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I

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.



II

Ágrip
Síðastliðin 60 ár hafa flestar götur verið fyrst og fremst hannaðar af 

þörfum ökumannsins og einkabílsins, er það að verða liðin tíð þar sem 

stjórnvöld um allan heim eru að átta sig á því að göturnar búa yfir of 

miklu af ónýttum rýmum. Götur gera  meira en 80% af öllum opinberum 

svæðum í borgum og er þá mikilvægt að hanna götur með fólk efst í 

huga.

Markmið verkefnisins er að skoða og rannsaka borgargötur hér á landi 

og erlendis, skoða hvað þarf til þess að gata geti orðið borgargata og 

hvert hlutverk hennar er. Þá var einnig markmið að setja borgargötu 

í undirflokka til þess að auðvelda hönnunarferlið og er greint frá 

hvort þær götur sem nú eru flokkaðar sem borgargötur passi undir 

skilgreininguna á borgargötu.

Rannsóknarspurningin er: Hvað er borgargata og hvert er hlutverk 

hennar?

Í vinnslu þessa verkefnis var gögnum tengdum götum safnað saman, 

sem sagt skýrslur og leiðbeiningarskjöl. Erlend dæmi um götur í borgum 

og útfærslur á þeim voru skoðaðar og þá sérstaklega í Bandaríkjunum. 

Farið var í vettvangsferð um borgargötu rýmin og þau ljósmynduð og 

greind.

Samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 2010-2030 er borgagata 

skilgreind sem gata sem er lykilgata viðkomandi hverfis. Höfundur 

ályktar að tilgangur borgargötu sé að gera götuna líflegri, að gatan og 

byggingarnar séu ein heild þar sem fólk getur staldrað við og fundist 

þau örugg.  Borgargata líkt og skilgreint er á Íslandi finnst ekki erlendis, 

en þar eru þó götur sem nefnast borgargötur (e. urban streets) þær 

götur eru allar í borgum en hafa enga sérstaka skilgreiningu. Höfundur 

ákvað að flokka borgargöturnar í þrjá undirflokka:  flokk A,  flokk B og 

flokk C - breiðgata. Greint var frá hvort Langholtsvegur, Dyngjuvegur, 

Austurbrún og Brúnavegur gætu verið borgargötur. Langholtsvegur 

hefur allt sem til þess þarf að vera borgargata þar sem gatan er meðal 

annars lykilgatan í hverfinu. Dyngjuvegur, Austurbrún og Brúnavegur 

eru hliðargötur í hverfinu og eru þær ekki lykilgötur hverfisins.

Lykilorðin eru: Reykjavík, borgargata, lykilgata, samgöngur, 

lýðheilsa, ferðamáti, skipulag, hönnun. 



III

Þakkir
Fyrst af öllu vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Helenu Guttormsdóttur, 

brautarstjóra fyrir góðar ábendingar, hvatningu og frábæra leiðsögn í 

gegnum verkefnið. Gísla Rafni Guðmundssyni, meðleiðbeinanda fyrir 

ábendingar og leiðsögn í gegnum verkefnið og Eddu Ívarsdóttur fyrir 

ábendingar varðandi verkefnið. 

Ólafíu Magnúsdóttur fyrir yfirlesturinn og  ábendingar á málfari, Ólu 

Maríu Þórisdóttur, fyrir yfirlesturinn og góðar ábendingar. Ég vil þakka 

öllum þeim sem veittu verkefni mínu áhuga og innblástur. Fjölskyldu 

minni fyrir stuðning og hvatningu í gegnum árin og námið, sérstakleg 

mömmu minni henni Ester Óskarsdóttir. Hreini Guðjónssyni fyrir 

samverustundirnar við ritgerðarskrifin, fyrir yfirlestur og að hvetja 

mig áfram. Bekkjarsystkinum mínum fyrir góðan félagsskap og 

ógleymanlegar stundir. 
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1 Inngangur
Samgöngur er ein af aðaluppsprettum losunar gróðurhúsalofttegunda 

á Íslandi auk þess sem þær hafa áhrif á loftgæði (Umhverfisstofnun, 

á.á.). Umferðin í Reykjavík hefur breyst mikið á undanförnum 

áratugum, einkabílaeign á Íslandi var áður fyrr svipuð og í öðrum 

Evrópu löndum en á tíunda áratugnum jókst verulega bílaeignir á 

Íslandi. Heildarútstreymi vegna samgangna á Íslandi er mjög hátt 

miðað við höfðatölu enda notkun einkabílsins með því mesta sem 

gerist í heiminum eða um 684 ökutæki á hverja 1000 íbúa  árið 2015 

(Hagstofa Íslands, á.á.). Yfirvöld á Íslandi hafa sett fram stefnu um að 

auka hlutdeild gangandi, hjólandi og notenda almenningsvagna til að 

leiðrétta þessa þróun.  

Í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 (2013) er lögð áhersla á 

sjálfbærar samgöngur, sem sagt göngu, hjólreiðar og 

almenningssamgöngur. Í þessu fylgir Reykjavík alþjóðlegri þróun 

í áherslu á breyttar samgöngur og fjölbreyttan ferðamáta. Til þess 

að ná þeim markmiðum er almennt talin þörf á að huga að ýmsum 

samhangandi þáttum svo sem þéttingu byggðar en ekki síður 

endurhönnun eldri gatna þannig að þær gætu þjónað nútíma þörfum.  

Hugtakið borgargata er frekar nýtt á döfinni, Reykjavíkurborg er farin 

að skilgreina vissar götur innan borgarinnar sem borgargötur og farin 

að nota það sem viðmið þegar verið er að endurhanna, skipuleggja 

gatnakerfið og uppbyggingu íbúða í Reykjavík. 

1.1 Tilurð verkefnisins
Áhugi höfundar kviknaði á göturými og heildarmynd þess eftir 

umfjöllun um efnið í námi höfundar í umhverfisskipulagi. Eftir samtal 

við brautarstjóra umhverfisskipulags, Helenu Guttormsdóttur, sem benti 

á að það gæti verið gott umfjöllunarefni að fjalla um borgargötur þar 

sem það er frekar nýtt hugtak, ákvað höfundur að velja viðfangsefnið 

sem lokaverkefni. Fór því höfundur næst að skoða skilgreiningu á 

borgargötu, hvað hún er, hvert hlutverk hennar er og margt fleira. Það 

var haft samband við Gísla Rafn Guðmundsson sem samþykkti að 

taka að sér hlutverk meðleiðbeinanda sem benti á ýmsar borgargötur 

erlendis frá og hér á landi. Viðfangsefnið borgargata er vítt og þurfti 

höfundur því að þrengja svið umfjöllunarinnar töluvert.

1.2 Markmið verkefnisins
Aðalmarkmið verkefnisins er að skoða og rannsaka borgargötur hér á 

landi og erlendis, skoða hvað gerir götu að borgargötu og hvert hlutverk 

hennar er. Þá er einnig markmið að setja borgargötu í undirflokka til 
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þess að auðvelda hönnunarferlið þegar verið er að endurhanna lykilgötu 

í borgargötu. 

Rannsóknaspurning verkefnisins er eftirfarandi: 

Hvað er borgargata og hvert er hlutverk hennar?

   

Aðrar spurningar sem einnig verður leitast við að svara eru meðal 

annars:

● Er eitthvað erlendis sem samsvarar borgargötu?

●	 Hvernig	er	hægt	að	flokka	borgargötur	í	undirflokka?

●	 Falla	 þær	 götur	 sem	 nú	 eru	 flokkaðar	 borgargötur	 undir	

flokkinn	borgargötur?

1.3	Fyrri	rannsóknir
Hugtakið borgargata er frekar nýtt á Íslandi og er því lítið búið að 

rannsaka það hér á landi. Reykjavíkurborg er að vinna í því að þrengja 

skilgreininguna á borgargötum (Edda Ívarsdóttir, munnleg heimild, 5. 

apríl 2016).

Erlendis hafa verið gerðar rannsóknir og í Bandaríkjunum hefur verið 

gefin út leiðbeiningahandbók Urban Street Design Guide (NACTO, 

2013), hún fjallar um götur í borgum, gatan sem rými, vistvænan 

samgöngumáta og fjallar hún jafnt mikið um hönnun sem og tæknileg 

atriði.

Lykilorðin eru: Reykjavík, borgargata, lykilgata, samgöngur, 

lýðheilsa, ferðamáti, skipulag, hönnun.
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2 Gögn og aðferðir
2.1 Aðferðir
Fyrst var farið í öflun heimilda og gagna sem varpað gætu ljósi 

á borgargötur almennt. Leitað var einnig eftir rannsóknum og 

fræðigreinum á sviði gatna í borgum með áherslu á vistvænar 

samgöngur, gata sem rými, endurhönnun og hönnun gatna. Það sem 

fannst af rannsóknum og fræðigreinum fjallaði ýmist um tengsl 

götu sem rými og heildar yfirbragð hennar, fjölbreytta ferðmáta og 

mikilvægi þess að hanna götu vel og örugga. Höfundur tók viðtal 

við Eddu Ívarsdóttur, borgarhönnuð hjá Reykjavíkurborg. Það voru 

skoðaðar leiðbeiningahandbækur um götur í borgum til að sjá hvort 

að til væru borgargötur erlendis, og ef svo hvernig þær væru hannaðar. 

Tekin voru tvö dæmi um götur erlendis sem endurhannaðar voru 

í „borgargötu“. Borgargöturnar í Reykjavík voru skoðaðar sem sagt 

Hofsvallagötu, Hverfisgötu, Borgartún og Grensásveg og var þetta 

gert með heimildaröflun og vettvangsferðum á staðina. Það var gert til 

þess að greina frá kostum og göllum borgargatnanna og hvernig hægt 

væri að greina borgargötur í undirflokka. Næst voru borgargöturnar 

flokkaðar í undirflokka og þeir skilgreindir út frá upplýsingum fengnum 

úr neðangreindum köflum. Í lokin var athugað hvort hluti þeirra gatna 

sem skilgreindar eru sem borgargötur, það er að segja Langholtsvegur, 

Dyngjuvegur, Brúnavegur og Austurbrún, hafi það sem til þarf til að 

vera borgargata og fannst sú niðurstaða með því að fara í vettvangsferð 

og með upplýsingaröflun. 

