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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt 

fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

________________________________ 

Katharina Olga Metlicka 
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Ágrip 

Þar sem fólk er myndast fjölbreytt mannlíf og andrúmsloft. Mikilvægt 

er að bjóða upp á mannvænt umhverfi þar sem fólk vill vera. 

Göngugötur styrkja og stuðla að betra mannlífi. Reykjavíkurborg 

hefur verið að prófa sig áfram með það að lengja tímabil göngugatna 

yfir sumartímann en einnig á öðrum tímum ársins. 

 

Aðalmarkmið verkefnisins var að rannsaka hegðun fólks á meðan á 

göngugötum stendur yfir mismunandi tímabíl ársins en ekki yfir 

hásumarið. Einnig var kannað hvort fólk nýtti sér göngugöturnar 

þegar þeim var lokað fyrir bílaumferð á öðrum tímum ársins. 

Annað markmið var að gera viðhorfskönnun þar sem viðhorf 

vegfarenda og rekstraraðila til göngugatna á svæðinu voru könnuð. 

Rannsóknarspurningin er: Hver eru viðhorf rekstraraðila og 

vegfarenda gagnvart göngugötum og hvernig hegðar fólk sér við 

göngugötur á mismunandi árstíðum? 

 

Vinnsla gagnasöfnunar var að mörgum leyti byggð á verkefni 

Borghildar, hóps listaháskólanema, sem unnu svipað verkefni á 

árunum 2012 og 2013. 

 

Aðalhluti verkefnisins var vettvangskönnun. Þar sem fylgst var með 

fólki sem staldraði við og nýtti sér opin svæði á rannsóknarsvæðinu á 

meðan götur voru gerðar að göngugötum en líka þegar umferð var 

leyfð. Einnig voru niðurstöðurnar bornar saman við niðurstöður eldri 

kannana Borghildar. Í fljótu bragði er hægt að segja að fjöldi 

vegfarenda sé yfirleitt meiri þegar göngugötur eru en nánar verður 

farið í útskýringar á niðurstöðum í niðurstöðukafla ritgerðarinnar. 

 

Til að kanna viðhorf voru tekin viðtöl við vegfarendur og rekstraraðila 

á athugunarsvæðinu. Þátttakendur voru mjög jákvæðir gagnvart 

göngugötum á sumrin en voru á annarri skoðun þegar spurt var út í 

viðhorf til þeirra á öðrum tímabilum ársins eða jafnvel allt árið um 

kring. Rekstraraðilar voru einnig spurðir hvaða áhrif þær hefðu á 

viðskipti þeirra og þar fóru svörin mjög eftir rekstrarformi fyrirtækja. 

 

Þróun viðhorfa þátttakenda voru metin og borin saman við 

niðurstöður úr viðhorfskönnun Borghildar frá árunum 2012 og 2013 

og niðurstöður frá Gallup frá árunum 2014 og 2015. 
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1 Inngangur 

Fólk skapar líf í umhverfinu og andrúmsloft. Mikilvægt er að bjóða 

upp á vinalegt umhverfi þar sem fólk vill vera. Yfirleitt er hægt að 

segja að fólk vilji vera þar sem aðrir eru (Gehl, 2010).  

Daglegt líf er oft erilsamt og flestir hreyfa sig ekki eins oft og áður 

fyrr sem skapar ýmsa kvilla sem eru heilsuspillandi. Göngugötur geta 

átt stóran þátt í því að ýta undir aukna hreyfingu fólks án þess að það 

átti sig á því. Áhugaverð svæði sem eru óaðgengileg bílum ýta undir 

breyttan hugsunarhátt fólks varðandi bílanotkun. Fólk áttar sig síðan 

á að það eru lífsgæði fólgin í því að ganga í stað þess að aka eins 

nálægt áfangastað og hægt er.  

Margir segja að það sé hluti af íslenskri menningu að nota bílinn sem 

aðalferðatæki og það muni aldrei virka á Íslandi að draga úr 

bílamenningu. Veðurfarið sé einnig óhagstætt, það er of kalt, 

breytilegt og vindasamt til að fólk sjái það fýsilegt að ferðast á annan 

hátt en með einkabílnum yfir vetrartímann. Svipað var líka sagt um 

íbúa Kaupmannahafnar áður en göngugötur voru festar í sessi og geta 

íbúar höfuðborgarinnar þar vart hugsað sér borgina án þeirra í dag 

(Gehl & Svarre, 2013; Gehl Architects, á.á.). 

Augljóslega er ekki nóg að ákveða einungis svæði þar sem bílaumferð 

er bönnuð og verkið klárað. Nauðsynlegt er að byggja upp kerfi sem 

styrkir göngugötur. Það getur til dæmis verið öflugt samgöngu- eða 

strætókerfi, fleiri reiðhjólastæði og skjólmyndun gegn vindi og 

veðrum í göturými.  

Göngugötur eru frekar nýtt hugtak á Íslandi. Ráðamenn 

Reykjavíkurborgar hafa á undanförnum árum verið duglegir að skapa 

áhugaverð opin rými milli bygginga á ákveðnum hluta Laugavegar og 

Skólavörðustígs á sumrin. Til þess hafa verið notuð götugögn, eins og 

t.d. stórir blómapottar, borð og bekkir til að bjóða fólkið velkomið að 

vera á staðnum. 

Í þessu verkefni er ætlunin að rannsaka hegðun fólks í göngugötum í 

miðborg Reykjavíkur. Nánar tiltekið eru svæðin Laugavegur frá 

Vatnsstíg að gatnamótum Bankastrætis og Þingholtsstrætis og 

Skólavörðustígur, frá gatnamótum Bergstaðastrætis að Bankastræti, 

sem eru tímabundin göngugötusvæði. 

1.1 Tilurð verkefnisins 

Það barst fyrirspurn frá Hildi Gunnlaugsdóttur, fyrrverandi 

verkefnisstjóra borgarhönnunar hjá Reykjavíkurborg, um tillögu að 

mögulegu BS-verkefni. 

Starfsmenn Reykjavíkurborgar eru að prófa sig áfram með 

göngugötur á öðrum tímum ársins en á sumrin en einnig með því að 

lengja lokun fyrir bílaumferð yfir sumarmánuðina. Í fyrrasumar, eða 
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nánar tiltekið sumarið 2016, var lagt af stað með það verkefni að opna 

göngugötur í fyrsta sinn, frá 1. maí til 1. október. 

Reykjavíkurborg hefur sóst eftir því að rannsaka hegðun og viðhorf 

fólks til göngugatna á ákveðnum tímabilum yfir árið. Meðal annars 

hefur Borghildur, nemendahópur Listaháskóla Íslands, rannsakað 

hegðun fólks í göngugötum í miðbæ Reykjavíkur í þrjú ár, frá 2011 til 

2013. Öll rannsókn Borghildar var miðuð við sumartíma.  

Deildarstjórinn, Helena Guttormsdóttir, bauð höfundi síðan að taka að 

sér verkefnið. Í gegnum námið við Landbúnaðarháskóla Íslands 

þróaði höfundur sækni (e. affinity) í rannsóknarvinnu og tók verkefnið 

að sér með glöðu geði. Af persónulegum ástæðum þurfti höfundur að 

dreifa rannsókninni yfir eitt ár fyrir verkefnaskil. 

Leiðbeinandi er Edda Ívarsdóttir, kennari við Landbúnaðarháskóla 

Íslands og núverandi verkefnisstjóri borgarhönnunar hjá 

Reykjavíkurborg. 

1.2 Markmið verkefnisins 

Aðalmarkmið verkefnisins er að rannsaka hegðun fólks á meðan 

göngugötur eru opnar yfir mismunandi tímabil ársins en ekki yfir 

hásumarið. Einnig var kannað hvort fólk nýtti sér göngugöturnar 

þegar þeim var lokað fyrir bílaumferð á öðrum tíma ársins. 

Annað markmið var að gera viðhorfskönnun til að fá viðhorf 

vegfarenda til göngugatna og rekstraraðila á svæðinu. 

Hér fyrir neðan eru rannsóknarspurningar verkefnisins: 

Hver eru viðhorf rekstraraðila og vegfarenda gagnvart 

göngugötum og hvernig hegðar fólk sér við göngugötur á 

mismunandi árstíðum? 

- Nýtir gangandi fólk sér aukasvæði til að staldra við eða til að 

setjast niður þegar lokað er fyrir umferðina? 

- Er breyting á hegðun fólks þegar göngugötur eru opnar - þegar 

bílaumferð er leyfð? 

- Borgar sig að hafa göngugötur opnar á öðrum tímum ársins en 

á sumrin? 

- Er líf á götunni háð árstíðum? 

- Er einhver skýring á því af hverju fólk staldrar við frekar á 

ákveðnum stöðum frekar en á öðrum? 

- Hvernig hafa viðhorf rekstraraðila á svæðinu þróast gagnvart 

göngugötum? 

- Hvernig þróast viðhorf vegfarenda gagnvart göngugötum?  
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2 Vinnuferli og gögn 

2.1 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin er sett saman úr 

sjö aðalköflum. Fyrsti 

kaflinn er inngangur. Þar 

er greint frá tilurð 

verkefnisins, umfangi 

rannsóknar, markmiðum 

og rannsóknarspurningum. 

Annar kaflinn fjallar um 

vinnuferli undirbúnings- 

og rannsóknarvinnunnar, 

gögn til stuðnings og 

uppbyggingu ritgerðar. Í 

þriðja kafla er farið yfir sögu göngugatnanna og horft til 

nágrannalandanna í því sambandi og dæmi tekin um göngugötur þar. 

Fjórði kaflinn greinir frá athugunarsvæði rannsóknarinnar en kafli 

fimm er helgaður niðurstöðum úr vettvangs- og viðhorfskönnunum. 

Sjötti kaflinn snýst um umræður og ályktanir höfundar en einnig er 

þar svarað rannsóknarspurningum og höfundur hugleiðir niðurstöður. 

Verkefninu lýkur svo á lokaorðum um reynslu höfundar við úrvinnslu 

verkefnisins. 

2.2 Undirbúningur fyrir rannsóknarvinnuna 

Við upphaf verkefnis hitti höfundur Hildi Gunnlaugsdóttur, frá 

Reykjavíkurborg, sem var meðleiðbeinandi verkefnisins þar til hún 

lauk störfum fyrir Reykjavíkurborg. Hildur veitti dýrmæta aðstoð við 

upplýsingar, gögn og staðreyndir um allt sem tengir Reykjavíkurborg 

við göngugöturnar. Edda Ívarsdóttir, leiðbeinandi höfundar og 

kennari við Landbúnaðarháskóla Íslands, tók við starfi Hildar vorið 

2017. Umfang verkefnisins var ákveðið í samráði við Hildi. Seinna 

hitti höfundur tvo fyrrverandi nemendur í Listaháskóla Íslands, 

Herborgu Árnadóttur og Gunnhildi Melsted, sem unnu ásamt fleirum 

að nemendaverkefninu Borghildur. Þær veittu höfundi innsýn í 

skipulag við vinnuferli þessa verkefnis. 

Rannsóknarvinnan hófst með fundi við Pál Jakob Líndal, PhD í 

umhverfissálfræði. Páll veitti einnig Borghildarhópnum aðstoð við 

rannsóknarvinnu þeirra og gaf mikilvæg ráð um hvernig hægt væri að 

byggja rannsóknina upp á faglegan hátt og hvernig best væri að standa 

að vettvangskönnun. Upplýsingarnar frá Páli samræmast 

rannsóknaraðferðum Jan Gehl og Brigitte Svarre sem þau kynna í bók 

sinni How to Study Public Life (2013).  

Mynd 2.1: Uppbygging ritgerðar, útfærsla höfundar. 
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Mismunandi aðferðir og tæki eru notuð til að rannsaka hegðun fólks 

á opnum svæðum. Aðferðin sem nýtt er í þessu verkefni er að 

rannsakandi fylgist með kyrrstandandi og sitjandi fólki og skráir 

athafnir þeirra á kort af rannsóknarsvæðinu. Þannig er hægt að fá 

mynd af því hvar fólk stoppar og dvelur. Yfirleitt er þá líka skráð hvað 

það er sem kyrrstandandi fólk gerir. Á þann hátt fær rannsakandi 

upplýsingar um hvað það er í umhverfinu sem er þess valdandi að fólk 

kýs að staldra við. Mikilvægt er að taka tillit til tímasetninga og 

veðurs. Þetta þarf að vera ákveðið áður en farið er í vettvangskönnun. 

Hvaða tími dagsins skiptir mál? Að það sé t.d. heiðskírt alla 

rannsóknardagana? Síðan þarf rannsakandi að halda sér við þá 

ákvörðun í gegnum alla dagana. Allt þetta er gert til að fá áreiðanlegar 

vísindalegar niðurstöður. (Gehl & Svarre, 2013) 

Hvernig höfundur miðaði að þessu í verkefninu er útskýrt nánar í kafla 

2.4 Vinnuferli. 

 

 

 

 

 

2.3 Gögn 

Til undirbúnings var meðal annars stuðst við: 

- How to Study Public Life, Jan Gehl og Brigitte Svarre. 

- Life Between Buildings eftir Jan Gehl. 

- Gögn frá Reykjavíkurborg. 

- Gögn frá verkefninu Borghildur frá árinu 2012, sem er 

aðgengilegt á Netinu. 

- Greinar um göngugötur í Reykjavík eftir Pál Jakob Líndal í 

samhengi við vettvangsrannsókn Borghildar frá árinu 2012 og 

2013. 

- Munnlegar ábendingar Páls Jakobs Líndal. 

- Ýmsar heimasíður um göngugötur í öðrum löndum. 
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2.4 Vinnuferli  

Eins og ráðlagt var af Páli Líndal var farið á svæðið til að undirbúa 

fyrir rannsóknardagana. Rannsóknarsvæðinu var skipt upp í minni 

svæði og staðsetning rannsakanda ákvörðuð. Lögð var áhersla á að 

hver og ein könnunareining (e. survey unit) væri framkvæmd á sama 

hátt. Þessi aðferð krefst þess að við könnunina sé samræmis gætt í 

tímasetningum og staðsetningum rannsakanda.  

