegna rasks, bæði vegna 

aðkomu og viðskipta og hávaða á meðan á framkvæmdunum stóð (Umhverfis- og 

skipulagssvið, 2013). Einn af þeim sem þó gagnrýndi hönnunarþátt framkvæmdanna árið 2014 

var Arnar Helgi Lárusson, formaður SEM og keppnismaður í hjólastólaakstri. Arnar taldi að 

við hönnun götunnar hafi algerlega misfarist að gera hana hjólastólavæna (Ingólfur Sigurðsson, 

2014). Samkvæmt skipulagsreglurgerð á að gera ráð fyrir; „að aðgengi allra að mannvirkjum 

sé tryggt og að sérstakt tillit sé tekið til þarfa barna, fatlaðra og aldraðra við tilhögun og hönnun 

mannvirkja og almenningsrýma.”(Skipulagsreglugerð nr. 90/2013)  

Að öðru leyti virðist sem að nokkuð margir hafi verið ánægðir með hönnun Hverfisgötu. Ekki 

voru á öldum ljósvakans miklar óánægju raddir eins og komu fram við fyrra tilraunaverkefnið. 
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Það er því hægt að segja að framkvæmdin sé vel heppnuð og bæti borgarlandið. Hverfisgatan 

er líka gata sem er vel til þess fallinn að taka við þessum breytingum, gatan uppfyllti jafnvel 

fyrir framkvæmdir mörg af þeim atriðum sem fræðimaðurinn Jan Gehl telur að þurfi til þess að 

skapa fallega götumynd svo sem hlutföll bygginga og rýmið á milli þeirra, andlit húsa snúa að 

götu, hús standa þétt upp við götuna, staðsetning götunnar í miðborginni, verslun og þjónusta í 

og við götu ekki síst á fyrstu hæðum bygginganna, þétt byggð með bæði verslunarhúsnæði, 

íbúðarhúsnæði og ferðamannaiðnaði og fl. Eftir framkvæmdirnar hefur þetta verið rammað enn 

betur inn og fegrað og möguleikar götunnar nýttir mun betur. 

5.4 Hofsvallagata 

Lýsing götu. Hofsvallagata er í vesturbæ og á 

Melunum í Reykjavík. Hún liggur frá Túngötu í 

norðaustri til Ægisíðu í suðvestri, sjá Mynd 5.8. 

Hámarkshraði á henni er 50 km/klst. Í 

Aðalskipulagi 2010-2030 er Hofsvallagata 

skilgreind sem borgargata en bar áður 

skilgreininguna tengibraut. Ýmsar breytingar 

hafa verið gerðar á hluta götunnar að undanförnu 

neðan Hringbrautar  

 

Helstu forsendur breytinga og aðgerðir 

Lagt var upp með tímabundnar aðgerðir til að bæta ásýnd götunnar og umferð fyrir hjólandi 

og gangandi vegfarendur. Þetta töldu borgaryfirvöld vera upphafspunkt samráðs við íbúa og 

einstakt tækifæri til að kanna viðbrögð meðal vegfarenda og íbúa áður en ráðist yrði í 

varanlega hönnun. Breytingarnar voru í samræmi við stefnu AR („Hofsvallagötu breytt í 

samræmi við nýtt aðalskipulag“, 2014). 

Líkt og gert var með Hverfisgötuna var hafin vinna í júlílok 2013. Settir voru hjólastígar beggja 

vegna götu, hugað var að bættri aðkomu strætó ásamt því að fegra götuna með blómakerjum, 

fuglahúsum, bekkjum og litríkum fánum. Hjólastígarnir voru málaðir í litríkum litum. Einnig 

var ætlunin að hækka palla við strætisvagnastöðvar til þess að auðvelda aðgengi hreyfihamlaðra 

og barnafólks. Ekki voru lengur bílastæði beggja vegna götu heldur einungis vestan megin 

(„Hofsvallagata máluð í líflegum litum“, 2013). Í skilagrein eftirlits um verkið „Hofsvallagata-

Hjólareinar 2013“ kemur fram að verkið feli í sér gerð hjólareina, umhverfisfegrun og gerð 

strætóbiðstöðvar við götuna milli Hringbrautar og Hagamels. Hjólareinarnar voru afmarkaðar 

Mynd 5.8 Hofsvallagötu neðan Hringbrautar 

(BVS). 
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frá akbrautum beggja vegna með máluðum línum auk málunar hjólamerkja. Settir voru 

gróðurkassar á málaða fleti sem afmarkaðir voru frá akbraut með máluðum járnstöngum með 

áföstum veifum og fuglahúsum. Í framhaldi af athugasemdum frá íbúum var ákveðið að 

framkvæma frekari breytingar í desember 2013. Breytingarnar fólust í fræsingu á akreinalínum, 

uppsetningu á umferðarmerkjum og hellulögn á kantsteini. Fjarlægð voru járnrör, flögg, 

fuglahús ásamt yfirborðsmálningu til þess að fjölga bílastæðum og fl., sjá Mynd 5.9 (Hnit 

Verkfræðistofa, e.d.-b, bls. 1) 

 

 

Mynd 5.9 Brotin lína ,máluð heil eftir aths. lögreglu (Hnit Verkfræðistofa, e.d.-b, bls. 6). 

 

Ýmsa gagnrýni mátti heyra um endurhönnunarþætti Hofsvallagötu. Í bréfi, (dags.16.ágúst), 41 

íbúa til Gísla Marteins Baldurssonar, formanns Hverfisráðs Vesturbæjar, gagnrýna íbúarnir að 

að breytingarnar hafa verið illa kynntar fyrir bæði íbúum og öðrum hagsmunaaðilum við 

götuna. Meðal þess sem kom fram í bréfinu var að aðgengi að Melabúðinni hafi verið gert verra, 

aðgengi íbúa að heimilum sínum austan Hofsvallagötu hafi versnað mikið og mikill skortur sé 

á bílastæðum við Hofsvallagötu. Eftir að bréfið var sent söfnuðust nokkur hundruð undirskriftir 

fólks sem mótmæltu breytingunum. Sá undirskriftarlisti var lagður fram í Melabúðinni af íbúum 

við Víðimel (Hanna Rún Sverrisdóttir, 2013) 

Samkvæmt frétt Vísis frá ágúst 2013 taldi Samgöngustjóri Reykjavíkurborgar það vera ólíklegt 

að umferð myndi leita annað við þrengingu Hofsvallagötu. Hann ítrekaði að þeir sem hafi 

upphaflega átt hugmyndina að breytingunum hafi verið íbúar við götuna og minnti á að 

ómögulegt sé að gera öllum til geðs (Kjartan Hreinn Njálsson, 2013b). Áhrif þrengingar á 

Hofsvallagötu voru könnuð með umferðartalingu á Hofsvallagötu og nokkrum öðrum götum á 

Högunum 2. og 3. október 2013 hún leiddi í ljós að þrenging götunnar varð til þess að umferð 

í öðrum götum í hverfinu jókst um allt að 1000 bíla á sólahring. Þetta var í samræmi við þær 

ábendingar sem íbúar höfðu sjálfir komið fram með (Umhverfis- og skipulagsráð, 2014). Þetta 
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hjóta því að teljast verulega neikvæð áhrif inn í nálægar íbúagötur. Íbúar óskuðu eftir því að 

hjólastígar færðust upp á gangstétt nálægt ljósunum við Hringbraut svo hægt væri að hafa þar 

tvær akreinar áfram. Eins var óskað eftir útskoti fyrir strætó svo hann stoppaði ekki alla umferð 

(Valur Grettisson, 2013). 

 

Einar Kristjánsson sviðstjóri skipulags-og þróunarsviðs hjá strætó gagnrýndi að ekki hafi verið 

haft samráð við strætó vegna framkæmdanna og benti á að umferðateppur hafi myndast á 

götunni. Guðbrandur Sigurðson aðalvarðstjóri umferðardeildar gagnrýndi að 

umferðarmerkingar væru ekki samkvæmt reglugerðum og því varasamar (Kjartan Hreinn 

Njálsson, 2013a). Á íbúafundi í Hagaskóla Vesturbæ Reykjavíkur, vegna breytinga á 

Hofsvallagötu, kom enn á ný fram óánægja íbúa með lítið samráð og baðst sviðsstjóri umhverfis 

og skipulagssviðs borgarinnar afsökunar á samráðleysi, það hafi þó ekki verið með vilja gert 

(RÚV, 2013) 

 

Þann í nóvember 2013 voru enn á ný fyrirhugaðar framkvæmdir á Hofsvallagötu þar sem vinna 

átti samkvæmt tillögum sem gerðar voru í samráði við íbúa í Vesturbæ. Að þessu sinni átti að 

fjalægja hluta af þeim breytingum sem gerðar voru í júlí. Bílastæðum að vestanverðu átti að 

fjölga á ný, fuglahús og flögg tekin niður, eyja að austanverðu tekin burt og miðlína löguð að 

norðanverðu. Áætluð verklok voru í desember 2013. („Hofsvallagötu breytt í samræmi við nýtt 

aðalskipulag“, 2014).Endurhönnun á Hofsvallagötu milli Hringbrautar og Ægisíðu var aftur í 

burðarliðnum í febrúar 2014 og var staða breytinga kynnt fyrir umhverfis- og skipulagsráði 

Reykjavíkur. Samráð var haft við íbúa og opinn íbúafundur boðaður. („Hofsvallagötu breytt í 

samræmi við nýtt aðalskipulag“, 2014). 

 

Fjölmargar hugmyndir komu frá íbúum á íbúafundi sem haldin var 18 mars 2014. Skoðanir 

varðandi endurhönnun götunnar voru skiptar en þó mátti greina samhljóm samkvæmt því er 

fram kemur á fréttavef reykjavíkurborgar („Niðurstöður íbúafundar um endurhönnun 

Hofsvallagötu | Reykjavíkurborg“, 2014), slíkt má þó ætla að hver og einn þurfi að túlka fyrir 

sig. Margir höfðu áhyggjur af öryggismálum við götuna og sögðu hraðakstur vera á neðsta kafla 

hennar. Hvatt var til þess að umferðarhraði yrði lækkaður. Frá efsta punkti Hofsvallagötu er 

bein sjónlína niður að sjó. Íbúar töldu mikilvægt að gróður sem notaður verður til þess að fegra 

götuna myndi ekki skyggja á þessa sjónlínu. Fram komu þau sjónarmið að aðliggjandi garðar 

við Hofsvallagötu séu grónir með háum trjám og því sé nægur gróður við götuna. Þá heyrðust 

þau sjónarmið á fundinum að endurgerð götunnar eigi að vera í stíl við hverfið og varast beri 
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of mikla litagleði við endurhönnun hennar. Gagnrýni sem hefur án efa komið í kjölfarið á fyrri 

breytingum þar sem mikil litagleði var ríkandi. Afstaða til hjólastíga við götuna var misjöfn þar 

sem ýmist er lagt til að fjarlægja þá, færa í aðrar götur, bæta tengingar, breikka eða mjókka. Þá 

var bent á kosti þess að opna botnlangagötur að Hofsvallagötu þar sem það gæti dreift 

umferðarálagi um hverfið. Niðurstöðum íbúafundar mun vera ætlað að vera hafðar til hliðsjónar 

við endurhönnun götunnar („Niðurstöður íbúafundar um endurhönnun Hofsvallagötu | 

Reykjavíkurborg“, 2014). Á öldum ljósvakans er að finna skemmtilega athugasemd við 

fuglahúsin sem sett voru upp um tíma. Spurt er hvort „ætlunin sé að loka Hofsvallagötu yfir 

varptíman?“(Eiríkur Jónsson, 2013b). 

5.5 Borgartún 

Lýsing götu Borgartún liggur í 

Laugardalnum. Hér verður fjallað um 

Borgartún frá Snorrabraut að Sóltúni, sjá 

Mynd 5.10. Áhugavert er að gatan er ekki 

flokkuð sem aðalgata í AR, heldur einungis 

borgargata þrátt fyrir að í götunni séu 

gríðarmargar verslanir, veitingastaðir og 

skrifstofuhúsnæði svo eitthvað sé nefnt. Gatan var áður skilgreind sem tengibraut.  

 

Helstu forsendur breytinga og aðgerðir:  

Árið 2013 var hafist handa við endurhönnun Borgartúns frá Snorrabraut að Sóltúni, sjá Mynd 

5.11og Mynd 5.12. Akreinum var fækkað og gangstéttir voru ýmist endurnýjaðar og lagðar 

nýjar sunnan götunnar. Aðskildir einstefnu hjólastígar voru lagðir beggja vegna götunnar milli 

Katrínartúns og Sóltúns. Vestan Katrínartúns var lagður hjólastígur sunnan götu. Gróður var 

settur milli götu og hjólastíga. Skipt var um ljósastaura. Fjórum miðeyjum var bætt við til að 

auðvelda gangandi vegfarendum þverun götunar. Bílastæðum var fækkað all verulega. Vestan 

Katrínartúns fækkaði bílastæðum úr 56 í 36 en austan Katrínartúns voru öll bílastæði í götunni 

aflögð („Endurnýjun Borgartúns“, 2013). 

Mynd 5.10 Borgartún (BVS). 
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Mynd 5.11 Endurhönnun Borgartúns („Endurnýjun Borgartúns“, 2013). 

 

Mynd 5.12 Þversnið af Borgartúni („Endurnýjun Borgartúns“, 2013). 

 

Kynningarfundur um framkvæmdirnar var haldinn 6. júní. Þeir sem vildu kynna sér málið nánar 

voru hvattir til að mæta („Borgartúni breytt í sumar“, 2013). Ekki virðist hafa verið gerð 

fundargerð um fundinn eða niðurstöður hans. 

Í október 2014 var haldinn annar fundur þar sem ræða átti þær miklu breytingar sem orðið höfðu 

í Borgartúninu. Á fundinum greindu borgaryfirvöld frá framtíðarsýn um Borgartúnið.  

Umhverfis- og skipulagssvið boðaði til fundar við íbúa og hagsmunaaðila til að upplýsa um 

deiliskipulagsáætlanir, gatnaframkvæmdir og umferðartalningar í Borgartúninu.  Þar var meðal 

annars nefnt að það væri talið eftirsóknarvert að fjölga íbúum við Borgartúnið til þess að skapa 

meira líf í götunni. Sagt var að ekki hefði dregið úr bílaumferð í götunni þrátt fyrir kvartanir 

um hægari umferð. Hjólreiðafólki fjölgaði stórlega eða um 440% á milli áranna 2013-2014.. 

