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Yfirlýsing höfunda

Hér með lýsum við því yfir að ritgerð þessi er byggð á okkar eigin athugunum, er samin af okkur 
og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.

Guðrún Birna Sigmarsdóttir

Jóhann Sindri Pétursson
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Ágrip

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.S prófs frá Umhverfisskipulagsbraut við Landbúnaðarháskóla 
Íslands. Markmið verkefnisins er að fjalla  stuttlega um sögu götunnar Austurstræti myndun 
hennar og þau hús sem standa við götuna. Borin eru saman þau ár sem gatan var göngugata og 
umferðargata, farið er í þróunaráætlun og lögð eru drög að nýrri. Gerð er hönnunar tillaga að 
Lækjartorgi, Austurstræti og Pósthússtræti þar sem er unnið að úrbótum á svæðinu sem greint 
var með SVÓT-greiningu. Með ritgerðinni er leitast eftir því hvort að gatan geti gengið sem 
göngugata. Við gerð ritgerðarinnar var farið í vettvangsferðir, teknar ljósmyndir, arkitektar og 
skipulagsfræðingar heimsóttir auk þess sem að hönnunarbækur voru skoðaðar. Austurstræti er 
staðsett í miðju Kvosarinnar og er hjarta miðborgarinnar í dag. Helstu niðurstöður umfjöllunar 
og greiningar eru þær að til þess að á þessu svæði geti verið göngugata þarf að koma í veg fyrir 
vindstrengi sem liggja um svæðið, sólarsvæði þarf að nýta, hanna þarf torg þar sem að tengjast 
og hægt er að nýta á marga vegu. Skýr stefna þarf að vera í þróun götunnar þá bæði hvað varðar 
stefnu fyrirtækja og ytra útlits hennar. Það þarf markvisst að vinna að því að gera Austurstræti 
að hjarta miðborgarinnar. Með því að stýra þróun götunnar að því markmiði að hún verði 
,,Afþreyingar gata” er hægt að glæða lífi í hana, auka ásókn fólks og breikka kúnnahóp. 

Lykilorð: Austurstræti, skipulag, Lækjartorg, Kvosin, Pósthússtræti.

Skilgreiningar:

Göngugata: gata þar sem bílaumferð er bönnuð. Oft eru göngugötur verslunargötur eða 
svæði í miðborgum þar sem bílaumferð er talin óæskileg vegna þrengsla, mikillar umferðar 
gangandi fólks eða mengunar.

Afþreyingarmiðuð göngugata: gata með ríkjandi afþreyingarstarfsemi s.s. kaffihús, 
veitingastaði og verslun. Akandi umferð er með öllu bönnuð í götunni.
 
Verslunarmiðuð göngugata: gata með ríkjandi verslunarstarfsemi. Akandi umferð er með 
öllu bönnuð í götunni.



ivi

Þakkarorð

Við gerð þessarar ritgerðar komu margir að með beinum eða óbeinum hætti. Er þá helst að þakka 
Einari Sæmundsen leiðbeinandanum okkar fyrir góð ráð, eftirfylgni og áhuga á þessu verkefni 
okkar. Auði Sveinsdóttur viljum við þakka fyrir að gefa blessun sína yfir þetta verkefni og 
samþykki. Sigríði Krisjánsdóttur fyrir lán á bókum og frumkvæði á fundi með Gesti Ólafssyni. 
Við viljum þakka Gesti Ólafssyni fyrir að leyfa okkur að koma í heimsókn og aðstoða okkur við 
heimildir. Ragnari Frank fyrir góðar ábendingar og hafsjó af bókum. Lilju Kristínu Ólafsdóttur 
fyrir hjálp í tölvuvandræðum auk annara kennara sem komu með góðlátlegar ábendingar við 
gerð verkefnisins, Reykjavikurborg viljum við þakka fyrir teikningar og Veðurstofu Íslands fyrir 
veðurupplysingar. Þakkir viljum við færa til Þorgeirs Vals Ellertssonar við að aðstoða okkur við 
prentun á ritgerð þessari. Við viljum þakka fjölskyldum og vinum fyrir þolinmæði í garð okkar 
á meðan skrifum áttu sér stað og þá sérstaklega Pétri Magna Jóhannssyni Andersen, Sigmari 
G. Guðbjörnssyni, Ídu Guðrúnu Þorgeirsdóttur, Theodóru Á. Sveinbjörnsdóttur, Valgerði 
Magnúsdóttur, Guðlaugi Darra Péturssyni, Vöku Sigmarsdóttur og Steinari Sigmarssyni fyrir 
að lesa ritgerðina yfir og leggja blessun sína yfir hana. 



vii

Efnisyfirlit

Yfirlýsing höfunda ................................................................................................................
Ágrip ......................................................................................................................................
Þakkarorð ...............................................................................................................................
Efnisyfirlit ..............................................................................................................................
1.0 Inngangur .........................................................................................................................
2.0 Austurstræti ......................................................................................................................
 2.1 Staðsetning ...........................................................................................................
 2.2 Miðbærinn - Kvosin .............................................................................................
 2.3 Nafnið Austurstræti .............................................................................................
 2.4 Saga svæðisins ....................................................................................................
  2.4.1 Austurstræti fyrir brunann ...................................................................
  2.4.2 Bruninn ................................................................................................
  2.4.3 Austurstræti eftir brunann ..................................................................
 2.5 Lækjartorg ...........................................................................................................
 2.6 Lífstíll fólks í miðbæ Reykjavíkur .....................................................................
 2.7 Húsin í Austurstræti ...........................................................................................
 2.8 Starfsemi .............................................................................................................
 2.9 Framtíðarhorfur ..................................................................................................
 2.10 Austurstræti göngugata 1973-1991 ................................................................... 
3.0 Göngugötur ......................................................................................................................
 3.1 Þróun verslunargatna .........................................................................................
 3.2 Hegðun fólks í göngugötum ............................................................................
 3.3 Nágrannalönd .....................................................................................................
 3.4 Göngugötur hér á landi ....................................................................................
 3.5 Þjóðfélagsumræða hér á landi í gegnum tíðina ..............................................
4.0 Aðstæður í Austurstræti ...................................................................................................
 4.1 Umhverfi .............................................................................................................
  4.1.1 Veður ....................................................................................................
  4.1.2. Umferð ..................................................................................................
  4.1.3 Snjósöfnun ...........................................................................................
  4.1.4 Álagspunktar ........................................................................................
  4.1.5 Starfsemi á efri hæðum í Austurstræti .............................................
  4.1.6 Sérstaða ...............................................................................................
  4.1.7 Gróður .................................................................................................
  4.1.8 Birta ....................................................................................................
 4.2 SVÓT-greining ...................................................................................................
  4.2.1 Styrkleikar ...........................................................................................

iv
v
vi
vii
1
3
3
3
3
4
4
5
5
6
7
8
10
13
15
21
23
23
24
25
26
28
28
29
29
29
29
30
30
31
31
31
31



i

  4.2.2 Veikleikar .............................................................................................
  4.2.3 Ógnir ....................................................................................................
  4.2.4 Tækifæri ..............................................................................................
 4.3 Möguleikar á göngugötu í Austurstræti miðað við gildandi skipulög svæðisins ...
 4.4.Ný þróunaráætlun fyrir Austurstræti og nágrenni ................................................
  4.4.1 Skilgreiningar.........................................................................................
  4.4.2 Stefnumið...............................................................................................
  4.4.3 Stefnumarkandi ákvarðanir ..................................................................
  4.4.4 Atvinnustarfsemi í hjarta miðborgarinnar..............................................
  4.4.5 Íbúðarhúsnæði á svæðinu .....................................................................
  4.4.6 Notkun ..................................................................................................
 4.5. Austurstræti sem “afþreyingarmiðuð göngugata” ................................................
5.0 Niðurstöður ....................................................................................................................
6.0 Hönnunartillaga ..............................................................................................................
 6.1 Lækjartorg ..........................................................................................................
  6.1.1. Bogahlið og lýsing   ............................................................................
  6.1.2. Húsin ....................................................................................................
  6.1.3. Hellulögn .............................................................................................
  6.1.4. Gróður ..................................................................................................
  6.1.5. Stuðlaberg, sýningaskilti og styttur .....................................................
  6.1.6. Vindur og veður ....................................................................................
  6.1.7. Breytingar á einsleitu torgi ..................................................................
  6.1.8. Torgið í dag og starfsemi ....................................................................
  6.1.9. Lítil tengsl við aðra staði ...................................................................
  6.1.10. Héraðsdómur ......................................................................................
  6.1.11. Nýting á því sem fyrir er ...................................................................
 6.2. Austurstræti ......................................................................................................
  6.2.1. Vindur og veður ................................................................................
  6.2.2. Ummerki bíla og umferðar .............................................................
  6.2.3. Neikvæð þróun götunnar ...............................................................
  6.2.4. Líflausar efri hæðir  .......................................................................
  6.2.5. Lýsing á húsin ................................................................................
  6.2.6. Minnkandi vægi verslunar í götunni ............................................
  6.2.7. Sjónlína upp Bankastræti .................................................................
 6.3. Ingólfstorg .......................................................................................................
  6.3.1. Aðstæður á torginu ...........................................................................
  6.3.2. Lítið notað nema af afmörkuðum hópum .......................................
  6.3.3. Umhverfið á Ingólfstorgi ...................................................................
  6.3.4. Kostir ekki nýttir ...............................................................................

viii

32
32
32
33
35
35
35
35
36
36
36
36
38
40
42
43
43
44
44
44
45
45
46
46
47
47
48
49
50
50
51
51
51
52
52
52
52
53
53



 6.4.  Tímaplan ............................................................................................................
  6.4.1. Vor og sumar 2010 ...........................................................................
  6.4.2. Vetur 2010 ........................................................................................
  6.4.3. Vor og sumar 2011 .........................................................................
 6.2 Teikningar .........................................................................................................
7.0 Lokaorð ..........................................................................................................................
8.0 Heimildaskrá ..................................................................................................................
9.0 Myndaskrá .....................................................................................................................
Viðaukar 
Viðauki 1 - Starfsemi í Austurstræti í gegnum árin .............................................................
Viðauki 2 - Planteikning af hönnun ............................................................. Vasi aftast í ritgerð
Viðauki 3 - Geisladiskur með myndum og líkani af hönnun ........................ Vasi aftast í ritgerð