2.2 Vinnuferill og gögn
Gagnaöflun fór fram með notkun veraldarvefsins, bókasafna og gagna 

tengdum götum sem sagt skýrslur og leiðbeiningarskjöl. Erlend dæmi 

um götur í borgum og útfærslur á þeim voru skoðaðar og þá sérstaklega 

í Bandaríkjunum. Farið var í vettvangsferð um borgargötu rýmin og 

þau ljósmynduð og greind auk þess var tekið munnlegt viðtal við aðila 

sem vel þekkir til viðfangsefnisins.     

Helstu gögn sem notast var við voru:

●  Aðalskipulag Reykjavíkurborg 2010-2030.

●  Urban Street Design Guide eftir National Association of City 

Transportation Officials.

●  Civilised streets eftir Commission for Architecture and the Built 

Environment.

Unnar voru skýringarmyndir og kort í Adobe Photoshop og Adobe 

Illustrator. Microsoft Word var notað til textasmíðar og Adobe InDesign 

fyrir uppsetningu ritgerðar.  
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2.3 Uppbygging ritgerðar
Ritgerðin skiptist í tíu kafla. Í inngangi er greint frá tilurð verkefnisins, 

helstu markmiðum og rannsóknarspurningum. Annar kafli fjallar um 

uppbyggingu ritgerðar, vinnuferilinn og þau gögn sem stuðst er við. 

Í þriðja kaflanum er fjallað um nútíma vandamál gatna og hversu 

mikilvægt er að hanna götu vel. Kafli fjögur greinir síðan almennt um 

borgargötu, hvernig hún er skilgreind á Íslandi og erlendis. Í fimmta 

kafla er fjallað um borgargötur erlendis, tekið tvö dæmi frá Danmörku 

og Bandaríkjunum. Sjötti kaflinn er endurhönnun gatna í borgargötur 

þar sem göturnar eða götuhlutarnir sem fjallað er um eru Hofsvallagata, 

Hverfisgatan, Borgartún og Grensásvegur. Sjöundi kafli er flokkun 

borgargatna, sem fjallar um að setja borgargötur í undirflokk. Áttundi 

kafli fjallar um borgargötur samkvæmt Reykjavíkurborg, hér er fjallað 

um göturnar Langholtsveg, Dyngjuveg, Austurbrún og Brúnaveg 

og hvort þær ættu að vera borgargötur eða ekki, en þessar götur eru 

skilgreindar sem borgargötur í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 2010-

2030 (2013). Níundi kafli er niðurstöðukaflinn og eru þar dregnar 

niðurstöðurnar saman. Tíundi kaflinn er svo ályktanir og umræður.
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3	Nútíma	vandamál	gatna
Síðastliðin 60 ár hafa flestar götur verið fyrst og fremst hannaðar að 

þörfum ökumannsins og einkabílsins, en það er að verða liðin tíð þar 

sem stjórnvöld um allan heim eru að átta sig á því að göturnar búa yfir 

of miklu af ónýttum rýmum (CABE, 2008). Ónýttu rýmin eru ekki 

einu vandamálin þar sem göturnar eru oft háværar, skapa hættu, valda 

óþægindum ásamt því að mikil mengun stafar af umferðaþunga þeirra, 

sem veldur alvarlegum félags- og umhverfisvandamálum. Götur spila 

stórt hlutverk í lífi fólks og samfélaga og ættu þær að vera hugsaðar 

sem almenningsrými sem og rými til að ferðast á milli staða, hönnuðir 

geta bætt rýmin með að uppfylla sýn og óskir samfélagsins í gegnum 

hönnun götunnar (NACTO, 2013). Þegar gata er hönnuð þarf að passa 

upp á flæði hennar svo að gatan sé ein heild, en það virðist oft gleymast 

við hönnun gatna. Götur þurfa að mæta þörfum og kröfum nútíma 

samfélags og þarf því að endurhanna margar götur sem standast ekki 

lengur þessar kröfur.

Vel hönnuð gata aflar meiri tekna fyrir fyrirtæki og hærra gildi fyrir 

húseigendur en gata sem ekki er í góðu ásigkomulagi (Campbell & 

Wittgens, 2004). Götur ættu að vera hannaðar sem vistkerfi þar 

sem manngerða kerfið kemur í snertingu við það náttúrulega, þar 

sem gegndræp gangstétt og svelgir (e. bioswales) leiða regnvatnið í 

náttúrulegan farveg í stað niðurfalla (CABE, 2008). Vel hannaðar götur 

gefa samfélaginu marga kosti og eru rými þar sem fólk er í forgangi. 

Kostir við að hanna götur með fólk efst í huga er að það myndast sterkara 

samfélag með því að bjóða upp á stað þar sem félagsleg samskipti 

geta átt sér stað (Communities and Local Government, 2008), betra 

öryggi gangandi vegfaranda ásamt bættu umferðaöryggi með betri 

götulýsingu, betri lífstíll, heilsu og vellíðan með því að hvetja fólk til 

leiks og virkja ferðavenjur í daglegu lífi, sterkara hagkerfi með því að 

auka umferð gangandi vegfarenda, bæta götumyndina og hreinlæti í 

umhverfinu með því að draga úr rusli, til dæmis með því að setja fleiri 

ruslatunnur og fjarlæga veggjakrot. Hægt er að stuðla að sjálfbærni 

með því að hvetja fólk að hjóla og ganga í stað þess að aka.

Margar borgir eru farnar að nota aðrar forsendur í helstu endurhönnum 

sínum (NACTO, 2013), þar sem tímabundin hönnun er notuð þar til 

fjármagn er í boði fyrir varanlega hönnun. Þessi nálgun er góð leið fyrir 

þær til þess að sjá hvort hönnun þeirra virki eður ei áður en stórfé er 

lagt í verkið, og er endurhönnun á Hverfisgötu og Hofsvallagötu gott 

dæmi um það, þar sem íbúar lýstu yfir ánægju með fyrr nefndu götuna 

en mikilli óánægju með þá síðari.     
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4 Borgargata
Götur eru meira en 80% af öllum opinberum svæðum í borgum og hafa 

þær möguleika á að stuðla að atvinnustarfsemi (NACTO, 2013), veita 

örugga leið fyrir fólk að komast milli staða, hvort sem það er gangandi, 

hjólandi, akandi eða með almenningssamgöngum. Líf í borgum krefst 

góðrar fjölbreyttrar hönnunar á götum til að geta dafnað. 

Í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 2010-2030 (2013) er borgagata 

skilgreind sem gata sem er lykilgata viðkomandi hverfis, við götuna 

standa helstu þjónustukjarnar og stofnanir hverfisins. Gatan er með 

helstu ferðamáta og er hún oft mikilvægasta samgöngutengingin við 

næsta hverfi eða borgarhluta. Gatan hefur sögulegt vægi, sterka ímynd 

og/eða er mikilvægur sjónás í borginni. Heitið vísar í hina hefðbundnu 

götu í þéttbýli þar sem húsið, gatan og opna rýmið mynda eina heild. 

Götur sem eru skilgreinar sem borgargötur í aðalskipulaginu uppfylla 

ekki öll skilyrðin um borgargötu, sérstaklega þær götur sem eru í 

úthverfum borgarinnar. Reykjavíkurborg vísar til framtíðar með því að 

skilgreina göturnar sem borgargötur því þó þær uppfylli ekki skilyrði 

borgargötu í dag eiga þær að gera það í framtíðinni. Mikilvægur þáttur 

er að efla tengsl milli götunnar og bygginganna sem standa við götuna 

og samkvæmt hverfisskipulagi eiga borgargötur að vera hannaðar 

Mynd 4.1 Skilgreindar borgargötur til ársins 2030 (Reykjavíkurborg, 2013, bls. 170).

heildstætt með aðliggjandi byggð.

Reykjavíkurborg er búin að vera að vinna í því að endurskoða 

skilgreininguna á borgargötu og þá sérstaklega að þrengja hana 

svo eflaust mun skilgreiningin hér á undan breytast nokkuð (Edda 

Ívarsdóttir, munnleg heimild, 5. apríl 2016). En það sem mikilvægt 

er við borgargötu er að gatan á að vera lykilgatan í viðkomandi hverfi 

og það mun ekki breytast. Það þýðir þá að borgargötur munu ekki 

beint tengjast öðrum borgargötum því að þær eiga að vera lykilgötur 

síns hverfis. Í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 2010-2030 (2013) var 

teiknað upp kortið hér að ofan (Mynd 4.1), þar sem sýnt er hvaða götur 

eiga að vera borgargötur í framtíðinni en það kort mun töluvert breytast 
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eftir að nýja skilgreiningin er tekin í notkun. Í framtíðinni mun kortið sýna 

einstaka borgargötur í hverfum sem líta út fyrir að vera tilviljanakennd 

dreifing. Reykjavíkurborg telur að þau munu heldur frekar fegra og setja 

hjólreiðastíga á margar þeirra gatna í skipulaginu í staðin fyrir að breyta 

þeim í borgargötur eins og kemur fram í aðalskipulaginu.

Borgargata líkt og skilgreind er á Íslandi finnst ekki erlendis (NACTO, 

2013), en þar eru þó götur sem nefnast borgargötur (e. urban streets) 

þær götur hafa enga sérstaka skilgreiningu, eru í borgum og margar 

þeirra hafa fjölbreyttan ferðamáta og fallega ásýnd á götunum. Einnig 

eru götur sem nefnast breiðgötur (e. boulevards) og fullbúnar götur (e. 

Complete streets) en þessar götur eru á miklu stærri skala en þekkist hér 

á landi. Göturnar erlendis frá eru gerðar af sömu ástæðu og á Íslandi, 

með það að markmiði að fegra göturnar, bæta öryggi og auka vistvænan 

ferðamáta en þær götur eru ekki alltaf lykilgötur sinna hverfa.