Staðsetning innan hvers svæðis var valin eftir þeim forsendum að þar 

væri sem best yfirlit yfir hvert svæði. Einnig var val á staðsetningu 

hugsað út frá skjóli fyrir rannsakanda. Sums staðar var það hægt en 

ekki alltaf. En aðalatriðið var ávallt góð yfirsýn yfir 

rannsóknarsvæðið. Svæðinu var skipt niður í sjö hluta. Á 

svæðishlutum 2, 4 og 6 stóð rannsakandi alltaf á sama stað meðan á 

rannsókn stóð. Á svæðishlutum 1, 5 og 7 var nauðsynlegt fyrir 

rannsakanda að færa sig eftir aðstæðum aðeins nær götu en fjær 

húsvegg til að geta fylgst með fólkinu. Aðalástæðan fyrir því voru 

kyrrstæðir bílar sem trufluðu yfirsýn svæðisins. Á svæðishluta 3 stóð 

rannsakandi alltaf á sama stað að undanskildum 7. og 8. maí 2016 

þegar það var ekki hægt vegna viðgerða á lögnum meðfram húsi. 

Þessa daga valdi rannsakandi staðsetningu eins nálægt fyrirfram 

ákveðinni staðsetningu eins og hægt var. Sjá mynd 2.2 af 

svæðisskiptingu en viðsýnisljósmyndir (e. panorama pictures) við 

staðsetningu höfundar á svæði 1-7 fylgja á blaðsíðum 13 og 14. 

 

  

Mynd 2.2: Svæðisskipting á rannsóknarsvæðinu. Kortagrunnur af Reykjavíkurborg. 

Útfærsla höfundar. 
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Yfirsýn svæði 1 

Yfirsýn svæði 2 

Yfirsýn svæði 3  

 

 

 

Yfirsýn svæði 4 

Yfirsýn svæði 5 

Yfirsýn svæði 6 

 

  

Mynd 2.7: Yfirsýn svæði 5. Tekin laugardaginn 7. maí 2016 kl. 14.28 af höfundi. 

Mynd 2.5: Yfirsýn svæði 3. Tekin laugardaginn 7. maí 2016 kl. 14.10 af höfundi. Mynd 2.8: Yfirsýn svæði 6. Tekin laugardaginn 7. maí 2016 kl. 12.35 af höfundi. 

Mynd 2.3: Yfirsýn svæði 1. Tekin sunnudaginn 8. maí 2016 kl. 12 af höfundi. 

Mynd 2.4: Yfirsýn svæði 2. Tekin laugardaginn 7. maí 2016 kl. 11.06 af höfundi. 

Mynd 2.6: Yfirsýn svæði 4. Tekin laugardaginn 7. maí 2016 kl. 14.22 af höfundi. 
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Yfirsýn svæði 7 

Hver rannsóknardagur stóð yfir í fimm klukkutíma frá klukkan 11 til 

16. Gengið var milli svæðishluta, frá fyrsta svæði til sjöunda svæðis á 

klukkutíma fresti.  

Á hverjum stað var gert það sama: 

- Í byrjun var tekin viðsýnisljósmynd. 

- Tímasetning skráð á eyðublað. 

- Fylgst með fólki í 4 mínútur. 

- Veðurfar skrásett. 

- Í lokin var tekin önnur viðsýnisljósmynd. 

- Gengið að næsta svæðishluta. 

Eftir að rannsókn lauk á öllum sjö svæðishlutunum í fyrstu umferð 

dagsins var tekin stutt pása (uþb. í 10 mínútur). Haldið var áfram við 

rannsóknina klukkan 12. Þetta ferli var endurtekið þrisvar í röð án þess 

að gera hlé á milli. Eftir það var tekin lengri pása í rúmar tuttugu 

mínútur og síðasta umferð hófst klukkan 15. 

2.4.1 Skilgreining á skráningum vegfarenda 

Jan Gehl fjallar um, í bók sinni Life Between Buildings (bls. 147-162), 

atferli kyrrstæðs fólks í opnum rýmum og flokkar það á eftirfarandi 

hátt: 

Standandi: 

- Nauðsynleg kyrrstaða, t.d. reynt að ákveða áframhaldandi 

leið, beðið vegna bílaumferðar, skór reimdir o.s.frv. 

- Í samskiptum við aðra, t.d. talað saman í hóp án þess að 

spá í umhverfið. 

- Skoðað/horft á umhverfið, t.d. þegar horft er á fallegan 

málaðan húsvegg með eða án samskipta við aðra. 

Sitjandi:  

- Fyrsta flokks sæti (e. primary seating).  

- Annars flokks sæti (e. secondary seating). 

(Gehl, 2010) 

Allir sem uppfylltu fyrrnefnda skilgreiningu voru merktir með kóða á 

þar til gert eyðublað. Uppsetning kóðanna var sambærilegt við 

Mynd 2.9: Yfirsýn svæði 7. Tekin laugardaginn 7. maí 2016 kl. 12.47 af höfundi. 
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kóðakerfi sem Borghildarhópurinn notaði í sinni rannsókn. Kóðarnir 

byggja á grunni skiptingar Jan Gehls, sem hann fjallar um í bók sinni 

How to Study Public Life sem var gefin út árið 2013 (Gehl & Svarre, 

2013). Þar er einnig skilgreind standandi og sitjandi kyrrstaða sem Jan 

Gehl fjallar um í bók sinni Life Between Buildings (2010). 

Yfirlit yfir kóðakerfi sem höfundur notaði í vettvangskönnununum er 

að finna í viðauka nr. 10 bls. 72 í ritgerðinni. Fyrir hvern svæðishluta 

var fyllt út sérstakt rannsóknareyðublað sem sýndi niðurstöður úr 

vettvangskönnun. Hvern rannsóknardag voru 35 þeirra fyllt út. 

Eyðublöðin fyrir skráningu vettvangskannananna er að finna í 

viðauka nr. 11 bls. 73 til 79 á minni skala en notaður var í könnuninni.  

2.4.2 Talning/Skráning 

 

 

 

 

 

 

Skilgreiningin í þessari rannsókn er að undir hana fellur fólk sem er 

kyrrstætt. Þegar fólk stendur þá er stundum erfitt að meta hvort taka 

skuli það með í rannsóknina. Til dæmis: 

- Fólk sem gengur ótrúlega hægt en stendur samt aldrei kyrrt 

og er alltaf á hreyfingu. Þetta fólk var ekki tekið með í 

rannsókninni.  

Mynd 2.10: Hegðun fólks í götuumhverfi. Flokkun af athöfn eftir nauðsyn (Gehl & Svarre, 

2013). 

Mynd 2.11: Dæmi um kyrrstandandi fólk. Grunnmynd sótt hjá all-silhouettes.com. 

Útfærsla höfundar. 
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- Börn sem hoppa á sama stað voru skrásett. 

- Fólk án ákvörðunarvalds, eins og t.d. börn í barnakerru 

voru ekki tekin með í könnuninni.  

Ekki var tekið tillit til dvalartíma fólks í kyrrstöðu í þessu verkefni. 

Ástæða þess er að rannsóknarferlið hefði þá þurft að vera öðruvísi og 

einnig hefði það krafist tækja eða aðstoðarfólks. 

Með endurtekinni rannsókn nokkrum sinnum á dag og í nokkra daga 

í röð er hægt að sjá ákveðið munstur í hegðun fólks. 

Allar rannsóknir voru framkvæmdar af höfundi. 

2.4.2.1 Rannsóknartímabil 

Til að tryggja að niðurstöður úr rannsókn væru sambærilegar voru 

rannsóknardagar valdir út frá mismunandi forsendum. Valdir voru 

dagar yfir mismunandi tíma ársins, þó ekki um hásumar eða þegar 

stórir viðburðir áttu sér stað innan borgarinnar. Einnig voru valdir 

sambærilegir dagar þegar bílaumferð var leyfð um Laugaveginn og 

Skólavörðustíginn. Þannig var auðvelt að bera saman áhrif bílanna á 

hegðun fólks og áhrif veðurfars og árstíðanna á það. Niðurstöður úr 

rannsóknum sem gerðar voru í maí er einnig hægt að bera saman við 

niðurstöður úr verkefnum frá árunum 2012 og 2013 frá 

Borghildarhópnum. Einnig er hægt að sýna mun á hegðun fólks með 

og án umferðar þar sem höfundur fylgdist einnig með á dögum þegar 

umferð var leyfð í lok apríl. Sama gildir fyrir desembermánuð. 

Rannsakað var á eftirfarandi dögum: 

- Yfir HönnunarMars, laugardag og sunnudag 12. og 13. mars 

2016. 

- Þegar umferð var leyfð, föstudag til sunnudags 22. til 24. apríl 

2016. 

- Yfir sumarlokun fyrir umferðina, föstudag til sunnudags 6. til 

8. maí 2016. 

- Á Iceland Airwaves tónlistarhátíð, föstudag til sunnudags 4. 

til 6. nóvember 2016. 

- Fyrir jólin þegar umferð var leyfð, föstudagana 2. og 16. 

desember 2016. 

- Fyrir jólin þegar lokað var fyrir bílaumferð, laugardag og 

sunnudag 17. og 18. desember 2016. 

Samtals var gerð vettvangskönnun yfir 15 daga í fimm klukkutíma í 

senn, frá klukkan 11 til 16. 
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2.4.3 Aðferð við viðtöl  

Að taka viðtöl við fólk skapar tækifæri til að afla vitneskju um viðhorf 

mismunandi hópa til göngugatna. 

Spurningalistar voru settir saman í samvinnu við Hildi 

Gunnlaugsdóttur. Áhersla var lögð á að svör úr viðtölum væri hægt að 

bera saman við niðurstöður úr viðtölum Borghildarhópsins frá árunum 

2011 og 2012. 

Spurningalistinn fyrir rekstraraðila innihélt eftirfarandi spurningar: 

- Finnst þér að Laugavegur/Skólavörðustígur ætti að vera 

göngugata á sumrin (Borghildur, 2012)? 

- Finnst þér að breyta ætti götunni oftar í göngugötu en yfir 

sumartímann, t.d. þegar Airwaves og HönnunarMars eru í 

gangi? 

- Hefur lokun á bílaumferð um götuna haft áhrif á viðskiptin 

(Borghildur, 2012)? 

- Telur þú að Laugavegur/Skólavörðustígur ætti að vera 

göngugata allt árið um kring? 

- Hvað finnst þér vera jákvætt við göngugötur á svæðinu? 

- Hvað finnst þér neikvætt við göngugötur á svæðinu? 

Viðtöl við rekstraraðila voru gerð á nokkrum dögum, frá 12. maí til 3. 

júní 2016. Gengið var milli verslana og talað var við rekstraraðilana 

sjálfa, stjórnanda eða starfsfólk þegar það hafði starfað í versluninni í 

lengri tíma en eitt ár og þekkti skoðun rekstraraðilans á göngugötum. 

Í mörgum verslunum var nauðsynlegt að fara nokkrum sinnum til að 

fá samband við réttu manneskjuna til að taka viðtal við. Á langflestum 

stöðum var tekið vel á móti höfundi og flestir voru tilbúnir að taka 

þátt. 

Eyðublað með spurningalistanum fylgir í viðauka nr. 12 bls. 80 og 81. 
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Spurningalistinn fyrir vegfarendur hljómaði svona: 

- Hvernig komstu hingað í dag?  

- Hvað dró þig hingað í dag? 

- Hvað finnst þér um að gatan sé bíllaus eins og er?  

- Telur þú að Laugavegur (frá Vatnsstíg að gatnamótum 

Bankastrætis og Þingholtsstrætis) og Skólavörðustígur 

(neðan Bergstaðastrætis) ættu að vera göngugötur allt árið 

um kring?  

Vegfarendur flokkast allir þeir sem ferðast um á rannsóknarsvæðinu. 

Þátttakan var ekki aldurstakmörkuð en stefnan var að taka viðtöl við 

fullorðið fólk. Viðtöl við vegfarendur voru aðallega tekin 2. júní 2016 

en líka á rannsóknardögum þegar Airwaves stóð yfir, frá 4. til 6. 

nóvember og aftur 18. desember 2016. 

Staðsetning höfundar var í flestum tilfellum við gatnamót 

Skólavörðustígs og Laugavegar. Í einstaka tilviki var tekið viðtal á 

öðrum stöðum þar sem fólk leitaði eftir að ná sambandi við höfund  

en ekki öfugt. Höfundur nýtti sér þá tækifærið til að fá það fólk til að 

svara spurningalistanum.  

Spurningar á spurningalistanum voru skrifaðar á íslensku og ensku. 

Eyðublað með spurningalistanum fylgir í viðauka nr. 13 bls. 82. 

Öll viðtöl vegfarenda og rekstraraðila hafa verið meðhöndluð 

nafnlaust. 
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3 Hugtakið göngugötur 

3.1 Upphaf göngugatna 

Göngugötur eru ekki nýtt hugtak. Fyrsta umbreyting venjulegrar götu 

með akbrautum fyrir bílaumferð yfir í gangstétt fyrir fólk í formi 

göngugötu átti sér stað í kringum 1929 í Essen í Þýskalandi. Um var 

að ræða mjög þrönga verslunargötu sem bauð varla upp á nægt rými 

fyrir bæði bíla og gangandi umferð. Tvær aðrar borgir í Þýskalandi 

fylgdu eftir í kjölfarið að þessari fyrirmynd árið 1930. Árið 1955 hafði 

21 borg í Þýskalandi, að minnsta kosti, lokað einni götu fyrir umferð 

en aðeins fjórar þeirra voru skipulagðar frá upphafi sem göngugötur. 

(Hall & Hass-Klau, 1985) 

Eftir seinni heimsstyrjöldina jókst fjöldi bíla hratt víða um Evrópu. 

Aukin bílanotkun hefur haft mikil áhrif á borgarskipulag. Áherslan 

færðist smám saman úr 5 km/klst. arkitektúr yfir í allt að 60-km/ klst. 

Arkitektúr. Umfang opinberra rýma og hefðbundin þekking um 

mannlegan mælikvarða í þessu sambandi hefur hins vegar týnst eða 

gleymst. (Gehl & Svarre, 2013) 

Í 5 km/klst. arkitektúr er lögð áhersla á sem besta mögulega upplifun 

þeirra sem hreyfa sig á litlum hraða (5 km/klst). Með öðrum orðum er 

þetta stefna þar sem tekið er mið af fótgangandi umferð. 