54
54
55
55
56
62
63
66

73

ix



i1

1.0 Inngangur

Austurstræti var ein fyrsta gata höfuðborgarinnar til að myndast og sú fyrsta til þess að vera 
malbikuð. Hún hefur gengið undir mörgum nöfnum í gegnum tíðina eins og Tværgaden og 
Langefortov. 
 Áður fyrr stunduðu kaupmenn viðskipti sín þar og var þá mikið líf og fjör í götunni. 
Nú í dag er sagan önnur, minna er um kaupmenn. Starfsemi hefur verið dregin inn í verslanir, 
menning þjóðarinnar hefur breyst og er þar af leiðandi minna um búsetu almennings í götunni. 
Hér áður fyrr bjuggu í götunni mikils metnir menn. Í götunni gætir margra hússtíla og eru þeir 
flestir tilkomnir eftir brunann mikla árið 1915 en í kjölfarið fylgdi steinsteypu öldin sem setti 
mark sitt á miðbæinn. 
 Í gegnum tíðina hefur verið reynt að glæða götuna lífi með misgóðum árangri. Árið 
1974 var hluti hennar gerður að göngugötu. Þarna hafa verið mótmælafundir og mikill 
umgangur þegar viðburðir eru í næsta nágrenni við götuna. Á seinni tímum hefur vaknað sú 
umræða að endurvekja hina fornu göngugötu og hafa verið samþykktar tímabundnar lokanir á 
umferð ökutækja á vissum svæðum. 
 Mikilvægt er að lífstíll fólks hefur breyst mikið undanfarin ár. Í dag eru til kynslóðir 
sem ekki eru aldnar upp í sveit, heldur í borginni þar af leiðandi verða áherslu atriðin önnur. 
Mikilvægt að hanna miðborg sem mætir þörfum allra hópa sem sækja miðbæinn og um leið 
reyna að breikka þennan hóp fólks. 
 Starfsemi götunnar hefur breyst umtalsvert seinustu áratugi. Austurstræti hefur 
þróast frá því að vera mikil verslunargata yfir í að vera nærri verslunarlaus gata með auknum 
veitingahúsum, kaffihúsum, skemmtistiöðum og þjónustufyrirtækjum, þar af leiðandi hefur 
gatan þróast í þá átt að minna er um almenning nema hann hafi beinan tilgang í götuna eins 
og t.d að fara í bankann, eða á næturna en þá er fólk að sækja skemmtistaði. Til þess að breyta 
þessari þróun þarf að leggja fyrir stefnubreytingu þar sem að gatan í heild verði skoðuð með 
tilliti til þess hvort hún geti verið verslunargata eða afþreygingargata.
 Gatan er flokkuð sem miðborgarsvæði og þar af leiðandi aðalpunktur miðbæjarins og 
er Austurstræti flokkað sem miðborgarkjarni en samkvæmt því má ein ákveðin starfsemi ekki 
fara yfir ákveðna prósentu til þess að halda jafnvægi í götunni. Mikilvægt er að fyrir svæðið sé 
til skýr þróunaráætlun sem ýtir undir að líf geti blómstrað og dafnað á svæðinu til framtíðar. 
 Víða um heim er löng hefð fyrir göngugötum hins vegar hefur ekki skapast mikil hefð 
fyrir þeim hér á landi og má jafnvel rekja þá þróun bæði til veðurfars og tilkomu Kringlunnar 
og annara verslunarmiðstöðva hér á landi. Með því að þróa götuna í ákveðna átt gæti verið 
möguleiki að skapa staðnum þá sérstöðu sem verslunarmiðstöðvar ná ekki til, þá væri hægt að 
mynda nýtt hjarta í miðbæ Reykjavíkur.
  Þegar búið er að greina götuna og það svæði sem er þar í kring þ.e Lækjartorg og 
Pósthússtræti eftir sögulegum heimildum, SVÓT greiningum og skoða göngugötur í öðrum 
löndum með hliðsjón af því hvað Jan Gehl hefur gert í gegnum tíðina var Austurstræti útfært 
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samkvæmt því, auk þess sem að unnin er  hönnun að nýju hjarta miðborgarinnar. Markmiðið 
með því er að glæða þennan fallega og sögufræga stað lífi sem eitt sinn iðaði af vinnandi 
fólki og fólki í erindagjörðum. Rannsaka þarf hvers konar starfsemi hentar best fyrir götuna, 
hvernig best er að byggja hana upp og leggja fyrir skýr markmið með þróunaráætlun fyrir 
framtíðina.



2.0 Austurstræti

2.1 Staðsetning
Austurstræti afmarkast af Lækjargötu 
í austri og Veltusundi í vestri. 
Norðanmegin við byggð í Austurstræti 
liggur Hafnarstræti en sunnanmegin 
Vallarstræti og Austurvöllur. Við austari 
enda Austurstrætis er Lækjartorg en við 
vestari enda Ingólfstorg. Austurstræti 
er hluti af Kvosinni svokallaðri og er í 
hjarta gamla bæjarins í Reykjavík. 

2.2 Miðbærinn - Kvosin
Einn elsti hluti Reykjavíkur kallast Kvosin, kjarni Kvosarinnar er nefndur miðbærinn. En 
merking orðsins Kvos er dalverpi eða þröngur bolli í landslagi. Kvosin er á svæðinu milli 
Landakotsholts og Skólavörðuholts. Að norðan nær Kvosin frá höfninni að Tjörninni að sunnan. 
(Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir, 2004)
 Náin tenging er á milli sögu Kvosarinnar og sögu verslunar og stjórnsýslu Reykjavíkur. 
Árið 1786 voru fyrstu verslunarhús nýja kaupstaðarins reist. Fyrstu opinberu stofnanirnar 
og embættin á borð við Landsyfirrétt og prestaskólann voru staðsett á þessu tiltekna svæði. 
Einnig bjuggu merkir menn á borð við embættismenn, prestar, kennarar, biskupar, læknar og 
sýslumenn. Aftur á móti festu kaupmennirnir ekki búsetu sína á þessu svæði fyrr en síðar. (Páll 
V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir, 2004)
  
2.3 Nafnið Austurstræti
Árið 1820 var Austurstræti formlega gefið nafn. Fyrst var gatan nefnd Tværgaden en síðar  

nefnd  Langefortov eða Langastétt 
eftir að lögð hafði verið steinstétt og 
ræsi árið 1820.  Austurstræti var 
stígur sem myndaðist um 1800 og  
lá frá Aðalstræti að læknum og 
var í fyrstu aðkomuleið fyrir húsin 
sem stóðu við Hafnarstræti. (Páll 
V. Bjarnason og Helga Maureen 
Gylfadóttir, 2004)

Mynd 2.1. Austurstræti merkt með appelsínugulu á myndinni.

Mynd 2.2. Hafnarstræti um aldamótin 1900.

3



2.4 Saga svæðisins 

2.4.1 Austurstræti fyrir brunann
 Áður en kaupmenn byggðu verslunarhús við sjávarkambinn fór mesta verslunin fram 
í skipum sem staðsett voru út á legunni. Um aldamótin 1800 fór þessi þróun að breytast því 
þá var risin samfelld verslunarhúsa lengja í boga meðfram fjörunni en í dag er þetta gatan 

Hafnarstræti. Á þessum tíma komu 
kaupmenn sér upp reitum til fiskbreiðslu 
en ríkustu mennirnir reistu bryggju 
út í fjöruna. Að baki húsanna gerðu 
kaupmenn sér matjurtagarða.  Meðfram 
suðurhlíð þessara garða myndaðist slóði 
eða stígur og var það byrjun á næstu 
götu bæjarins, þessi stígur var suðurhluti 
Austurstrætis. (Trausti Valsson, 2002)

  Húsum á þessu svæði fjölgaði hægt og um 1830 risu tvö hús þar sem í dag er 
Thorvaldsenstræti. Með tilkomu þessara húsa afmarkaðist ferhyrningur sem var kallaður 
Austurvöllur og varð snemma helgur íbúum og mótmæltu því að þarna væri byggt. Árið 
1838 risu fyrstu timburhúsin og voru þau staðsett austan Lækjarins við nýja innkomuleið til 
bæjarins  þar sem í dag er Bankastræti. Á þessum tíma fór býlum að fjölga og þau mynduðu 
þyrpingar og eru fyrstu myndirnar af hverfum eða þorpum eins og t.d. Selshverfi, Hlíðarhverfi 
og Skuggahverfi. (Trausti Valsson, 2002)
 Fyrsta hús Austurstrætis var reist árið 1800 en var síðar rifið árið 1887. Þetta hús var 
verslunar- og veitingahús og stóð þar sem í dag er Austurstræti 4. Fyrsta íbúðarhúsið var reist 
árið 1801-1802, þetta hús var númer 22 og stóð þangað til ársins 2007 þegar það brann. Þetta 
hús var íbúð og skrifstofa stiftamtmannsins frá 1805-1820. Austurstræti 20 er annað elsta húsið 
húsið við götuna og var það byggt árið 1805 (Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir, 
2004)
 Brúin yfir lækinn var byggð árið 
1866 og tengdi hún Bankastræti við 
Austurstræti. Árið 1876 var Austurstræti 
fullbyggt að sunnanverðu en í norðanverðri 
götunni stóð einungis eitt hús. (Páll V. 
Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir, 
2004)
 Ástand borgarinnar fór stigbatnandi 
einkum vegna aukinnar útgerðar en farið 
var að hreinsa götur borgarinnar reglulega árið 1900 og var fenginn vagn dreginn af hesti til 
þess að bleyta göturnar og minnka þannig rykið. Víða var unnið að framkvæmdum og stóðu 

Mynd 2.3. Bruninn í Austurstræti.

Mynd 2.4. Lækjartorg og Austurstræti 22 árið 1904.
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skurðir opnir vegna þess að verið var að leggja holræsi, vatns- og gasæðar. Á þessum tíma 
var aukning á símanotkun og var ekki línan lögð í jörðu heldur voru símastaurar á 100 metra  
millibili meðfram götum. (Trausti Valsson, 2002) 

2.4.2 Bruninn 
25 apríl árið 1915 kom upp eldur í Hótel Reykjavík sem stóð á horni Austurstrætis. Um miðja 
nótt var hótelið alelda og innan klukkustundar voru 5 hús orðin eldinum að bráð. (Páll V. 
Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir, 2004)
 Alls brunnu 11 hús en ýmis starfsemi var í þessum húsum, austan við hótelið brann 
Skyndikatið og  Godthaab-verslunin en hún stóð austan Pósthússtrætis. Vestan við hótelið 
brann íbúðarhús sem var tvílyft. Landsbankahúsið sem var staðsett norðan  Austurstrætis brann 
svo að einungis steinveggirnir stóðu eftir. Á lóð Austurstrætis 7  stóð tvílyft  verslunar- og 
geymsluhús úr timbri og var það nýbyggt á þessum tíma. Á lóð nr. 9 var hús sem byggt var 
árið 1902 það var einnig úr timbri. Þetta hús var í eigu Edinborgarverslunarinnar og voru 
tengibyggingar við nýtt hús í Hafnarstræti. (Hjörleifur Stefánsson, 1987)

 Eftir brunann komu upp 
hugmyndir um að lóðirnar sem 
standa andspænis Landsbankahúsinu 
yrðu óbyggðar til frambúðar og gerð 
yrði tenging við Austurvöll, aftur á 
móti þegar uppbyggingin hófst var 
steinsteypuöldin hafin. (Hjörleifur 
Stefánsson, 1987)
 Nýtt upphaf á miðbæ Reykjavíkur 
byrjaði með endurbyggingu 
Austurstræti 16 en með þeirri 
byggingu er sagt að þá hófst 
steinsteypuöld í Reykjavík. Þá var 
búið að setja strangar reglur um 

byggingu húsa þar sem að ekki mátti byggja í samfelldri timburhúsaröð eins og tíðkaðist fyrir 
þann tíma. (Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir, 2004)

2.4.3 Austurstræti eftir brunann
Eftir brunann eða um 1915 fór að glæðast í atvinnustarfsemi með tilkomu hafnarinnar en henni 
fylgdi  útvegs-og verslunarfyrirtæki sem að sóttu í starfsemi í Kvosinni. Þar af leiðandi varð 
íbúðarhúsaverð hátt og íbúðarbyggð hopaði úr miðbænum. (Trausti Valsson, 1986)
 Hafist var handa strax árið 1916 á endurbyggingu í Austurstræti. Fyrsta húsið sem var 
reist var eins og áður sagði hús Nathans og Olsens sem stendur á horni Pósthússtrætis og 
Austurstrætis. (Hjörleifur Stefánsson, 1987)

Mynd 2.5. Húsin í Austurstræti séð frá Pósthússtræti árið 
1906-1910. Vinstra megin sést afgirtur Austurvöllur.
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 Byggingar timburhúsa á svæðinu voru bannaðar og því var byggt út steinsteypu. 
Brunalóðirnar reyndust mjög vinsæl pláss, einkum í ljósi þess að hafnarframkvæmdirnar 
trekktu að verslunarfólk, en brátt risu há og glæsileg hús á borð við Reykjavíkur Apótek, verslun 
Egils Jakobsen, steinsteypuhallir Hjálpræðishersins og Eimskipafélagsins litu dagsins ljós. Á 
skömmum tíma fékk miðbærinn það yfirbragð sem einkennir hann í dag.  (Trausti Valsson, 
1986)
 Á tímabilinu 1912-1920 var ráðist í þá framkvæmd að malbika götur í höfuðborginni 
og var Austurstræti fyrsta gatan sem var malbikuð, áður en þetta gerðist voru göturnar illar 
yfirferðar í rigningatíð einkum vegna polla og aurbleytu. (Trausti Valsson, 1986)
 Það er margt sem einkenndi miðbæinn er þá helst að nefna þróun gatna og húsa en einnig 
er það mannlífið sem setti verulegan svip á bæinn. Fyrr á tímum voru flest störf unnin utanhúss, 
þó svo að ekki viðraði vel en sú þróun setti skemmtilegan svip á miðbæinn, þá gat fólk fylgst 
með því hvaða störf var verið að vinna hverju sinni. Á seinni tímum hafa menn keppst við að 
færa alla starfsemi inn og girða af vinnusvæði. Með þessari þróun verður bæjarlífið dauflegra 
en hér áður fyrr. (Trausti Valsson, 1986)
 Árið 1973 var farið í átak í umhverfismálum af hálfu Þróunarstofnunar og var samin 
um það frumgreinagerð, árið eftir tók Sjálfstæðisflokkurinn þetta upp sem aðalkosningamál. 
Síðar var gerð áætlun um umhverfi og útivist og var nefnd Græna Byltingin. Lögð var áhersla 
á göngu-hjólreiða- og hesta stíga, gert var deiliskipulag fyrir græn opin svæði og hlutverk 
þeirra skipulagt. Gerð var tillaga um að Austurstræti yrði að göngugötu og markaður yrði á 
Lækjartorgi einkum til þess að lífga upp á miðbæinn. (Trausti Valsson, 1986)
 Í dag hefur götumyndin í Austurstræti að geyma flesta byggingarstíla sem eru til á 
Íslandi eins og til dæmis lágreist timburhús sem einkenna fyrsta áratug kaupstaðarins, háreyst 
timburhús má einnig finna í götunni sem einkenndust í seinni tíð timburhúsa á 20 öld, og hlaðin 
steinhús. Einnig er hægt að sjá hús frá steinsteypuöldinni sem skreytt eru lágmyndum í bland 
við nútímaleg steinsteypuhús sem prýdd eru gler- og málmveggjum. (Páll V. Bjarnason og 
Helga Maureen Gylfadóttir, 2004)