Strætó var sagður taka sitt pláss í göturýminu enn hann tæki á sama tíma marga farþega. Lýsing 

á akbraut teldist góð enn það þyrfti að bæta lýsingu á göngu- og hjólreiðastígum. 

Veitingastöðum í Borgartúninu hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Fundurinn var talinn vel 

sóttur og líflegar umræður sköpuðust. Í  
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þeim kom meðal annars fram sú skoðun að það væri hönnunarslys að taka af útskot fyrir strætó 

í götunni, Skoðanir á fundinum voru skiptar („Fundur um breytingar við Borgartún og 

framtíðarsýn borgaryfirvalda“, 2014). 

Vinnufundur: Framkvæmdir í Borgartúni fara misvel í íbúa en almennt þykir þörf á að fækka 

bifreiðum i götunni.Skelfilegar hellulagnir í Borgartúni. Vont að hafa ekki útskot fyrir strætó 

sem veldur umferðatöfum. (Reykjavíkurborg, 2013a). Í Borgartúninu hafa risið mjög háar 

byggingar ásamt því að gatan sjálf var tekin í gegn. Sitt sýnist hverjum um þær framkvæmdir. 

Guðfinnu Jóhannsdóttur, borgarfulltrúa, lýst ekkert sérstaklega vel á þær. Fyrir hennar smekk 

er gatan þröng, lýsingin röng og hjólastígarnir skapa hættu. Það getur verið erfitt að átta sig á 

hvar innkeyrslur eru vegna “köflóttra” stétta og á háannatíma tekur tíma að komast út á götuna. 

Á göngu og hjólastígana loka bílarnir þegar þeir reyna að komast út á götuna (Guðfinna Jóhanna 

Guðmundsdóttir, 2014). Það er sem sagt hægt að finna að mörgu í hönnun Borgartúnsins sem 

íbúar borgarinnar eru ekki sáttir við, svo sem efnisnotkun í hellulögn, lýsing, þröng gata, ekkert 

útskot fyrir strætó, hættulegir stígar og umferðarteppa í það minnsta á álagstímum. Hvort þessar 

skoðanir eru algildar fyrir meirihluta íbúa er annað mál. 

5.6 Suðurlandsbraut (Þróunarás) 

Lýsing götu. Suðurlandsbraut er innan  

Laugardalshverfis. Hér er fjallað sérstaklega um 

umdeildan götukafla milli Grensásvegar-Reykjavegar 

(„Stórhýsi verða ekki byggð í Laugardal“, 1999), sjá 

Mynd 5.13. Hámarkshraði er 50 km. Gatan hefur nú 

þríþætta skilgreiningu; sem Aðalgata, Borgargata og 

sem breiðgata og einnig er talað um að Suðulandsbraut 

sé einskonar línuleg miðborg og hluti af svokölluðum 

þróunarás  

 

Mynd 5.13 Suðurlandsbraut milli Grensás- 

og Reykjavegar. Örin bendir á götuhlutann. 

(BVS). 
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Helstu forsendur breytinga: Helstu forsendur 

AR varðandi þróunarásinn á þessum götukafla 

er þétting byggðar meðfram honum og samhliða 

er lykilatriði að endurhanna gatnaumhverfið. Til 

þess að af þessu megi verða er gert ráð fyrir nýju 

byggingarsvæði norðan Suðurlandsbrautar í 

jaðri Laugardals. Nýir byggingarreitir eru ekki 

taldir ganga á græna útivistarsvæði dalsins, 

heldur er nefnt að þeir liggi að mestu innan 

núverandi götukassa Suðurlandsbrautar. Það er 

því talin þörf á að endurhanna eða skipuleggja 

þennan kafla, sjá Mynd 5.14 (Suðurlandsbrautar 

sem breiðgötu ásamt bílastæðum sunnan götunnar (Reykjavíkurborg, 2014). Samkvæmt lögum 

um umhverfismat áætlana skal taka saman umhverfisskýrslu sem gerir grein fyrir niðurstöðum 

mats á umhverfisáhrifum skipulagsins og forsendum þess (VSÓ Ráðgjöf, 2013). Í yfirliti yfir 

helstu umhverfisáhrif í Laugardal er talið að uppbygging við Suðurlandsbraut/Laugardal hafi 

óveruleg neikvæð áhrif en huga þurfi að því að þrengja ekki að útivistar- og íþróttasvæðum 

vegna uppbyggingarinnar (VSÓ Ráðgjöf, 2013). 

Í umhverfismati AR kom fram, að samkvæmt íbúafundi í mars 2012, þá væri þörf á að efla 

Laugardalinn sem þungamiðju borgarhlutans, gæta að því að girða dalinn ekki of mikið. Sumir 

töldu að skorið væri á útsýni inn í dalinn með áformum um Suðurlandsbraut sem borgargötu og 

aðrir nefndu að það þyrfti að reisa lægri byggð en áætlað væri (VSÓ Ráðgjöf, 2013). Í 

skýrslunni kemur fram að almenn ánægja sé með þéttingarásinn, sú niðurstaða hlýtur að vera 

umdeild. 

 

Þessi götukafli Suðurlandsbrautar við Laugardalinn er líklegast einn sá umdeildasti í 

þróunarásnum. Það er hugsanlega þörf á því að gera grein fyrir því að í sögulegu samhengi 

tengist umræðan um hann einungis að hluta til heildarumræðu um hinn svokallaða þróunarás 

og því að borgin telji nú þörf á að hafa byggingar meðfram Suðurlandsbraut beggja vegna til 

þess að búa til sem æskilegasta götumynd samkvæmt einhverjum erlendum fyrirmyndum um 

breiðgötu. Jafn mikið ef ekki meira snýst umræðan um hann að því að vernda dalinn sjálfan 

gegn fleirri byggingum eða gæta þess að það sem byggt verði sé til þess fallið að styrkja þá 

starfsemi eða svipaða og þá sem nú er til staðar; fyrir svo sem íþróttaiðkun, útivist, möguleika 

til tónleikahalds og hugsanlega einfaldlega sem grænt andrými innan borgar.  

Mynd 5.14 Þróun Suðurlandsbr. (Reykjavíkurborg, 

2014a, bls. 43). 
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Þessi umræða um uppbyggingu í og við dalinn er álíka ný og hún er gömul. Í viðtali við Rolf 

Johansen stórkaupmann og fyrrum íbúa Laugardals árið 1976 hafði hann þetta um dalinn að 

segja er hann horfði yfir hann. 

…einhvern veginn fannst manni, að Laugardalurinn hafi blessunarlega orðið á eftir 

þróuninni, þegar bærinn okkar breyttist í borg. En þess verður víst ekki lengi að bíða 

að borgin sendi jarðýtur sínar á vettvang og þessi síðasta vin borgarinnar verði 

athafnalífinu að bráð. (Vikan, 1976, bls. 3) 

 

Ýmis ólík áform um byggingar í dalnum hafa komið til tals gegnum árin. 1987 var ætlunin að 

byggja tónlistarhús. Um staðsetninguna við Laugardal var sagt: „Nóg landrými er til staðar fyrir 

bygginguna á víðáttumiklu flatlendi og möguleikar hennar á að njóta sin i jaðri 

útivistarsvæðisins eru ágætir“. Tónlistarhús á þessum stað var talið að myndi auka gildi 

Laugardalsins sem menningar- og útivistarsvæðis. (Morgunblaðið, 1984).  

Árið 1986 var Davíð Oddson fyrrum borgarstjóri meðal annars jákvæður fyrir möguleikanum 

á að byggja á svæðinu fyrir neðan Áskirkju aðstöðu fyrir samkomuhald tugþúsunda manna 

(Morgunblaðið, 1986). Þetta er því á svipuðum stað og Bjarkar og Sigurrósartónleikarnir voru 

í dalinum árið 2008 („Björk og Sigur Rós með fría tónleika í Laugardalnum“, 2008) . 

Möguleikar dalsins til tónleikahalds hafa margoft verið nýttir, síðastliðin tvö sumur þ.e. 2014 

og 2015 er hægt að nefna þriggja daga hátíð Secret Solstice. Í borgarstjóratíð Ingibjargar 

Sólrúnar voru einnig nokkuð miklar byggingaáætlanir í dalnum. Meðal þeirra var breyting á 

landnotkun dalsins við Suðurlandsbraut þar sem gert var ráð fyrir að byggja Landssímahús og 

hins vegar kvikmyndahús. Í kjölfarið risu um 35 þúsund Reykvíkingar upp gegn fyrirhuguðum 

framkvæmdum og virðist sem þau mótmæli hafi haft erindi sem erfiði („Stórhýsi verða ekki 

byggð í Laugardal“, 1999) Síðar voru kynnt áform um 50 fermetra innisundlaug ásamt 

einkarekinni heilsuræktarstöð á svæði Laugardalslaugarinnar og svo fjölnota íþrótta- og 

sýningarhús í tengslum við Laugardalshöll. Á þessum tíma var gert ráð fyrir að árið 2000 væri 

Laugardalurinn fullnýttur. („Laugardalur fullnýttur“, 1999).   

Meðal nýrri hugmynda um dalinn 

má nefna samkeppni sem haldin 

var árið 2005. Þá gerði félagið 

Laugardalsbraut samkomulag við 

Reykjavíkurborg um að vinna að 

þróun Laugartorgs, fræðslu og 

skemmtigarðs í Laugardalnum. 
Mynd 5.15 Framúrstefnuleg vinningstillaga um uppbyggingu í 

Laugardal (Klasi hf, 2005). 
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Staðsetning lóðarinnar sem hugsuð var norðan Suðurlandsbrautar og niður að Fjölskyldu – og 

húsdýragarðinum, sjá Mynd 5.15, var talin afar góð fyrir starfsemi sem sérsniðin væri að því 

að auka við þá starfsemi í dalnum sem ætluð er fjölskyldufólki. Ætlunin var að verkefnið hýsi 

náttúruvísindasafn og sjávardýrasafn ásamt því að bjóða upp á kvikmyndahús, veitingastaði og 

ýmsa aðra þjónustu („Laugartorg-Reykjavík“, 2005). 

Árið 2007 lýstu íbúar furðu sinni á að skipulagsráð borgarinnar hefði samþykkt að byggja 

tveggja hæða íbúðahús á grænum reit í Laugardalnum þrátt fyrir mótmæli þeirra. Margir töldu 

að mótvælum þeirra væri stillt upp sem fordómum gegn geðfötluðum en ætlunin var að 

íbúðahúsið nýttist þeim. Þessar tilraunir íbúa til þess að vernda grænu svæðin í dalnum tókust 

ekki og var byggingin reist engu að síður. Íbúarnir mótmæltu einnig því sem haldið var fram að 

mikið samráð hafi verið haft við þá um þetta mál („Byggja hús í Laugardal“, 2007). Það hefur 

því gengið á ýmsu í gengum tíðina í umræðunni um ýmsar ólíkar framkvæmdir í og við dalinn. 

Á fundi í apríl 2014, hjá hverfisráði Laugardals var gerð bókun vegna fyrirætlana um 

hverfisskipulag. Hverfaskipulagið var talið geta verið mikilvægt til að gera heildstætt skipulag 

fyrir Laugardalinn og horfa á hann sem eina skipulagsheild. Ekki mega vera handahófskenndar 

ákvarðanir um nýtingu á svæðum í garðinum og aðgengi. Ákveða þarf hve stór hluti garðsins á 

að vera opinn almenningi og hve stór hluti tilheyrir íþróttafélögum. Einnig þarf að huga að 

framtíðarþörf og uppbyggingu á íþróttamannvirkjum í dalnum (Hverfaráð, e.d.). Af þessu má 

ætla að hverfaráð vilji að þetta liggi fyrir áður enn farið er í frekari uppbyggingu og í dag er 

helsta fyrirhugaða uppbyggingin við dalinn byggingarnar sem eiga samkvæmt AR að standa 

við Suðurlandsbraut ofan við dalinn. Það hlýtur því að teljast sérkennilegt að enn sé reynt að 

fara af stað með framkvæmdir að þessu tagi þrátt fyrir ítrekuð mótmæli íbúa fyrri ára eða 

áratuga um að svo verði ekki gert. Umræðan um þennan götukafla tengist einfaldlega ekki því 

hvort íbúum þyki jákvætt eða neikvætt að fækka akreinum á Suðurlandsbraut eða færa götuna 

nær því að þjóna betur öðrum ferðamátum enn einkabílnum heldur ekki síður því að tefla ekki 

út bestu peðunum á taflborði borgarskipulags, í nafni þéttingu byggðar, sem geta haft bindandi 

áhrif á upplifun og framþróun dalsins til framtíðar. Í vinnu á AR bárust um 25 athugasemdir 

vegna þessa götukafla þar af frá nánast öllum íþróttafélögum innan dalsins. Þar er fyrirhugaðri 

uppbyggingu mótmælt og að gengið sé á opin græn svæði með útivistargildi. Mótmælin leiddu 

ekki til efnislegrar breytingar á tillögu (Reykjavíkurborg, 2013b). Ráðgjafahópur sem 

vann/vinnur að gerð hverfisskipulags fyrir borgarhlutann varar við því að byggingar verði 

reistar við þennan götukafla í þeirri mynd sem hún er sett fram í AR. Ekki síst vegna mikilvægi 

þess að halda frjálsri og opinni ásýnd til Laugarásins og Esjunnar. Sú ásýnd telja þeir að sé 

mikilvægur þáttur í borgarlandslaginu. Ef mannvirki eigi að rísa þarna telja þeir að þau ættu 
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fyrst og fremst að þjóna íþróttum eða stofnunum þeim tengdum og vera felld niður í bakkann 

svo útsýni skerðist ekki (Reykjavíkurborg og Ráðgjafahópur Genius Loci, 2014). Sýn ráðgjafa 

hópsins um uppbyggingu þarna, eða legu bygginga, líkist að ákveðnu marki hugmyndum um 

Laugatorg, sem sjá má á Mynd 5.15, allavegana samræmast þær ekki hugmyndum í AR. 
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6 Borgargatan Langholtsvegur 

Þessi kafli fjallar um endurhönnunarmöguleika á Langholtsvegi sem liggur í Laugardalshverfi 

í Reykjavík. Sett verður fram greining á staðháttum götunnar ásamt tillögum að endurhönnun 

þar sem tekið er tillit til ýmissar umfjöllunar í undangengnum köflum. Horft er meðal annars til 

hönnunarsjónarmiða og gatnastefnu borgarinnar ásamt hlutverk götunnar í heildarsamhengi 

gatnaflæðis borgarinnar. Einnig er horft til þátta í hugmyndafræði Jan Gehl svo sem eins og 

kemur fram á Mynd 3.4 sem vísar til þarfa á að hanna umhverfið í takt við athafnir manna. Jeff 

Speck, eins og sjá má á Tafla 3.4, sem leggur áherslu á að aðgerðir til þess að borgir/götur 

gönguvænar og gátlista AR um grunnþætti þess að skapa vistvæn hverfi og þar með 

borgargötur, sjá Tafla 3.5. Skoðað var mikilvægi þess að samþætta og greina götunna milli 

ólíkrar notendahópa og ferðamáta sjá Mynd 3.4 og Mynd 3.3, Einnig er velt upp mikilvægi 

ýtarlegs íbúasamráðs með því að draga saman ýmis íbúasjónarmið varðandi götuna ekki síst 

vegna þess að af umfjöllun í kafla 4 má draga þá ályktun að þörf sé á bættum aðferðum til þess 

að fanga betur sjónarmið íbúa og reyndar ýmissa annara hagsmuna- og fagaðila. Þrátt fyrir að 

borgaryfirvöld setji fram stefnu sem þeir telji að fangi hag heildarinnar er ekki æskilegt að skrifa 

„NIMBYT“ og „LULUT“, sjá kafla 4.1, úr samráðsferli við íbúa.  Hönnunartillögur höfundar 

eru því fyrst og fremst settar fram sem tillögur í myndrænnimótun sem hægt væri að þróa lengra 

með hnitmiðaðar og virkara samráði við íbúa/hagsmunaðila enn nú er gert, mögulega í anda 

aðferðar Kheir Al-Kodmany, sjá kafla 4.2. 