Reykjavíkurborg er að notast við leiðarvísir frá NACTO (2013) Urban 

Street Design Guide (Edda Ívarsdóttir, munnleg heimild, 5. apríl 2016). Í 

ritinu eru leiðbeiningar um götur, hvað þarf að vera til staðar og hvernig 

hægt er að gera götu lífvænlegri fyrir almenning, auk þess að sýndar 

eru nokkrar tegundir gatna. Ritið kemur frá Bandaríkjunum og er því í 

stærri skala en á Íslandi og þarf að aðlaga það að íslenskum aðstæðum 

og snýst það um að byggja upp sjálfbærar götur sem passa við nútímann 

og gefur það yfirlit yfir stefnu sem borgir eru að fara eftir við gerð á 

götum sínum. Stefnan er að bæta öryggið og gefa fólki tækifæri til að 

ganga, versla, aka og leggja bílnum í borgarlandslaginu. Ritið hjálpar 

hönnuðum að skapa aðlaðandi rými fyrir fólk á götunum og eru þar 

göturnar flokkaðar í nokkra flokka en þær götur sem líkjast skilgreiningu 

á borgargötum eru miðbæja tvístefnu gata (e. Downtown 2-Way Street), 

breiðgata (e. boulevard) og aðal gatan í hverfinu (e. Neighborhood Main 

Street).

Mynd 4.2 Mismunandi útfærslur af götum, gæti verið borgargötusnið.
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4.1	Miðbæja	tvístefnu	gata	(e.	Downtown	2-Way	Street)
Það sem fram kemur í Urban Street Design Guide (NACTO, 2013) er 

að báðum megin akbrautar skal hafa hjólreiðastíga, fegra umhverfið 

með gróðri, gera götuna öruggari með því að gera gangbrautina 

sjáanlegri og mjókka vegina með það að markmiði að það dragi úr 

umferðhraðanum. Að staðsetja strætóskýlið á upphækkuðum palli 

samhliða hjólreiðastígum til að auðvelda aðgengi hreyfihamlaðra. 

Fjölga lýsingu við gangstéttar og hjólastíga og einnig setja bekki svo 

fólk geti notið þess að vera á svæðinu.

Þessi tegund götu, samkvæmt ritinu, er í góðu samræmi við íslenskar 

aðstæður.

4.2	Breiðgötur	(e.	Boulevard)
Margar breiðgötur voru byggðar á 20. öldinni (Jacobs, Macdonald, 

& Rofé, 2002) en féllu í niðurníðslu eða voru endurhannaðar sem 

hraðbrautir. Í mörgum borgum í dag er verið að endurheimta þessar 

breiðgötur í upprunalegt form en með nútíma kröfur og þarfir að 

leiðarljósi. Eins og nafnið gefur til kynna er gatan breið og hefur oftast 

fjórar eða fleiri akreinar. Á Íslandi eru engar götur sem líkjast breiðgötu 

eða að minnsta kosti ekki á sama skala og er erlendis. Mynd 4.4 Gatan eftir breytingar (NACTO, 2013, bls. 10).

Mynd 4.3 Núverandi mynd götunnar (NACTO, 2013, bls. 11).
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Urban Street Design Guide (NACTO, 2013) telur æskilegt að 

hafa húsagötu ef að í götunni er stofnvegur. Húsagötur hafa lágan 

hámarkshraða og eykur það því öryggi fyrir gangandi og hjólandi 

vegfarendur, og á það að hvetja til aukinnar afþreyingar og 

atvinnustarfsemi í götunni á meðan að hröð umferð heldur sig á 

stofnveginum, sem liggur með henni miðri. Markmiðið með því að 

hafa húsaakreinina við byggingarnar er svo að stofnvegur sé ekki beint 

ofan í byggingunum, þar af leiðandi er öryggi gangandi og hjólandi 

vegfaranda vel tryggt. Göngugötur eru oft lítið sem ekkert hannaðar og 

Mynd 4.5 Gatan er í stórum skala miðað við íslenskar götur (NACTO, 2013, bls. 18,19).

óaðlaðandi sem rými, en mikilvægt er að hafa bekki og planta gróðri 

svo að rýmið verði lífvænlegt, og einnig ætti hönnun hennar að gera 

gangandi vegfarendum það auðvelt að komast yfir akstursbraut. Gott er 

að hafa mikið af trjám sem hjálpar með umlykinguna í götunni því að 

hún er verulega breið og er þá gott að nota trén til að skipta götunni upp.

Breiðagötusniðið væri æskilegt að nota ef það ætti að breyta stofnvegi 

í öruggari, fallegri götu og með fjölbreyttari ferðamáta, til dæmis 

ef almenningssamgöngukerfið væri með sér akrein alla leið eða 
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Mynd 4.6 Hér sést gata með léttlestarkerfi, í Urban Street Design Guide er kafli sem heitir lestargangur (e. Transit Corridor)(NACTO, 2013, bls. 22,23).

léttlestarkerfi. Í ritinu (NACTO, 2013) er fjallað sérstaklega um 

götur sem eru með léttlestarkerfi og þær götur (e. transit Corridor) 

eru mjög líkar í sniði og breiðgötur. Ef svo yrði að stofnbraut væri 

breytt í breiðgötu væri gatan þá skilgreind frekar sem breiðgata/

borgargata. Í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 2010-2030 (2013) er 

fjallað um breiðgötur en með frekar óljósum hætti þar sem breiðgatan 

er borgargata og aðalgata samtvinnuð. Erlendis eru breiðgötur mjög 

stórar götur í þéttbýli og telur höfundur að ef breyta ætti götu á Íslandi 

í breiðgötu kæmu eingöngu stofnvegir til greina. Í aðalskipulagi 

Reykjavíkurborgar 2010-2030 (2013) kemur fram að Suðurlandsbraut 

eigi að verða breiðgata í framtíðinni, þar sem þétting byggðar sé 

meðfram þróunarásnum.
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4.3	Aðal	gatan	í	hverfinu	(e.	Neighborhood	Main	Street)
Þessi tegund götu er breiðari en miðbæjar tvístefnu gatan (NACTO, 

2013), göturnar eru mjög svipaðar en munurinn liggur í útfærslunni, til 

dæmis er aðal gatan með hjólreiðastíg á milli akbrautar og bílastæða í 

stað bílastæða á milli hjólreiðastígs og akbrautar. Þær henta svæðum 

þar sem þörf er á hjólreiðastígum, mikil eftirspurn er eftir bílastæðum, 

og mikill flutningur vara er til og frá götunni. Á gatnamótum fyrir 

framan eða aftan bílastæðin er svæði tileinkað vöru móttöku sem 

auðveldar fyrirtækjunum móttöku og afhendingu vara. Uppbygging 

götunnar hjálpar við að draga úr hindrunum á hjólastígum en getur 

ollið slysum þegar ökumenn ætla að leggja í stæðin því keyra þarf yfir 

hjólreiðastíginn til að leggja.

Í útfærslunni sem fram kemur á mynd 4.8 snúa rampar að göngubraut 

og er sú útfærsla betri en hjá miðbæjar götu þar sem rampar snúa að 

götunni en ekki að gangbrautinni. Þessi hönnun er einnig með torgstæði 

(e. parklet), torgstæði er tilvalið að hafa í lykilgötum sem eru með 

mikla virkni, þar sem það er mikið að fólki gangandi og mikil  smásölu 

starfsemi, á góðum sumardegi er hægt að breyta nokkrum bílastæðum 

í torgstæði. Með því að hafa eyju í miðjunni með trjám, myndar það 

betri umlykingu og við það virðist gatan ekki vera eins breið og verður 

Mynd 4.8 Gatan eftir breytingar (NACTO, 2013, bls. 15).

Mynd 4.7 Núverandi mynd götunnar (NACTO, 2013, bls. 14).
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skalinn betri. Gangbrautir eru styttar með því að draga gangstéttina 

lengra út á götu sem gerir yfirferð gangandi vegfarenda styttri og 

því öruggari. Með því að draga svæðið út væri einnig hægt að hafa 

meiri gróður sem fegrar ásýnd svæðisins og hægt væri að nota beðin 

sem sjálfbærar ofanvatnslausnir, sem væri mjög góður kostur fyrir 

borgargötur. Einnig er hægt að hafa bekki og sölubása á gangstéttinni 

sem ekki væru fyrir göngusvæðinu.

4.4	Fullbúin	gata	(e.	Complete	street)
Fullbúin gata (e. Complete street) er þekkt götu hönnun í bandaríkjunum, 

þær götur eru skilgreindar á mismunandi hátt en hér fyrir neðan eru 

tvær skilgreiningar á henni. The National Complete Streets Coalition 

(Smart Growth America, á.á.) skilgreinir fullbúna götu sem götu fyrir 

alla, hún er hönnuð og rekin til að tryggja aðgengi allra, jafnt gangandi 

vegfarenda, reiðhjólamanna, ökumanna og samgöngufólks á öllum aldri 

og getu. Fullbúnar götur gera það auðveldara að fara yfir götu, ganga 

að búðum og hjóla í vinnuna. Þær gera það kleift að strætisvagnar eru 

á réttum tíma og bæta öryggi fólks við gang til og frá lestarstöðvum. 

The American Planning Association (The California Department of 

Transportation, 2014) skilgreinir fullbúna götu sem samgöngukerfi 

sem er skipulagt, hannað, rekið og viðhaldið til að tryggja öruggan Mynd 4.10 First Avenue, New York City, eftir breytingar, endurhönnuð sem fullbúin 
gata. 

Mynd 4.9 First Avenue, New York City, fyrir breytingar.
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ferðamáta fyrir alla notendur, svo sem reiðhjólamenn, gangandi 

vegfarendur, samgöngufólk, vörubíla og ökumenn. Hugmyndin um 

fullbúna götu gildir til dreifibýla, úthverfa og þéttbýla.