2.5 Lækjartorg
Torginu var formlega gefið nafn árið 
1848. Á 19. öld var tekin sú ákvörðun 
að hafa torg á opna svæðinu sem snýr að 
Stjórnarráðshúsinu. Á fyrri tímum komu 
bændur og tjölduðu bæði á Lækjartorgi 
og Austurvelli. Árið 1909 var fyrsti 
útifundurinn haldinn á torginu, var það 
mótmælafundur en í gegnum tíðina hafa 
verið haldnir fjölmargir fundir á þessu 
torgi.  (Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Mynd 2.6. Snyrtilegt Austurstræti á 3. áratug 20. aldar.
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Gylfadóttir, 2004)
 Á Lækjartorgi var sett upp fyrsti 
almenningssímaklefinn í Reykjavík og klukka. 
Í tilefni þess að konungurinn kom í heimsókn 
til landsins árið 1907 var settur upp áttstrendur 
sölubás sem í dag stendur í Mæðragarðinum við 
Lækjargötu.  (Páll V. Bjarnason og Helga Maureen 
Gylfadóttir, 2004)

2.6 Lífstíll fólks í miðbæ Reykjavíkur 
Í dag sækir margt fólk menntun sína til útlanda. 
Þegar þessir einstaklingar koma aftur heim sækja 
þeir í lifandi borgarumhverfi, þar sem hægt er að sinna erindagjörðum 
sínum á sem minnstu svæði. Með þessari þróun má segja að þetta sé afturhvarf til fortíðar þar 
sem að börn gengu til skóla, verslun var í næsta nágrenni og vinnan var í seilingar fjarlægð.  
Við þessa þróun hefur eftirspurn unga fólksins eftir íbúðum í eldri kjörnum bæjarins aukist. 
Auk þess sem eldra fólk sem býr í úthverfum vill minnka við sig og leitar þá á þetta sama 
svæði. Þar af leiðandi hefur húsnæðisverð miðbæjarins stór hækkað auk þess að byggingarland 
er  af skornum skammti. Afleiðingar þess eru að aðeins ríkt fólk hefur þar af leiðandi aðeins 
efni á því að búa í miðbænum. 
 Hætta er á því að unga fólkið sem fer til útlanda til þess að mennta sig sjái ekki kostina 
á því að snúa til baka ef það er ekki hægt að bjóða upp á sambærileg lífsgæði í Reykjavík og í 

öðrum borgum. Hætta er á að í kjölfarið muni Ísland 
verða Raufarhöfn Evrópu og aðeins ýr hér fólk sem 
lætur sér nægja að vinna í frumframleiðslugreinum 
sem fáir vilja sinna í dag. 
 Mikill munur er á kynslóðum í dag og fyrir 
nokkrum árum, þar sem að flestir sem fluttu til 
Reykjavíkur höfðu alist upp í sveitum með mikla 
víðáttu allt í kringum sig og útsýni svo langt sem 
augað eygði. Þessi kynslóð hafði ekki mikinn áhuga á 
því að búa í þröngum götum í samneyti við nágranna 
sína. Þá var helsti valkostur að einangra sig og njóta 

útsýnis. Aftur á móti hefur sú kynslóð sem elst upp í borgarumhverfi og minna dálæti á túnum 
og kýs heldur að byggja á grænum reitum og þá heldur að skilja eftir græna reiti þar sem hægt 
er að koma fyrir leiktækjum og stunda útivist. Ungt fólk kýs yfirleitt að búa við þröngar götur 
þar sem garðar snúa saman og hafa kost á því að fylgjast með iðandi borgarlífi í kring.
 Glögglega má sjá mismunandi áhersluatriði kynslóðanna til umhverfisins og einnig hafa 
áhersluatriði í þróun borgarinnar breist og þróast. Þá má sjá að kynslóð sveitamanna hefur byggt 

Mynd 2.7. Tónleikar á Lækjatorgi árið 1979.

Mynd 2.8. Ungt fólk á kaffihúsi í Pósthússtræti.
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upp og skipulagt úthverfi borgarinnar. Nú eru nýir tímar þar sem unga fólkið er með kröfur um 
að byggðin þéttist og mæti kröfum og óskum ungu kynslóðarinnar um lifandi umhverfi. Aftur 
á móti er  ungt fólk að flytja til borgarinnar utan af landi og oft kýs það að búa í úthverfum, að 
auki er það ekki algilt að allir sem fæðst hafa í borgarumhverfi kjósi þetta lífsmynstur og sækja 
einnig í úthverfin. (Trausti Valsson, 2002)

2.7 Húsin í Austurstræti
Í bruna í Austurstræti árið 2007 brann Austurstræti 22 en það var staðsett á horni Austurstrætis 
og Lækjargötu. Húsið var friðað fyrir brunann enda þá elsta standandi hús Austurstrætis 
byggt árið 1801-1802. Fyrir brunann mátti sjá gamalt eldstæði sem haldið var til haga þó að 

ýmsar breytingar hefðu orðið á húsinu í tímans rás. (Páll V. 
Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir, 2004)
 Þegar þessi ritgerð er skrifuð standa framkvæmdir á 
brunareitnum yfir. Byggja á húsin upp í mjög svipaðri 
mynd og áður var og halda þannig í sögu svæðisins. (Grétar 
Markússon, Stefán Örn Stefánsson, Hjörleifur Stefánsson, 
Margrét Harðardóttir og Steve Christer, 2009)  

Búnaðarbankahúsið var byggt árið 1945-1951 á lóð Austurstrætis 5. Gunnlaugur Halldórsson 
vann samkeppni um hönnun hússins og var hún  í módernískum stíl, en hús þetta er eitt besta 
dæmi á landinu um módernisma í byggingarlist frá fyrri hluta aldarinnar. (Hjörleifur Stefánsson, 
1987)
 Svenska húsið eða Austurstræti 20 var byggt árið 1805. Í upphafi var húsið reist fyrir 
sýslumanninn í Gullbringu- og Kjósarsýslu. Austan við húsið var síðan Bökunarhúsið, árið 
1833 voru þessi tvö hús sameinuð. Frá árunum 1861-1931 bjó landfótgetinn Árni Thorsteinsson 
í húsinu sem í dag er Hressingarskálinn. Í bakgarðinum er einkar fagur garður sem fjölskyldan 
lagði mikið kapp við að rækta. (Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir, 2004)
 Á horni Ausrustrætis og Pósthússtrætis er hús númer 16, var það fyrirtæki Nathans 

og Olens  fengu þeir lóðina 1916 ári eftir brunann 
mikla. Fyrst var byggt á þessum reit árið 1831 en það 
hús brann. Guðjón Samúelsson hannaði nýbygginguna 
eftir brunann og var það frumraun hans. Húsið var 
fullgert 1918. Við gerð þessa húss var vandað til verks, 
þar má sjá maramarastiga, höggmyndir eftir Guðmund 
Einarsson prýða vegginn upp þennan glæsilega stiga. 
Þessar höggmyndir eru af mönnum sem höfðu mikil 
áhrif á verslunar sögu landsins. Byggingin hýsti í 
gegnum árin margs konar starfsemi m.a Landsbankann 
en hann var upphaflega í húsinu á meðan gert var við 
Landsbankahúsið sem skemmst hafði í brunanum. 

Mynd 2.9. Austurstræti 22 árið 1904.

Mynd 2.10. Austurstræti 16 oftast þekkt sem 
Reykjavíkurapótek. 
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Rosenberg var frá 1924-1929 en það var veitingastofa, Reykjavíkur apótek var frá árunum 
1930-1999 en það sama ár eða 1999 hófst að nýju veitingarekstur í húsinu (Páll V. Bjarnason 
og Helga Maureen Gylfadóttir, 2004)
 Byggingarstíll hússins einkennist af norrænni rómantík með áhrifum frá Jugendstíl. 
Húsið telst friðað samkvæmt lögum um húsafriðun nr. 104/2001 og tekur friðunin til ytra borðs 
hússins, stigaganga að sunnan og innréttingar apóteksins. (Páll V. Bjarnason og Helga Maureen 
Gylfadóttir, 2004)

 Í Austurstræti 18 bjó fyrsta ljósmóðir 
Reykjavíkur, og var húsið nefnt  Nærkomuhúsið 
eða Jordemoderhúsið. En fyrst var byggt á þessum 
reiti árið 1820 en var síðar rifið og eða árið 1876 
var þá byggt steinhús og var bókaverslun Sigfúsar 
Eymundsonar rekin í þessu húsi frá árinu 1920. Árið 
1960 var steinhúsið rifið og í staðinn byggt sex hæða 

hús úr steinsteypu í síðfúnkísstíl á árunum 1961-1966 (Páll V. Bjarnason og Helga Maureen 
Gylfadóttir, 2004)
 Austurstræti 20 er eitt af elstu húsum Reykjavíkur og er það að stofni til frá 1805 og 
er byggingarstíll hússins af dansk-íslenskri gerð. Var það kallað Svenska húsið og var það 
embættisbústaður fyrir sýslumanninn í Gullbringu- og Kjósarsýslu. Kaupmaðurinn O.P.Chr. 
Möller byggði Bökunarhúsið sem er var staðsett 
vestanmegin við húsið og var hann fyrstur til þess að 
hefja bakstur fyrir almenning. Árið 1861 varð húsið í 
eigu Árna Thorsteinssonar landfógeta, stækkaði hann 
húsið við austurenda þess, auk þess bygði hann fjós 
á lóðinni. Ýmsar breytingar voru gerðar á árunum 
1874-1943 en það ár voru veitingaskálar byggðir við 
suðurhlið hússins og í krikanum. Húsið var í eigu Árna 
og fjölskyldu til ársins 1931 en þá eignaðist KFUM 
það. 1932 var starfsemi hússins breytt í kaffihús. Bætt var við skála suður úr húsinu árið 1957. 
 Veitingastaðurinn Hressingarskálinn hefur verið starfræktur í húsinu lengi vel. Fallegur 
garður er á baklóð hússins sem Árni og fjölskylda ræktuðu að mikilli kostgæfni og stendur hann 
enn í dag. Húsið var friðað árið 1990 samkvæmt aldursákvæði þjóðminjalaga nr.  88/1989. 
Það er friðað skv. lögum um húsafriðun  nr. 104/2001. (Páll V. Bjarnason og Helga Maureen 
Gylfadóttir, 2004)
 Austurstræti 17 þar er talið að í fyrstu hafi Möller kaupmaður byggt pakkhús árið 1824 
en á syðsta hluta lóðarinnar byggði Jón O.V Bökunarhúsið árið 1889. Til ársins 1904 var bætt 
við húsum og þau lengd en 1915 var húsinu breytt í verslunarhús. Síðar voru þessi hús rifin eða 
árið 1963  og byggt sex hæða verslunar- og skrifstofuhús. Talið er að þetta hús sé fyrsta sinnar 
tegundar þar sem að framhlið er úr gleri og málmi. 