Að skapa götur fyrir bíla hefur bein áhrif á upplifun fótgangandi og 

hjólandi vegfarenda. Jan Gehl talar um í bók sinni, Life Between 

Buildings meðal annars, að í hvert sinn þegar bílagötu er breytt í 

göngugötu eru endurnýjuð tækifæri fyrir jákvæða upplifun og 

samskipti fólks (2010).  

Það er afar algengt að borgir víða um Evrópu hafi eina eða fleiri 

göngugötu og líklegt er að fólk sem ferðast mikið hafi væntingar til 

þess að bíllaus svæði finnist við aðalinnkaupagötu borgarinnar. 

Tækifæri til að sjá, heyra og hitta fólk er eitt mikilvægasta aðdráttarafl 

miðborga þar sem boðið er upp á göngugötur (Gehl, 2010). 

Dæmi um göngugötur í nágrannalöndum eru mörg, en ein þekktust 

þeirra er Strikið í Kaupmannahöfn. 
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3.2 Strikið í Kaupmannahöfn 

Strøget eins og gatan heitir á dönsku er 

ein þekktasta göngugata Norðurlanda. 

Strikið sem er aðalverslunargata 

Kaupmannahafnar var breytt úr götu 

með bílaumferð í göngugötu í 

nóvember 1962. Ekki voru allir Danir 

sammála þessari breytingu og meðal 

annars sögðu andmælendur að 

göngugatan myndi aldrei virka í 

skandinavísku veðri og menningu. Á 

margan hátt var lokun Striksins fyrir 

bílaumferð brautryðjandaverkefni. 

Þetta var ekki fyrsta gatan sem lokuð 

var fyrir bílaumferð í Evrópu en ein af 

fyrstu aðalgötunum sem var breytt í 

göngugötu til að draga úr þrýstingi frá 

bílum í miðborginni. Markmiðið var 

fyrst og fremst að efla viðskipti og gefa 

viðskiptavinum í miðborginni meira 

rými og betri skilyrði til að versla. (Gehl & Svarre, 2013) 

Þótt það hafi örugglega reynst gott fyrir viðskiptavini, reyndist það 

einnig gagnlegt fyrir verslun í miðborginni sem þurfti sífellt að keppa 

við nýjar verslunarmiðstöðvar að amerískri fyrirmynd sem upp risu á 

jöðrum borgarinnar í kringum 1960 (Gehl & Svarre, 2013). 

Strikið er ellefu metra breið og 1,1 km löng göngugata með nokkrum 

litlum torgum með jöfnu millibili. Þrátt fyrir marga skelfilega 

spádóma um ómöguleika bíllausra gatna og efasemdaradda um að slík 

gata gæti virkað í dönsku umhverfi, varð nýja göngugatan fljótt 

vinsæl. Gangandi umferð jókst um 35% fyrsta árið. Árið 1965 var 

ákveðið að Strikið yrði göngugata allt árið um kring en árið 1968 var 

lögð til áætlun til að breyta ásýnd götunnar. Með öðrum orðum varð 

Strikið ekki lengur minnisvarði þeirrar bílaumferðar sem fór um það 

á árum áður. (Gehl & Svarre, 2013) 

Það voru gerðar margar sambærilegar rannsóknir í Kaupmannahöfn 

varðandi göngugötur og sérstaklega fyrir Strikið. Árið 1995 sýndu 

niðurstöður könnunar að fjöldi félagslegra og endurheimtandi athafna 

höfðu fjórfaldast í miðborg Kaupmannahafnar yfir síðustu tvo áratugi. 

Þessar athafnir voru félagslegar athafnir á borð við að vinir hittust t.d. 

oftar á förnum vegi, fylgst var meira með götulistarmönnum, 

gönguferðir um svæðið jukust o.s.frv. (Gehl, 2010). Gönguferð um 

miðbæ Kaupmannahafnar á sumardegi sýnir gæði og fjölbreytni af 

Mynd 3.1: Fjölgun göngugatna og 

torg í Kaupmannahöfn (Gehl 

Architects, á.á.). 
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starfsemi göngugatna sem var einfaldlega óhugsandi fyrir 30 eða 40 

árum síðan. Fólk í Kaupmannahöfn flykkist út á göturnar til þess að 

njóta lífsins úti í opnum borgarrýmum næstum allt árið um kring. 

(Gehl Architects, á.á.) Enginn hefur lengur orð á því að göngugötur 

geti ekki þrifist í skandinavísku loftslagi. 

3.3 Miðborg fyrir gangandi og hjólandi umferð 

Annað nýlegt dæmi um breytingu á miðborg í mannvænt umhverfi er 

Osló en árið 2015 var sett af stað áætlun til að banna bílaumferð í 

miðborginni frá árinu 2019. Höfuðborg Osló í Noregi er ört vaxandi 

borg í Evrópu. Þessi öri vöxtur hefur haft slæmt áhrif á loftgæði og 

þrengsli vegfarenda í miðborginni hafa aukist vegna mikillar 

aukningar á bílaumferð. Ef áætlunin heppnast yrði Osló fyrsta 

höfuðborg í Evrópu sem tæki upp alhliða og varanlegt bann við 

bílaumferð í miðborginni með aðaláherslu á gangandi umferð (Bliss, 

2017). 

Mikil sýnileg breyting hefur orðið á ásýnd þessara gatna. Unnið hefur 

verið að því að fjarlægja öll bílastæði meðfram götum, byggð hefur 

verið ný borgarlína almenningssamgangna, akbrautir hafa verið 

þrengdar og byggðar hafa verið rúmgóðar gangstéttir og hjólabrautir. 

Einnig var nýlega bætt við nýrri staðsetningu fyrir reiðhjólaleigustöð  

 

 

 

Mynd 3.2: Nýtt útlit fyrir Christian Krohgsgata í Osló (Walker, 2017). 
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borgarinnar. Ætlunin er að setja gangandi 

vegfarendur í forgang, síðan hjólandi umferð 

og síðast almenningssamgöngur. (Bliss, 

2017) 

Að banna bílaumferð í miðborg höfuðborgar 

getur verið óhagkvæmt markmið á þessum 

tímapunkti í ferlinu, þar sem smásalar eru 

enn háðir vöruafhendingu með ökutækjum. 

Efasemdarmenn telja líklegra að Osló muni 

enda með stór bílalaus svæði en að öll 

miðborgin nái því markmiði. (Bliss, 2017) 

En jafnvel þótt áætlun geti ekki orðið að veruleika 2019 er 

framtíðarsýn um bílalausa framtíð hvetjandi markmið í sambandi við 

endurgerð gatnakerfisins og Osló gæti vel orðið fyrirmynd að 

alþjóðlegu líkani fyrir miðborg sem setur fólk í fyrsta sæti (Bliss, 

2017). 

 

 

 

 

3.4 Saga göngugatna í Reykjavík 

Allt frá sumrinu 2011 hafa ráðamenn Reykjavíkurborgar verið með 

göngugötur í miðborg Reykjavíkur (Reykjavíkurborg, 2015). Þeir 

hafa prófað sig áfram með því að lengja tímabil göngugatna yfir 

sumartímann og á nýjum tímabilum. Í fyrra var í fyrsta skipti opnuð 

göngugata frá 1. maí til 1. október. Einnig voru göngugötur opnar í 

fyrsta sinn árið 2016 á meðan á HönnunarMars stóð og í annað sinn á 

meðan Airwaves-hátíðin var og um jólin (Hildur Gunnlaugsdóttir, 

verkefnisstjóri borgarhönnunar umhverfis- og skipulagssviðs 

Reykjavíkurborgar, munnleg heimild, 17. janúar 2016). 

Göngugötur í miðborg Reykjavíkur hafa verið rannsóknarefni 

nokkurra háskólanema undanfarin ár. Þekktasta og umfangsmesta 

rannsóknin var gerð af Borghildarhópnum. Í tengslum við 

göngugöturnar vann Borghildur, hópur háskólanema við Listaháskóla 

Íslands, rannsóknarverkefni um mannlíf í miðborginni, sumarið 2010 

til 2013 (Borghildur, á.á.). Samkvæmt vettvangskönnun Borghildar 

árið 2012 jókst aukning gangandi umferðar um Laugaveg og 

Skólavörðustíg um 30% eftir að lokað var fyrir bílaumferð. 

Borghildur gerði einnig viðhorfskönnun sem kannaði viðhorf fólks til 

göngugatnanna á árunum 2011 og 2012. Viðhorfskannanir sýna að 

ánægja rekstraraðila og vegfarenda fer vaxandi með tíð og tíma. Árið 

Mynd 3.3: Ætlunin er að 

hanna stystu leið fyrir hjólandi 

og gangandi umferð 

(Copenhagenize, á.á.). 
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2012 fannst 75,6% rekstraraðila við Laugaveg að Laugavegur milli 

Vatnsstígs og Skólavörðustígs ætti að vera göngugata á sumrin. Um 

55,6% rekstraraðila við Skólavörðustíg fannst að loka ætti götunni 

fyrir ökutækjum á sumrin. Langánægðastir með göngugötur voru 

vegfarendur, eða alls 94% létu í ljós ánægju með þetta fyrirkomulag 

um sumartímann (Borghildur, 2012). 

Höfundur þessa verkefnis heldur sig við sams konar 

rannsóknaraðferðir og Borghildur hefur nýtt sér undanfarin ár sem 

fólst í vettvangskönnun þar sem kyrrstandandi fólk var skráð inn á 

kort en einnig voru tekin viðtöl við vegfarendur og rekstraraðila 

(Herborg Árnadóttir, munnleg heimild, 18. febrúar 2016 og 17. apríl 

2017). 

Í þessu verkefni er hins vegar áhersla lögð á önnur tímabil 

göngugatnanna, þ.e. göngugötur á vetrartíma. Svo sem yfir 

HönnunarMars, í byrjun maí og á tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves 

og yfir jólin. Allar kannanir þessa verkefnis voru gerðar árið 2016. 

Þegar á göngugötum stendur er áhersla lögð á hjólandi og gangandi 

vegfarendur. Ekki er skilgreind sérstök hjólabraut í gegnum 

göngugöturnar í Reykjavík. 

Áhugavert verður að fylgjast með þróun göngugatna í Reykjavík í 

framtíðinni. Því miður var ekki lokað fyrir bílaumferð meðan á 

HönnunarMars 2017 stóð. En göngugötur munu opna aftur 1. maí til 

1. október í ár (Reykjavíkurborg, 2017). 
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4 Athugunarsvæði 

Athugunarsvæði verkefnisins er sá hluti Laugavegar og 

Skólavörðustígs sem Reykjavíkurborg breytir í göngugötur á 

ákveðnum tímabilum ársins. 

4.1 Mörk athugunarsvæðisins 

Lagt var til af Reykjavíkurborg, að Laugavegurinn, frá Vatnsstíg að 

gatnamótum Bankastrætis og Þingholtsstrætis og Skólavörðustígur, 

frá gatnamótum Bergstaðastrætis að Bankastræti, verði tímabundið 

gerð að göngugötusvæði. Rannsóknarsvæðið er um 475 metrar að 

lengd, eða um 6230 m2 opin svæði milli húsa. 

4.2 Notendur athugunarsvæðisins  

Hér eru upptaldir þeir notendur athugunarsvæðisins sem skipta máli 

við rannsóknarvinnu verkefnisins.  

4.2.1 Vettvangskönnun 

Aðalhluti verkefnisins var vettvangskönnun. Hér var fylgst með fólki 

sem staldraði við og nýtti sér opin svæði rannsóknarsvæðisins á 

meðan götur voru gerðar að göngugötum en líka þegar umferð var 

leyfð. Allir sem sátu eða stóðu kyrrir á rannsóknarsvæðinu á meðan á 

rannsóknartímabilinu stóð voru skrifaðir niður á kort. Undantekningar 

vour gerðar ef fólk án ákvörðunarvalds var á svæðinu, t.d. börn í 

barnakerru, þau voru ekki talin með.  

Með þessari aðferð er hægt að fá mynd með upplýsingum um 

notkunarmunstur svæðisins sem annars væri ekki hægt að taka eftir. 

Nánari útskýringar um rannsókn og flokkun kyrrstæðra er útskýrt í 

kafla 2.4. 

4.2.2 Viðhorfskönnun 

Viðhorfskönnun um göngugöturnar við Laugaveginn, frá Vatnsstíg að 

gatnamótum Bankastrætis og Þingholtsstrætis og Skólavörðustíg, frá 

gatnamótum Bergstaðastrætis að Bankastræti var framkvæmd á 

vettvangi. Þar var áherslan lögð á tvo hópa, rekstraraðila á svæðinu og 

vegfarendur sem nýttu sér svæðið, gangandi og hjólandi. Með því að 

Mynd 4.1: Athugunarsvæði. Grunnkort sótt af heimasíðu Reykjavíkurborgar. Útfærsla 

höfundar. 
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taka viðtöl er hægt að mæla viðhorf þessara hópa gagnvart 

göngugötum. Niðurstöður könnunarinnar eru lagðar til í kafla 5.2 og 

5.3. Einn hluti þessa verkefnis voru 83 viðtöl við rekstraraðila eða 

verslunarstjóra við Laugaveg og Skólavörðustíg. Einblínt var á 

verslanir sem staðsettar eru rétt við göngugötur á jarðhæð. 

Undantekningar voru gerðar við sérstakar aðstæður, eins og t.d. 

verslanir sem staðsettar voru á annarri hæð í byggingum en voru mjög 

áberandi fyrir vegfarendur. Einnig var tekin inn í viðtalshópinn 

verslunareigendur sem áttu verslun í bakhúsum athugunarsvæðis sem 

sýndu verkefninu mikinn áhuga. Viðtöl við rekstraraðila voru gerð frá 

12. maí til 3. júní 2016. 

Til að fá sjónarhorn vegfarenda voru tekin 33 viðtöl á 

athugunarsvæðinu. Vegfarendur teljast allir þeir sem nýta sér opin 

svæði milli húsa á rannsóknarsvæðinu, gangandi eða hjólandi. 