 

Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er Langholtsvegur skilgreindur sem 

borgargata (áður tengibraut) ásamt nokkrum öðrum götum í borgarhlutanum. Langholtsvegur 

að Skeiðarvogi hefur fengið þessa skilgreiningu en henni er ætlað að leggja sérstaka áhersla á 

bætt umhverfi götunnar, ásamt því að mynda heildstæða götumynd til þess að tryggja skilyrði 

fyrir fjölbreytta ferðamáta og opin almenningsrými. Langholtssvegur er einnig skilgreindur sem 

aðalgata og því er heimilt og jafnvel æskilegt að fjölga fjölbreyttari starfsemi við götuna líkt 

og er nánar er útskýrt í Tafla 3.3. Fyrirætlanir borgarinnar eru að borgargötur verði mótaðar 

frekar í hverfisskipulagi eða jafnvel sem sérstakt skipulagsverkefni („Laugardalur Borgarhluti 

04 Aðalskipulag“, e.d.). Því má segja að þessi kafli ritgerðar leggi grunninn að slíku 

skipulagsverkefni með greiningu á möguleikum götunnar til slíkrar þróunar. Greindir eru lykil 

áhrifaþættir sem varpað geta nánara ljósi á núverandi og framtíðar þörf götunnar til þess að 

þjóna íbúum sínum sem best. Þessir þættir leggja einnig undirtónin fyrir tillögur að bættri 
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hönnun götunnar. Áhrifaþættir í framtíðarhönnunar geta verið margvíslegir svo sem; 

samgöngu- og byggðarstefna borgarinnar, yfirbragð götu, tegund húsnæðis, íbúar og skoðanir 

þeirra, göngu- og hjólreiðar, umferðargreining, slysatölur og fleirra. Niðurstöður og tillögur 

verða settar fram í máli og myndum í lok kaflans, enn einnig nánar í formi nokkurra smá plakata 

vegna grafískra og sjónrænna kosta slíkrar framsetningar umfram hefðbundin ritvinnsluforrit. 

 

 

 

Mynd 6.1 Staðsetning Langholtsvegar innan borgarinnar (BVS). 

 

6.1 Saga og uppbygging 

Langholtsvegur var lagður þvert yfir Kleppsholtið frá Suðurlandsvegi í atvinnubótavinnu í  

kringum 1930 (Minjasafn Reykjavíkur, 2013). Þegar bæjaryfirvöld stóðu frammi fyrir 

húsnæðisvanda m.a. vegna aðfluttnings landsbyggðarfólks var ákveðið að byggja fjær megin 

byggðinni ekki síst vegna þess að þar var þegar búið að leggja götur og stofnlagnir sem  

annars var kostnaðarsamt að leggja.  

 

 

Mynd 6.2 Uppbygging á Langholtsv., kort frá 1947 (Minjasafn Reykjavíkur, 2013, bls. 12). 
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Byggðin utan með Langholtsveginum reis því um og upp úr 1942, sjá Mynd 6.2, og er talað um 

að þarna hafi risið fyrsta skipulagða úthverfi borgarinnar (Minjasafn Reykjavíkur, 2013). 

Hverfið getur ekki kallast úthverfi lengur enda er það nú staðsett í „hjarta“ borgarinnar og 

skiptist í marga hverfishluta. Laugardalur er hverfið sem Langholtsvegur liggur í og það er eitt 

tíu hverfa Reykjavíkur Almenningsgarðurinn Laugardalur liggur inni fyrir miðju hverfinu. 

Hverfið er um 6,4 km2 að stærð þar af eru 5,8 km2 byggt land. Hverfið afmarkast að miklu leiti 

af strandlínunni enn einnig Hlíðarnar og Háaleiti og að litlum hluta miðborgin og Árbær. Íbúar 

hverfisins eru 15.239 á 6.530 heimilum. 2.670 íbúar eru á hvern km2 af byggðu landi. Hátt 

hlutfall eldri borgara er í hverfinu. Hverfið einkennist ekki síst af háu starfahlutfalli eða um 

20.000 störf sem er afar mikið miðað við önnur hverfi (Reykjavíkurborg, e.d.). Vegna þessa 

fjölda starfa og legu hverfisins innan borgarinnar myndast eins og gefur að skilja mun meiri 

umferð bíla og annarra samgangna innan hverfis en íbúatölur gefa ástæðu til að ætla.  

6.2 Yfirbragð Langholtsvegar 

Langholtsvegur hefur nú þegar uppá að bjóða mikil sjónræn gæði/upplifun og góða 

rýmismyndun ólíkt mörgum þeim götum sem hafa verið endurhannaðar hjá borginni síðastliðin 

ár og fjallað var um í kafla 5. Götumynd Langholtsvegar uppfyllir á margan hátt þá rýmismynd 

sem Jan Ghel og Jeff Speck leggja áherslu á að sé til staðar til þess að gata sé áhugaverð í hugum 

gangandi vegfarenda eins og kemur fram í kafla 3. Trjágróður í framgörðum húsa er ekki síst 

til þess að skapa þá jákvæðu 

rýmisupplifun sem hugnast getur 

gangandi vegfarendum. Þó að verslun 

og þjónusta götunnar sé takmörkuð 

við fáar byggingar innan götu þá snúa 

„andlit“ flestra húsa og framgarðar 

þeirra að götu. Húsin við götuna 

standa fæst þétt upp við götu líkt og 

æskilegt væri fyrir götu sem 

skilgreind er sem borgargata/aðalgata 

enn segja má að framlóðir húsa og 

trjágróður bæti upp fyrir það sem 

uppá vantar.   

 

Mynd 6.3 Falleg götumynd Langholtsvegar, útsýni til fjalla og stór 

tré (BR). 
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Ákveðnir kaflar götunnar mæta þó ekki að fullu þessari jákvæðu upplifun sem almennt er af 

götumyndinni. Fyrst má nefna gatnamót Sæbrautar og Langholtsvegar; sjá Mynd 6.4 (a) sem 

eru nokkuð opin og hlutverkalaus. Bensínstöðin sjálf þjónar alls ekki jákvæðri upplifun fyrir 

gangandi vegfarendur en kemur engu að síður fram með ákveðna þjónustu innan hverfis sem 

annars þyrfti að sækja lengra. Aukin gróður gæti bætt yfirbragð þessa hluta eða fleirri 

byggingar. Gatnamót Laugarásvegar og Langholtsvegar, sjá Mynd 6.4 (b) eru nokkuð stór og 

illa nýtt.  

 

    

a. Aukinn gróður gæti 

bætt upplifun (BVS). 

b. Bætt hönnun, betri 

nýting gæti bætt 

upplifun (BVS).  

d. Aukinn gróður, betri 

nýting gæti bætt upplifun 

(GSV). 

Mynd 6.4 Bæta mætti upplifun á ýmsum svæðum við Langholtsveg. 

 

Verslunar og þjónustusvæði á horni Drekavogs og Langholtsvegar, sjá Mynd 6.4 (c), mætti 

bæta mikið með auknum gróðri ekki síst til þess að milda yfirsýn bílastæðaplans. Einnig er 

ákveðin kafli götunar sem er í raun óbyggður eða er grænt svæði (kafli liggur milli Skeiðarvogs 

og Drekavogs, sjá Mynd 6.4 (d)). Þar mætti skoða að byggja (þétta byggð) eða breikka/tvöfalda 

stíga. Þessir hlutar götunnar eru veikir hlekkir í upplifun götumyndarinnar ásamt einstaka 

bílastæðaplönum sem þó eru ekki afgerandi sem neikvæður þáttur götumyndar. Með því að 

huga að þessu og bæta innan götunnar væri hægt að ná enn jákvæðari upplifun fyrir gangandi 

og hjólandi vegfarendur innan göturýmisins.  

Tvö minni útivistarsvæði liggja beint við götunna, sjá Mynd 6.5 og Mynd 6.6. Skoða mætti að 

tengja þau betur við göngu- og hjólastíga og gera þau áhugaverðari. Svæðið við horn 

Langholtsv. og Álfheima var nýlega tekið í gegn og það virðist skila sér til dæmis í auknum 

leik barna. Þar eru leiktæki, ýmiskonar kantar, listaverk og bekkir. Það er því margt áhugavert 

að sjá og gera. Svipað svæði við horn Langholtsv. og Laugarásv. inniheldur nánast eingöngu 

gróður og bekk og er án efa hægt að gera meira spennandi. Bæði þessi svæði eru andrými við 

götuna og því mikilvægt að huga nánar að þeim og nýtingu og aðkomu gangandi og hjólandi 

að þeim. 

c. Aukin gróður gæti 

bætt upplifun (GSV). 
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Mynd 6.5 Grænt svæði við horn Langholtsv.og 

Álfheima (BR). 

 

6.3 Húsnæði, verslun og önnur starfssemi 

Stærsti hluti húsnæðis við Langholtsveg er íbúðarhúsnæði, sjá Mynd 6.7. Við Langholtsveg er 

að finna ýmiskonar þjónustu og verslanir.Sem dæmi má á horni Langholtsvegar og Holtavegar 

finna sérhæfða ljósmyndaverslun og bólstrun. Í kjarnanum við Langholtsveg 109 og 111, niður 

við Drekavog, er ýmis atvinnu- og félagsstarfsemi s.s. tónlistarskóli , félagsheimili, 

pípulagningaverktakar ofl. Á horni Langholtsvegar og Álfheima eru verslanir og þjónusta  sem 

að vísu snúa bakhlið að Langholtsvegi (Reykjavíkurborg, 2013a). Á horni Langholtsvegar og 

Skeiðarvogs er einnig að finna þjónustu svo sem skiltagerð og tölvuverslun. Á horni 

Langholtsvegar og Laugarásv. má finna Sunnutorg, sem einnig hefur bílalúgu og er á móti 

starfsemi Ljósins. Bílalúgusjoppa er eitthvað sem margir setja í neikvætt samhengi við 

einkabílanotkun. Sunnutorg er hinsvegar búin að vera opin síðan 1958 og er því verslun sem 

hefur haldist í tæp 60 ár á meðan önnur smáverslun hefur komið og farið. Þessi langi 

rekstrartími gerir sjoppuna að einhverju marki að einu af kennileitum götunnar í hugum margra.  

 

Um Sunnutorg sagði Þorgeir Ástvaldsson (2013) hinn þekkti útvarpsmaður þetta: 

Sunnó var menningarmiðstöð unga fólksins í hverfinu. Þarna hlustuðum við á Rolling 

Stones út um lúguna og þarna komu allir til að sýna sig og sjá aðra. (Eiríkur Jónsson, 

2013a) 

Mikilvægt er hverfinu og götunni að halda í þessa verslun og þjónustu og styrkja hana ekki síst 

með það í huga að Langholtsvegi er ætlað að þróast sem borgargata/aðalgata. Öll verslun og 

þjónusta á Langholtsvegi er í stöðugri samkeppni við sambærilega þjónustu innan nálægra 

hverfiskjarna eða verslunarsvæða svo sem Álfheima, Glæsibæ, Holtagarða, Skeifan svo 

eitthvað sé nefnt þar sem gjarnan er boðið er upp á fleirri bílastæði eða jafnvel bílastæðahús. 

Mynd 6.6 Grænt svæði við horn Langholtsv. og 

Laugarásv. (BR). 
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Flest hús við Langholtsveg eru byggð á árunum 1940-80. Íbúðarhúsin eru skráð sem einbýli 

eða sambýlishús en nokkuð er líka um rað-/parhús. Sú flokkun segir þó ekki endilega alla 

söguna um fjölda íbúða eða íbúa innan þeirra. Ætla má að út frá stefnu borgarinnar um þéttingu 

byggðar að sé litið jákvæðum augum á að húsum, ekki 

síst við aðalgötur, sé skipt upp í minni einingar, jafnvel til útleigu einstakra herbergja til 

ferðamanna? Mynd 6.7, sýnir nánari staðsetningu þeirra eftir tegundum húsnæðis 

(„Hverfisskipulag grunngögn“, e.d.). 

 

Langholtshverfið inniheldur eru þrjú grunnskólahverfi þ.e. Laugarnesskóli/Laugalækjaskóli, 

Langholtsskóli og Vogaskóli. Fjöldi nemenda er í hámarki í þeim öllum. Innan Holtavegar 

liggur einnig skóla- og frístundaheimili Glaðheimar og í Laugardalnum rétt neðan við Holtaveg 

er skóladagheimilð Dalheimar. Í Vogum er einnig framhaldsskólinn. Menntaskólinn við Sund. 