Mynd 2.11. Austurstræti 17, 18 og 20.

Mynd 2.12. Hressingarskálinn, Austurstræti 20.
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 Byggingarstíll er í anda módernisma eftirstríðsáranna. (Helga Maureen Gylfadóttir og 
Guðný Gerður Gunnarsdóttir, 2006)
 Við Austurstræti 19 var reist hús sem nefnt var Melsted húsið eftir Sigurði Melsted 
sem keypti það árið 1852 en það var reist árið 1818 af Gísla Símonarsyni og var það fyrsta hús 
lóðarinnar og byggist út frá Hafnarstræti 18. 1901 eignaðist KFUM húsið og árið 1904 keypti 
Íslandsbanki syðsta hluta lóðarinnar og það sama ár var ráðist í að byggja banka á lóðinni. 
Ýmsar breytingar voru gerðar á húsnæðinu og árið 1937 var inngangur fluttur á austurhlið 
hússins. Árið 1992 flutti Héraðsdómur starfsemi sína í húsið. 

 Byggingarstíll er steinhleðslubygging sem 
er friðunarverð. (Helga Maureen Gylfadóttir 
og Guðný Gerður Gunnarsdóttir, 2006) 
 Húsið er í flokki verndunar 20. aldar 
bygginga. Í þeim flokki eru hús með listrænt 
gildi og sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun 
á breytingum og viðbyggingum húsa á þeim 
lista. Allar breytingar á húsinu eru háðar lögum 
um húsafriðun nr. 104/2001. (Helga Maureen 
Gylfadóttir og Guðný Gerður Gunnarsdóttir, 
2006)
 Eftir brunann 1915 voru 2 hús byggð í 

Austurstræti 12a og 9 en þau voru byggð árið 1920 eftir teikningum Jens Eyjólfssonar. Voru 
þetta stór og mikil hús og sýndu teikningarnar fjórar hæðir en í fyrsta áfanga voru aðeins tvær 
þeirra byggðar. Voru þessi hús í Júgendstíl en í breyttri útgáfu. Í dag er búið að bæta tveimur auka 
hæðum á Austurstræti 12a og er stíll Jens ekki að finna þar. Austurstræti 9 heldur einkennum 
sínum að mestu. Það er lítið breytt frá upprunalegri byggingu. (Hjörleifur Stefánsson, 1987)

2.8 Starfsemi
Ljóst er að starfsemi í Austurstræti í dag er allt önnur en var fyrir tveimur  eða jafnvel fimm 
áratugum síðan. Hér á árum áður var Austurstræti mikil verslunargata, skáld skrifuðu um 
hana ljóð og ungt fólk safnaðist þar saman um helgar og var hún þeim sem nokkurs konar 
félagsmiðstöð. 
 Einhver munur hlýtur þó að vera á þeim aðstæðum sem voru í þjóðfélaginu þá og eru í 
dag. Þar sem gatan sjálf er jafnlöng og hún var, húsin nokkurn veginn jafn mörg og veðrið hefur 
ekki breyst gífurlega mikið, þá ákváðum við að líta á þá starfsemi sem var hér áður fyrr í og við 
Austurstræti og Lækjargötu. 
 Tekin eru fyrir þrjú tímabil þar sem að starfsemi er skoðuð. Í fyrsta lagi áður en almenn 
umræða um göngugötur í Reykjavík kom upp eða árið 1963. Í öðrulagi á því tímabili sem 
Austurstræti var göngugata eða árið 1983 og í þriðja lagi þá starfsemi sem er á svæðinu í dag 
árið 2010. Eingöngu var starfsemi á jarðhæð skoðuð þar sem það er helst hún sem gefur götunni 

Mynd 2.13. Austurstræti 19 í dag.
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líf. Tölur og samanburð úr þessum athugunum má sjá á grafi nr. 1.1. Hafa ber í huga að ekki 
eru endilega jafn mörg starfsemisrými á hverju ári þar sem þau gætu hafa verið sameinuð, skipt 
upp eða hús verið rifin. Heimildir fyrir þessum tölum voru fengnar úr auglýsingum verslana 
og fréttaflutningi í dagblöðum á árunum 1963 og 1983 en upplýsingar um núverandi starfsemi 
voru fengnar í vettvangsferð dags 16 febrúar 2010. Starfsemi þessara ára var síðan skipt niður 
á nokkra flokka eins og sjá má á grafi 1.1. 
 Þegar litið er á grafið eru strax nokkrir flokkar sem vekja mesta athygli. Flokkarnir 
Verslanir, Fataverslanir og Veitingastaðir/Skemmtistaðir eru líklegast þeirra helstir. Segja mætti 
samkvæmt þessu að veitinga- og skemmtistaðir hafi tekið yfir Austurstræti en helmingur af allri 
starfsemi við Austurstræti er veitingatengd. Þetta er gríðarmikil breyting frá því sem áður var 
þegar Austurstræti var að mestu verslunargata. Til gamans má geta að sú tíska virðist hafa 
komið upp í dag hjá veitingamönnum í Austurstræti að kalla veitingastaði sína eftir gömlum 
verslunum t.d. Jacobsen og Thorvaldsen.  
Sjá má að fataverslanir eru öll árin um helmingi færri en aðrar verslanir á svæðinu en t.d. hafa 
verið reknar ljósmyndavöruverslanir, fiskbúðir og leikfangaverslanir í Austurstræti í gegnum 
árin. Lista yfir þá starfsemi sem átti sér stað við götuna í Austurstræti á þessum árum má sjá í 
viðauka 1. 
 Fjármálafyrirtækjum í Austurstræti hefur fækkað á síðustu áum. Líklegast væri aðeins 
eitt fjármálafyrirtæki við Austurstræti ef ekki hefði til kreppunnar komið árið 2008 þar sem 
Landsbankinn hugðist flytja höfuðstöðvar sínar að Lækjartorgi (heimild) Alls óvíst er þó hvað 
verður um þær framkvæmdir á næstu árum. Í Austurstræti í dag eru því enn tveir bankar, 
Landsbankinn og Arion-banki, en það er fækkun frá þeim þremur sem voru þar árið 1983 þegar 
allir stærstu bankarnir voru með stór útibú þar, auk útibús Visa-Íslands. Þetta eru þó eingöngu 
tölur um starfsemi við götuna ekki á efri hæðum húsa í Austurstræti, sem í dag hýsa fjöldamörg 
fjárfestingar fyrirtæki og í gegnum árin hafa lögmenn og málflutningsstofur verið stór partur 
af starfsemi efri hæða í Austurstræti. Ljóst er að bankar voru á þessum árum ekki líklegir til að 

Graf 2.1. Breyting á starfsemi í Austurstræti.
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Breyting á starfsemi í Austurstræti í gegnum árin.

Mynd 2.14. Starfsemi í Austurstræti árið 1963.

Mynd 2.15. Starfsemi í Austurstræti árið 1983.

Mynd 2.16. Starfsemi í Austurstræti árið 2010.

Veitinga- og skemmtistaðir
Verslun
Fjármálafyrirtæki

Þjónustufyrirtæki
Opinberar stofnanir
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draga fólk að (heimild frá Vettvangskönnun ) og það má gefa sér það að með útbreiddri notkun 
heimabanka eru bankaheimsóknir hins almenna borgara mun sjaldgæfari en árið 1979.
 Héraðsdómur flutti starfsemi sína að Austurstræti 19 og Lækjartorgi 1 árið 1904. Í 
húsnæði sem áður hafði hýst Íslandsbanka. (Helga Maureen Gylfadóttir og Guðný Gerður 
Gunnarsdóttir, 2006)
 Nokkur fyrirtæki voru á sama stað 
við Austurstræti öll árin sem tekin voru 
fyrir þótt að starfsemi þeirra hafi ýmist 
aukist eða minnkað með árunum. Þessi 
fyrirtæki eru Eymundsson í Austurstræti 18, 
Hressingarskálinn í Austurstræti 20, Arion-
banki (áður Búnaðarbankinn) í Austurstræti 
5 og Landsbankinn í Austurstræti 11. 
 Til að sjá þróunina sem átt hefur sér stað í starfsemi við Austurstræti í gegnum árin 
er helst að skoða flokkana: Verslanir og Veitinga- & skemmtistaði. Greinilega sést hvernig 
Veitinga og skemmtistaðir hafa tekið yfir götuna á kostnað verslana. Þetta hefur orðið til þess að 
Austurstræti er í dag gata afþreyinga og skemmtunar en ekki verslunargata sem hýsti starfsemi 
sem fólki var nauðsynleg á árum áður s.s. banka og pósthús. Á myn 1.17 á sjá mismunandi 
opnunartíma fyrirtækja við Austurstræti. Athyglisvert er að stór partur fyrirtækja við götuna 
hafa opið á kvöldin og nætur um helgar. Segja mætti að í dag sé Austurstræti sólarhringsgata.

2.9 Framtíðarhorfur.
Fortíð Austurstrætis hefur vissulega mikið um stöðu þess og mikilvægi í dag að segja en hvaða 
stefnu hefur Reykjavíkurborg sett sér hvað varðar framtíð Austurstrætis og þá þróun sem gatan 
á eftir að fara í gegnum?
 Í Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024 eru Austurstræti og Lækjartorg flokkuð sem 
„Miðborgarsvæði“  sem og þau eru, að auki teljast þau sem einn af aðalpunktum miðbæjarins. 
Í aðalskipulaginu er vísað til Þróunaráætlunar miðbæjarins um nánari stefnumörkun svæða og 
flokkast sem miðborg Reykjavíkur. (Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024, 2002)
 Þróunaráætlun skiptir miðborginni upp í 3 aðalflokka: atvinnusvæði, miðborgarkjarna 

Graf 2.2. Hlutfall starfsemis í Austurstræti í dag.
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og verslunarsvæði. Austurstræti og svæði þar í kring s.s. Lækjartorg, Austurvöllur og 
Hafnarstræti falla undir miðborgarkjarna. Laugavegurinn og Skólavörðustígur flokkast hins 
vegar undir verslunarsvæði.  Hver þessara flokka hafa sér skilgreiningar, reglur og ákvæði. 
Verslunarsvæðin leggja, eins og gefur að skilja, áherslu á smásölu- og matvöruverslanir. Þessar 
áherslur má sjá í skilgreiningu á flokkinum en þar segir: ,, Á götuhliðum jarðhæða skilgreindra 
götusvæða á aðalverslunarsvæðum skal smásöluverslun og matvöruverslun vera að minnsta 
kosti 70% notkunar. Þetta sýnir greinilega þá áherslu sem Reykjavíkurborg hefur lagt á að halda 
í verslunarsvæðin og þar með halda lífi í miðbænum. (Þróunaráætlun miðborgar Reykjavíkur, 
1999)
 Þau svæði sem falla undir miðborgarkjarnann leggja hins vegar ekki eins mikla áherslu 
á einhverja eina tegund af starfsemi eins og sjá má úr broti af skilgreiningu flokksins:

Í miðborgarkjarna er lögð áhersla á blandaða notkun. Engin ein notkun, önnur en   
smásöluverslun og matvöruverslun, má vera ríkjandi það er meira en 50% á götuhliðum 
jarðhæða skilgreindra götusvæða. Í þessu tilliti er litið á veitinga- og skemmtistaði sem sömu 
notkun. (Þróunaráætlun miðborgar Reykjavíkur, 1999, 5)
 
 Blönduð notkun er áherslu orðið í þessari skilgreiningu. Þessari blöndu er reynt að ná 
og halda við með því að leyfa engri einni starfsemi að ná meira en helmingshluta af starfsemi 
við götuna. Eins og sjá má betur í hlutanum um starfsemi í Austurstræti hafa veitinga- og 
skemmtistaðir einmitt náð 50% af hlutfalli fyrirtækja við Austurstræti. Hafa ber þó í huga að 
útreikningarnir í kaflanum sem fjallar um starfsemi og er þeir miðaðir út frá fjölda fyrirtækja 
en viðmið í þróunaráætluninni eru reiknuð út frá metrum götuhliða hverrar starfsemi fyrir sig. 
 Í Þróunaráætlun miðborgar Reykjavíkur er einnig fjallað um að Reykjavíkurborg muni 
áfram stuðla að því að efri hæðir húsa sem teljast til miðborgarkjarnans verði nýttar til búsetu, 
þótt þessi svæði  henti barnafjölskyldufólki ekki vel til búsetu til dæmis vegna fjölskrúðugs 

næturlífs á svæðinu sem borgin hyggst 
áfram styðja við. Ekki er þó tekið fram 
hvernig borgin hyggist stuðla að aukinni 
íbúabyggð á svæðinu í áætluninni.
 Sérákvæði eru sett um áfengissölu á 
svæðinu þar sem segir að rétt þyki að leyfa 
rýmri afgreiðslutíma áfengisverslana á 
svæðinu þar sem ekki sé mikil íbúabyggð 
á svæðinu. (Þróunaráætlun miðborgar 
Reykjavíkur, 1999)