Skilgreiningarnar eru aðeins mismunandi en báðar standa fyrir það að 

gera götuna aðgengilegri fyrir alla, hvort sem þú sért gangandi, hjólandi, 

akandi eða ferðast með strætisvagni eða lest. En þessar götur eru ekki 

bara með gott aðgengi fyrir alla heldur einnig er ásýndin fegurð og 

umferðaöryggið bætt, hér að ofan og til hliðar er hægt að sjá dæmi um 

fulbúna götu (sjá Mynd 4.10 og 4.11).

Mynd 4.11 New York City - Prospect Park West - Fyrir og eftir (Ullman, 2012). Eftir 

endurhönnuninna á götunni leiddi það til 16 % lækkunar umferðaslysa, þreföldunar 

í vikulegri notkun reiðhjóla og stytti ferðatíma gangandi vegfarenda (NACTO, á.á.).
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5 Borgargötur erlendis
Borgargötur samkvæmt skilgreiningu hér á Íslandi er hvergi hægt að 

finna erlendis þó finna megi þar líkar útfærslu af henni. Götur sem 

fjallað verða um eru Sønder boulevard og Allen and Pike Streets en þær 

voru valdar því þar má finna ýmis einkenni borgargatna.

5.1	Sønder	Boulevard
Sønder Boulevard er breiðgata sem staðsett er í Vesterbro í 

Kaupmannahöfn, Danmörku (Public space, á.á.), og er 1,5 km löng og 

um það bil 30 m breið. Miðjunni á götunni hefur verið breytt í langan 

miðgarð með ýmsum afþreyingum. 

Um miðja nítjándu öld var hverfið Vestebro reist, það samanstóð af 

blokkum og breiðgötum sem höfðu gífurlega fallega yfirsín. Sønder 

Boulevard var grasi vaxin með fallegum Álm trjám í miðjunni og 

akreinum sitthvoru megin þar við og köntum mótuðum með granít 

grjóti. Garðurinn var staðurinn til að fara í göngutúr og móta félagsleg 

tengsl, en meira en öld síðar var ánægjan og rólegheitin farin. Kringum 

1990 kom upp álmsýki (e. Dutch elm disease) sem þýddi að það 

þurfti að fjarlægja öll trén í miðgarðinum sem olli því að hann varð 

að óaðlaðandi stað eftir það (sjá Mynd 5.2). Með aldamótunum varð 

Mynd 5.1 Gatan er staðsett í Vesterbro í Kaupmannahöfn (Google maps, 2017).

Mynd 5.2 Miðgarðurinn var ekki aðlaðandi staður eftir að fjarlægja þurfti öll tré 
garðsins sökum álmsýki (Public Space, á.á.).
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umferðin þar orðinn mikil, eða um 2.700 bílar og yfir 1.600 mótorhjól 

á degi hverjum sem gerði miðgarðinn að óheillandi stað. Eina fólkið 

sem notaði garðinn voru þeir sem fóru með hunda sína þangað til að 

gera þarfir sínar. 

Árið 2004 ákvað borgarráð Kaupmannahafnar að endurhanna götuna 

og aðlaga götuna að þörfum nútímans (Public space, á.á.). Settar 

voru saman sex vinnustofur þar sem íbúar og fyrirtækjarekendur á 

svæðinu gátu tjáð sig um hvað þeir vildu fá út úr svæðinu. Sønder 

Boulevard var endurhönnuð árið 2005 og var sú vinna búin 2007. Eftir 

endurhönnunina var umferðahraðinn lækkaður með hraðahindrunum 

og akreinum fækkað úr fjórum í tvær og var við það hægt að bæta 17 m við 

miðgarðinn. Skipulag garðsins var ekki hannaður út frá einni sérstakri 

afþreyingu frekar en annarri (Egeberg, 2014), trén, yfirborðslagið og 

grasið voru notuð til þess að búa til svokallaðan langan miðgarð (sjá 

Myndir 5.6 og 5.9). Garðinum er skipt upp í fjölda svæða, mismunandi 

að stærð og gerð. Sum svæðin eru gerð fyrir ákveðin hlutverk til dæmis 

íþrótta svæði, hunda svæði, leiksvæði fyrir börn, svæði fyrir boltaleiki 

og setusvæði í mismunandi umhverfi en meirihluti svæðisins er hlutlaus 

(sjá Myndir 5.7-5.9), einnig er malbikaður hjólastígur sem fer í gegnum 

garðinn. Göngustígurinn er ýmist gerður úr malbiki, hellum eða möl og 

Mynd 5.3 Svona leitt breiðgatan út fyrir endurhönnuninna (SLA á.á.).

Mynd 5.4 Eftir endurhönnuninna (SLA, á.á.).



16

er bekkjum raðað meðfram honum (Public space, á.á.). Raðir af trjám 

eru meðfram brúnum garðsins (sjá Mynd 5.7), trén eru flokkuð eftir 

tegundum og hafa verið sérstaklega valin fyrir brumin, blómin sín og 

á hvaða árstíma þau fella laufin sem gerir það að breiðgatan er ætíð að 

breytast í útliti eftir árstíðum. Markmiðið með endurhönnuninni var að 

búa til aðlaðandi og grænt svæði í Vesterbro (Visit Copenhagen, á.á.). 

Endurhönnunin gekk mjög vel og er breiðgatan í dag ein af vinsælustu 

útivistarsvæðum í Vesterbro og er góður dvalarstaður með fullt af 

verslunum og kaffihúsum.

Mynd 5.6 Trén, yfirborðslagið og grasið voru notuð til þess að búa til langan miðgarð. Mynd 5.9 Mismunandi gerðir af yfirborðslagi og gróðri (Public Space, á.á.).

Mynd 5.5 Leiksvæðið er skipt upp í sjó og land og leiktækin sett upp eins og eftir skipsbrot.

Mynd 5.7 Raðir af trjám eru með fram brúnum garðsins (SLA, á.á.).

Mynd 5.8 Bekkjum raðað meðfram göngustígnum (SLA, á.á.).
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5.2	Allen	and	Pike	Streets
Allen og Pike gatan liggur frá East Houston street suður að East 

River Waterfront í Manhattan (Sustainable Streets, 2010). Staðsett í 

Lower East Side og liggur í gegnum Kínahverfið (e. Chinatown) að 

hluta , í götunni er samfélag marga mismunandi kynþátta og fyrirtækja 

og á langa sögu sem heimili ýmissa hópa innflytjenda. Svæðið að 

norðanverðu hefur veitingastaði og búðir á meðan sunnanverða svæðið 

er með blandaða byggð, sem sagt með verslanir og íbúðir. Þótt bílaeign 

sé lág í hverfinu er gatan afar vinsæl umferðaleið vegna nálægðar við 

Mannhattan og Williamsburg brýrnar.

Ein af ástæðunum þess að farið var í endurhönnun á Allen og Pike götu 

var til þess að auka öryggi gangandi-, hjólandi- og akandi vegfarenda 

(Sustainable Streets, 2010), stækka og tengja betur göngugötuna (e. mall), 

auka og bæta reiðhjóla tengingarnar og bæta ásýnd götunnar. Íbúar í Lower 

East Side og Kínahverfinu (e. Chinatown) höfðu samband við Department 

of Transportation, samsvarar Samgöngustofu hér á landi, um að þörf væri á 

að bæta öryggi gangandi vegfarenda, umferðaröryggi á svæðinu og ásýnd 

götunnar. Í miðjunni voru áður fyrr lestarteinar sem nú hafa verið fjarlægðir 

og þeirra í stað var lögð sex m breið göngugata með steyptum veggjum 

sitthvoru megin við sig sem aðskilur norður- og suðurleiðar umferðar af. 

Mynd 5.10 Staðsett í Lower East Side og liggur gatan í gegnum Kínahverfið (Google 
maps, 2017).

Mynd 5.11 Hér sést í tímabundnu hönnuninna, torg í Kínahverfinu (NACTO, á.á.).
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Göngugatan var vannýtt og bauð hún upp á gott tækifæri til að breyta og 

bæta gönguleiðina með bættri tengingu og öryggi bæði í Kínahverfinu 

og í Lower East Side. Gatan hafði áður þrjár akreinar hvoru megin auk 

hjólastíga og bílastæða báðum megin. Vegna þess hversu margar akreinar 

voru var mikið um að ökutækin væru að aka á ofsahraða og fara á milli 

akreina sem gerði þau oft ófyrirsjáanleg og hættuleg. Ekki var auðvelt fyrir 

gangandi vegfarendur að komast yfir götuna sökum breiddar hennar.

Í febrúar 2009 hófst ferlið  á endurhönnun götunar (NACTO, á.á.), 

ferlið hélt áfram næstu mánuðina og í ágúst 2010 hófust framkvæmdir 

á tímabundinni hönnun götunnar sem lauk svo í janúar, þar á meðal 

voru til dæmis akreinarnar  endurhannaðar úr þremur í tvær hvoru 

megin. Hjólastígar sem voru áður á milli akreinar og bílastæða voru 

fluttir að göngugötunni (Sustainable Streets, 2010), þar sem gamla 

hönnunin olli því að stígarnir voru talsvert lokaðir vegna fólks- og 

sendiferðabíla sem lögðu á þeim. Eftir að þeir voru færðir minnkaði 

það átökin milli hjólreiða og ökumanna og veitti einnig þægilegri og 

skemmtilegri hjólreiðaleið meðfram gróðursælu svæði (sjá Mynd 5.12) 

(NACTO, á.á.),  veitti aðgang að East River Greenway og bætti 3,2 

km við NYC hjólanetið. Haft var um það bil þriggja metra „hlutlaust 

svæði“ til að aðskilja veginn frá hjólastígnum auk blómakera. Á 

Mynd 5.12 Fyrir og eftir breytingar.

Mynd 5.13 Göngugatan er á milli gatnana.  Myndin hægra megin sýnir einn parta 
götunnar sem hefur varanlega hönnun (NACTO, á.á.).
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Mynd 5.14 Fyrir framkvæmdir (NACTO, á.á.).