Samtals var um 33 viðtöl að ræða. Flest þeirra voru tekin 2. júní 2016 

en einnig á rannsóknardögum þegar Airwaves-hátíðin stóð yfir, 4. til 

6. nóvember og aftur 18. desember 2016. 

Öll viðtöl vegfarenda og rekstraraðila eru meðhöndluð nafnlaust. 

Eyðublað með viðtalsspurningum fylgir ritgerðinni í viðauka nr. 12 

og 13 bls. 80 til 82. 
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5 Niðurstöður 

5.1 Niðurstöður úr vettvangskönnunum 

5.1.1 Niðurstöður úr vettvangskönnunum sumarið 2012 

Borghildarhópurinn gerði vettvangskönnun 

með faglegri aðstoð Páls Jakobs Líndal, PhD 

í umhverfissálfræði og aðstoðarkennara við 

Háskóla Íslands. 

Borghildarhópurinn vann úr talningum frá 

Reykavíkurborg. Í ljós kom að sumarið 2012 

jókst gangandi umferð á Laugavegi og 

Skólavörðustíg um 30% eftir að lokað var 

fyrir bílaumferð. (Borghildur, 2012; Páll 

Jakob Líndal, 2012) 

Enn fremur fóru aðilar Borghildar á 

athugunarsvæði og fylgdust með kyrrstöðu 

fólks og atferli þeirra. Fylgst var með hegðun fólks, miðvikudaginn 

13. júní 2012, þegar götur á Laugavegi og Skólavörðustíg voru opnar 

fyrir bílaumferð. Niðurstöður frá þessum degi voru bornar saman við 

niðurstöður vettvangskönnunar á göngugötum frá miðvikudeginum 

25. júlí 2012. Meðan lokað var fyrir bílaumferð námu 22% fleiri 

staðar við Laugaveg en 10 % við Skólavörðustíg. Þetta gefur til kynna 

að lokun bílaumferðar auki aðdráttarafl svæðisins. (Páll Jakob Líndal, 

2012) 

Stærsta hlutfall kyrrstæðs fólks sinnir félagslegum samskiptum án 

þess að setjast niður eða 25% af öllum sem skráðir eru í 

heildarskráningu. Þetta hlutfall er stöðugt fyrir og eftir lokun fyrir 

bílaumferð. Næststærsta hlutfall fólks sem stendur kyrrt án þess að 

setjast niður, er vegna atriða sem snúa að því sjálfu, t.d. að borða, 

reykja, taka ljósmyndir. Hlutfall þessa hóps kyrrstæðra jókst frá 8% í 

12% eftir lokun. (Páll Jakob Líndal, 2012) 

Áberandi var hversu fáir settust niður á Laugaveginum en aukningin 

eftir lokun fór úr 5% í 9%. Á Skólavörðustíg lækkaði hlutfall sitjandi 

fólks úr 17% niður í 13% eftir lokun. (Páll Jakob Líndal, 2012) 

5.1.2 Niðurstöður úr vettvangskönnun sumarið 2013 

Sumarið 2013 gerði Borgildarhópurinn aftur svipaða 

vettvangskönnun í samvinnu við Pál Líndal. Safnað var gögnum um 

kyrrstæða vergfarendur og atferli í tilvikum þeirra en einnig fjölda 

þeirra og staðsetningu. Rannsóknin átti sér stað yfir sex daga, 

fimmtudaginn 11. júlí, laugardaginn 20. júlí, þriðjudaginn 23. júlí, 

þriðjudaginn 6. ágúst, mánudaginn 12. ágúst og laugardaginn 17. 

ágúst 2013. Skráning var gerð af tveimur til þremur rannsakendum, 

fimm sinnum hvern dag, þ.e. kl. 10, 12, 14, 16 og 18. Fylgst var með 

Mynd 5.1: Um 30 % aukning 

vegfarenda við lokun 

bílaumferðar (Borghildur, 

2012). 
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fólki í tíu mínútur í hvert skipti. Gagnasöfnun hvers rannsóknarsvæðis 

tók rúmlega klukkustund. (Páll Jakob Líndal, 2014) 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru:  

- Fólk stoppar síður á Laugavegi þegar opið er fyrir bílaumferð 

heldur en þegar lokað er.  

- Neðsti hluti Laugavegar hefur mest aðdráttarafl og minnkar 

það stig af stigi eftir því sem ofar dregur.  

- Kauphegðun er algengasta ástæða þess að fólk nemur staðar á 

Laugavegi og Skólavörðustíg, standandi félagsleg samskipti 

koma þar á eftir.  

- Lítil fjölbreytni er í athöfnum fólks þegar það nemur staðar á 

Laugavegi og gildir einu hvort opið eða lokað er fyrir 

bílaumferð um götuna. 

(Páll Jakob Líndal, 2014) 

Samsetning athafna fólks er fjölbreytt. Mest áberandi er fólk sem 

staðnæmist til að finna rétta leið á áfangastað, fólk í persónulegum 

erindum, eins og t.d. að tala í síma, fólk sem stendur kyrrt vegna 

samskipta við aðra en síðasti hópurinn tengist kauphegðun fólks 

(skoðar í búðarglugga). Rannsóknin sýnir að flest tilvik kyrrstöðu eru 

tilkomin vegna kauphegðunar á Laugavegi og á Skólavörðustíg. Á 

Laugaveginum voru það 32% þegar lokað var fyrir umferð en 34% 

þegar opið var. Um fjórðungur vegfarenda voru í kyrrstöðu til að vera 

í félagslegum samskiptum við aðra. Á Laugavegi voru það 24% ef 

lokað var fyrir umferð en 25% þegar opið var. (Páll Jakob Líndal, 

2014) 

Í þessari vettvangsrannsókn kom skýrt fram að flokkar athafna sem 

tengjast kyrrstöðu eru fáir og virðist þá gilda einu hvort lokað eða opið 

er fyrir bílaumferð (Páll Jakob Líndal, 2014). Nánari yfirsýn yfir 

athafnir við Laugaveg sést á mynd 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5.2: Meðalfjöldi tilvika í kyrrstöðu (fjöldi stoppa) á 

Laugavegi og Skólavörðustíg þegar lokað og opið var fyrir 

bílaumferð (Páll Jakob Líndal, 2014). 
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5.1.3 Niðurstöður úr vettvangskönnun 2016 

Yfir rannsóknardagana skráði höfundur 16.893 manneskjur í 

kyrrstöðu og athafnir þeirra á kort af athugunarsvæðinu. Ótalmargir 

möguleikar eru í útfærslu þeirra upplýsinga sem hægt er að fá um 

hegðun fólks út frá gögnunum. Í þessari ritgerð er áhersla lögð á að 

svara rannsóknarspurningunum.  

5.1.3.1 HönnunarMars 

Árið 2016 voru göngugötur opnar á meðan á HönnunarMars stóð í 

fyrsta sinn. En um er að ræða fjölbreytta hönnunarhátíð þar sem fólk 

kemur víða að til Reykjavíkur til að sýna verk sín yfir fjögurra daga 

tímabil. 

Höfundur ritgerðar fylgdist með hegðun fólks yfir tvo daga á 

HönnunarMars frá laugardegi 12. mars til sunnudags 13. mars 2016. 

Þar kynnti hann sér hvort fólk nýtti sér viðbótarrými til að staldra við. 

Skráning/talning á myndrænan hátt sést á mynd 5.7 á blaðsíðu 31. 

Áberandi er hópamyndun fólks við gatnamót Laugavegar og 

Klapparstígs og er það merkt með rauðum hring á mynd 5.7.  

 

 

 
Mynd 5.3: Athafnir fólks í kyrrstöðu við Laugaveg, sumarið 

2013 (Páll Jakob Líndal, 2014). 
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Þrjár ástæður fyrir þessu geta verið greindar, m.a. á eftirfarandi hátt:  

- Kyrrstaða fólks vegna biðar til að komast yfir götuna vegna 

bílaumferðar á Klapparstíg. Sjá mynd 5.6. 

- Margir stoppa til að taka ljósmynd af húsvegg á Klapparstíg 

31. Sjá mynd 5.4. 

- Fullorðnir og börn að leik við hlið sem lokar Laugavegi fyrir 

bílaumferð er einnig vinsæll staður fyrir myndatöku. 

Vegna mistaka í undirbúningi rannsóknar var svæði milli gatnamóta 

Bankastrætis/Ingólfsstrætis og gatnamót 

Bankastrætis/Þingholtsstrætis ekki tekin með í vettvangskönnun. 

Þetta var leiðrétt hina rannsóknardagana. Því miður voru ekki 

göngugötur í ár (2017) meðan á HönnunarMars stóð og ekki var hægt 

að endurtaka vettvangskönnun.  

Annars er hægt að segja að fólk nýti sér aukasvæði göngugatna, 

sérstaklega við Skólavörðustíg. Aðalástæðan fyrir því er til að taka 

ljósmyndir af Hallgrímskirkju.  

Veðrið þessa helgi var kalt og vindasamt með hagléljum á tímabili yfir 

laugardaginn en léttri rigningu á sunnudeginum.  

 

Algengustu athafnir meðan á rannsóknartímabili á 

HönnunarMars stóð. 

Tafla 5.1: Algengustu athafnir - HönnunarMars 2016. 

Athafnir Hlutfall 

Verslunaratferli, t.d. að skoða í búðarglugga 37,4 % 

Standandi: einkamál, t.d. tala í síma, reykja 17,9 % 

Standandi: skoða/horfa á umhverfið 16,3 % 

Standandi: í samskiptum við aðra án þess að spá  

í umhverfið 

15,2 % 

 

Mynd 5.4: Húsveggur við Klapparstíg 

31. (13. mars 2016) 

Mynd 5.5: Gatnamót Laugavegar og 

Klapparstígs. (12. mars 2016) 
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Graf 5.1: Athafnir fólks meðan á rannsóknartímabili HönnunarMars stóð. Útfærsla 

höfundar. 

Mynd 5.6: Bílaumferð meðan göngugötur eru. Grunnkort sótt af heimasíðu 

Rekjavíkurborgar. Útfærsla höfundar. 
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Mynd 5.7: HönnunarMars. Áberandi fólkssöfnun er merkt með rauðum hring. Grunnkort sótt af heimasíðu Reykjavíkurborgar. Útfærsla höfundar. 
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Gráir fletir á korti eru byggingarsvæði sem hafa áhrif á hegðun fólks 

á göngugötum. Þau valda því að ekki er hægt að nýta sér svæðin til 

dvalar. Þeim fylgir hávaði en einnig bjóða þau upp á eitthvað 

áhugavert til að fylgjast með.  

Myndir með korti af talningum fyrir hvern rannsóknardag fyrir sig er 

að finna í viðauka 14 bls. 83 til 97.  

5.1.3.2 Byrjun sumars 

Eins og áður hefur verið nefnt er Reykjavíkurborg að prófa sig áfram 

með göngugötur til lengri tíma á sumrin. Árið 2016 voru göngugötur 

í fyrsta skipti opnar frá 1. maí til 1. október.  

Fyrst var fylgst með hegðun fólk yfir þrjá daga, frá föstudegi til 

sunnudags, á meðan umferð var enn leyfð í lok apríl. Það sama var 

uppi á teningnum í byrjun maí. Bílaumferð gerði stundum frekar erfitt 

fyrir að hægt væri að fylgjast með fólki en þá breytti höfundur aðeins 

um staðsetningu, eins og áður kom fram í kafla 2.3 Vinnuferli. 

Vettvangskönnun í lok apríl var gerð 22. til 24. apríl 2016. Veðurfar 

var yfir þessa daga frekar gott, það var að mestu leyti heiðskírt með 

talsverðum vindi á köflum á föstudag. Laugardagurinn einkenndist af 

rigningu á köflum og kulda vegna vinds. Á sunnudeginum var 

aðallega skýjað en þurrt. 

Mynd 5.12 á bls. 28 sýnir þéttleika fólks á gangstétt meðan umferð er 

leyfð. 

Aftur var farið í vettvangskönnun þegar lokað var fyrir umferð 

föstudaginn 6. maí til sunnudagsins 8. maí. Á föstudeginum var að 

mestu leyti fínt veður en nokkrir regndropar. Á laugardeginum var 

besta veðrið yfir rannsóknardagana en á sunnudeginum var mikil 

rigning í hádeginu en annars skiptist á skin og skúrir. 

Lokað var fyrir umferð í tæpa viku og strax jókst fjöldi fólks sem nýtti 

sér göturýmið, eins og hægt er að sjá á mynd 5.13 á bls. 29. Við 

gatnamót Skólavörðustígs og Laugavegar/Bankastrætis er vinsæll 

staður fyrir hópa í kyrrstöðu en slík hegðun var sérstaklega áberandi 

Mynd 5.8: Yfirsýn svæði 7 (22. apríl 2016 kl. 12.55). 

Mynd 5.9: Yfirsýn svæði 3 (23. apríl 2016 kl. 14.02). 
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á meðan á vettvangskönnun stóð í byrjun maí, sjá myndir 5.10 og 5.11. 

Svæðið er merkt með rauðum hring á mynd 5.13 bls. 29. 

Algengustu athafnir á meðan á rannsóknartímabilinu stóð, 

samanburður þegar bílaumferð er leyfð og þegar göngugötur eru: 

Tafla 5.2: Algengustu athafnir - apríl/maí 2016. 

Athafnir Umferð er leyfð Göngugötur 

Verslunaratferli 34 % 24,6 % 

Standandi: í samskiptum við 

aðra 

22.1 % 24,5 % 

Standandi: skoðar/horfir á 

umhverfið 

17,3 % 17 % 

Nauðsynleg kyrrstaða, t.d. að 

reima skó eða vegna 

bílaumferðar 

10,6 % 11,7 % 

Standandi: einkamál 9,8 % 6 % 

Sitjandi athafnir, samanburður milli þess þegar opið er fyrir 

bílaumferð og þegar göngugötur eru: 

Áberandi var fjölgun fólks þegar göngugötur voru, fólk sem sat við 

kaffihús í sólskini. Rannsakandi taldi langflesta laugardaginn 7. maí 

eða 116 manns. 

Tafla 5.3: Sitjandi athafnir - apríl/maí 2016. 