Mynd 2.18. Austurstræti sem göngugata.
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2.10 Austurstræti göngugata 1973-1991
Göngugötur hafa ekki verið margar á Íslandi í gegnum tíðina og umfjöllun um þær hér á landi 
virðist hafa verið lítil sem engin fyrr en um 1973 þegar upp komu hugmyndir um að loka ætti 
fyrir umferð ökutækja í Austurstræti og helga hana gangandi vegfarendum. 
 Hugmynd um lokun Austurstrætis fyrir bílaumferð er komin frá Gesti Ólafssyni á meðan 
hann var í arkitektúrsnámi. Hann var þá staddur hér á landi og teiknaði mynd af því hvernig 
Austurstræti gæti litið út án umferðar. Það var svo ekki fyrr en mörgum árum seinna þegar 
hann og samstarfsfólk hans á Teiknistofunni Garðastræti 17 vann að tillögugerð um gamla 
miðbæinn sem hugmyndin um göngugötu í Austurstræti  var dregin upp og skoðuð nánar. 
(Gestur Ólafsson, arkitekt og skipulagsfræðingur, munnleg heimild, 19. mars 2010)
 Hvort að Austurstræti yrði göngugata eða ekki valt þá að mjög stórum hluta á því 
hvort kaupmenn í götunni styddu hugmyndina. Teiknistofan fékk að vita það að ef næðist 

að sannfæra Kaupmannasamtök Íslands um að 
taka þátt í breytingunni þá gengi hún í gegn. 
Þetta varð til þess að Gestur Ólafsson arkitekt frá 
Teiknistofunni Garðastræti 17 og Leó M. Jónsson 
rekstrar- og véltæknifræðingur frá Hag- og 
tæknideild Kaupmannasamtaka Íslands lögðu í 5 
daga ferð til Svíþjóðar, Danmerkur og Englands 
24. júlí árið 1973. Þar tóku fulltrúar verslunarráða 
og skipulagssamtaka á móti þeim og fræddu þá um 
göngugatnaþróun sem hafði átt sér stað í þeirra 

heimalöndum og hvernig samráði við verslunareigendur og aðra hagsmunaaðila hafði verið 
háttað. Kaupmannasamtök Íslands senda Leó sem sinn fulltrúa í þessu samstarfi en aðeins 
15 dögum fyrir ferðina senda samtökin mótmælabréf til borgarráðs Reykjavíkur þar sem 
fulltrúar 24 fyrirtækja lýsa yfir andstöðu sinni við lokun Austurstrætis fyrir umferð ökutækja. 
(Kaupmannasamtök Íslands, 1973)
 Ferðin var engu að síður farin og gerð um hana greinagerð sem lýsir bæði ferðinni og 
þeim ráðleggingum sem Gestur og Leó fá frá erlendum kollegum sínum. Viðmælendur þeirra; 
yfirmenn sænskra, danskra og breskra kaupmannasamtaka virðast allir hafa verið sammála um 
ágæti göngugatna svo lengi sem samráð væri haft við samtök af þeirra tagi og skipulagsfræðingar 
fengu að koma inn í skipulag götunnar. Forstjóri Institutet för Centerplanlægning sem hafði 
verið dönsku kaupmannasamtökunum innan handar við gerð göngugatna tók þó sterkara til 
orða og sagði að göngugötur væru bæjum og borgum alltaf til góða ef rétt væri að hönnun 
þeirra staðið.  
 Í niðurstöðum greinagerðar um ferðina virðast þeir Gestur og Leó vera á sama máli og 
erlendir viðmælendur þeirra en í niðurstöðum segir: 

Mynd 2.19. Útimarkaður við göngugötu í Norwich.   
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,,...göngugötur sé það sem óhjákvæmilega verður talin eðlileg þróun í uppbyggingu 
borga og bæja, en forsenda þess að slíkt megi takast vel, er að sem vönduðust 
vinnubrögð séu viðhöfð við allt skipulag slíkra verkefna.“ 
(Gestur Ólafsson og Leó M. Jónsson, 1973) 

Þessi ferð virðist hafa náð að snúa hug Kaupmannasamtakanna því hálfum mánuði frá gerð 
þessarar skýrslu opnaði Austurstræti sem göngugata. Þetta var þó aðeins í tilraunaskyni þar 
sem 2 tilraunir fóru fram áður en tekin var ákvörðun um hvort gatan ætti að vera göngu- 
eða umferðagata. Í fyrri hluta þessarar tilraunar var umferð allra ökutækja nema strætisvagna 
bönnuð í götunni en í seinni hluta tilraunarinnar var umferð strætisvagna einnig bönnuð og þar 
með Austurstræti algjörlega helgað gangandi vegfarendum. Tilraunir þessar hófust 12 ágúst 
árið 1973 og stóðu til 12 október sama ár. Hvor hluti tilraunarinnar stóð því í mánuð í senn. 
(Austurstræti breytir um svipmót, 1973, 11. ágúst)
 Á meðan á þessum tilraunum stóð gerði Teiknistofan Garðastræti 17 vettvangs- og 
viðhorfskannanir í Austurstræti en Teiknistofan hafði fengið það hlutverk að hanna og útfæra 
göngugötu í Austurstræti ef vel til tækist við tilraunina, vettvangs- og viðhorfskannanir í 
Austurstræti. Skemmst er að segja frá því að 
tilraunin gekk vel og má rökstyðja það með 
formlegri könnun teiknistofunnar meðan á 
tilrauninni stóð og óformlegum könnunum 
dagblaða. (Austurstræti göngugata;..., 
1973, 16. desember; ,,Göngugata 
áfram”, 1973, 8. október) Þó virtust 
verslunareigendur og yfirmenn verslana 
vera þeir einu sem höfðu eitthvað út á það 
að setja að lokað væri fyrir bílaumferð. 
Það voru þó ekki allir verslunareigendur 
á því að göngugatan væri slæmur kostur 
fyrir þá verslunarlega séð, verslunarstjóri 
Gefjunar, Ormar Skeggjason, og 
verslunarstjóri Bókaverzlunar Ísafoldar, 
Sigríður Sigurðardóttir voru mjög jákvæð 
í garð lokunnar bílaumferðar og sögðu 
þau bæði að verslun hefði aukist við lokun 
götunnar fyrir umferð ökutækja. Athygli 
vekur þó að meirihluti aðspurðra þótti Austurstræti sem göngugata vera ljótari en sem bílagata 
en lítið var gert í byrjun til að fegra ásýnd götunnar fyrir utan veikluleg tré í pottum sem dreifð 
vorur um götuna. (Austurstræti göngugata;..., 1973, 16. desember)

Mynd 2.20. Útimarkaður í Austurstræti.
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 Könnunin sem gerð var af Teiknistofunni Garðastræti 17 var öllu vísindalegri og 
nákvæmari. Hún var framkvæmd á meðan tilraunatímabili í lokun Austurstrætis átti sér stað 
en könnunin fór fram bæði með mannfjöldatalningum og spurningalistum. Út úr niðurstöðum 

þessara kannana mátti lesa margt 
áhugavert og jafnvel leyndust þar hlutir 
sem gætu nýst við skipulag götunnar í 
dag. 
 Bílastæðamál voru eitt það helsta 
sem verslunarfólk hafði áhyggjur af 
þegar kom að lokun götunnar fyrir 
bílaumferð þar sem bílastæðavandamál 
miðbæjarins voru mikil á þessum tíma. 
Reynt var með besta móti að útbúa fleiri 
skammtímabílastæði nálægt Austurstræti 

sem gætu nýst þeim sem erindi ættu þangað og gekk það mjög vel til að byrja með en eftir því 
sem leið á tilraunatímabilið voru skammtímabílastæðin meira og meira nýtt í langtímastöður 
starfsmanna svæðisins. 
 Eins var með verslun í götunni en hún jókst til muna í byrjun tímabilsins eða um 46,9% 
12.8-31.8 en eftir þann tíma var aukningin einungis undir 20% en aukning var þó í verslun engu 
að síður. Ekki er ólíklegt að þessi hnignun í verslun sé að hluta til vegna versnandi aðgengis að 
skammtímabílastæðum. 
 Umferð dreifðist tiltölulega jafnt á tímanum en mest aukning á umferð varð í    Tryggvagötu 
og Skólabrú á meðan umferð var ekki hleypt inn á Austurstræti. 
 Sá hluti könnunarinnar sem framkvæmdur var með spurningalistum fór fram 12 október 
1973 en sá dagur var seinasti dagur tilraunalokunar á umferð í Austurstræti. Úr niðurstöðum 
hans mátti oftast sjá mjög afgerandi og áhugaverðar niðurstöður. Í könnuninni kom meðal 
annars fram að stærstur hluti fólks var á leið um Austurstræti í leið til vinnu, í banka eða í 
verslunarhugleiðingum, samanlagt 76.95%. Jafnmargir komu gangandi í miðbæinn eins og tóku 
þangað strætó eða 33,64 % en örlítið færri koma þangað á einkabílum eða 30,41%. Afgerandi 
niðurstöðurnar komu þegar spurningarnar fóru að snúast um göngugötuna Austurstræti. Þegar 
spurt var ,,Hver þessara setninga lýsir bezt skoðun þinni á göngugötunni“ völdu 92,62% 
svarmöguleikann „Ég er henni fylgjandi“. Tæp 77% voru á móti akstri strætisvagna á svæðinu 
en eins og áður sagði var akstur þeirra leyfður fyrri hluta tilraunatímabilsins. Úr þessu má 
augljóslega lesa að mikill meirihluti þeirra sem staddir voru í Austurstræti 12 október 1973 
vildu að gatan yrði áfram tekin frá fyrir umferð gangandi einstaklinga og lokað ætti að vera 
fyrir alla umferð vélknúinna ökutækja. 
 Líkt og í könnununum sem gerðar voru af Vísi og Morgunblaðinu seinni part ársins 
1973 kemur fram í þessari könnun að fólki þótti ekki mikið til götunnar koma eða þ.e.a.s. til 
þess útlits sem götumyndunin skartaði á tilraunatímabilinu enda var lítið gert í byrjun til að 

Mynd 2.20. Útimarkaður í Austurstræti.

Mynd 2.21. Fólk á gangi úr Austurstræti yfir Lækjargötu.
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fegra götuna fyrir utan tré í pottum sem dreift var um svæðið. 82,48% aðspurðra sögðu að 
þeim þætti útbóta þörf á götunni. Athyglisvert er þó að fólk hafi áfram viljað halda götunni 
undir gangandi fólk þrátt fyrir hráslagalegt umhverfi hennar. Það sem það vildi helst breyta og 
bæta við götuna var: götuyfirborð 31,6%, gróður 39,4%, starfsemi 5,2% og skreytingar 23,9%. 
(Teiknistofan Garðastræti 17, 1973) 

 Ljóst er að tekið var þó nokkuð mark á 
skoðunum fólks við framþróun götunnar þar 
sem gatan varð áfram göngugata eftir tilraunina 
en það var samþykkt á fundi Borgarstjórnar 
Reykjavíkur, 15. Nóvember 1973. Aðeins 
var þó austurhluti götunnar lokaður fyrir 
umferð ökutækja en orðalag tilkynningar frá 
borgarstjóra bendir til þess að seinna meir ætti 
öll gatan að verða ætluð gangandi umferð. 