Mynd 5.15 Tímabundin hönnun (NACTO, á.á.).

Mynd 5.16 Varanleg hönnun (NACTO, á.á.).

níu gatnamótum voru settar nýjar merkingar og gangbrautir, fjórar 

göngugötur voru tengdar saman og nokkrum gatnamótum var breytt. 

Með því að tengja saman göngugöturnar mynduðust ný torg, á 

torgunum voru sett sæti, yfirborðsefnið var litað og settar voru plöntur 

til þess að afmarka svæðið betur og fegra það. Endurhönnunin leiðrétti 

tíð átök milli bíla (Sustainable Streets, 2010), sendiferðabíla, rútna, 

hjólreiðamanna og gangandi vegfarenda. Gögn sem voru unnin í kjölfar 

endurhönnunarinnar sýndu að 35% fækkun bifreiða- og hjólaslysa á 

götunni eftir breytingarnar, dagleg bílaumferð minnkaði um 18% að 

norðanverðu og 23% að sunnanverðu og hjólreiðar jukust um 43% að 

norðanverðu og um 60% að sunnanverðu frá sjö að morgni til sjö að 

kvöldi.

Árið 2012 var farið í framkvæmd varanlegu hönnunarinnar eftir góðan 

árangur af tímabundnu hönnuninni (NACTO, á.á.). Breytingar voru 

gerðar á göngugötunni og á torgunum þar sem bætt var við sætum og 

árstíðabundnum gróðri. Hluti af „hlutlausa svæðinu“ var lagður undir 

gróður og hjólreiðastígurinn var upphækkaður og endurhannaður til að 

tryggja meiri þægindi fyrir óreynda hjólreiðamenn (sjá Myndir 5.14-

5.16). Varanlegu hönnuninni er ekki lokið þar sem fjármögnun hefur 

ekki fengist og tímabundnu hönnuninni bregður því enn fyrir. 
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6 Endurhönnun gatna í Borgargötur
Undanfarin ár hefur verið farið í endurhönnun á ýmsum götum innan 

Reykjavíkurborgar (Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, 

2013), götum breytt í borgargötur þar sem lögð er áhersla á breyttan 

ferðamáta, þar að segja meira vægi gangandi og hjólandi vegfaranda, 

og bætt göturými. 

Í þessum kafla verður dregnar saman forsendur, aðgerðir, kostir og 

gallar endurhönnunar gatna í Reykjavík. Göturnar eða götuhlutarnir 

sem fjallað verður um eru Hofsvallagata (A), Hverfisgatan (B), 

Borgartún (C) og Grensásvegur (D) og er hægt að sjá staðsetningu 

þeirra á myndinni hér til hliðar (Mynd 6.1).

6.1 Hofsvallagata
Hofsvallagata er í vesturbænum, hún liggur frá Túngötu í norðaustri 

að Ægisíðu í suðvestri og telst samkvæmt núgildandi aðalskipulagi 

vera borgargata. Hámarkshraðinn á götunni er 50 km/klst og við 

hana liggur meðal annars Sundlaug Vesturbæjar, Melabúðin auk 

verkamannabústaða og fleiri íbúðarhúsnæði.

A
C

D

B

Mynd 6.1 Hofsvallagata, Hverfisgata, Borgartún og Grensásvegur (Samsýn, á.á).

Mynd 6.2 Tímabundinn hönnun, litríka Hofsvallagata (Rósa Braga, 2013).
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Í lok júlí 2013 var hafin vinna við tímabundna útfærslu á hluta götunnar 

neðan Hringbrautar til að bæta ásýnd hennar og umferð fyrir hjólandi 

og gangandi vegfarendur (Reykjavíkurborg, 2014c). Borgaryfirvöld 

töldu þetta vera upphafspunkt samráðs við íbúa og einstakt tækifæri 

til að kanna viðbrögð meðal vegfarenda og íbúa áður en ráðist yrði í 

varanlega hönnun. Hjólastígarnir voru afmarkaðir frá akbrautum beggja 

vegna með máluðum línum auk hjólamerkja sem máluð voru með 

litríkum litum (Reykjavíkurborg, á.á.). Einnig var komið fyrir litríkum 

blómakerum sem afmörkuð voru frá akbraut með máluðum járnstöngum 

með fánum og fuglahúsum (sjá Myndir 6.2 og 6.3). Það var komið 

fyrir bekkjum víðs vegar við götuna og malbikið málað sumstaðar með 

litríkum litum. Aðgengi strætisvagna var bætt með því að hækka palla 

við strætisvagnastöðvar til þess að auðvelda aðgengi hreyfihamlaðra 

og barnafólks (sjá Mynd 6.4). Jafnframt var bílastæðunum við götuna 

Mynd 6.3 Tímabundinn hönnun, litrík sneiðing af götunni (Reykjavíkurborg, á.á.).

breytt, áður fyrr var hægt að leggja báðum megin við götuna en eftir 

breytingarnar var aðeins hægt að leggja vestanmegin við götuna.

Eftir miklar athugasemdir og gagnrýni frá íbúum var ákveðið að 

framkvæma frekari breytingar í desember 2013 (Reykjavíkurborg, 

2013b). Að þessu sinni átti að fjarlægja hluta af þeim breytingum 

sem gerðar voru í júlí. Bílastæðum vestanmegin áttu að fjölga á ný, 

fuglahús og fánar teknir niður og eyja að austanverðu tekin burt. 

Það var haldinn íbúafundur þann 18. mars 2014 á Hótel Sögu um 

endurhönnun Hofsvallagötu (KPMG ehf, 2014). Margir íbúar höfðu 

áhyggjur af öryggismálum við götuna og sögðu að það væri mikið 

um hraðakstur á neðsta kafla götunnar og vildu að umferðahraði yrði 

lækkaður. Hofsvallagata er með beina sjónlínu niður að sjó og er það 

einstakt við götuna og töldu íbúar að það væri mikilvægt að gróður 
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Mynd 6.4 Tímabundinn hönnun, Hofsvallagata (Reykjavíkurborg, 2013).

myndi ekki skyggja á hana og ætti því einungis að nota gróður sem 

er lágvaxinn. Íbúar töldu að það væru nógu mikið af háum trjám í 

görðum og væri það nóg. Það kom einnig fram á fundinum að varast 

ætti mikla litgleði við endurhönnun götunnar og að endurgerð ætti að 

vera í stíl við hverfið, gagnrýni sem hefur án efa komið í kjölfarið 

á fyrri breytingum þar sem mikil litagleði var ríkjandi. Íbúar voru 

ekki sammála með hjólastígana, hvort átti að fjarlæga þá, færa í aðrar 

götur, bæta tengingar eða breikka eða mjókka þá. Einnig var bent á 

þann kost að opna botnlangagötur að Hofsvallagötu þar sem það gæti 

dreift umferðarálagi um hverfið. Niðurstöðurnar frá íbúafundinum 

voru hafðar til hliðsjónar við endurhönnun Hofsvallagötu og stóð til að 

endurhanna hana frá Hringbraut og að Ægisíðu. En ekkert hefur verið 

aðhafst í þeim málum ennþá. Mynd 6.5 Ker, sjónlína og hjólastígur er það sem einkennir götuna núna. (Vilborg Þórisdóttir, 
2017).

Mynd 6.6 Núverandi ástand (Vilborg Þórisdóttir, 2017).
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6.2	Hverfisgata
Hverfisgatan liggur samsíða Laugarvegi og teygir sig frá Hlemmi að 

Lækjagötu í gamla miðbæ Reykjavíkurborgar og telst  samkvæmt 

núgildandi aðalskipulagi vera borgargata. Hverfisgatan er um það bil 

1 km löng og er þar hámarkshraði 30 km/klst. Hverfisgata er ein af 

höfuðgötum miðbæjar Reykjavíkur og hefur, ásamt Laugarvegi, verið 

aðal samgönguæð út úr og inn í miðbæinn til austurs.      

Þann 20. ágúst 2010 var sett upp tímabundinn hjólreiðastígur á 

Hverfisgötu (Landssamtök hjólreiðamanna, 2010), tilraunaverkefnið 

átti að efla mannlíf í miðborginni og hvetja til aukinnar notkunar 

reiðhjóla (sjá Mynd 6.7). Markmið tilraunarinnar var að vekja athygli 

á Hverfisgötunni, möguleikum hennar og sérstöðu og gera hjólreiðar 

að fullgildum samgöngumáta á götunni. Framkvæmdin fól í sér að 35 

bílstæði sunnanmegin við götuna voru helguð hjólreiðum og skapaði 

hjólastígurinn heilmikla umræðu um samgöngumál í borginni og stóð 

tilraunin frá 20. ágúst og út septembermánuð.

Árið 2014 lauk framkvæmdum við Hverfisgötuna og var hún 

endurhönnuð á ný sem borgargata (Reykjavíkurborg, 2014d). Gatan 

breytti gríðarlega um ásýnd, helstu breytingarnar á götunni voru nýtt 

Myndi 6.7  Tímabundinn hjólreiðastígur (Reykjavíkurborg, á.á.).

Myndi 6.8  Fyrir framkvæmdir (Umhverfis- og skipulagssvið, 2014).
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Mynd 6.9 Fyrir framkvæmdir (Umhverfis- og skipulagssvið, 2014).

Mynd 6.10 Efitr endurhönnun (Já hf, 2015).

yfirborð götu og gangstétta, einnig var sett snjóbræðsla í gangstétt, 

hjólastíga og upphækkuð gatnamót.  Það voru endurnýjaðar lagnir sem 

komnar voru á tíma, götutré voru gróðursett, hjólastígar settir báðum 

megin við götuna, öryggi hjólandi, gangandi og akandi vegfarenda 

var þannig bætt svo eitthvað sé nefnt (sjá Mynd 6.10). Hverfisgatan 

breytist úr götu í niðurníðslu í fallega borgargötu. 

Í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 2010-2030 (2013) er fjallað um að 

Hverfisgatan sé breiðgata en skilgreiningin breiðgatna passar ekki við 

Hverfisgötuna því hún er ekki nógu breið eða með nógu mikið af trjám 

til þess að vera skilgreind sem breiðgata.