Í hverfinu eru samtals níu leikskólar (Reykjavíkurborg, 2013a, bls. 20). Um Langholtsveg má 

því greina gríðarmikinn fjölda skólabarna mörg skólabörn fara gangandi eða hjólandi milli 

heimilis síns, skóla, frístundaskóla Glaðheima/Dalheima og til iðkunar margra ólíka íþrótta ekki 

síst í Laugardalnum sjálfum. Þær stofnanir sem liggja næst Langholtsvegi má sjá flokkaðar 

undir sérstakri notkun á Mynd 6.7. 

 

 

Mynd 6.7 Tegundir húsnæðis við Langholtsveg („Hverfisskipulag grunngögn“, e.d.). 
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6.4 Þéttingasvæði 

Ýmis þéttingasvæði eru fyrirhuguð í borginni  

samkvæmt AR, sjá Mynd 6.8. Nokkur þeirra munu 

án efa hafa meiri áhrif á umferð í Laugadalnum enn 

önnur. Þar er helst að nefna Kirkjusand, 

Vogabyggð, Skeifan Köllunarklettur og 

íbúðasvæði á Sláturhúsreitnum ásamt Borgartúninu 

þ.e Höfðatorg (Dagur B. Eggertsson, 2014). Einnig 

geta minni þéttingasvæði svo sem við 

Suðurlandsbraut (Þróunarás) haft áhrif. 

Fjölbreyttari og blandaðari notkun í Múlunum í 

framtíðinni gæti haft áhrif á umferð um  hverfið. 

Tilkoma nýrrar Sundabrautar mun án efa hafa áhrif 

á hverfið ef horft er til lengri tíma. Nýlega var 

skrifað undir leigusamninga þess eðlis að breyta 

Holtagörðum í samgöngumiðstöð. Óvíst er hvaða 

umferðalegu áhrif það muni hafa í för með sér en 

margir munu án efa fagna auknu og fjölbreyttara 

mannlífi við Holtagarða sem getur styrkt verslun og 

þjónustu Holtagarða (Aðalsteinn Kjartansson, 

2015). Gera má ráð fyrir að uppbygging og eða 

breytt notkun þessarra svæða og annarra muni auka 

á umferð bæði inn og úr hverfinu og þar með við 

Langholtsveg. Frumhugmyndir af 

Kirkjusandslóðinni, sjá Mynd 6.9, sýna áætlun upp 

á um 300 íbúðir og 40.000 fm. verslunar og 

þjónusturými Á uppbyggingarsvæði svokallaðrar 

Vogabyggðar, sjá Mynd 6.10, eru áætlaðar 1.120 

íbúðir (Dagur B. Eggertsson, 2014). Mjög líklegt 

verður að teljast að uppbygging á þessu svæði muni auka umferð um Langholtsveginn ekki síst 

þvert í gegnum hann þ.e. í gegn um Skeiðarvoginn. 

  

 

 

 

Mynd 6.8 Þéttingasvæði borgarinnar (AR). 

Mynd 6.9 Kirkjusandslóð ( Eggertsson, e.d., bls. 

8). 

Mynd 6.10 Vogabyggð (Dagur B. Eggertsson, 

2014). 
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6.5 Samgöngumál 

 Almenningssamgöngur 

Um Langholtsveginn gengur strætisvagnaleið 14 upphafs og 

endastöðvar hennar eru Grandi/Versló og auk þess eru á leiðinni 

þrjár stærri skiptistöðvar Lækjartorg/Hlemmur og Grensás, sjá 

Mynd 6.12. Á Langholtsveginum sjálfum eru fjögur stopp, sjá 

Mynd 6.11. Langholtsv./Hólsvegur, Sunnutorg, 

Langholtsv/Holtavegur og Langholtskirkja. Leið 14 er flokkuð 

sem græn leið þ.e. leið sem ekur um fjölmenn hverfi í 

höfuðborgarsvæðinu og tengist rauðum leiðum (1-6) þ.e leiðir 

sem flytja fólk milli fjölmennustu íbúða og atvinnusvæða gjarnan 

eftir stórum aðalgötum (Strætó, e.d.). Samkvæmt 

ferðatímaupplýsingum af heimasíðu strætó tekur það um 15mín. 

að ferðast frá Sunnutorgi á Langholtsvegi að Hlemmi og um 

24mín að ferðast að Lækjartorgi. Enn auðvitað fer þessi ferðatími 

eftir álagi í umferðinni og tíma hverju sinni.  

Við þetta bætist svo sá ferðatími sem farinn er gangandi til og frá 

stoppistöð og hugsanlega einhver biðtími eftir vagni. Ef keypt er 

9mán. almennt kort (2015) þá kostar það um 6300 kr. á mánuði að ferðast með strætó sem er 

afar hagstætt sérstaklega ef kostnaðurinn er settur í samhengi við rekstur á bíl (Strætó, 2015) 

 

 
Mynd 6.12 Strætóleið 14 (Strætó, 2015). 

Mynd 6.11 Leiðakerfi (Strætó, 

e.d.). 
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 Hjóla- og göngustígar 

Langholtsvegurinn  er ein af megin  

hjólaleiðum borgarinnar, sjá Mynd 

6.13 (Reykjavíkurborg, 2014). Í dag 

eru málaðir hjólavísar á götuna Mynd 

6.14. Hjólavísar eiga að gefa bæði 

hjólreiðamönnum og ökumönnum til 

kynna að hjólreiðamenn eigi ákveðinn 

rétt í göturýminu og það beri að taka 

tillit til þeirra (Árni Davíðsson, 2009). 

Gallinn við þessa hjólavísa er hins 

vegar sá að stór ef ekki stærsti hluti 

hjólreiðamanna á Langholtsveginum eru ekki hraðfara fullorðnir einstaklingar heldur 

skólabörn. Göturýmið á Langholtsvegi hefur nokkuð svigrúm til að bæta við hjólreiðastígum á 

einn eða annan hátt. 

Við enda Langholtsvegar þar sem gatan mætir Suðurlandsbraut eru endurbætt gatnamót með 

púða og hraðahindun, miðeyju og þrengingu. Einn megin hjólastígur borgarinnar þverar götuna 

samhliða Suðurlandsbraut. Þessi útfærsla getur vissulega þjónað þeim tilgangi að hægja á  

 

umferð bíla út úr Langholtsveginum en á sama tíma þrengir að hjólreiðamönnum sem væru að 

hjóla á götunni. Hér þarf að huga að því að bæta yfirsýn bæði hjólandi og akandi vegfarenda og 

lækka trjágróður sérstaklega til hægri, sjá Mynd 6.15. Þessi útfærsla þrengir verulega að götunni 

Það er ákveðið ósamræmi í þessari útfærslu við stefnu borgarinnar um að huga að bættum 

hjólaleiðum. Það sem kemur ekki síst á óvart hér er hversvegna rýmið beggja vegna götu er  

ekki nýtt til þess að gera hjólareinar frekar en þjappa umferð hjólandi og akandi í slíka 

þrengingu. Það gefur auga leið að foreldrar skólabarna myndu ekki vilja sjá börnin sín þarna á 

  

Mynd 6.15 Gatnamót Langholtsvegar og Suðurlandsbrautar (GSV). 

Mynd 6.13 Hjólaleiðir (AR). Mynd 6.14 Hjólavísir (BR). 
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götunni ekki síst með það í huga að mikið rými er beggja vegna til þess að gera sér stíga eða í 

það minnsta aðrein fyrir hjólandi af götunni upp á hjólastíginn. 

 

  

Mynd 6.16 Hjólað á gangstétt (Gsw). 

 

Hægt er að lesa úr, Mynd 6.16, og með því að spyrja staðkunnuga, að það er mun algengara að 

hjólreiðamenn noti göngustíga til hjólreiða heldur en götuna þrátt fyrir að umferð sé oft á tíðum 

lítil. Mynd 2.8, sýnir okkur að út frá bílafjölda götunnar á sólahring (2-8þús/30km.klst.) og 

hraða þeirra ætti Langholtsvegurinn að bróðurparti að falla undir skilgreininguna að vera með 

blandaða hönnun þ.e. að blanda hjólandi og akandi umferð saman líkt og nú er gert í stað þess 

að hólfa hana niður. Hins vegar eru ákveðnir kaflar á Langholtsveginum þar sem bílaumferðin 

er tölvert meiri þ.e. Langholtsvegur á milli Laugarásvegar og Skeiðarvogs og á þeim kafla 

myndi henta betur að hafa aðskilinn 

göngu- og hjólastíg og þá sérstaklega 

þar sem umferð hjólandi og gangandi 

er mikil í tengslum við Langholtsskóla.  

Á heimasíðu Landssamtaka 

hjólreiðamanna er hægt að finna hvaða 

mál þeir vilja setja í forgang í borginni 

varðandi hjólreiðar og þar er að finna 

ýmsar ábendingar og skoðanir á því 

hvernig gott sé að bera sig að við 

hönnun hjólastíga. Þar er bent á að 

rannsóknir hafi  sýnt að við 

framúrakstur víkja bílstjórar betur fyrir 

hjólreiðafólki sem þeir deila akrein 

með en fyrir hjólreiðafólki á þröngt afmörkuðum hjólareinum. Ef gert er ráð fyrir þeirri breidd 

sem hjólarein tekur en línunni sleppt og leiðin mörkuð með hjólavísum má ná fram kostum 

Mynd 6.18 Hjólreiðamaður á Langholtsvegi (BR). 

Mynd 6.17 Langholtsvegur, hugmynd að vistgötu (lhm.is, höf. 

óþekktur). 



87 

hjólareinar án þeirra ókosta sem fylgja aðskilnaði. Á heimasíðunni er einnig bent á ákveðna 

hugmynd um vistgötu við Langholtsveg og hvers vegna hjólreiðamenn telja að hana ekki 

æskilega. Þar kemur fram að samtök hjólreiðamanna telja að aðskildar hjólabrautir og -reinar 

henti illa þar sem stutt er á milli gatnamóta og innkeyrsla eins og algengt er í eldri hverfum og 

hætt við að þær veiti aðeins falskt öryggi frekar en raunverulegt öryggi. Sem dæmi um þetta, 

sjá  Mynd 6.17, er sett fram  svokallað skólabókardæmi um ranga hönnun á Langholtsvegi 

einkum vegna þess að fjöldi innkeyslna er afar hár eða um 300. Því tala hjólreiðamenn fyrir því 

að þarna sé betra að merkja götuna með hjólavísum og þannig verði samspil akandi og hjólandi 

betra („Stefnumál Landssamtaka hjólreiðamanna“, 

2010). Sitt sýnist hverjum um þetta mál og að mörgu 

leiti virðist höfundi sem ekki sé hugað nægjanlega að 

því að stór eða stærsti hluti hjólreiðamanna í þessu 

hverfi eru skólabörn og þessi börn hjóla nú þegar að 

mestu á gangstéttunum við götunna. Ólíklegt verður að 

teljast að foreldrar þessara barna óski þess að sjá 

börnin sín, sérstaklega ekki ung börn, hjóla á götunni 

með bílunum þrátt fyrir að fullorðnir geti það hæglega. 

Hollendingar, sem eru mikil hjólaþjóð, hafa fundið 

ágætis lausn fyrir götur sem hafa yfir að búa mörgum 

innkeyrslum. Sú lausn fellst meðal annars í tæknilegri 

útfærslu stíga sem liggja við slíkar götur. Lausnin er 

að mestu tvískipt, annarsvegar að áferð eða litur 

hjólastígs skeri sig frá gangstétt og innkeyrslum og 

hinsvegar í frágangi á köntum stíga sem gefa nokkuð 

skýr skilaboð til ökumanna hver á réttinn á slíkum 

stígum. Á heimasíðunni (bicycledutch.wordpress.com) er að finna mjög gott skýringarvideo af 

slíkri úfærslu, sjá einnig Mynd 6.38. Gangstéttir við Langholtsveginn eru um 2,5-3metrar en þó 

má finna kafla þar sem breidd þeirra er enn minni. Staðsetning ljósastaura í götunni er að mestu 

utan með gangstéttum þ.e. nær götunni nema götukafli Langholtsvegar á milli Laugarásvegar 

og Sæbrautar. Þar eru staurarnir eingöngu staðsettir innan við gangstéttir. Í þessu liggur 

töluverður munur því nýting gangstéttanna takmarkast mikið ef þeir standa utan með gangstétt, 

ekki síst þar sem þrengir að gangstétt. Eins og nefnt hefur verið eru innkeyrslur á 

Langholtsveginum gríðarlega margar, sem erfitt er að ráða við. Hinsvegar er það augljóslega 

einn helsti ágalli Langholtsvegar, eins og hann er í dag, hve innkeyrslur eru ráðandi þáttur við 

Mynd 6.20 Ljósast. innan með gangst. á 

Langholtsv. (BR). 

Mynd 6.19 Ljósast. utan með gangst. á 

Langholtsv. (BR). 
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útfærslu gangstétta götunnar. Innkeyrslurnar eru greinilega búnar að taka yfir gangstéttirnar og 

rýra upplifun og notkun almennrar umferðar gangandi og hjólandi svo ekki sé talað um öryggi 

fatlaðra og aldraðra á því að ferðast um þær. Óháð því hvort Langholtsvegur verður 

endurhannaður eður ei með sérstöku tilliti til hjólreiða þá er ljóst að það þarf að fara að skoða 

hvernig gangstéttarrýmið er margklofið af augljósum forgangi bifreiða gegnum það. Á 

Langholtsveginum má oftar enn ekki sjá að allt frá 1/3-2/3 af breidd gangstéttarinnar og 

stundum jafnvel öll gangstéttin við innkeyrslur er hönnuð til þess að færa ökumönnum mjúklega 

aðkomu að húsum/bílskúrum sínum enn ekki til þæginda göngu eða hjólreiðamanna sökum 

ójafns halla, sjá Mynd 6.21. Sumstaðar má líkja stígum götunnar við öldur hafsins. Aðlaga þarf 

innkeyrslur að stígum enn ekki öfugt eins og er ríkjandi nú. 

 

1/1 Innkeyrslur ríkjandi.  1/2 stígur, verulegur halli.  1/3 stígur, lítill halli. 

Mynd 6.21 Halli innkeyrslna er misjafn við Langholtsveg (BR). 