(Birgir Ísl. Gunnarsson, 1973) 
 Strax var ráðist í endurbætur  á götunni, hún sléttuð á milli gangastéttabrúna og 
götumynd hennar fegruð á annan hátt til að þar myndaðist andrúmsloft göngugötu. (Birgir Ísl. 
Gunnarsson, 1973) Framkvæmdir við götuna fóru fram komandi vetur en lauslega áætlaður 
kostnaður við hönnun og framkvæmd verksins var 15,1 milljón á þeim tíma en skipta þurfti 
um stóran hluta þeirra lagna sem undir götunni lágu þar sem þær voru illa farnar. Ánægja með 
verkið virðist hafa ríkt í borgarstjórn þessa tíma fyrir utan frágang framkvæmdaaðila en þó var 
búið að laga einhvern hluta þess sem þurfti að laga á þessum tíma, nefndar eru brotnar hellur í 
hellulögn og sandhaugar í götunni. (Skrifstofa borgarstjóra, 1974)
 Þróun göngugötunnar var þó ekki hætt þegar henni hafði verið lokað fyrir bílaumferð. 
Áfram héldu plön um aukna þjónustu og aðstöðu fyrir smásölu og þjónustu í götunni. Starfsfólk 
Teiknistofunnar Garðastræti 17 vann mikið og gott verk í því að reyna að lífga upp á bæinn. 
Sótt var um leyfi til að opna veitingasöluvagna en hugmyndin var að þar væri selt kaffi og 
nýsteikta kleinuhringi sem gæfu ilm yfir allt Lækjartorg en ekki fékkst leyfi fyrir því þar sem 
krafist var að allar veitingasölur væru með flísalagt eldhús, stálvaska og salernisaðstöðu fyrir 
viðskiptavina, aðstaða sem erfitt er að koma upp í söluvagni. (Gestur Ólafsson, arkitekt og 
skipulagsfræðingur, munnleg heimild, 19. mars 2010) 
 Þeim tókst þó að fá leyfi fyrir útimarkaði á Lækjartorgi árið 1978. Á útimarkaðnum, 
sem opin var á föstudögum og laugardögum og lengur yfir hátíðarnar eins og jólin, selt var 
meðal annars grænmeti, blóm og bækur. Ágóði sem fékkst af rekstri þessara útimarkaðs var 
nýttur til koma upp betri aðstöðu fyrir útimarkaðinn og lífga upp miðbæinn, t.d. með tónlist og 
öðrum listviðburðum. Barnagæsla var einnig rekin í tengslum við göngugötuna en starfsemi 
hennar fór fram við Bernharðstorfuna og fékk nafnið Víkingavellir. (Gestur Ólafsson, arkitekt 
og skipulagsfræðingur, munnleg heimild, 19. mars 2010)
 Teiknistofan Garðastræti 17 lagði líka til að reistar urðu tvær einnar hæðar byggingar á 

Mynd 2.22. Austurstræti gengið 17. júní.
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Austurstræti sem hýst gætu aukna þjónustu svo sem miða- og blaðasölu og upplýsingaþjónustu.  
(Gestur Ólafsson, 1976) Hugmyndir Teiknistofunnar voru þyrpingar lítilla skálabygginga sem 
voru staðsettar sitthvoru megin við Pósthússtræti. (Teiknistofan Garðastræti 17, á.á.) Áætlaður 
kostnaður við verkið var 3 milljónir króna á þeim tíma, 1976. (Gestur Ólafsson, 1976)
 Stuttu fyrir það höfðu verið staðfest lög um skipulag ferðamála á Íslandi, lög nr.60/1976 
en tilgangur þeirra var að:

 ,,...stuðla að þróun ferðamála og skipulagningu í ferðaþjónustu fyrir íslenskt og 
erlent ferðafólk.“. 
(Lög um skipulag ferðamála nr.60/1976.)

Í 8 gr. laganna er sagt að sérstakt gjald skuli lagt á vörusölu Fríhafnarinnar í Keflavík sem 
nema skuli 10% af árlegu söluverðmæti. Meðal annars megi ráðstafa þessu fé bæði til einka- 
og opinberra aðila sem styrkjum til að koma upp eða endurbæta aðstöðu fyrir ferðamenn á 
fjölsóttum stöðum. (Lög um skipulag ferðamála nr.60/1976.) Það var í þessa grein sem Gestur 
vitnaði þegar hann pressaði á yfirvöld til að byggja þessa skála. Vel var tekið í þessar tillögur af 
Samgönguráðuneytinu samkvæmt Gesti.  (Gestur Ólafsson, 1976) Byggingarleyfi fyrir þessum 
kioskum var þó ekki gefið út fyrr en 1984 en var síðan tekið til baka áður en framkvæmdir 
hófust. Aðspurður um ástæðu sagði Gestur að borgaryfirvöld hafi einfaldlega guggnað þegar 
að málinu kom. (Gestur Ólafsson, arkitekt og skipulagsfræðingur, munnleg heimild, 19. mars 
2010) 
 Austari hluti Austurstrætis varð eins og áður sagði göngugata til ársins 1991 þangað 
til að Austurstræti var aftur opnað fyrir bílaumferð. Fyrst þó í tilraunaskyni í 6 mánuði en 
Austurstræti lokaði aldrei fyrir bílaumferð eftir það. Á sama tíma og borgarstjórn samþykkti 
þessa opnun á bílaumferð var ákveðið 
að Vallarstræti yrði í staðinn gert að 
göngugötu og að skoðuð yrði lokun hluta 
Thorvaldsensstrætis. Þar með var ekki farið 
gegn gildandi deiliskipulagi svæðisins sem 
gerði ráð fyrir göngugötum á svæðinu. 
(Samþykkt að opna Austurstræti... , 1991, 
20.september) 
 Vallarstræti og Thorvaldsensstræti 
eru enn þann dag í dag lokuð fyrir 
bílaumferð og hafa rækilega stimplað sig inn í daglegt líf miðborgarinnar sem göngugötur, 
sérstaklega með auknum vinsældum Austurvallar á sumardögum. Þessar vinsældir urðu til þess 
að veitingastaðir í Austurstræti, eins og Kaffi París og English Pub sem sneru baki í Austurvöll 
og Vallarstræti hafa opnað í gegn og snúa nú bæði í átt að Vallarstræti og Austurstræti. 
 Þessar breytingar á göngugötum urðu til vegna mikillar pressu frá verslunareigendum 

Mynd 2.23. Ingólfstorg á góðviðrisdegi.
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og hagsmunaaðilum á svæðinu en verslun í miðbænum hafði hnignað eftir opnun Kringlunnar 
árið 1986 sem líklegast er ein af helstu ástæðunum fyrir breyttri starfsemi í Austurstræti í dag 
miðað við síðustu áratugi. Á þessum tíma voru 4 verslanir eftir í Austurstræti og voru menn 
vissir um að það eina sem bjargað gæti verslun í miðbæ Reykjavíkur væru verslunargötur þar 
sem fólk gæti keyrt að verslunum, lagt þar og verslað. 
 Það má segja að Austurstræti og nágrenni hafi byrjað að líkjast því sem við þekkjum í dag 
árið 1993 var þá opnað torg  þar sem Hallærisplanið hafði áður staðið, eftir nafnhugmyndir eins 
og Aðaltorg og Borgartorg fékk torgið heitið Ingólfstorg en það er nefnt eftir Ingólfi Arnarsyni. 
(Ingólfstorg opnað í dag, 1993, 4. desember)
 Austurstræti sjálft fékk þá mynd á sig sem við þekkjum í dag árið 2001 en gatan var 
hönnuð af Kjartani Mogensen landslagsarkitekt en Kristinn E. Hrafnsson listamaður vann náið 
með honum við skipulagningu götunnar og listræna útfærslu á henni. (Menningarmálanefnd, 
2001)
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3.0 Göngugötur

Göngugötur má finna í mörgum borgum víðsvegar um heiminn þótt þær séu mismikið sóttar og 
misáberandi.  Verslun er nátengd mörgum 
þessara göngugatna og eru í sumum borgum 
helstu verslunarsvæði þeirra. Reyndar 
er algengasta form göngugatna tengd 
verslunum þannig að gatan sem lokuð er 
fyrir umferð liggur á milli húsaraðar sem 
hýsir að mestu verslanir og kaffihús Götur 
sem þessar hafa í sumum stórum borgum 
mikið aðdráttarafl bæði fyrir ferðamenn og 
heimafólk. Mætti þar helst  nefna götur eins 
og Strikið í Kaupmannahöfn, Danmörku;  
Nanjing Road í Shanghaí, Kína og İstiklal 
Avenue í Istanbúl, Tyrklandi. Allar þessar 
götur eiga það sameiginlegt að hafa upprunalega verið keyrðar en akandi umferð um þær var 
seinna meir bönnuð. (Michelle Wallar,á.á.)
 Þessar aðgerðir hafa verið framkvæmdar á mörgum göngugötum í gegnum tíðina oft til 
þess að skapa mannvænna andrúmsloft og til að halda í verslun í miðbæ borga en með aukningu 
verslunarmiðstöðva hafa verslanir í miðbæjum oft átt undir högg að sækja. Verslunareigendur 
hafa oft verið mjög gagnrýnir á umferðarlokanir í verslunargötum og bendir þá oft á að fólk 
í dag sé háð bílunum sínum og því þurfi að hafa tilhögun verslana í takt við það, auk þess 
sem þeir óttast að með lokunumferð vélknúinna ökutækja muni innkoma verslananna minnka. 
Reynslan er hins vegar ekki sú heldur þvert á móti. Það er þó ekki af fjárhagslegum ástæðum 
sem borgaryfirvöld hafa mörg hver lagt áherslu á að minnka vægi bílsins með bíllausum 
svæðum í miðborgum. Þetta er helst gert með það í huga að:
 - Auka umferðarflæði um miðbæinn
 - Halda í fjölbreytta notkun í miðbænum
 - Auðvelda aðgengi viðskiptavina miðbæjarins
 - Bæta ímynd borgarinnar
 - Minnka hljóð- og loftmengun
 - Bæta útlit borgarinnar
 Allt eru þetta ástæður sem skýra sig sjálfar fyrir utan kannski það fyrsta. Það hljómar 
sem þversögn að segja að með því að fækka umferðargötum sé verið að auka umferðarflæði 
um bæinn. Aftur á móti hefur það komið í ljós að með umferðarmælingum, sú umferð sem 
keyrði áður um þá götu sem lokuð var skilar sér eingöngu að hluta til nærliggjandi gatna. Þegar 
Strikinu í Kaupmannahöfn var lokað mældist aukin umferð í nærliggjandi götum einungis vera 
upp á 78% af þeirri umferð sem um Strikið fór, á háannatímum féll þessi tala niður í 38%. 

Mynd 3.1. Göngugata í Svíþjóð.
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Sama má segja um lokun London Street í Norwich á Englandi. Þar skilaði aðeins 40% af þeirri 
umferð sem hafði keyrt nú lokaða götuna sér 
til nærliggjandi gatna. Lokun fyrir umferð 
ökutækja getur einnig haft jákvæð áhrif á 
fasteignaverð og umgengni um götuna líkt 
og sýndi sig í Bonn í Þýskalandi. (Michelle 
Wallar, á.á.)
  Reynsla Þjóðverja á lokunum 
umferðargatna er eitthvað sem eðlilegt væri 
að hafa til hliðsjónar þegar skoðaðir eru 
möguleikar á skipulagningu göngugatna. 
Reynsla þeirra hefur sýnt að mikilvægt er 

að fara í breytinguna í þrepaskiptan máta en í Þýskalandi eru 32 götur sem lokaðar hafa verið 
fyrir umferð ökutækja og engin þeirra var lokuð í einum áfanga. Skrefin sem Þjóðverjar fara 
eftir eru 4:
 1. Verslunareigendur fræddir um samskonar breytingar á umferð annars staðar og 
hugur þeirra til framkvæmdanna kannaður. Þannig eru mynduð tengsl á milli skipuleggjenda 
og rekstraraðila verslana þar sem samskipti geta átt sér stað
 2. Kannanir eru gerðar á fjölda viðskiptavina, þeirra sem skoða í glugga. Þetta er 
skoðað út frá tíma, dögum og  veðri. (Michelle Wallar, á.á.)
 3. Ráðist er í tímabundnar lokanir, oftast á góðviðrisdögum eða yfir jólahátíðina. 
Samskonar athuganir og gerðar voru í skrefi 2 eru gerðar til að hægt sé að gera samanburð á 
verslun og vegfarendum þegar gatan er keyrð og 
lokað er fyrir akandi umferð.
 4. Ef þetta hefur allt gengið vel og 
tölfræði sýnir jákvæðar niðurstöður er hægt að 
framlengja tilraunina og á endanum loka fyrir 
umferð bíla í götunni til frambúðar.     
(Michelle Wallar, á.á.) 
 Þessi skref eru mjög lík þeim skrefum 
sem Jan Gehl hefur verið að taka í rannsóknum 
sínum á göngugötum og almenningsrýmum.
Aðferðir hans leggja þó meiri áherslu á kannana 
og rannsókna hlutann. Hann kannar meðal 
annars hversu miklum tíma fólk eyðir innan 
rannsóknarsvæðisins og hvað það gerir þar þ.e.a.s. 
hvort það situr, stendur, gengur eða verslar. 
(Gehl, 1999)

Mynd 3.2. Göngugata í Danmörku.