Eitt af því sem gagnrýnt var við hönnunarþátt framkvæmdarinnar var 

að of mikið var lagt upp úr umferðamagninu, fjallað var um að frekar 

hefði mátt takmarka umferð um Hverfisgötuna og að þyngsta umferðin 

hefði átt að fara um Sæbrautina (101 Reykjavík, 2013). Einnig var 

fjallað um hvort ekki væri rétt að gera Hverfisgötuna aftur að einstefnu 

götu og hafa einstefnu í vesturátt, með því ætti Hverfisgatan að verða 

öruggari og vistlegri gata. Samtök endurhæfðra mænuskaddaðra (SEM) 

gagnrýndu aðgengismál á Hverfisgötunni (Reykjavíkurborg, 2014a). 

Samtökin bentu meðal annars á slæmt aðgengi hjólastóla og þeirra 
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sem erfitt eiga með gang og bentu sérstaklega á inngang verslana og 

íbúðarhúsnæðis. Fulltrúi Reykjavíkurborgar sagði að endurgerðin væri 

ekki að fullu lokið og væri reynt að bæta aðgengið þar sem því er ekki 

fullnægt. Flestar óánægju raddirnar sem heyrðust voru vegna hávaða á 

meðan á framkvæmdunum stóð og rasks (Umhverfis og Skipulagssvið, 

2013), bæði vegna aðkomu og á viðskiptum.    

Mynd 6.12 Nokkrir hlutir sem einkenna Hverfisgötuna (Vilborg Þórisdóttir, 2017).

Mynd 6.11 Bekkur milli trjáa (Vilborg Þórisdóttir, 2017). Mynd 6.13 Núverandi Hverfisgata (Vilborg Þórisdóttir, 2017).
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6.3	Borgartún
Borgartúnið liggur fyrir neðan Sæbrautina og er um það bil  950 m að 

lengd. Samkvæmt núgildandi aðalskipulagi telst gatan vera borgargata 

með 50 km/klst hámarkshraða og hefur að geyma skrifstofuhúsnæði, 

verslanir, veitingarstaði og íbúðir.

Árið 2013 hófst endurhönnun Borgartúns frá Snorrabraut að Sóltúni 

(Reykjavíkurborg, 2013a). Við endurhönnun á Borgartúni breyttist 

ásýndin af götunni gríðarlega mikið þar sem helstu breytingar voru 

meðal annars að gangstéttar voru endurnýjaðar og lagðar voru nýjar 

gangstéttir sunnan við götuna, með þessum breytingum var samfelld 

gönguleið báðum megin. Aðskildir hjólastígar með einstefnu voru 

lagðir beggja megin við götuna milli Katrínartúns og Sóltúns, einnig 

var settur gróður milli götunnar og hjólastígsins (sjá Mynd 6.15). Skipt 

var um ljósastaura og settir voru nýir rauðir staurar í staðinn og lagðar 

voru fjórar miðeyjar til að auðvelda gangandi vegfarendum að fara yfir 

götuna. Bílastæðum í Borgartúni var fækkað vestan Katrínartúns úr 56 

í 36 en austan Katrínartúns voru öll bílastæðin fjarlægð. Samkvæmt 

skipulagsáætlun svæðisins er gert ráð fyrir skrifstofum, fjölþættri 

verslun, þjónustu og fjölgun íbúa (Reykjavíkurborg, 2014b). Aðsókn 

í húsnæði á svæðinu hefur aukist verulega og veitingastöðum hefur 

Mynd 6.14  Fyrir endurhönnuninnar (Umhverfis- og skipulagssvið, 2013).

Mynd 6.15 Eftir endurhönnuninnar (Vilborg Þórisdóttir, 2017).
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fjölgað mikið eftir breytingarnar. Með því að hafa fleiri íbúðir á 

svæðinu mun lífið aukast verulega sérstaklega á kvöldin og um 

helgar.  Ársæll Jóhannsson tæknifræðingur greindi frá því að lýsingin 

í Borgartúni væri ekki fullnægjandi (Reykjavíkurborg, 2014b), hann 

sagði að lýsing á akbraut teldist mjög góð en hins vegar þarf að bæta 

lýsingu á göngu- og hjólreiðastígum.

Helsta gagnrýnin sem kom upp við endurhönnun Borgartúnsins er að 

ekki væru hönnuð útskot fyrir strætisvagna í götunni og það myndast 

stundum raðir af bílum fyrir aftan þá þar sem þeir stöðva við einbreiða 

götu (Reykjavíkurborg, 2014b). Tafir vegna (Viðar Guðjónsson, 

2014) strætisvagna er ekki vandamál að mati Reykjavíkurborgar 

þó mikið hafi verið um umferðatafir síðan að Borgartúninu var 

breytt. Reykjavíkurborg talaði um að strætisvagn væri ekki að tefja 

einkabílaumferðina, þeir vilja meina að í strætisvagni sé mikið af fólki 

sem vegur meira í umferðakerfinu en þegar einungis einn eða tveir 

farþegar eru í hverjum bíl, þar af leiðandi fannst þeim réttlætanlegt 

að strætisvagn myndi hægja aðeins á umferðinni. Reykjavíkurborg 

hafa borist kvartanir um að það sé erfitt að fá stæði í Borgartúni eftir 

að bílastæðum var fækkað en stefna borgarinnar er að skapa betri 

ásýnd og að stuðla að annars konar samgöngumáta. Einnig var tekin 

Mynd 6.16  Fyrir og eftir breytingar (Umhverfis- og skipulagssvið, 2013) og (Vilborg 
Þórisdóttir, 2017).

Mynd 6.17  Setusvæði (Vilborg Þórisdóttir, 2017).



28

upp gjaldtaka á bílastæðum við Borgartún og nærliggjandi götum. 

Reykjavíkurborg telur að gjaldtaka henti vel fólki sem á gjarnan styttri 

erindi á svæðinu en einnig var opnað fyrir skammtímastæði við Höfða. 

Yfirborðsmynstrið á gangstéttunum hefur verið gagnrýnt, það er talið 

trufla sjónskerta og aldraða og einnig gæti það truflað ökumenn (sjá 

Myndir 6.18-6.20). Það hafa verið mjög jákvæð viðbrögð hjá fólki við 

endurhönnuninni, sérstaklega að þau séu ánægð með götumyndina og 

þær hjólaleiðir sem voru lagðar. Reiðhjólum hafði (Reykjavíkurborg, 

2014b) fjölgað um 440% á milli áranna 2013 og 2014 í Borgartúninu 

og var það vegna nýju hjólastígana.

Mynd 6.19  Rauðiliturinn einkennir Borgartún (Vilborg Þórisdóttir, 2017).

Mynd 6.20  Borgartún (Vilborg Þórisdóttir, 2017).Mynd 6.18  Bekkur milli innkeyrsla (Vilborg Þórisdóttir, 2017).
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6.4 Grensásvegur
Grensásvegur þverar Miklubraut og var endurhannaður frá Miklubraut 

að Bústaðavegi sem er um það bil 750 m að lengd. Mikil íbúðabyggð er 

við veginn og takmarkast í dag hámarkshraðinn við 30 km/klst en hann 

var 50 km/klst fyrir breytingu. Það er fjallað um það í aðalskipulagi 

Reykjavíkurborgar 2010-2030 (2013) að Grensásvegurinn hafi verið 

endurhannaður sem breiðgata. Sú skilgreining passar að hluta til við 

þar sem gatan er frekar breið og búið er að planta mikið af trjám þó 

gatan sé í miklu minni skala en göturnar erlendis sem skilgreindar eru 

sem breiðgötur.

Árið 2016 var hafist handa við endurhönnun Grensásvegar þar sem 

akreinum götunnar var fækkað niður í eina í hvora átt (Reykjavíkurborg, 

2015). Í staðinn kom malbikaður hjólastígur sem lagður var samsíða 

götunni báðum megin, breikkaðir voru göngustígarnir og bekkjum 

komið fyrir. Það komu ný gangbrautarljós norðan við Heiðargerði, 

götulýsingin var endurnýjuð, ljósastaurarnir nýju áttu að vera settir í 

miðeyjuna á götunni en voru settir beggja megin við götuna sem var 

góð ákvörðun þar sem lýsing ætti nú að vera betri fyrir gangandi og 

hjólandi vegfarendur. Gróður var settur í miðeyjuna en gætt var að því 

að byrgja ekki sýn akandi, hjólandi eða gangandi vegfarenda (Mynd 

Mynd 6.21 Fyrir framkvæmdir (Reykjavíkurborg á.á.).

Mynd 6.22  Eftir endurhönnun (Vilborg Þórisdóttir, 2017).
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6.22). Gert var ráð fyrir að biðstöð strætisvagna rjúfi hjólastíginn 

þannig að þeir leggi að gangstéttinni og var það til að þeir stöðvi ekki 

alla umferð í götunni. Sex til sjö cm hæðarmunur er á milli götu og 

hjólastígs og er það ekki haft hærra til að tryggja að bílar geti vikið úr 

vegi fyrir forgangsumferð.

Ástæða þess að farið var í að endurhanna Grensásveginn var vegna 

öryggis gangandi vegfarenda(Reykjavíkurborg, 2016). Grensásvegurinn 

var þrengdur fyrst og fremst af kröfu íbúa þar sem meðalhraði bíla var 

vel yfir hámarkshraða og gangstéttir voru of þröngar. Í öryggisskyni 

fyrir gangandi vegfarendur var akreinum fækkað úr fjórum í tvær svo 

þeir þurfi aðeins að þvera tvær akreinar hverju sinni sem er mun minna 

en að þeir þveri fjórar. Nýja ásýndin af götunni mun ekki tefja umferð 

heldur auka líkur á að bílstjórar aki á löglegum hraða. Viðbrögð við 

breytingu götunnar hefur að mestu leiti verið góð en helsta gagnrýnin á 

hana var að mikil umferðateppa myndast, kom þessi gagnrýni ekki frá 

íbúum svæðisins þar sem þeir vildu auka öryggi vegfarenda.