 

Gönguþveranir á Langholtsvegi eru nokkuð margar og með ólíkum útfærslum. Í greininni 

„Gangbrautir og gangbrautarleysi í Reykjavík“ bendir Ólafur Kr. Guðmundsson á vankanta 

gönguþveranna innan Reykjavíkur þ.e. skort á gangbrautarmerkingum bæði skiltum og 

yfirborðsmerkingum. Í greininni er meðal annars tekið dæmi um gönguþverun á 

Langholtsveginum. (Ólafur Kr. Guðmundsson, 2015) Það gæti því verið þörf á að skoða hvernig 

þessu er háttað við götuna og samræma útfærslur að einhverju marki. 

 Slysakort 

Á vef Loftmynda/Samgöngustofu er að finna slysakort/ loftmyndir Umferðarstofu yfir 

umferðaróhöpp á Íslandi, sjá Mynd 6.22. Óhöppin eru flokkuð eftir alvarleika þeirra. Þannig 

eru banaslys merkt með rauðum punkti, alvarleg slys eru merkt með gulu, slys með litlum 

meiðslum eru merkt græn og að lokum eru óhöpp án meiðsla merkt með bláu. Með því að taka 

þessar loftmyndir og tölur saman fyrir Langholtsveg er hægt að sjá dreifingu óhappa og 

alvarleika þeirra. 
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Mynd 6.22 Yfirlitskort slysa og flokkun óhappa á Langholtsvegi og gatnamótum hans árin 2007-2013  . 

(Samgöngustofa, e.d.) 

 

 

Mynd 6.23 Langholtsv.-óhöpp og alvarleiki 2007-2013 (Samgöngustofa, e.d.),(BR). 

 

Með því að rýna nánar í slysakortið, sjá Mynd 6.24 er hægt að sjá skrásetningu á staðsetningu 

óhappanna, tegund ökutækja eða annars samgöngumáta og tegund slyss. Á þessu sex ára 

tímabili sem var skoðað, sjá Mynd 6.23, höfðu orðið þrjú alvarleg slys, fjögur slys með litlum 

meiðslum og um 83 óhöpp án meiðsla. Alvarlegu óhöppin (merkt gul) hafa orðið við gatnamót 

Langholtsv./Sæbrautar, Mynd 6.24 (a) annarsvegar og hins vegar á gatnamótum 

Langholtsvegar/Laugarásvegar, Mynd 6.24 (e) Slysin á gatnamótum Langholtsv./Sæbrautar 

voru tilkomin vegna árekstra við v. beygju inn í götu annarsvegar (2011) og hinsvegar vegna 

aftanákeyrslu (2008). Slysið við gatnamót Langholtsvegar/Laugarásvegar (2012) var tilkomið 

þegar ekið var á hjólreiðamann á gangbraut þar sem átta ára drengur slasaðist alvarlega. Rétt 

við þessi gatnamót, framan við Sunnutorg, varð annað slys (2010) þar sem 13 ára stúlka 

slasaðist lítillega (merkt grænt) við fall af reiðhjóli. Árið 2007 var ekið á 25ára hjólreiðamann 

á gangbraut (merkt grænu) á gatnamótum Langholtsv./Skeiðarvogs, sjá Mynd 6.24 (l). Árið 
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2008 var ekið á 44 ára göngumann (merkt grænt) sem stóð kyrr á akbraut,sjá Mynd 6.24 (g) 

(Samgöngustofa, e.d.).  

 

    
a) Langholtsv.-Sæbraut b) Langholtsv.-Kleppsv c) Langholtsv. 1 d) Langholtsv.-Hólsv. 

    

e) Langholtsv-Laugarásv. f) Langholtsv. 2 g) Langholtsv.-Holtav. h) Langholtsv. 3 

    
i) Langholtsv.- Álfheim. j) Langholtsv. 4 k) Langholtsv. 5 l) Langholtsv.-Skeiðarv. 

  

 
 

 

m) Langholtsv. 7 n) Langholtsv.- Gnoðav.   

Mynd 6.24 Slys á Langholtsv. og aðliggjandi gatnamótum (Samgöngustofa, e.d.). 

 

 Gatna og umferðargreining 

Langholtsvegur er mikilvæg fluttningsleið fyrir nálæga íbúa til og frá vinnu og skóla. Hlutverk 

götunnar í heildarsamhengi ökutækjaflæðis borgarinnar er vægt ólíkt t.d. Suðurlandsbrautinni 

sem fjallað var um í kafla 5.6, bls. 71. Gatan flytur ekki megin umferð annara hverfa til og frá 

nálægum atvinnusvæðum miðborgarinnar nema þá að takmörkuðu leiti. Utan háannatíma 

þjónar Langholtsvegur tiltölulega lítilli bílaumferð 

Á Langholtsvegi hafa verið gerðar ýmsar breytingar í gegnum tíðina til þess að bæta 

umferðaröryggi íbúa við götuna s.s. þrengingar í götu, miðeyjar, púðar, umferðarljós, og 

hraðahindranir. Um Langholtsveg fara 2-8 þúsund bílar á sólarhring (Reykjavíkurborg, 2010) 

og liggur gatan á milli Sæbrautar og Suðurlandsbrautar eins og áður hefur verið nefnt. Inn á 
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götuna liggja einnig 10 aðrar götur, þær eru; Ásvegur, Hólsvegur, Dyngjuvegur, 

Laugarásvegur, Holtavegur, Álfheimar, Drekavogur, Snekkjuvogur og Gnoðarvogur. Auk 

þessa eru nokkrar langar innkeyrslur fyrir bakhús götunnar auk venjulegra innkeyrslna inn á 

lóðir. Breidd götunnar milli gangstétta er um 15-20m. eftir því hvar er mælt. Eftirfarandi 

umfjöllun og greining fjallar fyrst og fremst um þrenn gatnamót Langholtsvegar (innan þess 

hluta sem skilgreindur er sem borgargata) þar sem ein mesta umferð götunnar fer um 

(Reykjavíkurborg, 2010). Hraðahindranir og þrengingar í götu sýna almennan möguleika á 

þrengingu götunnar og það rými mætti nýta undir t.d. bætt stígakerfi. Mörg bílastæði eru í götu 

ýmist beggja vegna eða öðru megin akreina. Bílar í bílastæðum götu hafa líka jákvæð áhrif 

s.s.vegna þess að þeir mynda einskonar skjólvegg milli akandi umferðar í götu og gangandi 

vegfarenda. Sumir kaflar í götunni hafa afar fá bílastæði við götuna, enn mörg innan lóða. Þau 

bílastæði mætti hugsanlega leggja af. 

6.5.4.1 Langholtsvegur-Laugarásvegur T gatnamót 

Laugarásvegur er með um 4 þús. bíla á sólarhring og 

Langholtsvegur annarsvegar með um 2 þús. bíla til norðurs og 

hinsvegar 8þús. til suðurs, sjá Mynd 6.27 (Reykjavíkurborg, 

2010). Við gatnamótin eru íbúðarhús, leikskóli, söluturninn 

Sunnutorg með bílalúgu og lítill almenningsgarður. Á 

annatímum er mikil umferð í beygju suður á Langholtsveg. 

Mörg börn þvera Laugarásveg á leið í skóla og til Laugardals. Göngustígur liggur milli húsa 

sunnanmegin niður að Sunnuvegi. Gríðarlega mikið landrými fer undir þessi gatnamót sem 

mætti nýta betur. 

     

1954 Óbyggt að 

hluta. 

1965 Betur 

skilgreint 

gatnarými, beygja 

til suðurs 

1975 1995 Beygja til 

suðurs aflögð 

2000-2002 

Mynd 6.26  Gatnamót Langholtsv./Laugarásv. á mismunandi tímum (BVS). 

Mynd 6.25 Langholts-/Laugarásv. 

(BVS). 
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6.5.4.2 Langholtsv.-Holtav. X-gatnamót 

Umferð um Holtaveg vestanmegin hefur 

ekki verið talin en austanmegin eru um 4-5 

þús. bílar. Um Langholtveg á þessum kafla 

fara um 7-8 þús. bílar á sólarhring, sjá 

Mynd 6.32, (Reykjavíkurborg, 2010) sem 

jafnframt er ein mesta umferð um götuna. Á 

þessum kafla eru verslanir, íbúðarhús ásamt 

gríðarmikilli þverun barna vegna nálægðar 

við skóla, frístundir og skóladagheimili. 

Mörg börn fara einnig þessa leið til þess að 

komast í íþrótta og frístundastarf í Laugardalnum sjálfum. Akandi umferð er meiri ekki síst í 

beygjum á morgnanna og síðdegis samhliða skóla- og vinnutíma. Gatnamótin eru ljósastýrð og 

þar er einnig gangbrautavörður hluta dags. Holtavegur til vestur var áður fyrr opin fyrir bíla í 

gegnum Laugardal. Skóladagurinn í Langholtsskóla hefst á mismunandi tímum eftir aldri barna 

sem án efa hefur mikilvæg áhrif til þess að dreifa umferð. Árið 2007 var komin að mestu eða 

öllu leyti sú mynd sem nú er á gatnamótunum. Búið er að hækka gönguþveranir upp á tveimur 

stöðum innan gatnamóta.  

 

Mynd 6.29 Gatnamót Langholtsv./Holtav. 2013 (BVS). 

Mynd 6.27 Fjöldi bíla í metinni sólarhringsumferð um 

gatnamót Langholts- og Laugarásvegar 2006 

(Reykjavíkurborg, e.d.-j)(unniðt af BR). 

Mynd 6.28 Sunnutorg (BR). 
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Mynd 6.30 Gatnamót Langholtsv./Holtav. á mismunandi tímum (BVS). 

 

 

6.5.4.3 Langholtsvegur-Álfheimar T gatnamót 

Ljósastýrð gatnamót. Tvær akreinar eru í suður 

og norður frá Álfheimum inn á Langholtsveg. Um 

Álfheima fara 6 þús. bílar. 6-7 þús. bílar fara um 

Langholtsveg á þessum kafla, sjá Mynd 6.36 

(„Sólarhringsmat 1995+“, e.d.). Á 

gatnamótunum eru íbúðarhús, verslunarkjarni og 

lítill almenningsgarður. Nokkuð mikið er um 

þveranir skólabarna á leið þeirra t.d. í 

     

1954 Holtavegur 

opinn í gegnum 

Langholtsveg og 

Laugardal. 

1975 Líklegast 

komin göngubraut 

yfir Langholtsv. 

sunnanmeginn 

1990 Göngubraut 

komin yfir Holtaveg 

austanmegin 

2000-2002 

Holtavegur að 

vestan lokaður 

Ljósastýringar ekki 

komnar 

2005 

 

 

Mynd 6.33 Gatnamót Langholtsv./Álfheima 

2013 (BVS). 

Mynd 6.31 Talin ökutæki á háannatíma á gatnamótum 

nr.869 (u.þ.b. 40% af heildar sólarhringsumferð) 

(Reykjavíkurborg, e.d.-j)(unnið af BR). 

Mynd 6.32 Fjöldi bíla í metinni sólarhringsumferð 

um gatnamót Langholts- og Holtavegar 2007 

(Reykjavíkurborg, e.d.-j)(unnið af BR). 
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Langholtsskóla og í Laugardal. Stór göngustígur liggur á milli húsa til austurs sem tengist við 

hverfið innaf. 

Mynd 6.34 Gatnamót Langholtsv./Álfheima á mismunandi tímum (BVS). 

 

 

 

 

     

1965 Stígur í hönnun 1971 Gönguþverun 

yfir Langholtsveg 

1990 Þrengt að 

götu með breiðari 

stígum og afgerandi 

gönguþverun 

2000-2002 

 

2004 

Ljósastýring 

komin 

Mynd 6.35 Talin ökutæki á háannatíma á gatnamótum 

nr.990 (u.þ.b. 40% af heildar sólarhringsumferð) 

(Reykjavíkurborg, e.d.-j)(unnið af BR). 

Mynd 6.36 Fjöldi bíla í metinni 

sólarhringsumferð um gatnamót Langholtsv, og 

Álfheima 2007 (Reykjavíkurborg, e.d.-j)(unnið af 

BR). 
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Séu gatnamót (p.869 og p.990) ásamt 

Langholtsv./Skeiðarvogi (1238) borin 

saman við gatnamót 

Langholtsv./Sæbrautar (p.384), sjá 

Mynd 6.37, má augljóslega sjá að álag 

um þau fyrri er mikið minna líkt og búast 

vegna ólíkra hlutverka gatnana. Það er 

áhugavert að sjá að háanna síðdegis 

umferð um Langholtsv./Álfheima (990) 

sker sig nokkuð frá gatnamótunum 

Langholtsv./ Skeiðarvogi (1238) og 

Langholtsv./Holtav.(869) með afar lítilli 

umferð milli kl. 15:30-18:30, sjá Mynd 

6.37. Talningargögnin sjálf eru takmarkandi þáttur vegna þess að þau eru sum hver orðin 

nokkuð gömul. Ef til endurhönnunar Langholtsvegar kemur þá væri æskilegt að afla nýrra 

gagna til þess að fá nákæmari mynd um umferðarálag um götuna og gatnamót hennar. 

6.6 Íbúasamráð 

Ólíkar hugmyndir íbúa og annarra er varðar Langholtsveginn er hægt að merkja m.a. frá; 

íbúafundum aðal- og hverfisskipulags, Betri R eykjavík, hverfisráði og fl. Það getur verið erfitt 

að halda utan um slíkt frá efri stigum skipulags þar sem það sem kemur fram þar einskorðast 

ekki við ákveðnar framkvæmdir nema að litlu leiti. Það sem þar kemur fram getur engu að síður 

gefið tóninn fyrir ýtarlegra samráð. 

 Íbúasamráð samkvæmt skipulagsákvæðum 

Í Aðalskipulagi er þess getið að ætlunin sé að fjalla nánar um hugmyndir og útfærslur að 

borgargötum innan hverfisskipulags. Í hverfisskipulagi er talað um að leggja áherslu á að 

samráðsferlið verði vandað og virkt. Samráð íbúa á að vera vel skilgreint þannig að íbúar og 

hagsmunaaðilar geti treyst því að það skili árangri. Samráðinu er ætlað að vera markvisst og 

veita gagnlegar upplýsingar á ólíkum stigum skipulagsvinnunnar. Samráðið á ekki að 

einskorðast við fagfólk eða þrýstihópa. Ef ætlunin er að fara í að endurhanna Langholtsveginn 

og/eða aðrar borgargötur í hverfinu þá hlýtur að vera þörf á því að gera það á því upphafsstigi 

skipulagsvinnunnar, þ.e. endurhönnun götunnar, í virku samráði með íbúum. Mikilvægt er að 

samráðsleysi verði ekki einkennandi eins og hægt er að segja að hafi verið raunin með t.d. 