Mynd 3.3. Calgary Stepheb gata. 
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3.1 Þróun verslunargatna
Eins og eðlilegt er þróast göngugötur og verslun í þeim. Um þessa þróun er fjallað í ritinu „By 
center menneske“ sem gert var af hinu danska Institut for center-planlægning. Þar er fjallað um 
þau 4 mismunandi stig sem verslunargötur hafa farið í gegnum.
 1. stig Fyrstu verslunargöturnar mynduðust þar sem að básar voru settir um og í kringum 
götuna voru settir upp básar. Verslun fór að mestu fram á götunni sjálfri. Þetta stig er ennþá til 
í dag þar sem útimarkaðir eru.
 2. stig Byggingar fóru að rísa meðfram götunni og þótt húsin hafi verið lítil voru þau 
hugsuð til lengri tíma en básarnir. Verslanirnar voru litlar svo gatan var ennþá staðurinn þar sem 
fólkið hittist og átti samskipti
 3.stig Verslun eykst í götunni með því að verslanir stækka og byggingar við götuna 
verða dýpri. Ný tegund verslana verður til, stórar verslanir með innra skipulag. Stígakerfi 
myndast innan stórverslananna í kringum minni verslanir og bása. Þessi innri kerfi halda í þann 
skala sem göngugöturnar höfðu í byrjun, skala mannsins. Göturnar utan dyra breytast mikið. Í 
staðinn fyrir það líf sem í þeim var áður hefur stór partur af því færst inn í stóru verslanirnar. 
Nýting svæðisins er að mestu leyti kominn innan dyra.
 4.stig Aukin þjöppun á sér stað innan stóruverslananna og ein stórverslun er farin að 
innihalda samskonar starfsemi og heil göngugata gerði áður fyrr. Munurinn á stórverslun og 
verslunargatnanna á fyrsta og öðru stigi felst aðallega í því að stórverslanirnar eru reknar af 
einum aðila eða fyrirtæki en margir kaupmenn áttu fyrirtæki í gömlu verslunargötunum.   
 Göturnar sem áður voru samskiptavettvangur og hafði félagslegan tilgang er nú nærri 
eingöngu orðin samgöngutæki, leið fyrir fólk til þess að komast inn í stórverslanirnar.
(Institut for center-planlæaegning, 1965)

3.2 Hegðun fólks í göngugötum
Líf á borgarsvæðum veltur á ýmsum hlutum og aðstæðum. Ytri aðstæður s.s. veðurfar, útlit 
svæða og mannfjöldi á svæðinu vegur þar þungt. Ef borgarsvæði búa yfir eftirsóknarverðum 
eiginleikum myndast þar líf og mannfjöldi sækir á svæðið í auknum mæli. 
 Það má skipta ferðum fólks upp í þrjá flokka: nauðsynlegar, valfrjálsar og félagslegar. 
 Eins og nafnið gefur til kynna eru 
nauðsynlegar ferðir þær ferðir sem fólk hefur 
lítið sem ekkert að segja um hvort það fer í, 
t.d. ferðir fólks frá heimilum sínum til vinnu 
eða skóla og til baka, ferðir í banka og fleira. 
Tíðni þessara ferða eru ekki tengdar við gæði 
umhverfisins í kring um fólk þar sem það þarf 
að gera þessa hluti hvort sem það vill eða ekki.
 Tíðni valfrjálsra ferða er í sterkum Mynd 3.4. Horft á landsleik á torgi.
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tengslum við gæði ytra umhverfisins. Því mætti segja að fallegt umhverfi sem býr yfir 
eftirsóknarverðum eiginleikum  eykur mjög tíðni valfrjálsrar umferðar fólks. Þetta eru ferðir 
eins og gönguferðir til að fá sér ferskt loft, sólböð og veitingar undir berum himni. 
 Félagslegar ferðir fólks eru þær sem fólk fer í gagngert til þess að sjá aðra og láta sjá 
sig. Þessar ferðir krefjast þess að á staðnum sé annað fólk fyrir njótandann til að hitta og eiga 
samskipti við hvort sem þau eru „bein“, þ.e. t.d. börn saman að leik og fólk að tala saman á 
kaffihúsum eða ,,óbein“   þ.e. bara að vera í kringum annað fólk þótt að engin samskipti eigi sér 
stað á milli þeirra. Það mætti segja að félagslegar ferðir væru afleiðing af hinum tveimur þar 

sem tíðni þeirra fer eftir tíðni nauðsynlegra 
og valfrjálsra ferða þar sem félagslegum 
tengslum er náð á sama tíma og annað er 
stundað.(Gehl, 2001)
Þetta eru hlutir sem gott er að hafa í huga 
þegar verið er að skipuleggja og hanna 
svæði þar sem  vonast er til að líf myndist 
og svæðum er ætlað að draga fólk að sér. 
Göngugata getur skapað umferð í öllum 
þessum flokkum. Ef við ímyndum okkur 
dæmigerða göngugötu  umkringda húsum 
á  fleiri en einni hæð þá fer fólk til vinnu 

í verslanir á neðri hæðum og skrifstofur á efri hæðum húsanna. Efri hæðirnar eru einnig oft 
íbúðir og íbúar koma og fara yfir allan daginn. Ef gatan er aðlaðandi sækir fólk þangað í frítíma 
sínum og eyðir tíma í verslunum og á kaffihúsum. Þetta gefur götunni líf og þannig getur fólk 
átt samskipti við fólk bæði „beint“ og „óbeint“. (Gehl, 2001)

3.3 Nágrannalönd
Hér á landi tíðkast að líta til nágrannalanda okkar þegar leitast er eftir samanburði á hinum 
ýmsu hlutum. Þegar göngugötur og svæði ætluð undir gangandi vegfarendur eru skoðuð má 
sjá að Íslendingar standa nágranna þjóðum sínum svo sem Svíþjóð, Noregi og Danmörku langt 
á eftir. Kaupmannahöfn, höfuðborg Danmerkur státar af miklum og fjölförnum svæðum sem 
lokuð eru fyrir umferð ökutækja. Mikil menning hefur skapast í kringum þessi svæði og þau 
nátengd daglegu lífi íbúa og gesta borgarinnar. 
Uppbygging þessa svæða hófst árið 1962. 
(Gehl, 1999) Borgin hefur nú mikla reynslu 
af lokunum umferðarsvæða og hefur gefið 
út 10 skrefa áætlun um það hvernig hægt er 
að skapa menningu gangandi vegfarenda og 
þannig koma lífi í borgir. Þrepin eru:
      

Mynd 3.5. Spilað á spil. Torg í Boston.

Mynd 3.6. Stikið að næturlagi.
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 - Götum breytt í göngugötur.
 - Umferð og bílastæðum fækkað rólega.
 - Bílastæðum breytt í almenningstorg.
 - Byggð haldið þéttri og lágreistri.
 - Mannlega skalanum haldið í heiðri.
 - Íbúum miðborgarinnar fjölgað.
 - Námsfólk hvatt til að búa í miðborginni.
 - Hugsa borgina út frá árstíðunum.
 - Hjólreiðar kynntar sem samgöngumáti.
 - Borgarbúum boðin hjól til notkunar.
(Paul Makovsky, 2002)
 
3.4 Göngugötur hér á landi
Engin verslunargata er í dag lokuð fyrir umferð í Reykjavík. Helstu verslunargötur miðbæjarins 
síðastliðin ár hafa verið Laugavegur, Skólavörðustígur og Austurstræti og eru þær í dag 
allar opnar fyrir umferð ökutækja. Göngugötur eru þó til í Reykjavík eins og áður hefur 
verið fjallað um hér að framan. Vallarstræti og Thorvaldsensstræti  eru í dag lokaðar fyrir 
umferð en Vallarstræti er að mestu nýtt sem útisvæði veitingastaða sem snúa að Austurvelli 
á góðviðrisdögum en Thorvaldssensstræti er 
minna nýtt en þó eitthvað þegar fólk hópast 
saman á Austurvelli, hvort sem það er við 
fjöldamótmæli eða sólböð. Ljóst er að lokun 
Austurstrætis á árunum 1973-1991 tókst ekki 
nógu vel þar sem verslun í götunni drabbaðist 
niður hvort sem það var vegna umferðarbanns 
eða vegna opnun Kringlunnar árið 1986 
er ekki ljóst en vert að kanna betur. Aukin 
umræða hefur verið að skapast hér á landi á síðustu árum varðandi það vægi sem bíllinn hefur 
hér á landi og hafa grasrótahreyfingar verið stofnaðar til að auka vægi bíllausrar menningar t.d. 
Samtök um bíllausan lífstíl og Hjólreiðafélag Reykjavíkur.                
Reykjavíkurborg hefur líka verið að koma til í málum sem taka á minnkun umferðar á vissum 
svæðum. Borgin hefur meðal annars unnið hjólreiðaáætlun fyrir Reykjavíkurborg en þetta er 
í fyrsta skipti sem slíkt hefur verið unnið. Pósthússtræti hefur líka verið lokað fyrir umferð 
bíla á góðviðrisdögum frá árinu 2007 að tilstuðlan Reykjavíkurborgar en samkvæmt tillögu 
sem unnin var af Umhverfis- og samgönguráði og samþykkt af Umhverfis- og samgöngusviði  
þann 23. febrúar 2010. Tillagan kallast Göngugötur 2010 og er í raun áætlun um lokanir gatna 
fyrir umferð sumarið 2010. Þar er fjallað um lokanir á Pósthússtræti, Laugavegi, Bankastræti, 
Skólavörðustíg, Austurstræti og hluta Hafnarstrætis. Ljóst er að borgin stefnir á lokanir í náinni 
framtíð en í tillögunni kemur fram að Laugavegi, Bankastræti og Skólavörðustíg skuli loka í 

Mynd 3.7. Vallarstræti.
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nánu samstarfi við kaupmenn, en unnið var með kaupmönnum þegar Laugavegi og Bankastræti 
var lokað 5. september 2009 í tengslum við langan laugardag. 
 Við norðurenda Austurstrætis er lokunarbúnaður 
sem hægt væri að nýta í tengslum við tímabundnar 
lokanir á umferð í Austurstræti. Í tillögunni er stungið 
upp á að lokun í Austurstræti gæti farið fram samhliða 
lokun annarra gatna í miðbæ Reykjavíkur. Einnig 
hefur verið ákveðið að Pósthússtræti verði lokað fyrir 
bílaumferð flestar helgar og virka góðviðrisdaga frá apríl 
fram í miðjan júní. Frá miðjum júní út sumarið verður 
gatan lokuð alla daga. (Pálmi F. Randversson, 2010)
 Sumarið 2010 verður því stórt sumar fyrir framtíð 
göngugatna á Íslandi og mun að öllum líkindum hafa 
mikið að segja um það hvort þær eigi sér framtíð hér á 
landi eða eigi bara heima í öðrum löndum.

3.5 Þjóðfélagsumræða hér á landi í gegnum tíðina
Umræður um göngugötur í þjóðfélaginu hafa átt sér stað allt frá því að hugmyndin um 
Austurstræti sem göngugötu kom fyrst upp á 7.áratug síðustu aldar. Mikið hefur verið skrifað í 
blöð og tímarit um ýmsar útfærslur á lokun gatna og hvort þörf og möguleiki sé á slíkum götum 

Mynd 3.8. Hér byrjar göngugata.