Athafnir  Umferð er leyfð Göngugötur 

Sitjandi við kaffihús 0,75 % 4,2 % 

Sitjandi á bekk 0,78 % 1,9 % 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5.10: Framhaldsskólanemendur, 

6. maí 2016. 
Mynd 5.11: Nemendaverkefni Æsland. 

Fólk fékk að búa til póstkort (7. maí 

2016). 
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Graf 5.2: Athafnir fólks meðan á rannsóknattímabili stóð í lok apríl 2016. Útfærsla 

höfundar. 

Graf 5.3: Athafnir fólks meða á rannsóknartímabili stóð í byrjun maí 2016. Útfærsla 

höfundar. 
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Mynd 5.12: Skráning lok apríl 2016. Grunnkort sótt af heimasíðu Reykjavíkurborgar. Útfærsla höfundar. 



29 

 

  

Mynd 5.13: Göngugötur í byrjun maí. Áberandi fólkssöfnun er merkt með rauðum hring. Grunnkort sótt af heimasíðu Reykjavíkurborgar. Útfærsla höfundar. 
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5.1.3.3 Airwaves 

Árið 2016 var í annað sinn lokað fyrir bílaumferð yfir Airwaves- 

tónlistarhátíðina. Hátíðin var haldin frá 2. til 6. nóvember.  

Fylgst var með hegðun vegfarenda yfir þrjá daga, frá föstudegi 4. 

nóvember til sunnudags 6. nóvember. Veðrið á föstudeginum var fínt, 

lítill vindur og aðallega þurrt. Svipað veður var daginn eftir nema 

talsvert mikil rigning milli kl. 13 og 14. Kaldara var á sunnudeginum 

en aðallega þurrt nema yfir hádegistímann og eftir kl. 15 byrjaði að 

rigna. 

Göngusvæðið var nokkuð vel notað af vegfarendum, oftast til að 

stunda verslunaratferli, fylgjast með umhverfinu eða fólk var í 

samskiptum við aðra. Að mannfjöldi safnaðist saman á gatnamótum 

Laugavegar og Bergstaðastrætis kom höfundi á óvart, sjá mynd 5.15, 

þar sem einstefnuumferð var leyfð þar í gegn, sjá mynd 5.6. 

Eitt svæði stingur alltaf í stúf og er það hraðbanki við Laugaveg 26. 

Á þeim stað hefur höfundur alla rannsóknardagana skráð fólk í 

kyrrstöðu, nema einn dag, sunnudaginn 8. maí 2016, þegar enginn 

notaði hraðbankann meðan höfundur var á vettvangi. Allir punktarnir 

á merkta svæðinu á mynd 5.15 tilheyra ekki fólki sem er að taka út 

pening en langflestir þeirra. 

 

 

 

 

 

 

 

Algengustu athafnir meðan á Airwaves stóð. 

Tafla 4: Algengustu athafnir - Airwaves 2016. 

Athafnir Hlutfall 

Verslunaratferli, t.d. að skoða í búðarglugga 27,7 % 

Standandi: í samskiptum við aðra án þess að 

spáð sé í umhverfið 

26,0 % 

Standandi: skoðar/horfir á umhverfið 15,7 % 

Standandi: einkamál, t.d. talar í síma, reykir 13,1 % 

Nauðsynleg kyrrstaða, t.d. reimar skó eða 

vegna bílaumferðar 

9,0 % 

  

Mynd 5.14: Hraðbankinn á Laugavegi 26. 
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Graf 5.4: Athafnir fólks meðan á Airwaves stóð. Útfærsla höfundar.  
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Mynd 5.15: Göngugötur meðan á Airwaves stóð. Talningar frá 4.-6. nóvember 2016. Áberandi fólkssöfnun á gatnamótum og hraðbankinn eru merktur með rauðum hring. 

Grunnkort sótt af heimasíðu Reykjavíkurborgar. Útfærsla höfundar. 
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5.1.3.4 Hegðun fólks fyrir jólin 

Árið 2016 var í annað sinn í röð göngugötur síðustu þrjár helgarnar 

fyrir jól. Lokað var fyrir umferð fyrir klukkan 13 á laugardögum fram 

á mánudag til kl. 7. 

Farið var í vettvangskönnun fjóra daga í desember. Tvo föstudaga, 2. 

og 17. desember, þegar umferð var leyfð en einnig eina helgi þegar 

göngugötur voru þann 18. og 19. desember. 

Veðurfar rannsóknardaga var mismunandi milli daga, 2. desember 

var fínn og þurr, 17. desember var hins vegar mikill vindur en lítil 

úrkoma, að mestu leyti. Svipað veður var á laugardagsmorgninum til 

hádegis. Eftir það var rigning til sunnudags til kl. 16. 

Þegar svæðið var opið fyrir umferð standa fáir kyrrir fyrir götumiðju, 

sem er mjög skiljanlegt. Þegar gögn eru greind er einn hópur áberandi 

sem nýtir sér miðju götunnar í kyrrstöðu. Um var að ræða fjögurra 

manna hóp sem stóð og spjallaði og lét umferð ekki trufla sig í smá 

stund. Staðsetning þeirra er sýnileg á mynd 5.19 bls. 36 og er merkt 

með rauðum hring. Hinir fáu sem nýttu sér götuna þrátt fyrir umferð 

eru þeir sem skreppa snöggvast út á götu til að taka ljósmynd. 

Eftir lokun fyrir bílaumferð fjölgaði aftur fólki sem nýtti sér göturými 

til kyrrstöðu, sjá mynd 5.20 bls. 47 en langstærsti hópur kyrrstæðra 

eru þeir sem þjappa sér saman á gangstéttum. Atburðir eins og 

jólasöngur skapaði mikla ánægju meðal vegfarenda og leiddi til þess 

Mynd 5.16: Yfirsýn yfir svæði 5 með umferð. 16. desember 2016, kl. 13.22. 

Mynd 5.17: Jólastemning. Jólasöngur.  Jólamarkaður var staðsettur á svæði þar sem 

Hjartagarður var. 
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að fólk stóð kyrrt smá stund. Mynd 5.20 á bls. 37 sýnir einungis 

talningar á fólki í kyrrstöðu á meðan lokað var fyrir umferðina. Þetta 

þýðir að ekki eru sýnd kyrrstaða fólks frá kl.11 til 13. 

Algengustu athafnir meðan á rannsóknartímabili stóð, 

samanburður þegar opið var fyrir bílaumferð og þegar 

göngugötur voru. 

Tafla 5.5: Algengustu athafnir - desember 2016. 

Athafnir Umferð er leyfð Göngugötur 

Verslunaratferli 29 % 29,5 % 

Standandi: í samskiptum við 

aðra 

20,8 % 18,5 % 

Standandi: skoðar/horfir á 

umhverfið 

14,5 % 16 % 

Standandi: einkamál 14,2 % 15,1 % 

Nauðsynleg kyrrstaða, t.d. 

reimar skó eða vegna 

bílaumferðar 

12,2 % 8,2 % 

 

 

 

  

Mynd 5.18: Yfirsýn svæði 2, þar sem staðsettur er sölustaður sem býður upp á brenndar 

möndlur við göngugötu 18. desember 2016 kl. 15.09. 
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Graf 5.5: Athafnir fólks meðan á rannsókn stóð föstudag í desember 2016. 

Útfærsla höfundar. Ath laga Nauðsynleg kyrrstaða, í samskiptum við aðra 
Graf 5.6: Athafnir fólks meðan á rannsóknarhelgi fyrir jól 2016 stóð. 

Útfærsla höfundar. Laga sama hér 
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Mynd 5.19: Umferð leyfð. Talning frá föstudeginum 2. og 16 desember 2016. Fólk sem stendur og á í samskiptum hvort við annað á miðri götu er merkt með rauðum hring. 

Grunnkort sótt af heimasíðu Reykjavíkurborgar. Útfærsla höfundar. 
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Mynd 5.20: Göngugötur fyrir jól. Talningar frá17. og 18. desember 2016. Grunnkort sótt af heimasíðu Reykjavíkurborgar. Útfærsla höfundar. 
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5.2 Viðhorfskönnun - vegfarendur 

Viðhorfskannanir eru mikilvægt verkfæri til að fá upplýsingar um 

viðhorf til göngugatna á einfaldan hátt. Það þarf lítið meira en 

starfsmann, spurningalista og þátttakendur. Með því að endurtaka 

könnunina er hægt að sjá breytingu á skoðunum þátttakenda með tíð 

og tíma. Til að fá samanburðarhæfa niðurstöðu sem hægt er að bera 

saman við fyrri rannsóknir er mikilvægt að könnunin sé tekin við 

sambærileg skilyrði, svipaðan fjölda þátttakenda og bera þarf fram 

sambærilegar spurningar.  

Áður en farið er yfir viðhorfskönnun höfundar er horft til niðurstaðna 

úr fyrri rannsóknum Borghildar og Gallup. 

5.2.1 Niðurstöður Borghildar 

Því miður eru upplýsingar ekki aðgengilegar um hversu margir tóku 

þátt í viðhorfskönnun Borghildar á árunum 2011 og 2012. Einnig 

vantar í upplýsingarnar nákvæmar dagsetningar viðtala. Vitað er að 

viðtöl voru gerð á sumrin og á mjög svipaðan hátt og höfundur þessa 

verkefnis gerði (Herborg Árnadóttir, munnleg heimild, 18. febrúar 

2016 og 17. apríl 2017).  

 

Niðurstöður viðhorfskönnunar Borghildar sýna jákvæða þróun 

ánægju meðal þátttakenda við göngugötur. Árið 2011 var 91% 

þátttakenda hlynntur göngugötum og ári seinna jókst þessi tala í 94% 

allra þátttakenda. (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Niðurstöður Gallup 

Fyrir hönd Reykjavíkurborgar gerði fyrirtækið Gallup 

viðhorfskönnun til að kanna meðal annars viðhorf þátttakenda til 

sumargatna í miðborginni. Gallup gerði netkönnun milli 18. 

nóvember til 7. desember 2015. Alls 652 þátttakendur í Reykjavík frá 

aldrinum 18 ára og eldri tóku þátt. (2015) 

 

Mynd 5.21: Niðurstöður úr viðhorfskönnun 

vegfarenda (Borghildur, 2012). 
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Eins og sést á grafinu fyrir ofan, dalaði ánægja til sumargatna í 

miðborginni milli ára, eða frá 75% árið 2014 niður í 73% árið 2015 

(Gallup, 2015). 

Í niðurstöðum Gallup kemur einnig fram að fólk undir 44 ára aldri eru 

mest hlynnt göngugötum eða um 80%. Einnig fólk með háskólapróf 

(84%) og fólk sem er búsett í miðbæ og Vesturbæ Reykjavíkur (84%). 

(Gallup, 2015) 

5.2.3 Niðurstöður 2016 

Eins og áður var nefnt voru tekin 33 viðtöl við vegfarendur á 

mismunandi tímabilum ársins.  

Viðtöl voru tekin við hvern og einn sem reiðubúinn var að svara 

spurningunum en áherslan var lögð á að ná tali af fólki 18 ára og eldri. 

Eitt viðtal var tekið við tvo drengi sem voru um 13 ára gamlir en höfðu 

sterka skoðun á göngugötum. Öll önnur viðtöl voru tekin við fullorðið 

fólk. 

5.2.3.1 Búseta þátttakenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þátttakendar voru Íslendingar sem búsettir eru í Reykjavík eða á 

höfuðborgarsvæðinu en einnig voru viðtöl tekin við erlenda 

ferðamenn. Tíu manns sem tóku þátt í könnuninni búa í Vesturbæ 

Reykjavíkur. Í þátttakendahópnum eru níu manns búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu, níu manns voru erlendir ferðamenn en tveir 

vegfarendur voru úr Árbænum og ein manneskja úr Breiðholti, 

Háaleiti og Bústaðahverfi og einn vegfarandi úr miðborginni sjálfri. 

 

Mynd 5.22: Niðurstöður viðhorfskönnunar árið 2014 og 2015 (Gallup, 2015). 

Graf 5.7: Niðurstöður um búsetu allra þátttakenda (33). Útfærsla 

höfundar. 
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5.2.3.2 Ferðamátar 

Áberandi umkvörtunarefni í könnuninni var bílastæðaskortur þegar 

göngugötur voru opnar. Eftir athugun höfundar kom í ljós að þá tapast 

34 bílastæði á athugunarsvæðinu. En samt var niðurstaða 

viðhorfskönnunarinnar að hæsta hlutfall þátttakenda ferðast á bíl eða 

um 43% þeirra, til að koma sér til miðborgarinnar. 

Spurt var eftir því hvar viðkomandi lagði bíl sínum á meðan 

göngugötur voru opnar, voru meðal annars staðir nefndir eins og: 

- Við Hallgrímskirkju 

- Við Freyjugötu 

- Á Hverfisgötu 

- Við gömlu höfnina 

- Við Skólavörðustíg 

- Í bílastæðahúsi á Hverfisgötu 

- Í Hörpu 

 

Alls 33% þátttakenda komu gangandi, 24% ferðuðust með strætó til 

að komast á áfangastað. Enginn þátttakandi notaði reiðhjólið til að 

komast milli staða. En þetta þýðir ekki að fólk nýti sér ekki 

göngugötur til að hjóla á. 

Til dæmis var gerð 

umferðatalning fyrir 

Reykjavíkurborg 

föstudaginn 4. nóvember 

2016 en þann dag taldi 

starfsmaður 

Reykjavíkurborgar 129 

manns sem hjóluðu 

Laugaveginn (Reykjavíkurborg, 2016). Þetta var einn þeirra daga  

er höfundur tók viðtöl fyrir viðhorfskönnun. 

5.2.3.3 Ástæða fólks að fara í miðbæinn 

Stærsta hlutfall 

þátttakenda nefndi sem 

aðalástæðu að fara í 

miðborgina að hitta vin 

eða vini. Aðeins 15 % 

þátttakenda voru að 

fara á veitingastað. En 

mikilvægt er að hafa í 

huga að samtals 13 

Graf 5.8: Ferðamáti. Útfærsla höfundar. 

Graf 5.9: Ástæða fyrir að fólk fer í miðbæinn. Útfærsla 

höfundar. 



41 

 

þátttakendur fengu sér veitingar þann dag eða með öðrum orðum 

39,4% allra þátttakenda. 