Hofsvallagötu. Það er því þörf á að boða íbúa, hagsmunaaðila og umsagnaraðila til fundar 

Mynd 6.37 Talin ökutæki á klst. á háannatíma, 4 gatnamót 

(Reykjavíkurborg, e.d.-j) (BR). 
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snemma í slíku ferli og gefa þeim tækifæri á virkri og raunverulegri þátttöku í að skilgreina t.d., 

markmið, kosti, galla, möguleika og þörf endurhönnunar innan götunnar en ekki eingöngu með 

því að leggja fram fullbúnar hugmyndir eða teikningar. 

Hverfisráð hvers hverfis borgarinnar eru samráðsvettvangur íbúa, félagasamtaka, atvinnulífs og 

borgaryfirvalda, og eiga að vera virkir þátttakendur í allri stefnumörkun hverfis. Hverfisráði ber 

að stuðla að kynningu skipulags, framkvæmda og þjónustu borgarstofnana í hverfunum og á að 

beita sér fyrir íbúasamráði („Hverfisráð Laugardals“, e.d.). Hverfisráð gæti t.d. komið með 

bókun á fundi sínum þar sem lagt er til að endurhönnun borgargatna innan hverfis fari í ítarlegra 

íbúasamráð en gert hefur verið. 

 Íbúafundir og kosningar 

Á íbúafundum vegna hverfisskipulags var m.a. leitast við að svara spurningum eins og:  

1. Hvar væri best að hafa verslun og þjónustu innan hverfisins?  

2. Hvar eru góð opin græn svæði og hver má bæta?  

3. Hvar er möguleiki á þéttingu byggðar?  

4. Hvernig er hægt að bæta göngu- og hjólaleiðir barna í skóla eða fullorðinna í vinnu?  

5. Hvernig er hægt að fá börn til að leika sér úti og hreyfa sig meira?  

6. Hvernig er hægt að efla staðaranda? („Hverfisskipulag – nýtt verkefni 

Reykjavíkurborgar“, 2013). 

Ofangreindar spurningar sem lagt var upp með á fundunum eru alveg ágætar sem slíkar enn 

ekki líklegar til þess að greina ítarlega skoðanir íbúa og annara hagsmunaðila um væntanlegar 

borgargötur hverfisins eða þá þætti sem sýnt er að hafa valdið ágreiningi, svo sem hvort eigi 

að; fækka akreinum, afleggja beygjuakreinar, þrengja að götu, auka gróður, fækkun bílastæða, 

breyta lýsingu, bæta þveranir, hafa hliðarskot fyrir strætó, og fl. Sérstakir íbúafundir og samráð 

um endurhönnun borgargatna almennt og þar með Langholtsveg myndi samt án efa skila nánar 

hugmyndum íbúa og annara hagsmunaaðila eins og áður hefur verið nefnt.  

Innan íbúafunda borgarinnar og kosninga er hægt að finna ýmislegt er viðkemur Langholtsvegi.  

Þar er m.a. talað um hopandi verslun innan hverfis og úrræði til varnar því. Íbúar telja að 

hverfiskjarnar séu ekki sérstaklega hannaðir sem samverustadir íbúa, heldur sem bílastæði. Það 

þarf því að bæta aðstöðu hverfisverslana og umhverfi þeirra s.s. gangstéttir, bekki og bæta vid 

gróðri. Þessi ytri svæði hverfiskjarna og verslana eru oftast utan lóðamarka borgarinnar og því 

erfitt fyrir borgina að stýra því. Ábendingar af þessu tagi skila sér samt örugglega fyrr eða síðar 

til rekstaraðila slíkra svæða. 
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Einhverjir vildu breyta Langholtsvegi í vistgötu með gróðri og bæta við hjólastíg ásamt því að 

bæta hjóla-og gönguleiðir í hverfinu. Fram kom að fólki þótti umferð of hröð við Langholtsveg. 

Hugmyndir voru um 3m. göngustíg eða minnka hann og gera hjólarein. Talað um að hjólað sé 

á hraðferð á Langholtsveginum. Einhverjum fannst Langholtsvegurinn of breiður en vildi samt 

enga Hofsvallagötu útfærslu. (Reykjavíkurborg, 2013a) 

Á vefnum „Betri Reykjavík“ leggur einhver fram tillögu að fegrun Langholtsvegar, milli 

Sunnutorgs og Skeiðarvogs. Lagt er til að gera götuna umhverfisvænni með gróðureyjum og 

þrengingum. Tillöguaðili nefnir að gatan sé breið og því miklir möguleikar til þess að gjörbreyta 

ásýnd hennar og gera hana fallegri, barnvænni og öruggari („Þrenging og gróður við 

Langholtsveg“, e.d.). Einnig er hægt að finna tillögu um að gera Langholtsveg milli Kleppsv. 

og Skeiðarvogar að vistgötu með hjólastígum og gróðri. Tillöguaðili nefnir einnig að mikil 

umferð gangandi barna sé yfir Langholtsveginn við skólann (líklega er átt við Langholtsskóla) 

og Laugardalinn og furðar sig á því að ekki hafi orðið stórslys („Langholtsvegur milli 

Kleppsvegar og Skeiðavogar verði gerður að vistgötu.“, e.d.)  

6.7 Greining og tillaga að endurhönnun Langholtsvegar 

 Grundvöllur tillögu að endurhönnun Langholtsvegar. 

Út frá þeim áherslum sem AR leggur upp með fyrir borgargötur í borgarmyndinni, ákveðnum 

áhersluþáttum úr köflum 2-5 í ritgerð, ásamt margþættri greiningu á Langholtsvegi, skapast 

betri grundvöllur fyrir að vinna og setja fram upphafs tillögu að möguleikum götunnar til 

framtíðar endurhönnunar. Líkt og áður hefur verið nefnt kemur fram í AR að ætlunin sé að 

borgargötur verði mótaðar frekar í hverfisskipulagi eða jafnvel sem sérstakt skipulagsverkefni 

(„Laugardalur Borgarhluti 04 Aðalskipulag“, e.d., bls. 262). Langholtsvegur sem 

borgargata/aðalgata er því ætlað að þróast sem gata fyrir fjölbreytta ferðamáta þar sem hugað 

er sérstaklega að umhverfi götunnar ekki síst með tilliti til göngu og hjólreiða.  

4.7.2 Greining og megin forsendur tillögu. 

Um Langholtsveg liggur strætóleið 14 ásamt því að gatan er ein af megin hjólaleiðum í 

samþykktri stefnu borgarinnar. Í dag er þessi hjólaleið fyrst og fremst afmörkuð með máluðum 

hjólavísum í götu. Langholtsvegur er skilgreindur sem borgargata og er því ætlað að huga að 

góðum samgöngum fyrir alla ferðamáta. Langholtsvegur er að mörgu leiti ólíkur öðrum götum 

sem farið hafa í endurhönnun. Flestar fyrri endurhannaðar götur borgarinnar hafa verið fjögurra 

akreina götur sem breytt hefur verið í tveggja akreina götur og rýmið sem skapast vegna þessa 

gjarnan verið nýtt fyrir hjólreiðastíga. Af þessum götum er það einna helst Hverfisgata sem 
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hægt er að einhverju marki að líkja saman við Langholtsveg og þá vegna þess að þar voru fyrir 

einungis tvær akreinar. Hverfisgata er á sama tíma samt, sem áður, að mörgu leiti ólík 

Langholtsvegi. Hverfisgata er miðbæjargata, í einu þéttasta svæði borgarinnar, þar sem húsin 

standa þétt upp við götu og mikið er um verslun og þjónustu. Breytingar á Hverfisgötu, sjá kafla 

5.3, leiddu til þess að nokkuð mikill fjöldi bílastæða var lagður niður en gatan hefur hinsvegar 

yfir bílastæðahúsi að ráða. Langholtsvegur er að mestu leiti íbúðargata, án bílastæðishúss, og 

bílastæði því afar mikilvæg íbúum við götuna ásamt þeirri litlu verslun og þjónustu sem þar er 

að finna. Bílar í bílastæðum hafa líka jákvæð áhrif s.s.vegna þess að þeir mynda einskonar 

skjólvegg milli akandi umferðar í götu og gangandi líkt og kemur fram hjá Jeff Speck, sjá 

bls.38. Horft er til þessa í tillögu. Mörg tré eru innan íbúðarlóða og þau ramma Langholtsveg 

inn sem bætir mikið upplifun í götunni. Ekki er því talin sérstök þörf á að fjölga götutrjám mikið 

innan göturýmis þar sem Langholtsvegur státar nú þegar af þeim. Þessi trjágróður vegur upp á 

móti því að húsin við götuna standa flest mun fjær götunni sjálfri ólíkt t.d. húsunum við 

Hverfisgötu. Flest húsanna snúa framhliðum að götu sem er mikill kostur til þess að 

dragamannlífið við þau inn í göturýmið sem er mikilvægt í borgargötu bæði samkvæmt AR, sjá 

Tafla 3.5, og fræðimanninum Jan Gehl, sjá Mynd 3.4.  

Í kafla 2.4.2 er hægt að sjá að stærsti aldurshópur hjólreiðamanna eru börn á skólaaldri. Börn 

þessi eru jú, hjólreiðamenn framtíðarinnar. Mikilvægt er því að huga að því að bæta upplifun 

barna innan íbúahverfa á leið þeirra til og frá skóla, íþróttum og öðrum tómstundum. 

Orðatiltækið, það læra börnin sem fyrir þeim er haft, á vel við. Ef aðstæður til hjólreiða eru 

góðar á uppvaxtarárum þeirra er líklegra að þau nýti sér þennan samgöngumáta eftir að 

bílprófsalri er náð. Sannarlega er þörf á að huga að og auka hjólreiðanotkun þess aldurshóps. 

Víða á Langholtsvegi má sjá frágang innkeyrslna með hætti sem gefur það til kynna að 

mikilvægara sé fyrir húseigendur að aka mjúklega að húsum sínum heldur enn að huga að 

þægindum og öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda, sjá Mynd 6.21. Bættar útfærslur eru vel 

vinnanlegar, sjá Mynd 6.38. 
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Mynd 6.38 Dæmi um hjólastíg með mörgum innkeyrslum frá hollensku hjólaborginni Vught („Cycling 

infrastructure on roads with driveways“, 2011). 

 

Rétt innan við Langholtsveg er Langholtsskóli og til og frá honum streyma hundruðir barna og 

kennara daglega meginþorra ársins. Einnig eru mörg börn sem þvera eða ganga meðfram 

Langholtsveginum á leið sinni inn í Laugardal. Í tillögunni er sérstaklega horft til þessa og sett 

fram endurbætt hönnun af þverun við gatnamót Langholts- og Holtavegar. Í tillögunni er einnig 

gert ráð fyrir bættri þverun og betri nýtingu á rými við á gatnamótum Langholts-og 

Laugarásvegar bæði vegna þess að samkvæmt slysakorti umferðarstofu varð þar alvarlegt 

hjólreiðaslys á barni árið 2012 og vegna mikils rýmis við gatnamót. Ein megin áherslan í tillögu 

er að hún þjóni sem best íbúum innan hverfis ekki síst skólabörnum. Í tillögu er að mörgu leiti 

gengið lengra með því að huga sérstaklega að einum stærsta notendahópi slíks ferðamáta 

almennt þ.e. skólabörn líkt og kemur fram í könnunum enn einnig vegna augljóslegslegs 

mikilvægis götunnar fyrir ferðir barna innan hverfis vegna nálægðar við skóla, frístundaheimili, 

Hjólastígur með mörgum innkeyrslum-video 
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frístundastarfs og fl. Áherslan er því ekki endilega fyrir fullorðna hjólreiðamenn sem eru á 

hraðferð til og frá vinnu þrátt fyrir að tillögur geti einnig að sjálfsögðu gagnast þeim. Það er 

ekkert sem segir að það þurfi að hanna alla hjólreiðastíga fyrir einhverskonar 

keppnishjólahraða. Slíkt á í raun ekki heima í þéttbýli frekar en hraðakstur bíla nema þá að 

takmörkuðu leiti. Eftir sem áður geta auðvitað reyndari og hraðfarandi hjólreiðamenn hjólað 

með bílum á götunni eftir því sem umferð leyfir. Hönnunartillögur höfundar eru því fyrst og 

fremst, eins og áður hefur verið nefnt, settar fram sem tillögur í myndrænnimótun sem hægt 

væri að þróa lengra með hnitmiðaðar og virkara samráði við íbúa/hagsmunaðila enn nú er gert 

(mögulega í anda aðferðar Kheir Al-Kodmany), sjá kafla 4.2. Með virkar samráði er átt við að 

spurningar á íbúafundum varðandi möguleika götunnar til breytinga verði settar fram með 

ákveðnari eða meira afgerandi hætti enn gert hefur verið og ekki síst bætt myndræn framsetning. 

 Framsetning og útfærslur tillögu. 

Tillögurnar eru að mestu unnar í formi myndbreytinga í Adobe Photoshop til þess að gefa 

auðskiljanlega hugmynd um hvernig þær geti raunverulega litið út og eru settar saman með 

Adobe Illustrator. Tillögum þ.e. götuhlutar og gatnamót eru nánar settar fram í formi 11.plakata 

(sjá fulla stærð (A3) í viðauka 1). Yfirlitsplakat, sjá Mynd 6.39 sýnir nánar hvaða 

götuhluta/gatnamót innan Langholtsvegar hvert plakat nær til.  Margar útfærslur eru mögulegar, 

en það er að sjálfsögðu plássið í götunni, sem stýrir endanlegri hönnun. Skoðanir íbúa og 

hjólreiðamanna sjálfra, geta verið ólíkar innbyrðis þegar kemur að því að velja útfærslu 

endurhönnunar. Tillögurnar sem settar eru hér fram gefa ákveðna framtíðarsýn, þegar og ef 

kemur til endurhönnunar á Langholtsvegi, sem innihalda marga þá þætti sem gatan þarf að bera 

til þess að færast nær því að kallast borgargata.  
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Mynd 6.39 Yfirlit plakata (BR). 