Mynd 6.23. Gatan öruggari eftir breytingar (Vilborg Þórisdóttir, 2017).

Mynd 6.24 Búið er að planta trjám í miðeyjuna (Vilborg Þórisdóttir, 2017).
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7	Borgargötu	flokkar
Höfundur ákvað að flokka borgargöturnar í þrjá undirflokka:  flokk A,  

flokk B og flokk C - breiðgata. Fjölbreyttir og vistvænir ferðamátar eru 

hafðir í fyrirrúmi við gerð borgargatna, það er að segja þær þurfa að 

búa yfir fjölbreyttum og vistvænum ferðamáta til þess að fá nafnbótina 

„borgargata“. Þær þurfa einnig að hafa bekki, ruslafötur, hjólastæði og 

góða lýsingu. Allar göturnar sem nefndar verða í flokkum hér á eftir 

búa yfir þessum eiginleikum, auk þess að þær borgargötur sem áður 

hefur verið fjallað um í þessari ritgerð eru settar inn í flokkunina til að 

auðvelda lesandanum að sjá hvar munurinn milli flokkanna liggur.     

7.1	Flokkur	A
Í flokki A eru borgargötur sem eru einstefnu götur eða með tveimur 

akreinum, götur með góða umlykingu sem sagt götur sem ekki eru 

of breiðar. Gatan væri með blandaðri byggð það er að segja íbúðum, 

verslunum, þjónustu og margt fleira. Þessar tegundir gatna eru nær 

miðbænum því þær eru þrengri og því hámarkshraðinn lár. Minna væri 

um gróður og lítið væri um sjálfbærar ofanvatnslausnir eða þær væru í 

minni skala heldur en í öðrum flokkum. Dæmi um götu sem sett væri í 

þennan flokk er Hverfisgata.

7.2	Flokkur	B
Í flokki B eru borgargötur sem eru á stærri skala en þær í flokki A til dæmis 

gætu verið götur sem höfðu fjórar akreinar en voru endurhannaðar í 

tvær. Í sumum tilfellum eru þessar götur aðal umferðagötur sinna hverfa 

og er því stundum umferðarhraðinn frekar hár. Því er oft aðalatriðið 

að lækka hraðan til þess að auka öryggi götunar. Í þessum flokki eru 

frekar breiðar götur sem því væri hægt að gera margt við til dæmis 

leggja breiða göngustíga og/eða hjólreiðastíga, hægt að hafa sjálfbærar 

ofanvatnslausnir og mikið af gróðri. Grensásvegur og Hofsvallagata er 

í þessum flokk þar sem aðal ástæða þess að farið var út í breytingar á 

þeim var til að bæta umferðaröryggi.

Borgartún hefur mikið af fyrirtækjum þjónustu auk nokkurra verslana 

og íbúða. Það er mjög erfitt að fella hana undir einhvern vissan flokk 

þar sem hún er allt öðruvísi en aðrar götur en þó kemst hún næst því 

að falla undir B-flokk og væri hún sett þar þó hún eigi í sjálfu sér ekki 

heima þar heldur.
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7.3	Flokkur	C	-	Breiðgata
Í flokki C eru götur sem nefnast breiðgötur og þær götur eru mjög breiðar, 

með fjórar til sex akreinar og sérakrein fyrir almenningssamgöngukerfið 

til dæmis strætisvagna eða léttlestarkerfi. Í flestum tilfellum væru þetta 

stofnbrautir eða tengibrautir sem endurhannaðar eru sem breiðgötur. 

Í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 2010-2030 (2013) kom fram að í 

þróunarásnum er lögð áhersla á almenningssamgöngur, hjólreiðstíga og 

greiðar og þægilegar leiðir fyrir gangandi vegfarendur. Ásinn á að hafa 

einkenni borgargötu þar sem vistvænir ferðarmátar eru í fyrirrúmi, það 

er miðað við að mesti þéttleikinn og blöndun byggðarinnar sé sem næst 

þróunarásnum og einnig við lykilbiðstöðvar strætisvagna. Þær götur 

sem undir þennan flokk falla er lýst þannig að þær eru lykilgötur sinna 

hverfa með þétta og blandaða byggð, kaffihús, verslanir og margt fleira 

er við götuna, hún er vel gróin og með sjálfbærar ofanvatnslausnir. Þær 

eru að lýsingunni til sem sagt eins og borgargötur nema þó á stærri skala 

þar sem þær hafa fleiri akreinar og með léttlestarkerfi. Þær stofnbrautir 

eða götur sem verða endurhannaðar í breiðgötur munu breytast mikið 

í ásýnd og hlutverki. Áður fyrr voru þessar götur ekki beint lykilgötur 

sinna hverfa en með breytingunum sem sagt léttlestarkerfinu, þéttingar 

og blöndun byggðar mun þetta breytast og verða þessar götur einar af 

lykilgötum í hverfunum og í allri Reykjavík.    
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8	Borgargötur	samkvæmt	Reykjavíkurborg
Höfundur ákvað að rannsaka hluta af þeim borgargötum sem eiga að 

vera borgargötur samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 2010-

2030 (2013) og þær sem breytast eiga í borgargötur fyrir árið 2030. 

Höfundur ákvað að taka Langholtsveg, Dyngjuveg, Austurbrún og 

Brúnaveg, sem allar eru staðsettar í Laugardalnum, og sjá hvort þessar 

götur gætu verið borgargötur og hvort þær séu lykilgötur í sínum 

hverfum eða ekki (Mynd 8.1).

Langholtsvegur að Skeiðarvogi hefur fengið borgargötu skilgreininguna 

og er sá götuhluti 1,5 km langur. Samkvæmt aðalskipulagi 

Reykjavíkurborgar 2010-2030 (2013) verður Langholtsvegur því ekki 

lengur skilgreindur sem tengibraut. Gatan líkist mikið Hofsvallagötu 

þar sem göturnar eru líkar í ásýnd og hafa einnig svipað hlutfall 

íbúahúsa á móti þjónustu og verslunum. Gatan er frekar breið og væri 

því auðvelt að koma fyrir hjólastígum sem áður hefur verið prófað þar 

sem hún ber þess merki að einu sinni hafi verið málaður hjólastígur 

þar. Við Sunnutorg (sjoppa) er torg sem hægt væri að endurhanna og 

myndi það lífga upp á götuna (sjá Mynd 8.6). Ef Langholtsvegi væri 

breytt í borgargötu félli hann undir B-flokk ásamt Hofsvallagötu og 

Grensásvegi. Nokkuð er um þjónustu við Langholtsveg, Hofsvallagötu 

Mynd 8.1 Skilgreindar borgargötur til ársins 2030 (Reykjavíkurborg, 2013, bls. 170).

Mynd 8.2 Langholtsvegur (Vilborg Þórisdóttir, 2017).

Mynd 8.3 Kirkja hinum megin við götuna (Vilborg Þórisdóttir, 2017).
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og Grensásveg þó hún sé á mun stærri skala á þeim tveimur síðarnefndu 

þrátt fyrir að Langholtsvegur búi yfir mikið fleiri leik- og grunnskólum 

en hinar göturnar (sjá Mynd 8.4).  Það væri mjög gott að breyta götunni 

í borgargötu því það myndi hjálpa þjónustunni á svæðinu og þá gætu 

börn hjólað í skólann á hjólreiðastíg í staðinn fyrir að vera á götunni eða 

gangstéttinni. Gangstéttirnar á svæðinu voru ekki í góðu ásigkomulagi 

og einnig þar sem voru hellur voru þær byrjaðar að færast úr stað. Á 

sumum stöðum væri einnig hægt að setja sjálfbærar ofanvatnslausnir 

eða, sem sagt þar sem nægt pláss er og myndi það fegra umhverfið í 

leiðinni. Langholtsvegur hefur allt sem til þarf að vera borgargata þar 

sem gatan er lykilgatan í hverfinu, hefur nægt pláss fyrir breytingar og 

á svæðinu er bæði þjónusta og verslanir.

Mynd 8.5 Langholtsvegur (Vilborg Þórisdóttir, 2017).

Mynd 8.6 Langholtsvegur, torgið (Vilborg Þórisdóttir, 2017).

Mynd 8.7 Langholtsvegur (Vilborg Þórisdóttir, 2017).

Mynd 8.4 Stofnanir, íþróttir og skólar, Langholtsvegur, Dyngjuvegur, Austurbrún og 
Brúnavegur, Hofsvallagata, Grensásvegur (Reykjavíkurborg, 2013, bls. 237, 265, 
273).
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Mynd 8.11 Austurbrún (Vilborg Þórisdóttir, 2017).

Myndi 8.9 Austurbrún (Vilborg Þórisdóttir, 2017).

Mynd 8.8  Dyngjuvegur (Vilborg Þórisdóttir, 2017).

Mynd 8.12 Brúnavegur (Vilborg Þórisdóttir, 2017).

Mynd 8.10  Austurbrún (Vilborg Þórisdóttir, 2017).

Dyngjuvegur, Austurbrún og Brúnavegur eru hliðargötur í hverfinu og 

passa ekki við skilgreininguna á borgargötu þar sem mjög lítil sem engin 

þjónusta er við þær og þær eru ekki lykilgötur hverfisins. Brúnavegur 

gæti verið borgargata ef Sundlaugaveginum væri einnig breytt í 

borgargötu, en sú gata er skilgreind sem borgargata í aðalskipulagi 

Reykjavíkurborgar 2010-2030 (2013).
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9 Niðurstöður
Í upphafi þessa verkefnis var lögð fram eftirfarandi rannsóknarspurning: 

● Hvað er borgargata og hvert er hlutverk hennar?

Samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 2010-2030 (2013) er 

borgagata skilgreind sem lykilgata viðkomandi hverfis, við götuna 

standa helstu þjónustukjarnar og stofnanir hverfisins. Gatan er með 

helstu ferðamáta og er hún oft mikilvægasta samgöngutengingin 

við næsta hverfi eða borgarhluta. Heitið vísar í hina hefðbundnu 

götu í þéttbýli þar sem húsið, gatan og opnarýmið mynda eina heild. 

Mikilvægur þáttur er að efla tengsl milli götunnar og bygginganna sem 

standa við götuna og eiga borgargötur að vera hannaðar heildstætt með 

aðliggjandi byggð. Reykjavíkurborg er búin að vera að vinna í því að 

endurskoða skilgreininguna á borgargötu og þá sérstaklega að þrengja 

hana svo eflaust mun skilgreiningin hér á undan breytast nokkuð (Edda 

Ívarsdóttir, munnleg heimild, 5. apríl 2016).

● Er eitthvað erlendis sem samsvarar borgargötu?

Borgargata líkt og skilgreint er á Íslandi finnst ekki erlendis (NACTO, 

2013), en þar eru þó götur sem nefnast borgargötur (e. urban streets) 

þær götur eru allar í borgum en hafa enga sérstaka skilgreiningu og 

sumar þeirra eru með fjölbreyttan ferðamáta og fallega ásýnd. Einnig 

eru götur sem nefnast breiðgötur (e. boulevards) og fullbúnar götur (e. 

Complete streets) en þessar götur eru á miklu stærri skala en finnst hér 

á landi. Göturnar erlendis frá eru gerðar af sömu ástæðu og á Íslandi, 

með það að markmiði að fegra göturnar, bæta öryggi og auka vistvænan 

ferðamáta en þær götur eru ekki alltaf lykilgötur sinna hverfa.

Í heftinu Urban Street Design Guide (NACTO, 2013), eru götur sem 

gætu verið borgargötur út frá ásýnd sinni, þær götur eru miðbæja 

tvístefnu gata (e. Downtown 2-Way Street), breiðgötur (e. Boulevard) 

og aðal gatan í hverfinu (e. Neighborhood Main Street).

●	 Hvernig	er	hægt	að	flokka	borgargötur	í	undirflokka?

Höfundur ákvað að flokka borgargöturnar í þrjá undirflokka:  flokk A,  

flokk B og flokk C - breiðgata. Fjölbreyttir og vistvænir ferðamátar 

eru hafðir í fyrirrúmi við gerð borgargatna, það er að segja þær 

þurfa að búa yfir fjölbreyttum og vistvænum ferðamáta til þess að fá 

nafnbótina „borgargata“. Borgargöturnar voru flokkaðar út frá stærð, 

sem sagt í flokki A eru það borgargötur sem eru einstefnu götur eða 

með tvær akreinar, í flokki B eru borgargötur með fjórar akreinar sem 

endurhannaðar voru með tvær, í flokki C eru það breiðgötur, þær eru 

mjög breiðar eins og nafnið gefur til kynna, þær eru með fjórar til sex 
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akreinar og með sér akrein fyrir almenningssamgöngukerfið. Hér fyrir 

ofan, í kaflanum Borgargötur samkvæmt Reykjavíkurborg, er hægt að 

sjá betur hvernig flokkunin fór fram.

●	 Falla	 þær	 götur	 sem	nú	 eru	flokkaðar	 borgargötur	 undir	

flokkinn	borgargötur?

Höfundur ákvað að taka Langholtsveg, Dyngjuveg, Austurbrún og 

Brúnaveg, sem allar eru staðsettar í Laugardalnum, og sjá hvort þessar 

götur gætu verið borgargötur og hvort þær séu lykilgötur í sínum 

hverfum eða ekki.

Langholtsvegur að Skeiðarvogi hefur fengið borgargötu 

skilgreininguna gatan líkist mikið Hofsvallagötu þar sem göturnar eru 

líkar í ásýnd og hafa einnig svipað hlutfall íbúahúsa á móti þjónustu 

og verslunum (Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, 2013).  

Langholtsvegur hefur allt sem til þarf að vera borgargata þar sem gatan 

er lykilgatan í hverfinu, hefur nægt pláss fyrir breytingar og á svæðinu 

er bæði þjónusta og verslanir.

Dyngjuvegur, Austurbrún og Brúnavegur eru hliðargötur í hverfinu og 

passa ekki við skilgreininguna á borgargötu þar sem mjög lítil sem 

engin þjónusta er við þær og þær ekki lykilgötur hverfisins. Brúnavegur 

gæti verið borgargata ef Sundlaugaveginum væri einnig breytt í 

borgargötu, en sú gata er skilgreind sem borgargata í aðalskipulagi 

Reykjavíkurborgar 2010-2030 (2013). 

Eins og fram kemur hér að ofan sést að af þeim fjórum götum sem 

skoðaðar voru var bara einn sem, að öllu óbreyttu, kom til greina sem 

borgargata sem gefur til kynna að ekki allar þessara gatna eigi að vera 

borgargötur samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 2010-2030 

(2013) (sjá Mynd 9.1). Margar þessara gatna eru hliðargötur sinna 

hverfa og eru því ekki lykilgötur og passa þær þar af leiðandi ekki við 

skilgreininguna á borgargötu. 

Mynd 9.1 Skilgreindar borgargötur til ársins 2030 (Reykjavíkurborg, 2013, bls. 170).
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10	Ályktanir	og	umræður
Ljóst er að það sé mikill áhugi hjá Reykjavíkurborg að betur bætta 

götur sínar með því að laga ásýnd þeirra og gera þær meira göngu- 

og hjólavænni, sem er frábært. Það verður spennandi að sjá hvað 

Reykjavíkurborg gerir með borgargötur sínar, hvaða götur verða 

borgargötur í framtíðinni og hvort önnur sveitarfélög geri svipaðar götur 

sem myndu mögulega heita bæjargötur og hvort þær væru lykilgöturnar 

í hverfunum. Borgargötu hugmyndin er mjög spennandi og höfund 

hlakkar til að fylgjast með hvað framtíðin ber í skauti sér. 

Eitt sem er afar mikilvægt er að Reykjavíkurborg þarf að viðhalda götum 

sínum,  það sást víðsvegar á borgargötum borgarinnar að viðhalds sé 

þörf, sumstaðar var málningin nánast farin, til dæmis á göngubrautinni 

og á hjólreiðamerkingum hjólreiðastíganna, einnig voru hellur farnar 

að færast til, þó mikið af þessu séu smáatriði er samt mikilvægt að 

viðhalda þessu því þetta skemmir ásýnd gatnanna.  Ein af ástæðum þess 

að farið var í allar þessar framkvæmdir var að Reykjavíkurborg vildi 

gera ásýndina fallegri en sú hugsun virðist hafa staldrað stutt við þar 

sem ekki svo löngu seinn var viðhald og hreinsun orðið vel ábótavant. 

Eitt sem var mjög áberandi var hvað það vantaði mikið af ruslatunnum 

á göturnar, Hverfisgatan var eina gatan með nægt magn ruslatunna, 

annarstaðar hefðu þurft að vera fleiri, þar sem það sást greinilega að 

meira rusl var á götunum.

Það er að vissu leiti óréttlát af Reykjavíkurborg að ætla sér að fara 

gera líf ökumanna erfiðara með hinum ýmsu hömlum á einkabílinn, 

því ekki geta allir gengið, hjólað eða nýtt sér almenningssamgöngur í 

sínu daglega lífi. Höfundi þykir það þó gott að reynt sé að fá fólk til að 

nýta sér aðra samgöngukosti en einkabílinn því samgöngukerfið okkar 

er að springa, en til þess að það gangi upp þarf að bæta gangstéttir, 

hjólreiðastíga og almenningssamgöngur til að fólk kjósi það fram 

yfir einkabílinn. Vandamálið liggur þó ekki einungis í lagfæringu 

samgöngukerfisins heldur hjá viðhorfi fólks og er það því mjög gott 

framtak hjá þeim fyrirtækjum sem styðja það starfsfólk sitt sem fer 

gangandi, hjólandi eða sameinast í bíl á leið í vinnuna þar sem þetta 

fækkar töluvert þeim bílum sem keyra um götur borgarinnar dag hvern, 

sem þýðir minni umferð og minni mengun.

Höfundur ályktar að borgargötur eigi að vera lykilgötur sinna hverfa 

og það ætti að vera augljóst út frá staðaranda svæðisins. Við lykilgötu 

geta verið verslanir, íbúðir, þjónusta, skólar, kirkjur og margt fleira, þar 

á að myndast gott andrúmsloft sem þýðir að við hönnun hennar þarf 
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að horfa á heildarmynd götunnar. Borgargötur hafa sín eigin einkenni 

og eru því engar tvær eins, til dæmis hafa sumar fleiri íbúðarhús, 

aðrar meiri þjónustu, verslanir og/eða fyrirtæki. Í borgargötu eiga 

að vera hjólreiðastígar, gróður til að fegra og nýta sem sjálfbærar 

ofanvatnslausnir ef pláss leyfir. Almenningi á að líða vel í götunni, 

gott umferðaöryggi og góð lýsing þarf að vera. Einnig eiga að vera 

ruslatunnur og bekkir, því að hafa fleiri ruslatunnur ætti að þýða minna 

rusl á götunni, því að fólk þykir gjarnara á að henda rusli í ruslatunnuna 

eftir því sem þær eru fleiri. Við borgargötur sem mikið hafa af verslunum 

væri gott á sumrin að hafa torgstæði, það lífgar upp á svæðin.

Tilgangur borgargötu er að gera götuna líflegri, að gatan og byggingarnar 

séu ein heild þar sem fólk getur staldrað við og fundist þau örugg. 

Hafa ætti götuna sjálfbæra með hjólastígum, breiðum göngustígum og 

gróðri.

Gaman hefði verið að fara dýpra ofan í saumana á hverri borgargötu 

fyrir sig ekki bara rétt strjúka yfirborðið. Gaman væri ef gerður 

væri einhverskona leiðarvísir fyrir borgargötur sem gæti hentað 

Reykjavíkurborg við sitt hönnunarferli.
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