5.2.3.4 Viðhorf til göngugatna 

Aðalspurningar í viðhorfskönnuninni eru: 

- Hvað finnst þér um að gatan sé bíllaus eins og er? 

- Telur þú að Laugavegur (frá Vatnsstíg að gatnamótum 

Bankastrætis og Þingholtsstrætis) og Skólavörðustígur (neðan 

Bergstaðastrætis) ættu að vera göngugötur allt árið um kring? 

Með þessum spurningum er hægt að fá upplýsingar um viðhorf 

þátttakenda gagnvart göngugötunum. Alls 82% eða 27 allra 

þátttakenda hafði jákvætt viðhorf til göngugatna. Það var betra í júni 

eða 88% voru jákvæðir miðað við nóvember og desember þegar 72% 

allra þátttakenda (16 þátttakendur í nóvember og desember) voru 

jákvæðir gagnvart göngugötum. Einnig hafa erlendir ferðamenn áhrif 

á niðurstöðuna, 88,9% ferðamanna eru jákvæðir gagnvart 

göngugötum en hlutfall ferðamanna í viðhorfskönnun er tvöfalt hærra 

í nóvember og desember. 

Erlendir ferðamenn eru ánægðastir vegfarenda gagnvart göngugötum 

í Reykjavíkurborg. Átta af níu erlendum þátttakendum voru hlynntir 

að Laugavegi og Skólavörðustíg væri breytt í göngugötur. 

Þátttakendur búsettir á höfuðborgarsvæðinu og í Vesturbæ voru teknir 

Graf 5.10: Munur á viðhorfi á mismunandi tímabilum ársins. Útfærsla höfundar. Graf 5.11: Munur á milli ánægju þátttakenda eftir mismunandi búsetu. Útfærsla 

höfundar. 
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inn til samanburðar, þar sem hæsta hlutfall þeirra er frá 

höfuðborgarsvæðinu.  

Þegar niðurstöðurnar eru dregnar saman er hægt að bera þær saman 

við niðurstöður fyrri kannana frá Borghildi og Gallup. Mikilvægt er 

að hafa í huga að það er nákvæmast að bera saman niðurstöður frá 

sama rannsakanda þar sem aðferð við viðhorfskönnun og fjöldi 

þátttakenda hefur áhrif á niðurstöður.  

 

 

 

5.2.3.5 Viðhorf þátttakenda til göngugatna allt árið um kring 

Síðasta spurningin var hvort þátttakendur gætu hugsað sér að 

Laugavegi og Skólavörðustíg væri breytt í göngugötur allt árið um 

kring. Öll viðtölin voru tekin saman og svöruðu 49% allra þátttakenda 

játandi. Áhugavert var að í júní var aðeins 41% hlynntur hugmyndinni 

af þeim sem svöruðu spurningunni. Hins vegar þegar viðtöl voru tekin 

á kaldasta tímabili ársins svöruðu 56% þátttakenda að þessi svæði ættu 

að vera göngugötur allt árið um kring. Útskýringin á því gæti verið að 

fólki finnst tilgangslaust að vera með þær yfir vetrarmánuðina en 

þegar veturinn er genginn í garð breytist viðhorfið og fleirum finnst 

hugsanlegt að hafa göngugötur alla mánuði ársins. 

Graf 5.12: Hlutfall jákvæðni þátttakenda milli ára (Borghildur, 2012) og (Gallup, 2015). 

Útfærsla höfundar. 

Graf 5.13: Eru göngugötur allt árið um kring hugsanlegar? Útfærsla höfundar. 
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5.3 Viðhorfskönnun - rekstraraðilar 

Rekstraraðilar eru mikilvægur hópur í umhverfi göngugatna. Það 

skiptir því miklu máli að viðhorf þeirra sé jákvætt. Það er auðsjáanlegt 

að í miðborg án verslana eru þær gagnslausar þar sem verslanir eru 

stórt aðdráttarafl sem styður við göngugötur. Jákvæð viðhorf gerir 

samstarfið milli Reykjavíkurborgar og rekstraraðila auðveldara og 

rekstraraðilar geta verið innblástur fyrir skemmtilegri samvinnu og 

allir aðilar orðið sáttari. Sáttir rekstraraðilar hjálpa líka þegar kemur 

að því að sjá um vel útfærð svæði og gera umhverfi snyrtilegra. 

 

Áður en farið er í niðurstöður viðhorfskönnunar höfundar er horft til 

niðurstaðna úr fyrri rannsókn Borghildar frá árinu 2012. 

 

5.3.1 Niðurstöður Borghildar 

Niðurstöður úr rannsókn Borghildar, sem vistaðar voru á Netinu, eru 

ekki lengur aðgengilegar. En myndband frá verkefninu er ennþá 

hægt að nálgast, þar sem einhverjar niðurstöður koma enn fram 

(Borghildur, 2012). En hins vegar vantar nánari upplýsingar, um t.d. 

hversu margir aðilar tóku þátt í könnuninni. 

Niðurstöður viðhorfskönnunar Borghildar til rekstraraðila um 

jákvæða svörun þátttakenda við Laugaveg um göngugötu milli 

Vatnsstígs og Skólavörðustígs sýna ákveðna þróun. Árið 2011 voru 

69% rekstraraðila hlynntir göngugötum yfir sumartímann en ári 

seinna jókst þessi tala í 75,6%. Ánægja rekstraraðila við göngugötur 

á sumrin við Skólavörðustíg árið 2012 var 20% lægri en hjá 

rekstraraðilum við Laugaveg. Aðeins 55,6% rekstraraðila við 

Skólavörðustíg fannst að gatan ætti að vera göngugata á sumrin. 

(2012) 

Borghildur kannaði einnig áhrif göngugatna á viðskiptin árið 2012. 

Alls 46,3% rekstraraðila við Laugaveg töldu að göngugötur hefðu 

jákvæð áhrif á viðskiptin en við Skólavörðustíg voru aðeins 33,3% 

Mynd 5.23: Ánægja rekstraraðila á Laugaveginum 

(Borghildur, 2012). 
Mynd 5.24: Ánægja 

rekstraraðila á Skólavörðustíg 

árið 2012 (Borghildur, 2012). 
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sömu skoðunar. Samkvæmt niðurstöðum Borghildar höfðu 

göngugötur sumarið 2012 neikvæð áhrif á viðskiptin hjá 24,4% aðila 

á Laugavegi en 27,6% aðila á Skólavörðustíg. (2012) 

5.3.2 Niðurstöður 2016 

Samtals voru 83 viðtöl tekin við rekstraraðila, eigendur, 

framkvæmdastjóra og langtímastarfsfólk. Sextíu viðtöl voru tekin á 

Laugaveginum en 23 á Skólavörðustíg.  

 

 

5.3.2.1 Viðhorf til göngugatna 

Með því að athuga viðhorf rekstraraðila til göngugatna er hægt að fá 

upplýsingar um jákvæðni eða neikvæðni gagnvart göngugötum.  

Á næstu blaðsíðu fylgja gröf með niðurstöðum eftirfarandi spurninga: 

- Finnst þér að Laugavegur/Skólavörðustígur ætti að vera 

göngugata á sumrin? 

- Finnst þér að breyta ætti götunni oftar í göngugötu en yfir 

sumartímann, t.d. þegar Airwaves og HönnunarMars eru í 

gangi? 

- Telur þú að Laugavegur ætti að vera göngugata alltaf?  

Samkvæmt könnun 2016 fannst 78% rekstraraðila við Laugaveg að 

gatan ætti vera göngugata á sumrin. Þetta er lítil hækkun frá árinu 

2012. Ánægja rekstraraðila við Skólavörðustíg hækkar í 74%, þeim 

aðilum finnst að Skólavörðustígur ætti vera göngugata á sumrin. Þetta 

eru 18,4% hækkun frá árinu 2012. 

Rúmlega helmingur rekstraraðila við Laugaveginn er hlynntur 

göngugötum á öðrum tímabilum ársins en á sumrin en við 

Skólavörðustíg eru ekki nema 39% rekstraraðila hlynntir þessu. 

Flestir rekstraraðilar eru mótfallnir göngugötum yfir allt árið, eða 70% 

þeirra við Laugaveg og 87% við Skólavörðustíg.  

Mynd 5.25: Áhrif göngugatna á viðskipti árið 2012 (Borghildur, 2012). 
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Mynd 5.26: Gróft yfirlit verslanasamsetningar rannsóknarsvæðisins 12. maí til 3. júní 2016. Útfærsla höfundar. 
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Graf 5.14: Viðhorf rekstraraðila til göngugatna árið 2016. Útfærsla höfundar. 
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Þegar bornar eru saman allar niðurstöður viðhorfskannana 

rekstraraðila frá árunum 2011, 2012 (Borghildur, 2012) og 2016 er 

hægt að sjá að viðhorf þeirra varðandi göngugötur á sumrin fer jákvætt 

vaxandi við Laugaveg og einnig á Skólavörðustíg.  

Þessar niðurstöður gefa von um vaxandi ánægju í framtíðinni. 

 

 

5.3.2.2 Áhrif göngugatna á viðskipti 

Niðurstöður Borghildar frá árinu 2012 sýna að göngugötur hafa áhrif 

á viðskipti rekstraraðila. Sem hluti af þessari rannsókn voru þeir aftur 

spurðir um áhrif göngugatna á viðskiptin. Samkvæmt niðurstöðum úr 

viðhorfskönnun 2016 er hlutfall neikvæðra áhrifa göngugatna vaxandi 

fyrir rekstraraðila við Laugaveginn. Við Skólavörðustíg er hlutfall 

neikvæðra áhrifa orðin 31%. Þetta er 14,3% hækkun. 

Mikil breyting er á niðurstöðum milli áranna 2012 og 2016. Í grafi 

5.17 eru niðurstöður frá árunum 2012 og 2016 bornar saman. 

 

 

Graf 5.15: Hlutfall jákvæðni rekstraraðila milli ára (Borghildur, 2012). Útfærsla höfundar. Graf 5.16: Áhrif göngugatna á viðskiptin. Útfærsla höfundar. 
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Þessar niðurstöður eru ekki byggðar á tölum heldur hreinlega á 

yfirlýsingum rekstraraðila. Það væri mjög áhugavert að fylgjast með 

þessari þróun í framtíðinni. Einnig er hugsanlegt að ef málið yrði 

rannsakað á nákvæmari hátt að niðurstöður yrðu aðrar.  

 

 

 

 

 

5.3.2.3 Niðurstöðum skipt eftir mismunandi rekstri 

Samkvæmt rekstraraðilum hafa göngugötur áhrif á viðskipti. Það fer 

þó mikið eftir því hvers konar rekstrarumhverfi um er að ræða hvort 

áhrif þeirra eru jákvæð eða neikvæð.  

Yfirleitt er ekki hægt að tilgreina ástæðuna af hverju göngugötur hafa 

jákvæð áhrif á suma en neikvæð áhrif á aðra. Til þess að svara því 

þyrfti nákvæmari rannsókn.  

Á blaðsíðum 58 til 62 eru settar upp niðurstöður viðhorfskönnunar 

fyrir nokkur mismunandi rekstrarform:  

- Fataverslanir 

- Hótel 

- Minjagripaverslun 

- Skartgripaverslun 

- Veitingastaðir / Kaffihús / Bar 

Sýnilegt er hversu mismunandi niðurstöður eru eftir rekstrarformi.  

  

Graf 5.17: Þróun áhrifa göngugatna á viðskipti (Borghildur, 2012). Útfærsla höfundar. 
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Niðurstöður viðhorfskönnunar - Fataverslanir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á tímapunkti í viðhorfskönnun voru samtals  

18 fataverslanir á svæðinu. 

Alls17 þeirra tóku þátt í könnuninni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graf 5.18: Fataverslanir: Niðurstöður úr viðhorfskönnun 2016. Útfærsla 

höfundar. 

Mynd 5.27: Fataverslanir á svæðinu. Útfærsla höfundar. 
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Niðurstöður viðhorfskönnunar - Hótel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á tímapunkti í viðhorfskönnun voru samtals  

fimm hótel á svæðinu. 

Allir tóku þátt í könnuninni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graf 5.19: Hótel: Niðurstöður viðhorfskönnunar 2016. Útfærsla höfundar. 

Mynd 5.28: Hótel á svæðinu. Útfærsla höfundar.  
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Niðurstöður viðhorfskönnunar - Minjagripaverslun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stundum er erfitt að greina hvaða verslun flokkast undir 

minjagripaverslun. Alls tíu rekstraraðilar á rannsóknarsvæðinu 

skilgreindu verslanir sínar sem minjagripaverslun á eyðublaði í 

viðhorfskönnun. Á korti til vinstri eru verslanir teiknaðar inn á 

sem auðvelt er að auðkenna sem minjagripaverslun. 

 

 

 

 

 

  
Graf 5.20: Minjagripaverslanir: Niðurstöður viðhorfskönnunar2016.  

Útfærsla höfundar. 

Mynd 5.29: Minjagripaverslanir á svæðinu. Útfærsla höfundar. 
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Niðurstöður viðhorfskönnunar – Skartgripaverslun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á tímapunkti í viðhorfskönnun voru samtals níu 

skartgripaverslanir á svæðinu. 

Sjö þeirra tóku þátt í könnuninni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 5.30: Skartgripaverslanir á svæðinu. Útfærsla höfundar. 

Graf 5.21: Skartgripaverslanir: Niðurstöður viðhorfskönnunar 2016. 

Útfærsla höfundar. 
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Viðhorfskönnun 2016 – Veitingastaðir / Kaffihús / Bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á tímapunkti í viðhorfskönnun voru samtals 25 

veitingastaðir, kaffihús og barir á svæðinu.  

Alls 22 þeirra tóku þátt í könnuninni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 5.31: Veitingastaðir, kaffihús og bar á svæðinu. Útfærsla höfundar. 

Graf 5.22: Veitingastaðir, kaffihús og bar: Niðurstöður viðhorfskönnunar 

2016. Útfærsla höfundar. 
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5.3.2.4 Opnar spurningar 

Síðustu tvær spurningarnar í viðhorfskönnuninni voru mjög opnar:  

- Hvað finnst þér vera jákvætt við göngugötur á svæðinu? 