 

Tillögurnar liggja að mestu á að koma fram með endurhönnuð gatnamót og götumynd sem 

skapar bætta aðstöðu gangandi og hjólandi vegfarenda. Horft var að hluta til hugmynda Jeff 

Speck um þrengingu akreina í tillögunni og í raun horft framhjá sjónarmiðum sem koma fram 

á heimasíðu Landsamtaka hjólreiðamanna um að möguleikar götunnar til bættra 

hjólreiðasamgangna séu takmarkaðir sökum þess að gatan hefur margar innkeyrslur. Hér í 

framhaldinu má sjá nokkrar þeirra myndum sem koma fram á plakgötum. 
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Mestu skiptir að útfærsla hjólastígs gefi í skyn skýran forgang tildæmis í líkindum við það sem 

má sjá á Mynd 6.38 . Um gangstéttina á Langholtsvegi fara nú þegar mörg börn á reiðhjóli þrátt 

fyrir margar innkeyrslur. Í tillögu er ekki gert ráð fyrir beinni og jafnbreiðri hjólarein alla götuna 

heldur fyrst og fremst blönduðum lausnum þar sem ýmist eru kynntir möguleikar á að nýta 

ónýtt rými við götu, setja inn hjólastíga, þar sem ekki tapast nema örfá bílastæði og að tvískipta 

núverandi gangstétt milli gangandi og hjólandi.  

Nýta má, sem dæmi, rýmið á gatnamótum Langholts- og Laugarásvegar betur enn nú er gert og 

bæta þverun gangandi vegfarenda með því að færa hana innar svo að ökumenn hafi betri yfirsýn 

í beygjum frá Langholtsvegi, sjá Mynd 6.41 . Möguleiki er á að stækka litla almenningsgarðinn 

á horninu og bæta við leiktækjum, gróðri, listaverk enn einnig mætti hugsa sér reisa byggingu 

sem gæti innihaldið verslun eða þjónustu á jarðhæð 

Mynd 6.40 Langholtsvegur milli Sæbrautar /Laugarásvegs (BR). 
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Mynd 6.41 Bætt rýmisnotkun á gatnamótum Langholts- og Laugarásvegar. (BR). 

 

 

Mynd 6.42 Gatnamót Langholts- og Holtavegar eru fjölfarin af skólabörnum. (BR). 
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Gatnamót Langholts- og Holtavegar eru gríðarlega fjölfarin af skólabörnum. Bæta mætti þverun 

gangandi og hjólandi til allra átta með fleirri upphækkunum og betri afmörkun, sjá Mynd 6.42. 

Við götukafla Langholtsvegar á milli Álfheima og Drekavogs, sjá Mynd 6.43, er mikið pláss til 

þess að bæta inn hjólastíg án þess að fækka bílastæðum. Langholtsvegur milli Skeiðarvogs og 

Drekavogs hefur mikið vannýtt rými og marga skemmtilega möguleika til bættrar hönnunnar 

t.d. með aðskildum hjólastíg, sjá Mynd 6.44 

 

 

   Mynd 6.43 Langholtsvegur milli Álfheima og Drekavogs (BR). 

 

 

 

Mynd 6.44 Langholtsvegur milli Skeiðarvogs og Drekavogs (BR). 
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7 Samantekt og umræða 

Hugmyndin að þessari ritgerð spratt út frá umræðu og skrifum í fjölmiðlum sem þar sem varpað 

var fram fram ólíkum sjónarmiðum til endurhönnunar gatna í Reykjavík. Markmið 

ritgerðarinnar var að draga saman sögu og þróun samgönguskipulags og gatnahönnunnar og 

reyna að greina mögulega undirliggjandi áhrifaþætti sem orsaka ólík sjónarmið og afstöðu fólks 

gagnvart slíkum framkvæmdum. Áherslan var á Reykjavík, ekki síst Aðalskipulag Reykjavíkur 

2010-2030, og gatnaendurhönnun eins og hún hefur birst okkur í raun innan borgarinnar. 

Jafnframt voru lagðar fram tillögur að mögulegri endurhönnun Langholtsvegar í Reykjavík. 

Ritgerðin gefur innsýn í almenna umræðu um gatnahönnun og varpar nánara ljósi á ákveðna 

þætti samgönguskipulags Reykjavíkur. Gildi ritgerðarinnar felst meðal annars í innsýn á 

sögulegt samhengi borgarskipulags ásamt tillögu til frekari úrbóta í borgarmyndinni. 

 

Frá því Reykjavík fékk kaupstaðarréttindi hefur borgin og samgöngukerfi hennar margfaldast í 

takt við ólíka samgöngumáta og fólksfjölgun. Fyrst í stað var ekki hugað nægjanlega að öryggi 

gangandi og hjólandi vegfarenda, en síðar náðist að draga verulega úr slysum (sbr. kafli 2.3). 

Síðustu áratugina hefur verið nokkuð gagnrýnt að þróun samgöngumáta hafi fyrst og fremst 

tekið mið af ferðum einkabílsins en skilið eftir alla aðra almenna þróun samgangna. Þær 

skipulagsstefnur og áætlanir sem fjallað hefur verið um í þessari ritgerð, leggja allar á einn eða 

annan hátt áherslu á að búa í haginn fyrir og skapa greiðari samgöngur með öðrum ferðamátum 

en einkabíl. Bifreiðar eru þrátt fyrir það yfirgnæfandi stærsti hluti ferðamáta borgarbúa (sbr. 

kafli 2.4). Í AR er horfið frá hefðbundnum viðhorfum um að skilvirkni bifreiðasamgangna verði 

fyrst og fremst bætt með aukinni umferðarrýmd í gatnakerfinu (sbr. kafli 2.1). AR 

endurskilgreinir margar götur borgarinnar sem borgargata, aðalgata, borgargata/breiðgata. Þær 

gatnaflokkanir sem flestir borgarbúar hafa vanist og þekkja þ.e. stofnbraut, tengibraut, 

safngötur og húsagötur eru hins vegar ekki lengur til í núgildandi skipulagsreglugerð (sbr. kafli 

2.3) . Hlutverk hinna fjölmörgu endurskilgreindu gatna og tenging þeirra við umferðarflæði 

samgöngukerfis borgarinnar er um margt óljós, enda búa göturnar yfir ólíkum gæðum eftir því 

hvar þær eru staðsettar innan borgarinnar. Þessar ólíku skilgreiningar vekja upp spurningar um 

það hvaða skilning og skoðun hinn almenni borgari hefur á hlutverki þessara gatna þegar kemur 

að hönnun eða endurhönnun þeirra. Ekki síst í tengslum við eiginleika götunnar þ.e, gatan sem 

staður og rými til upplifunar eða gatan og tengingarvægi hennar fyrir umferð sbr. umfjöllun í 

kafla 3. Stefna borgarinnar virðist vera að breyta tengingarvægi gatna með áherslu á sjálfbærar 
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samgöngur og þar með draga úr vægi einkabifreiðarinnar (sbr. kafli 2.1) Hægt er að skilgreina 

grunninn að æskilegum borgargæðum eða borgarþráðum með ýmsum hætti. Í kafla 3 var bent 

á fimm þætti; mannvænar götur og hverfi, lágmarks íbúaþéttleiki, umfang landnotkunar og 

samþættingu starfsemi og athafna. Æskilegt er að gönguvæn gata hafi yfir að búa öryggi, 

þægindi, áhugaverðleika og notagildi (sbr. Tafla 3.4). Gæði umhverfisins utandyra geta haft 

mikið að segja þegar kemur að notkun fólksins til valkvænna og félagslegra athafna innan 

götunnar, sjá mynd 3.4. Allt eru þetta þættir að mannvænna umhverfi. Að einhverju marki hefur 

bifreiðanotkun og mannvirki henni tengd verið stillt upp á móti möguleikum borgarinnar til 

þess að skapa mannvænt umhverfi. Á grófan hátt er hægt að skipta sjónarmiðum til 

gatnahönnunar í tvennt án þess þó að skýr skil séu þar á milli. Þ.e. milli verkfræðilegra og 

skipulagslegra sjónarmiða (sbr. kafli 4). og greina má þörf á nánari samþættingu, bæði í 

tæknilegu og hugarfarslegu tilliti (sbr. kafli 3.5). Í vegferðinni að mannvænna eða sjálfbærra 

umhverfi, svo sem með, aðþrengdum götum og fækkun akreina, má finna margþætta gagnrýni 

á stefnu borgarinnar, ýmis rök geta legið þar að baki. Í kafla 3 og 5 eru dregin fram nokkur 

dæmi um slíka gagnrýni frá einstaklingum, íbúum, hagsmunasamtökum sem og ýmis sjónarmið 

sem koma fram í skýrslum og fræðigreinum. Þessari umræðu tengjast þættir eins og aukinn 

ferðatími, ferðakostnaður, fluttningskostnaður og vöruverð, færsla umferðar frá stærri götum 

yfir á minni íbúðargötur, áhrif og tilkoma vistvænna bíla, endurkastsáhrif byggðarþéttingar og 

áhrif veðurfars svo eitthvað sé nefnt. Sum þessara atriða hefur hafa jafnvel verið flokkuð sem 

feimnismál („Samgöngutabú“) og þau lítið rædd þar sem þau eru talin geta ógnað stýringu og 

framgangi stefnunnar og sett hömlur á almenna viðurkenningu og innleiðingu hennar (sbr kafli 

3.5.1). Við innleiðingu stefnu um breytta ferðamáta hefur verið beitt bæði hörðum og mjúkum 

aðferðum. Þessar aðferðir geta farið fyrir brjóstið á mörgum. Harðar aðfeðir eiga í grófum 

skilningi að auka kostnað og tíma í umferðinni með sköttum og öðru áþekku. Mjúkar aðferðir 

eiga að koma inn með vakningu og samfélagsábyrgð eða sektarkennd hjá íbúum við að nota 

ferðamáta sem eru ekki sjálfbærir. Það má á þessu sjá að það getur legið mikil vinna að baki 

því að breyta eða bæta hugarfar almennings og/eða hagsmunaaðila sérstaklega ef finna má 

mótrök við einhverja þætti innleiðingarinnar. Þannig getur þátttaka almennings bæði verið 

bölvun og blessun innan skipulags. Almenningsþátttaka þarf að gefa tjáningarrými fyrir hugtök 

eins og  „NIMYT” (ekki í mínum bakgarði) og “LULUT” (ekki í mínu hverfi) (sbr.kafli4.1). 

Þátttakan tekur tíma og athygli, að því marki að hún kynnir pólítískan og mannlegan breytileika 

í ákvörðunartöku og kallar á málamiðlanir í ákvarðanatöku skipuleggjanda sem getur hægt á 

skilvirkni (sbr.kafli4.1). Ef almenn óánægja er með ákvarðanir eða samstarf er varða hina 

mismunandi þætti skipulagsins geta risið upp háværar mótmælaraddir. Ferli íbúaþátttöku hefur 



107 

verið líkt við boðhlaup, það getur verið nauðsynlegt fyrir þátttakendur þess að vera afar 

skipulagðir, rökfastir og einbeittir til þess að ná tilætluðum að árangri (sbr. kafli 4.2). Til dæmist 

getur verið erfitt að draga almennan samhljóm af niðurstöðu íbúafundar enda oft um ólík 

sjónarmið að ræða. Sjónrænnar/myndrænar aðferðir við íbúaþátttöku geta verið mikilvægt 

framlag til þróunar í hönnun og áætlanagerð og framtíðarskef í listinni að hanna og endurbæta 

umhverfið með fólkinu sem þar býr (sbr. kafli 4.2). 

 

Guðmundur Hannesson leit jákvæðum augum á möguleika borgarinnar til skipulagsendurbóta 

fyrir um 100 árum og var ekkert að flækja hlutina fyrir sér þá: 

Endurbótahorfur. …Nú mun mörgum virðast, að úr því að bær sje bygður, þá verði 

skipulag hans að haldast, hvort sem það er gott eða ilt, og allar endurbótatillögur 

hljóti að standa á því skeri, að lóðum er þegar skift, götur lagðar og hús reist, svo við 

þessu verði ekki hróflað. Þó nokkuð sje til í þessu, er rangt að láta sjer vaxa það í 

augum. Skipulagið má ætíð laga svo að það verði sæmilegt, svo framalega sem snjall 

maður leggur ráðinn á og vilji er til þess að hagnýta þau. (Guðmundur Hannesson, 

1916, bls. 128) 

 

Tilraunir til þess að endurhanna ýmsar götur borgarinnar með áherslu fjölbreyttari ferðamáta 

og bætta upplifun innan göturýmis eru hafnar. Í kafla 5 er skoðað hvað slíkar framkvæmdir hafa 

fært okkur, bæði er varðar hönnun og í almennri umfjöllun. Með því að draga saman og fjalla 

um sameiginlega þætti þeirrar endurhönnunar sem fram hefur farið þá getum við hugsanlega 

dregið af þeim nokkurn lærdóm. Einn stærsti þátturinn endurhönnunnarferlinu eru 

hjólreiðastígar, slíkir stígar geta tekið nokkuð mikið rými í götumyndinni. Sumar göturnar eða 

götuhlutarnir voru í fyrstu hannaðar til reynslu, sjá kafla 5, líkt og lagt er til í AR, en síðar voru 

þær fullhannaðar. Sú þróun og áherslubreytingar sem hafa orðið í samgöngum og þar með 

gatnahönnun undanfarin ár er ennþá tiltölulega ný þegar kemur að raunverulegri framkvæmd 

innan borgarinnar.. Við nánari skoðun á nokkrum endurhönnuðum götum má sjá að það ber oft 

mikið á milli í skoðunum almennings og ýmissa sérfræðinga um hvort eða hvernig best sé að 

útfæra þessar breyttu áherslur. Endurhannaðar götur mæta oft andstöðu sem merkja má við 

hinar eldri hugmyndir um hið stigskipta hlutverk götunnar. Tildrög breytinga eru helst 

tvennskonar þ.e. frá íbúum eða vegna stefnu borgarinnar. Þegar íbúar hafa kallað eftir aðgerðum 

við götu, sérstaklega í fyrstu aðgerðunum t.d. Skeiðarvogur og Langahlíð, er það gjarnan vegna 

þess að þeir hafa áhyggjur af öryggi barna sinna og/eða mengunarþáttum svo sem hávaða og 

loftmengun. Íbúar virðast almennt vera nokkuð sáttir við að bæta gatnaumhverfið en það næst 

ekki alltaf sátt um hvernig á að standa að því. Margir vilja til dæmis ekki fórna plássi í 



108 

göturýminu fyrir hjólreiðastíga, aðrir vilja gera það en vilja ekki fórna beygjuakreinum eða 

hliðarskotum fyrir almenningsvagna vegna þess að þá geta skapast óþarfa raðir í umferðinni. 