- Hvað finnst þér neikvætt við göngugötur á svæðinu? 

Svörin voru eins fjölbreytt og þátttakendur voru margir. Ákveðið var 

að setja ekki inn öll svör heldur búa til mynd sem gefur hugmynd um 

skoðun rekstraraðila gagnvart göngugötum. 

Til að hanna þetta var notað forrit af Netinu, sem telur hversu oft 

sama orð var notað í svörum og býr síðan til mynd út frá því. Því 

stærra letur því oftar kemur orðið fram í svörum þátttakenda. 

Þessi uppsetning gefur aðeins mynd af hugsun þátttakenda gagnvart 

göngugötum í miðbænum en er ekki nákvæm niðurstaða. 

Ef óskað er eftir, til dæmis til samanburðar í seinni rannsóknum, er 

hægt að nálgast öll svör þátttakenda (nafnlaus) í gegnum höfund. 
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Hvað finnst þér vera jákvætt við göngugötur á svæðinu? 

 
  

Mynd 5.32: Hvað finnst þér vera jákvætt við göngugötur? (WordClouds.com, 2017). Útfærsla höfundar. 
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Hvað finnst þér neikvætt við göngugötur á svæðinu? 

 

Mynd 5.33: Hvað finnst þér neikvætt við göngugötur? (WordClouds.com, 2017). Útfærsla höfundar. 
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6 Umræður og ályktanir 

„Good cities are all about people.“  

(Gehl & Svarre, 2013, 159) 

 

Reykjavíkurborg virðist fylgja þessu slagorði og leggja mikla vinnu í 

það að skapa miðborg fyrir fólkið. Göngugötur eiga að auðga mannlíf 

miðborgarinnar, bæta aðgengi gangandi og hjólandi fólks að verslun 

og þjónustu en einnig auka öryggi vegfarenda (Reykjavíkurborg, á.á.). 

Markmið höfundar við vinnslu þessa verkefnis var að einbeita sér að 

hegðun fólks og kanna skoðanir mismunandi aðila og vinna úr þeim 

gögnum sem sýna þróun viðhorfa og hegðun fólks við göngugötur. Í 

verkefninu er ekki ætlað að sanna eina skoðun umfram aðra, heldur er 

ætlunin að gera hlutlaust mat á viðfangsefninu.  

En til að svara rannsóknarspurningu hefur höfundur lagt eigið mat á 

það hvernig hægt sé að túlka hegðun fólks og viðhorf við 

göngugöturnar. 

 

Hver eru viðhorf rekstraraðila og vegfarenda gagnvart 

göngugötum og hvernig hegðar fólk sér við göngugötur á 

mismunandi árstíðum? 

Í fljótum bragði er hægt að segja að rekstraraðilar hafi verið frekar 

jákvæðir gagnvart göngugötum á sumrin en flestir gátu ekki hugsað 

sér að hafa þær allt árið um kring. Vegfarendur nýttu sér aukið svæði 

göngugatna og að meðaltali stöldruðu fleiri við þegar lokað var fyrir 

bílaumferð. Einnig virðist fjölgun kyrrstæðra vegfarenda vera óháð 

árstíðum. Viðhorfskönnun sýndi yfirleitt ánægju vegfarenda óháð 

árstíðum, þó meiri á sumrin en á vetramánuðum. 

Á næstu blaðsíðum verður farið ítarlega yfir niðurstöðurnar 
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6.1 Nýtir gangandi fólk sér aukasvæði til að staldra við eða til að 

setjast niður þegar lokað er fyrir umferðina? 

Í kafla 5.1 og viðauka 14 eru myndir með talningum á kyrrstöðu 

vegfarenda. Þarna er hægt að lesa í það á hvaða stöðum og hvaða daga 

fólk nýtir sér aukasvæði í kyrrstöðu. Sýnilegt er að um leið og lokað 

er fyrir bílaumferð dreifir fólk sér og nýtir allt svæði til athafna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að fólk staldrar frekar við á 

svæðinu þegar lokað er fyrir umferð. Með öðrum orðum voru að 

meðaltali skráðar 993 kyrrstöður á dag þegar umferð var leyfð, 1.148 

voru skráðir kyrrstæðir þegar svæði var opið gangandi og hjólandi 

vegfarendum eingöngu. 

Fólk nýtti sér sæti sem voru til á svæðinu og gerðu það hvort sem 

bílaumferð var leyfð eða ekki. Mikill munur var milli opnunar og 

lokunar sem skráð var í apríl/maí 2016 þegar hlutfall sitjandi fólks 

jókst talsvert frá talningum í apríl þegar opið var fyrir umferð og þegar 

göngugötur voru í byrjun maí. Nánari tölur er að finna í kafla 5.1.3.2 

bls. 25 til 29. 

William H. Whyte, sérfræðingur á seinni hluta tuttugustu aldar, 

rannsakaði hegðun fólks. Hann fjallaði um hvar og af hverju fólk 

settist niður í opinberu rými: „Fólk hefur tilhneigingu til að sitja mest 

þar sem aðstaða til þess er til staðar.“. Með öðrum orðum þýðir það ef  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6.1: Talning sitjandi fólks í kyrrstöðu á rannsóknardögum þegar umferð var 

leyfð. Útfærsla höfundar. 

Mynd 6.2: Talning sitjandi fólks í kyrrstöðu á rannsóknardögum göngugatna. 

Útfærsla höfundar. 
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 markmið fólks sé að fá sér sæti þá þarf að gefa því tækifæri til þess 

með fyrsta eða annars flokks sæti. (2001) 

6.2 Er breyting á hegðun fólks þegar göngugötur eru opnar - 

þegar bílaumferð er leyfð?  

Yfir tvö tímabil var gerð vettvangskönnun á meðan umferð var leyfð. 

Þetta var í lok apríl og í desember. 

Niðurstöður úr vettvangskönnun frá því í lok apríl voru síðan bornar 

saman við niðurstöður frá því í byrjun maí þegar göngugötur voru. Í 

ljós kom að algengustu athafnir eru þær sömu fyrir og eftir lokun fyrir 

umferð. Þetta eru: 

- Verslunaratferli 

- Standandi, í samskiptum við aðra 

- Standandi, skoða/horfa á umhverfið 

- Nauðsynleg kyrrstaða 

- Standandi, einkamál 

Áhugavert er að hlutfall verslunaratferlis er hærra þegar bílaumferð er 

leyfð eða 34% en minna þegar göngugötur eru eða 24,6%. En hins 

vegar hækkar hlutfall þeirra sem eru í kyrrstöðu í samskiptum við aðra 

frá 22,1% í 24,5% þegar göngugötur eru. Þetta gæti þýtt að auknar 

líkur séu á félagslegum samskiptum á svæðinu þegar göngugötur eru. 

Fleiri eru á svæðinu sem hægt er að hitta eða fólk fer frekar á svæðið 

til að hitta vini sína þegar lokað er fyrir umferðina. 

Einnig fækkar skráningum þeirra sem einbeita sér að sjálfum sér, t.d. 

við að tala í síma eða reykja án þess að vera í samskiptum við aðra 

o.fl. Ástæða fyrir því gæti verið samanber að ofan. 

Í byrjun sumars var mjög áberandi breyting á fjölda þeirra sem settist 

niður á svæðinu. Eftir opnun göngugatna hækkar hlutfall sitjandi úr 

2.0% í 7,8%. Flestir þeirra voru skráðir þegar þeir sátu við kaffihús. 

Fyrir jól eru algengustu athafnir: 

- Verslunaratferli 

- Standandi, í samskiptum við aðra 

- Standandi, skoða/horfa á umhverfið 

- Standandi, einkamál 

- Nauðsynleg kyrrstaða 

Það er lítill hlutfallslegur munur milli athafna þegar umferð er leyfð 

og þegar göngugötur eru fyrir jólin. Aðeins minnkar hlutfall þeirra 

sem eiga í samskiptum við aðra þegar göngugötur eru. Þetta er hægt 

að útskýra á þann veg að fyrir jól koma margir í miðborgina til að 
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versla jólagjafir og síður til að hitta vini sína. Meiri breyting er á 

nauðsynlegri kyrrstöðu. Þegar göngugötur eru minnkar skráning 

nauðsynlegrar kyrrstöðu úr 12,2% í 8,2%. Hins vegar er mikil aukning 

í listrænu atferli sem eykst úr 0% í 7,3%. Þessi breyting er vegna hóps 

sem syngur jólalög til að gleðja vegfarendur. 

Það má segja að hvert tímabil hafi sitt aðdráttarafl. 

6.3 Borgar sig að hafa göngugötur opnar á öðrum tímum ársins 

en á sumrin? 

Frá sjónarhorni rekstraraðila þá er svarið mjög mismunandi eftir því 

um hvers konar rekstur er að ræða. Göngugötur hafa engin áhrif yfir í 

neikvæð áhrif til jákvæðra áhrifa á viðskipti. Nánar er talað um þetta 

í kafla 5.3.2.2 og 5.3.2.3 á bls. 47 til 53. 

Ef lögð er áhersla á að skoða fjölda fólks sem kemur og nýtir sér 

göngugöturnar við hvert tækifæri þá er hægt að svara því að þær borgi 

sig yfir allt árið. 

Áberandi er að dagar þar sem fólk staldrar mest við dreifast yfir 

mismunandi tímabil ársins: 

- Laugardaginn 7. maí 2016 voru taldar 1.379 manneskjur 

sem sátu eða stóðu kyrrar.  

- Alls 1.347 voru taldar laugardaginn 3. nóvember 2016.  

- Alls 1.307 talningar voru skráðar sunnudaginn 18. 

desember 2016. 

Ástæðan fyrir þessu er að þegar göngugötur eru á öðrum tímum ársins 

en á sumrin þá er það alltaf í tengslum við áhugaverða viðburði eins 

og HönnunarMars, Airwaves og fl., sem eykur aðdráttarafl svæðisins.  

6.4 Er líf á götunni háð árstíðum? 

Líf á götunni virðist að miklu leyti ekki vera árstíðubundið. Eins og í 

svari við rannsóknarspurningunni hér á undan breytir litlu sem engu 

hvenær ársins fólk nýtir sér  rými göngugatnanna til samskipta og lífs. 

Árangur göngugatnanna yfir vetrartímann fer líklega eftir því hvort 

lokun fyrir bílaumferð tengist atburðum í borginni. En þetta er ekki 

hægt að rannsaka fyrr en göngugötur verða opnar á mismunandi 

árstíðum án þess að tengjast viðburðum. 

Einnig hefur fjöldi erlendra ferðamanna mikil áhrif á fjölda þeirra sem 

eru á svæðinu, óháð árstíðum og hugsanlega þyrfti veðrið að vera 

mjög slæmt til að þeir sleppi því að fara um svæðið.  
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Svarið gæti líka verið að finna ef litið er 

til nágrannalandanna og horft til nýtingu 

þeirra á göngugötum yfir allt árið. 

Göngugötur í Kaupmannahöfn hafa 

þróast þannig að alltaf er líf á svæðinu og 

þar er hjólað allt árið um kring óháð veðri 

(Gehl architects, á.á.). Með góðu 

skipulagi og samskiptum milli allra aðila ætti að vera hægt að skapa 

umhverfi sem fullnægir þörfum allra. 

6.5 Er einhver skýring á því af hverju fólk staldrar við frekar á 

ákveðnum stöðum en öðrum? 

Þegar allar talningar rannsóknardagana á meðan á vettvangskönnun 

stóð eru settar saman á kort, er varla auðan blett að sjá á gangstéttum 

sem ekki er nýttur af vegfarendum. Mismunandi ástæður eru fyrir því 

að fólk staldrar við á ákveðnum stöðum. Um nokkrar þeirra er fjallað 

um í kafla 5.1 bls. 19 til 37, um er að ræða til dæmis hraðbanka, hliðin 

sem loka fyrir umferð og bílaumferð sem krefst þess að fólk verður að 

standa kyrrt og bíða. Vettvangskönnunin sýndi einnig að 

verslunargluggarnir á rannsóknarsvæðinu virka yfirleitt aðlaðandi 

fyrir vegfarendur, svo lengi sem starfsemi er í gangi. Þar staldrar fólk 

við og skoðar vörur. 

Á korti með öllum talningum, á mynd 6.4, sést líka að sumir staðir á 

götunni eru alls ekki nýttir af vegfarendum. Þetta þýðir ekki að fólk 

nýtir sér ekki svæði til að ganga yfir heldur þýðir það að fólk stoppar 

frekar á gangstéttinni en á götunni sjálfri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6.3: Fólk hjólar þrátt fyrir 

snjókomu í Kaupmannahöfn (Gehl 

architects, á.á.). 

Mynd 6.4: Allar talningar í vettvangskönnun. Útfærsla höfundar. 
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6.6 Hvernig hafa viðhorf rekstraraðila á svæðinu þróast gagnvart 

göngugötum? 

Frá fyrstu viðhorfskönnun við rekstraraðila árið 2011 hefur viðhorf 

þeirra breyst til batnaðar hægt og rólega yfir árin. Þetta á bæði við um 

rekstraraðila við Laugaveg og eins við Skólavörðustíg. 

Í rannsókn höfundar árið 2016 svöruðu 78% allra rekstraraðila við 

Laugaveg og 74% við Skólavörðustíg að upplifun þeirra væri jákvæð 

gagnvart göngugötum á sumrin.  

Hins vegar svöruðu talsvert færri í þessari könnun að göngugötur 

hefðu jákvæð áhrif á viðskiptin, en það var árið 2012.  

Í þessu verkefni (2016) var líka spurt hvort rekstraraðilum fyndist að 

breyta ætti götunni oftar í göngugötur en yfir sumartímann. Alls 52% 

rekstraraðila við Laugaveginn svaraði því játandi en aðeins 39% við 

Skólavörðustíg voru hlynntir þeirri hugmynd. Einnig var í fyrsta skipti 

spurt hvort svæðið ætti að vera göngugata allt árið um kring og þá var 

svarið nei hjá flestum svarendum eða 70% rekstraraðila við Laugaveg 

og 87% við Skólavörðustíg. 

Fleiri niðurstöður úr könnunum eru hægt að lesa í kafla 5.3 

Viðhorfskönnun – rekstraraðilar á bls. 43 til 56. 

Viðhorf höfundar er að með því að styrkja samskipti og sterkari 

þátttöku rekstraraðila í sköpun göngugatna mun ánægjan þróast áfram 

í jákvæðan hátt. 

6.7 Hvernig þróast viðhorf vegfarenda gagnvart göngugötum? 

Viðhorf vegfarenda gagnvart göngugötum hefur alltaf verið jákvætt 

þegar spurt hefur verið. Niðurstöður frá árinu 2011 og 2012 sýna að  

viðhorf  91% þeirra var jákvætt 2011 og jókst ánægja í 94% árið 2012. 

Árið 2014 svöruðu 75% þátttakenda að þeir væru hlynntir 

göngugötum en árið 2015 voru 74% á þeirri skoðun. Í viðhorfskönnun 

höfundar kom í ljós að erlendir ferðamenn voru sérstaklega jákvæðir 

gagnvart göngugötum eða 89% þeirra. Þetta skiptir máli því að í 

viðhorfskönnunum frá árunum 2014 og 2015 tók einungis fólk þátt 

sem búsett var Íslandi. Jákvæð viðhorf vegfarenda fóru vaxandi síðan 

árið 2015 og var ánægjan gagnvart göngugötum orðin 82% árið 2016. 

Mikilvægt er að hafa í huga að allar viðhorfskannanir sem rætt var um 

hér voru gerðar af þremur mismunandi og sjálfstætt starfandi 

rannsakendum. Það er hins vegar galli við rannsóknina að aðeins voru 

tekin viðtöl við 33 aðila, hver þátttakandi hefur því talsvert mikil áhrif 

á niðurstöður en ef viðtöl væru tekin við 100 eða fleiri. Fyrir 

áreiðanlegar niðurstöður er mikilvægt að sami rannsóknaraðili geri 

viðhorfskönnun á sömu rannsóknarforsendum. 
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Fleiri niðurstöður er að finna í kafla 5.2 Viðhorfskönnun - vegfarendur 

á bls. 38 til 42. 

 

Að lokum langar höfundi aðeins að velta því fyrir sér hvað þurfi til að 

hægt sé að hafa göngugötur allt árið um kring.  

Eins og staðan er í dag finnst höfundi ekki réttlætanlegt að göngugötur 

séu opnar allt árið um kring. Til þess að svo verði þurfi að gera mun 

meira fyrir svæðið, t.d. þarf að skapa skjól fyrir vindi með gróðri og 

skjólveggjum. Það mætti jafnvel setja skyggni meðfram húsum til að 

skýla vegfarendum fyrir rigningu og snjó. Einnig þarf að hanna 

aðstöðu og setja reglur í sambandi við vöruafhendingu og fyrir rútur 

sem eru að sækja og skila ferðamönnum við hótel. Höfundur er 

hlynntur göngugötum en það þyrfti að skipuleggja útlit og hönnun 

mun betur. Hann gerir sér fulla grein fyrir að ekki er hægt að fullhanna 

göngugöturnar fyrr en ákvörðun hefur verið tekin um hvort þær séu 

hugsaðar tímabundið eða til frambúðar. 
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7 Lokaorð 

Með þeim gögnum sem höfundur safnaði yfir rannsóknartímabilið 

væri hægt að skoða margs konar þætti og enn fremur væri hægt að 

vinna úr gögnunum á ýmsan máta. En höfundur einsetti sér að svara 

rannsóknarspurningunni. 

Höfundi fannst tillagan að verkefninu mjög áhugaverð og gerði sér 

grein fyrir miklu umfangi verksins. Þrátt fyrir allan tímann og orkuna 

sem fór í það myndi höfundur helst vilja ráðast strax í næsta 

rannsóknarverkefni. 

Vettvangskönnunin var ekki alltaf einföld meðal annars vegna kulda, 

rigningar og bíla sem heftu yfirsýn yfir svæðið en einnig komu  ýmsar 

skemmtilegar uppákomur sem höfðu áhrif, eins og sést á mynd 7.1. 

Það er enn mjög margt sem hægt væri að rannsaka í tengslum við 

göngugötur og höfundur vonar að það verði gert í framtíðinni. 

Ef óskað er eftir rafrænum gögnum úr vettvangs- og 

viðhorfskönnunum þessa verkefnis, til að nýta sér í áframhaldandi eða 

nýjar rannsóknir, er hægt að hafa samband við höfund í gegnum 

netfangið katharina@strax.is. 

Höfundi finnst mjög forvitnilegt að sjá framgang og þróun 

göngugatna á komandi árum og bíður spenntur eftir því  að sjá hvað 

framtíðin ber í skauti sér. 

 

 

 

 

  

Mynd 7.1: 

Framhaldsskólanemendur hjálpa 

við að skapa líf og fjör á svæðinu, 

2. desember 2016. 
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Skólavörðustíg sumarið 2013 (Páll Jakob Líndal, 2014). 
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2   Skoðar/horfir á umhverfið Spáð í umhverfið eða fylgst með mannlífinu, hvort sem viðkomandi á í félagslegum samskiptum eða ekki 

3   Einkamál Einbeitir sér við að: tala í síma, reykir, tekur mynd eða borðar 

4   Í samskiptum við aðra Talar við einhvern án þess að spá í umhverfið 

5   Nauðsynleg kyrrstaða Kyrrstaða vegna bílaumferðar, vegna óvæntrar hindrunar, lagar fatnað, t.d. reimir skó, fer úr jakka eða setur 

á sig húfu 

6   Starfsfólk Þjónusta við borð á gangstétt við kaffihús/veitingastað, að þrífa glugga, viðhaldsvinna við hús, starfsmaður á 

byggingarsvæði 

7 Sitjandi Á bekk Skoðar/horfir á umhverfið Spáð í umhverfið eða fylgst með mannlífinu hvort sem viðkomandi á í félagslegum samskiptum eða ekki 

8   Einkamál Einbeitir sér við að: tala í síma, reykir, tekur mynd eða borðar 

9   Í samskiptum við aðra Talar við einhvern án þess að spá í umhverfið 

10  Við kaffihús Skoðar/horfir á umhverfið Á almenningsrými. Spáð í umhverfið eða fylgst með mannlífinu hvort sem viðkomandi á í félagslegum 

samskiptum eða ekki 

11   Einkamál Á almenningsrými. Einbeitir sér við að: tala í síma, reykir, tekur mynd eða borðar 

12   Í samskiptum við aðra Á almenningsrými. Talar við einhvern án þess að spá í umhverfið 

13  Annars flokks sæti  

(e. secondary seating) 

Skoðar/horfir á umhverfið Spáð í umhverfið eða fylgst með mannlífinu hvort sem viðkomandi á í félagslegum samskiptum eða ekki 

14   Einkamál Einbeitir sér við að: tala í síma, reykir, tekur mynd eða borðar 

15   Í samskiptum við aðra Talar við einhvern án þess að spá í umhverfið 

16 Verslunaratferli   Skoðar í búðarglugga, verslar af götusala, skoðar fataslá, kyrrstaða áður en farið er inn í verslunina 

17 Listrænt atferli   Horfa á eða taka þátt í listrænum atburði 

18 Líkamlegt atferli   Staðbundin líkamleg áreynsla sem flokkast ekki sem listrænt atferli 

19 Börn að leik   Aðgerð sem auðvelt er að viðurkenna sem leik 

20 Innsetningar   Fólk sem notar eða skoðar tímabundnar innsetningar í Reykjavíkurborg við Laugaveg og Skólavörðustíg 

21 Hraðbanki   Tekur fé út úr hraðbanka 

22 Annað    
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11 Viðauki eyðublöð notuð í vettvangskönnun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svæði 1: Klapparstígur að Vatnsstíg 

___ mynd 1 

Dagsetning: 

tími:  

Veðurfar: 

___ mynd 2 
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Svæði 2: Vegamótastígur - Klapparstígur 

___ mynd 1 

Dagsetning: 

tími:  

Veðurfar: 

___ mynd 2 
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Svæði 3: Smiðjustígur að Vegamótastíg 

___ mynd 1 

Dagsetning: 

tími:  

Veðurfar: 

___ mynd 2 



76 

  

Svæði 4: Skólavörðustígur - Smiðjustígur 

___ mynd 1 

Dagsetning: 

tími:  

Veðurfar: 

___ mynd 2 
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  Svæði 5: Ingólfsstræti - Skólavörðustígur 

___ mynd 1 

Dagsetning: 

tími:  

Veðurfar: 
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  Svæði 6: Ingólfsstræti að gatnamótum Bankastrætis 

og Þingholtsstrætis 

___ mynd 1 

Dagsetning: 

tími:  

Veðurfar: 

___ mynd 2 
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Svæði 7: Skólavörðustígur neðan Bergstaðastrætis 

___ mynd 1 

Dagsetning: 

tími:  

Veðurfar: 

___ mynd 2 
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12 Viðauki eyðublöð viðhorfskönnun við rekstraraðila 

 

REKSTRARAÐILI – nafnlaus könnun.  Dagsetning: __________________  
 

Laugavegur – frá Vatnsstíg að gatnamótum Bankastrætis og Þingholtsstrætis 

 

 

____ Veitingastaður / Kaffihús  ____ Fataverslun 

____ Minjagripaverslun   ____ Skartgripaverslun 

____ Listgallerí    ____ Annað __________________ 

 

 

 

Finnst þér að Laugavegur (frá Vatnsstíg að gatnamótum Bankastrætis og 

Þingholtsstrætis) ætti að vera göngugata á sumrin? 

____ Já 

____ Nei 

____ Hlutlaus 

 

Finnst þér að breyta ætti götunni oftar í göngugötu en yfir sumartímann, t.d. þegar 

Airwaves og HönnunarMars eru í gangi? 

____ Já 

____ Nei 

____ Hlutlaus 

 

Hefur lokun á bílaumferð um götuna haft áhrif á viðskiptin? 

____ Jákvæð áhrif 

____ Neikvæð áhrif 

____ Engin áhrif 

____ Hlutlaus 

 

Telur þú að Laugavegur (frá Vatnsstíg að gatnamótum Bankastrætis og 

Þingholtsstrætis) ætti að vera göngugata allt árið um kring? 

____ Já 

____ Nei 

____ Hlutlaus 

 

Hvað finnst þér vera jákvætt við göngugötur á svæðinu? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

 

Hvað finnst þér neikvætt við göngugötur á svæðinu? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
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REKSTRARAÐILI – nafnlaus könnun.  Dagsetning: __________________  
 

Skólavörðustígur - neðan Bergstaðastrætis 

 

 

____ Veitingastaður / Kaffihús  ____ Fataverslun 

____ Minjagripaverslun   ____ Skartgripaverslun 

____ Listgallerí    ____ Annað __________________ 

 

 

 

Finnst þér að Skólavörðustígur (neðan Bergstaðastrætis) ætti að vera göngugata á 

sumrin? 

____ Já 

____ Nei 

____ Hlutlaus 

 

Finnst þér að breyta ætti götunni oftar í göngugötu en yfir sumartímann, t.d. þegar 

Airwaves og HönnunarMars eru í gangi? 

____ Já 

____ Nei 

____ Hlutlaus 

 

Hefur lokun á bílaumferð um götuna haft áhrif á viðskiptin? 

____ Jákvæð áhrif 

____ Neikvæð áhrif 

____ Engin áhrif 

____ Hlutlaus 

 

Telur þú að Skólavörðustígur (neðan Bergstaðastrætis) ætti að vera göngugata allt árið 

um kring? 

____ Já 

____ Nei 

____ Hlutlaus 

 

Hvað finnst þér vera jákvætt við göngugötur á svæðinu? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

 

Hvað finnst þér neikvætt við göngugötur á svæðinu? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
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13 Viðauki eyðublað viðhorfskönnun við vegfarendur 

 

VEGFARANDI    Dagsetning: __________________  

 

____ Býr á höfuðborgarsvæðinu 

____ Býr í Reykjavík 

 ____ 1 Árbæ     ____ 6 Hlíðum 

 ____ 2 Breiðholti    ____ 7 á Kjalarnesi 

 ____ 3 Grafarholti og Úlfarsárdal  ____ 8 Laugardal 

 ____ 4 Grafarvogi    ____ 9 Miðborg 

 ____ 5 Háaleiti og Bústaðahverfi   ____ 10 Vesturbæ 

____ Býr utan höfuðborgarsvæðisins 

____ Erlendur ferðamaður / Tourist 

 

 

Hvernig komstu hingað í dag? How did you get here today? 

____ Gangandi / On foot 

____ Hjólandi / On bicycle 

____ Strætó / With the bus 

____ Á bíl / By car 

          Hvar lagðir þú bílnum? / Where did you park your car? 

__________________________ 

____ Annað / other ____________________________ 

 

Hvað dró þig hingað í dag? / What drew you here today? 

____ Versla / Shopping 

____ Fara á veitingastað / Going to a restaurant 

____ Hitta vin/i / Meet friend/s 

          Ferðu í leiðinni á veitingahús/kaffihús/í verslanir?  

          / Will you be visiting a restaurant/coffee shop/shop? 

          ____ Já / Yes 

          ____ Nei / No 

____ Vinna / Work 

____ Annað / Other ____________________________ 

 

Hvað finnst þér um að gatan sé bíllaus eins og er? / What do you think of the streets 

being pedestrianized at the moment? 

____ Mér finnst það jákvætt / I like it 

____ Mér finnst það neikvætt / I don’t like it 

____ Ég hef ekki skoðun á því / I have no opinion on it 

 

Telur þú að Laugavegur (frá Vatnsstíg að gatnamótum Bankastrætis og 

Þingholtsstrætis) og Skólavörðustígur (neðan Bergstaðastrætis) ættu að vera göngugötur 

allt árið um kring? / Do you think the town should change this area into a pedestrian 

area all year round? 

____ Já / Yes 

____ Nei / No 

____ Hlutlaus / Neutral 
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14 Viðauki talningar fyrir hvern rannsóknardag 

Öll kort í þessum viðauka eru samansett úr grunnkorti, sótt af heimasíðu Reykjavíkurborgar með útfærslu höfundar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.171 talning 
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1.041 talning 
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891 talning 
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91 

  

1.151 talning 
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