Svo eru sumir sem vilja að ákveðnar meginumferðargötur séu hugsaðar sem slíkar og ekki sé 

þörf á að hanna þær fyrir alla samgöngumáta (sbr. kafli 3). Margir vilja líka að heildaráhrif 

þrenginga á götum séu könnuð nánar áður en farið er í aðgerðir til þess að gæta að því að aukin 

umferð færist ekki yfir á minni hliðargötur eða jafnvel í íbúðargötur (sbr. kafli 5). Lítið er um 

það rætt í AR að endurhanna göturými einungis vegna upplifunar þátta eins og mögulega er 

hægt að segja að gert hafi verið í Skeiðarvoginum með miklum gróðureyjum milli akreina. 

Mesta áherslan virðist vera á að setja inn hjólreiðastíga. Ef sem dæmi Borgartúnið hefði verið 

hannað einungis með upplifunar og sjónræna þætti gangandi vegfarenda í huga þá hefði 

útkoman án efa orðið önnur. Gróðurbeð og tré hefðu líklegast verið meira áberandi svo og 

skjólveggir og önnur götugögn. Fyrirhugað er að endurhanna Suðurlandsbrautina sem hluta af 

þróunarás borgarinnar (sbr. kafli 5.6). Sá hluti Suðurlandsbrautar er liggur við 

almenningsgarðinn Laugardal er mörgum hugleikinn og á sér langa sögu í baráttu borgarbúa 

nær og fjær um að vernda dalinn eða í það minnsta að byggja ekki í honum eitthvað sem hefur 

ekkert með núverandi starfsemi í dalnum að gera. Að byggja við dalinn í nafni borgarþéttingar 

er eitthvað sem hugnast ekki mörgum. Það er ekkert sem segir að þróunarásinn eða breiðgatan 

þurfi að vera einsleit alla leið. Grænt andrými borgar þarf að viðurkenna sem einn af jákvæðustu 

þráðum borgarvefsins en ekki eingöngu sem mögulegt þéttingasvæði (sbr. kafli 4.24). 

Áhugavert er að sjá að grunnhugmyndir um hverfisskipulag Laugardals (drög) samræmast ekki 

hugmyndum innan AR (sbr. kafli 5). Skipulagshugmyndirnar virðist ekki endilega vera mótaðar 

af samráði við íbúa eða hagsmunaaðila heldur fyrst og fremst af persónulegu mati ráðgjafahóps 

hverfisskipulagsins. Ljóst er að margar þessara gatnaframkvæmda hafa verið umdeildar og 

munu halda áfram að vera það. Sumar þeirra hafa verið lagaðar af að einhverju leiti eftir 

mótmæli íbúa, ekki síst í tilfelli Hofsvallagötu (sbr. kafli 5.4). Það virðist því sem íbúasamráð 

sé ekki nægjanlegt eða að sjónarmið íbúa séu ekki að skila sér alla leið inn í úrvinnsluna við 

endanlega endurhönnun gatnanna. Kannski er illmögulegt að gera það nema með miklu virkara 

samráði Mögulega eru samráðsfundir eins og þeir eru settir upp hjá borginni ekki nógu góðir 

til þess að ná fram raunverulegri samvinnu eða þá að úrvinnsla og túlkun niðurstaðna af slíkum 

fundum er ekki nógu góð. Borgin gæti tileinkað sér sjónrænni/myndrænni aðferðir við 

skipulagsvinnuna. Slíkar aðferðir gætu reynst einn helsti lykillinn að góðum árangri í 

almenningsþátttöku eins og kemur fram í kafla 4. Í stað þess að kynna nánast fullbúnar 

hugmyndir eða teikningar af endurhönnuðum götum á íbúakynningum þyrfti að láta reyna á 
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raunverulegt samráð þar sem íbúar/hagsmunaðilar fá tækifæri til að taka vikari þátt í að 

endurhanna göturnar. 

 

Það er að sjálfsögðu rýmið innan götunnar og greining á ólíkum þáttum hennar sem leggur til 

möguleika til endurbóta en afstaða íbúa og hagsmunaaðila til breytinga er ekki síður mikilvæg. 

Þörf er á að fara í vandað íbúasamráð áður en lagt verður í breytingar á Langholtsvegi. 

Hönnunin sem unnin er í kafla 6 og tillögurnar sem sýndar eru viðauka 1, gefa ákveðna 

framtíðarsýn, varðandi mögulegar endurbætur á Langholtsvegi. Hönnunin tekur á mörgum 

þáttum og eiginleikum sem gatan þarf að bera til þess að færast nær því að kallast borgargata. 

Meðal annars er lagt til að gatnamót verði endurhönnuð og byggð upp götumynd sem bætir 

aðstöðu gangandi og hjólandi vegfarenda. Tillögurnar eru að mestu unnar í formi 

myndbreytinga og gefa þannig auðskiljanlega sjónrænamynd um hvernig gatan getur 

raunverulega litið út. Nánari greiningu og tillögur má finna í kafla 6.7 og á plakötum sem fylgja 

í viðauka. 
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8 Samantekt og lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið leitað svara við spurningunum þremur sem settar voru fram í 

upphafi ritgerðar. Svörin eru dregin úr umfjöllun allra megin efniskafla ritgerðar þ.e. 

fræðilegrar undirstöðu (kaflar 2, 3 og 4), umfjöllun um nokkrar endurhannaðar götur í 

Reykjavík(kafli 5) og tillögum höfundar að endurhönnun á borgargötunni Langholtsvegur (kafli 

6). 

 

1. Í hverju liggja ólík sjónarmið um hlutverk borgargötunnar og hvaða þættir hafa 

áhrif á þau? 

 

AR boðar breytta götumynd með áherslu á mannvænt umhverfi og aukna notkun annarra 

samgöngumáta en einkabílinn. Ólík sjónarmið eru uppi um í hvað stefnir. Á einfaldaðan hátt 

mætti flokka þau í eldri (hefðbundin) og nýrri sjónarmið (vistvæn). Í ritgerðinni er sýnt fram á 

að fræðimenn hafa bent á hættuna á því að horfast ekki í augu við ýmis tabú málefni 

samgönguskipulags, ekki síst í umræðunni um vistvænar samgöngur. Í viðleitni til þess að 

byggja upp vistvænni samgöngur er áherslan lögð á að draga úr einkabílanotkun með þéttingu 

byggðar og þrengri götum, bætta möguleikana á fjölbreyttari ferðamáta sem bæta á heilsu og 

minnka mengun. Allir þessir þættir eru að einhverju leiti umdeildir. Þörf getur verið á að skoða 

umræðuna um vistvænar samgöngur og aðra þætti í víðara samhengi ef betri sátt á að nást í 

innleiðingu fyrirhugaðra áætlana borgaryfirvalda. Umræðan um ólík sjónarmið í stóru 

myndinni er auðvitað hápólítísk, en að baki henni geta líka legið staðbundin sjónarmið, sem 

stundum eru kölluð nymbísimi (Nymbyt), einskonar grasrót ólíkra hugmyndafræða sem er 

nauðsynleg, en mis sterk, rödd innan hvers samfélags. 

 

2. Með hvaða hætti getur almenningur haft áhrif á hönnun og/eða endurhönnun 

innan skipulagsáætlana? 

 

Íbúasamráð er talið afar mikilvægt við skipulagsáætlanagerð. Íbúafundir stærri áætlana eins og 

AR eru m.a. vettvangur slíks samráðs. Íbúafundir sem fram fóru í tengslum við AR voru varla 

vettvangur umræðna um einstaka gatnaendurhönnunar framkvæmdir þó finna megi í 

fundargerðum íbúafunda AR orðalag sem vísar til þeirra. Almennt er ekki fjallað um það hvort 

eða hvernig sjónarmið íbúa, nú eða annarra hagsmunaaðila, skili sér raunverulega inn í 
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hugmyndavinnu um gatnaendurhönnun. Samantekt íbúafunda segir ekkert til um hvort raddir 

íbúa hafi skilað sér alla leið að marklínu í þessu boðhlaupi þátttökuferlis. Ef ekki er verið að 

leita eftir sjónamiðum íbúa um ákveðna þætti áætlunar eða framkvæmdar, svo sem með beinum 

spurningum, er ekki líklegt að heildstæður árangur náist í að greina ánægju eða óánægju þeirra, 

nema þá helst þeirra sem eru afar skipulagðir, rökfastir og einbeittir við að koma hugmyndum 

sýnum á framfæri svo sem þrýstihópar ýmiskonar. Tilraunir til þess að endurhanna sumar götur 

borgarinnar með áherslu á fjölbreyttari ferðamáta og bætta upplifun innan göturýmis eru hafnar 

og í þeim má sjá að einn stærsti þátturinn í þeirri endurhönnun eru hjólreiðastígar enda geta þeir 

tekið nokkuð mikið rými í heildargötumyndinni. Við nánari skoðun á endurhönnuðum götum í 

Reykjavík má einnig sjá að það ber oft mikið á milli í skoðunum almennings og ýmissa 

sérfræðinga um hvort eða hvernig best sé að útfæra þessar breyttu áherslur í götumyndinni. 

„Fæðing“ þessara endurhönnuðu gatna mætir oft andstöðu við eldri sjónarmið um hefðbundið 

stigskipta hlutverk gatna. Frumkvæði að breytingum eru ýmist vegna áhrifa frá íbúum eða 

vegna stefnu borgarinnar. Áætlaðar breytingar hafa sumar hverjar verið lagaðar af að einhverju 

leiti eftir mótmæli íbúa. Það virðist því sem íbúasamráð sé ekki nægjanlegt eða að sjónarmið 

íbúa séu ekki að skila sér alla leið inn í endanlega úrvinnslu við endurhönnun gatnanna. Ef til 

vill er ómögulegt að gera það nema með miklu virkara samráði. Við þurfum að læra miklu betur 

listina að hanna með fólki. Mögulega eru samráðsfundir eins og þeir eru settir upp hjá borginni 

ekki nógu góðir til þess að ná fram raunverulegri samvinnu eða úrvinnsla og túlkun niðurstaðna 

frá þeim er ekki nógu góð. Borgin gæti tileinkað sér sjónrænni eða myndrænni aðferðir við 

skipulagsvinnuna. Slíkar aðferðir gætu verið lykillinn að góðum árangri í almenningsþátttöku. 

Í stað þess að kynna fullbúnar hugmyndir eða teikningar af endurhönnuðum götum á 

íbúakynningum þá er þörf á að reyna á raunverulegt samráð þar sem íbúar/hagsmunaðilar fá 

raunverulegt tækifæri til að taka virkan þátt í að endurhanna göturnar. 

 

3.  Hvernig má endurhanna Langholtsveg til þess að gatan þjóni betur hlutverki sínu 

sem borgargata í Reykjavík? 

 

Langholtsvegurinn er breið tveggja akreina gata og eru möguleikar götunnar til endurhönnunar 

því margvíslegir. Það er að sjálfsögðu rýmið innan götunnar sem leggur til möguleikana en 

afstaða íbúa og hagsmunaaðila til breytinga er ekki síður mikilvæg. Það er þörf á að fara í 

vandað íbúasamráð áður en lagst verður í breytingar á götunni. Myndræn framsetning við slíkt 

samráð gæti hjálpað til við að ná sem flestum sjónarmiðum íbúa og hagsmunaaðila saman.  Með 

því að leggja niður mörg bílastæði í göturými Langholtsvegar má skapa aukið rými til breytinga 
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fyrir fjölbreyttari ferðamáta og fegrun götunnar. Hins vegar er einnig hægt að skoða fjölbreyttari 

lausnir líkt og tillaga höfundar felur í sér, þar sem tiltölulega fá bílastæði eru aflögð. Gatan er 

rík af gróskumiklum trjám beggja vegna og því er ekki endilega þörf á að setja niður götutré 

nema á einstaka stað. Bílar í bílastæðum geta líka haft jákvæð áhrif s.s.vegna þess að þeir mynda 

einskonar skjólvegg milli akandi umferðar í götu og gangandi. Einnig er hægt að bæta þveranir 

yfir götu og nota sum rými götunnar betur. Höfundur setur hugmyndir að bættri götumynd 

Langholsvegar fram með myndrænni framsetningu í formi plakata (sjá viðauka), sem leggja til 

besta svarið við þessari spurningu. 

 

Lokaorð 

Við úrvinnslu þessa ritgerðarefnis kom í ljós að ekki er hægt að bjóða fram neina eina rétta 

lausn á álitamálum við útfærslu á skipulagsvinnu. Sjónarmið og áherslur innan skipulags og 

hönnunar eru margþætt enda um þverfaglega fræðigrein að ræða. Hugmyndin að þessari 

meistararitgerð spratt út frá umræðu í fjölmiðlum um endurhönnun gatna í Reykjavík. Von mín 

er að umfjöllun ritgerðarinnar geti veitt áhugasömum aðilum um skipulagsfræði nánari innsýn 

í umræðu um gatnahönnun og þau ólíku sjónarmið sem þar takast á. Hlutverk og þátttaka 

almennings í mótun umhverfisins, ekki síst nærumhverfisins í skipulagsferlinu, er afar 

mikilvæg en á sama tíma vandmeðfarin.  
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10 Viðauki 

 

Tillögur að endurhönnun Langholtsvegar, plakat nr: 

1 Yfirlitskort Langholtsvegur, borgargata 

2 Sæbraut/Laugarásvegur, götuhluti 

3 Langholtsvegur/Laugarásvegur, gatnamót 

4 Langholtsvegur/Holtavegur, gatnamót 

5 Laugarásvegur/Álfheimar, götuhluti 

6 Álfheimar/Drekavogur, götuhluti 

7A Skeiðarvogur/Drekavogur, götuhluti 

7B Skeiðarvogur/Drekavogur, götuhluti 

7C Skeiðarvogur/Drekavogur, götuhluti 

7D Skeiðarvogur/Drekavogur, götuhluti 

8 Skeiðarvogur/Suðurlandsbraut 