Mynd 3.9. Fyrirhugaðar lokanir á götum í miðbæ Reykjavíkur.
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hér á landi. Hér á árum áður virðast aðsendar greinar í blöð og tímarit hafa verið helsta leiðin 
fyrir fólk til að tjá sig um málið en með tilkomu netsins og aukinna vinsælda bloggsíðna hefur 
umræðan og umfjöllunin aukist til muna.
 Á meðan á tilraunalokun Austurstrætis stóð snerist blaðaumfjöllunin aðallega um hvað 
hinum almennu borgurum þætti um götuna og hvaða áhrif hún hefði á verslun í Austurstræti.
(Austurstræti göngugata:... , 1973, 16. desember; ,,Göngugata áfram”, 1973, 8. október) 
 Eftir að gatan varð lokuð fyrir bílaumferð fóru að heyra gagnrýnisraddir um útlit götunnar 

en gatan var seinna meir gerð upp og 
meira gert fyrir útlit hennar (,,Göngugata 
áfram”, 1973, 8. október). Hátt heyrðist 
einnig í kaupmönnum götunnar sem voru  
misánægðir með lokunina. Sumir hverjir 
skrifuðu jafnvel greinar í blöðin þar sem 
borgaryfirvöldum var bölvað og þau 
sökuð um svik við kaupmenn. (Hornið, 23. 
október 1973; Um lokun Austurstrætis, 27. 
nóvember 1973) 
 Á 9.áratug síðustu aldar þegar gatan hafði 
verið gengin í nokkur ár fór umræðan meira 
að snúast um hvað væri hægt að gera til að 

halda í verslun í miðbænum. Glerþök og ýmsar útfærslur á yfirbyggingum fækkun banka (Guðni 
Pálsson, 1990; Glerþak á Austurstræti, 1973, 1. ágúst), og opnun fyrir bílaumferð voru helstu 
hugmyndir manna í þeim málum. (Pétur Sveinbjarnarson, 1991; Kaupmenn í miðbænum... , 
1991, 6. júní) 
 Raddir þeirra sem vildu leyfa akstur á nýjan leik urðu æ háværari. Gatan var seinna opnuð 
fyrir umferð á ný eins og áður hefur komið fram í þessari ritgerð. Í dag snýst umræðan, líkt 
og fyrir lokun Austurstrætis fyrir bílaumferð, aðallega 
um það hvort göngugata í miðbæ Reykjavíkur muni 
bæta hag miðbæjarins eða gera hann enn líflausari þar 
sem Íslendingar labbi ekki á milli staða heldur reyni 
alltaf að leggja næst þeim stöðum sem þeir ætla á, eins 
og svo oft hefur verið haldið fram. Í þeim umræðum 
hafa tekist á grasrótasamtök, pólitíkusar og kaupmenn 
í miðbænum að ógleymdum almennum borgurum sem 
láta sig málið varða. (Gisli Marteinn Baldursson, 2009; 
Dofri Hermannsson, 2009; Ásbjörn Ólafsson, 2009)
 Þessi umræða hefur þó mest fjallað um 
Laugaveginn þar sem Austurstræti er ekki lengur sú 
verslunargata sem hún var hér áður fyrr.

Mynd 3.8. Hér byrjar göngugata.

Mynd 3.10. Lokun Austurstrætis.

Mynd 3.11. Efri hæðir Austurstrætis.



4.0 Aðstæður í Austurstræti

4.1 Umhverfi
Austurstræti er staðsett í elsta hluta borgarinnar og við götuna standa sum af sögufrægustu og 
þekktustu húsum borgarinnar s.s. Landsbankahúsið 
og húsið sem þekkt er sem Apótekið. Þessi hús 
ásamt öðrum við götuna standa í samfelldri röð 
og mynda þannig veggi við götuna. Við sitthvorn 
enda götunnar eru almenningstorgin Lækjartorg 
og Ingólfstorg en við hlið Austurstrætis er 
Austurvöllur. Austurstræti er auk þessa í 
göngufjarlægð frá mörgum af einkennisstöðum 
Reykjavíkur s.s. Reykjavíkurtjarnar, Arnarhóls, Alþingishússins, Laugavegar,  Ráðhúsið, 
Reykjavíkurhafnar og tónlistarhússins Hörpunnar sem þrátt fyrir að vera ekki fullbyggt þegar 
þetta er skrifað er þegar orðið ein þekktasta bygging borgarinnar.
 Gatan og nærliggjandi torg eru öll hellulögð með gráum hellum. Aksturssvæði og 
bílastæði eru afmörkuð með hellulögn sem er frábrugðin hellulögn þeirri sem er á göngusvæðum 
en gengið er sitthvoru megin við aksturs hluta götunnar. Auk mismunandi hellulagnar er gatan 
afmörkuð frá gangstéttum með steinstöplum. Gatan er 3,4m á breidd fyrir utan samliggjandi 
bílastæði og 232 metrar á lengd.

 Lækjartorg er aðskilið frá 
Lækjargötu með upphækkuðum 
gróðurbeðum sem eru úr hlöðnum steini. 
Við veggi gróðurbeðanna eru bekkir 
sem snúa að torginu. Að torginu snúa 
tvö hús, annars vegar húsið sem hýsir 
í dag Héraðsdóm og hins vegar húsið 
sem líklega er þekktast fyrir að hafa 
hýst Strætóstoppistöðina við Lækjartorg 
til fjölda ára. Í dag er á jarðhæð hússins 
kaffihús og starfsemi rútufyrirtækisins 

Allrahanda. Hús þetta er áætlað að rífa en vegna efnahagsþrenginga er óvíst hvað verður um 
framtíð þessa húss. Vegna brunans í Austurstræti árið 2007 eru engin hús sunnan megin við 
torgið en byggingarvinna stendur yfir þegar þetta er skrifað á brunareitnum. Lækjartorg er 1446 
m2 að stærð.
 Ingólfstorg er við vestari enda Austurstrætis. Umferð úr Austurstræti kvíslit þar um 
Veltusund. Torgið er niðurgrafið og umlukið steyptum veggjum. Tröppur og rampar tryggja auðvelt 
aðgengi allra að torginu en það er að mestu  þekkt fyrir að vera annars vegar samkomustaður 
hjólabrettaiðkenda sem nýta sér torgið við íþrótt sína og hins vegar mótorhjólaáhugafólks sem 

Mynd 4.1. Landsbankinn. 

Mynd 4.2. Lækjartorg.
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hittist við torgið með hjól sína. Upphækkun er á annarri hlið torgsins, þar eru tvö hús sem í dag 
hýsa Hlölla báta veitingasölu og hins vegar ísbúð. Torgið hefur verið nýtt undir tónleikahald 
m.a. í tengslum við hátíðahöld svo sem Gaypride og Menningarnætur. Ingólfstorg er 1951 m2 
að stærð.

4.1.1  Veður
Sú veðurstöð sem er næst Austurstræti er sjálfvirka veðurstöðin á Reykjavíkurflugvelli. 
Samkvæmt vindmælingum þeirrar veðurstöðvar er austan áttin algengust en hún er þó nokkuð 
mild eða með meðalvindstyrk upp á rúma 5 m/sek. Norðan áttin kemur beint frá hafi og er köld. 
Hún er ekki jafn algeng en þó nokkuð hvassari eða með meðalvindstyrk upp á rúma 7 m/sek. 
Hana þarf að hafa sérstaklega í huga þegar unnið er með Austurstræti og nágrenni. (Veðurstofa 
Íslands, 2010) 
4.1.2 Umferð
Eftir Austurstræti er einstefnuumferð um eina 
akrein frá austur til vesturs. Töluverð umferð er um 
Austurstræti en eingöngu er hægt að keyra austan 
megin inn á Austurstræti frá Bankastræti. Einnig er 
hægt að keyra inn á Austurstræti frá Pósthússtræti en 
sumarið 2010 munu eiga sér stað lokanir á umferð 
um Pósthússtræti og þá verður aðeins ein aðkoma 
bíla, frá Bankastræti. Bílastæði eru sunnan megin í 
Austurstræti. Þau liggja samhliða götunni og eru 23 
talsins.

4.1.3 Snjósöfnun
Hiti er undir hellulögn á svæðinu svo að Austurstræti og nærliggjandi torg eru laus við 
snjósöfnunarsvæði. Ekki er því nauðsynlegt að taka tillit til snjósöfnunar við hönnun 
svæðisins. 

4.1.4 Álagspunktar
 Helstu álagspunktar svæðisins eru á torgunum tveimur, 
Lækjartorgi og Ingólfstorgi, við enda Austurstrætis og á 
vegamótum Austurstrætis og Pósthússtrætis. Álag er helst 
hægt að merkja á svæðunum þegar sérstakir viðburðir, 
s.s. Gaypride, Þjóðhátíðardegi og Menningarnætur eiga 
sér stað. Torgin eru þá helst nýtt undir kyrrstöðu, m.ö.o. 
þar er ýmist setið eða staðið en í Austurstræti myndast 
frekar stíflur af gangandi vegfarendum sem leggja leið 

sína um götuna.   

Mynd 4.3. Austurstræti.

Mynd 4.4. Gaypride í miðbæ Reykjavíkur
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Starfsemi við götuna í Austurstræti
Í kaflanum „Starfsemi“ er fjallað nánar um flokka þeirrar starfsemi sem á sér stað í Austurstræti 
og hún borin saman við þá starfsemi sem hefur átt sér stað í götunni í gegnum tíðina. Úr þeim 
samanburði má greinilega sjá að vægi veitinga- og skemmtistaðaer meiri á síðustu árum og þá 
sérstaklega á kostnað verslana. 

4.1.5 Starfsemi á efri hæðum í Austurstræti
Á efri hæðum húsa í Austurstræti er mikið 
um skrifstofuhúsnæði. Lögfræði- og 
málflutningsstofur eru stór hluti þeirrar 
starfsemi sem fram fer þar ásamt fjárfestinga- 
og fasteignafélaga. Þessir flokkar fyrirtækja eiga 
það sameiginlegt að laða til sín lítinn mannfjölda  
og hafa aðeins opið í stuttan tíma. Þetta verður til 
þess að efri hæðir húsanna við Austurstræti virka 
sem dimmir veggir þegar myrkra tekur. Þetta er 
ólíkt því sem fólk má venjast frá Laugarveginum til dæmis. Þar er meira um íbúabyggð á efri 
hæðum við götuna. Þar sem íbúabyggð er við götur er almennt meiri umferð fólks þar sem 
íbúar svæðisins ferðast þar um. Auk þessa gefur lýsing frá efri hæðum birtu til götunnar og 
gefur fólki sem gengur um göturnar meiri öryggistilfinningu og lækkar glæpatíðni á svæðum. 
(Gehl, 2001) Íbúabyggð við Austurstræti er mjög lítil, reyndar eru aðeins 3 einstaklingar skráðir 
í Austurstræti samkvæmt símaskránni.
 Hótel er við enda Austurstrætis næst Ingólfstorgi og mætti segja að sú starfsemi skeri 
sig virkilega úr þegar kemur að starfsemi á efri hæðum húsa í Austurstræti. (Já, 2005)

4.1.6 Sérstaða
Sérstaða Austurstrætis er aðallega söguleg og menningarleg. Sögugildi Austurstrætis felst 
aðallega í þeirra starfsemi sem hefur átt sér stað í götunni í gegnum árin og því mikilvægi 
sem gatan hefur haft fyrir borgina og daglegt líf íbúa hennar. Menningarlegt gildi götunnar 

felst í byggingunum sem standa í götunni og þann 
minnisburð um tengsl milli lífs í dag og áður fyrr 
sem þau geyma. Nöfn á húsum og fyrirtækjum 
virðast festast í Austurstræti þótt að starfsemi 
húsanna breytist. Sem dæmi um það má nefna 
veitinga- og skemmtistaðinn Apótekið sem rekinn 
er í Austurstræti  16 sem áður hýsti starfsemi 
Reykjavíkur Apóteks og skemmtistaðinn Jacobsen 
sem rekinn er í Austurstræti 9 sem áður hýsti 

verslun Egils Jacobsen.

Mynd 4.5. Efri hæðir í Austurstræti.

Mynd 4.6. Fyrirtæki sækja í gamla ímynd.
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4.1.7 Gróður
Röð af reynitrjám er meðfram  götunni í Austurstræti. Á Lækjartorgi er sumarblóm í 
blómakerum auk upphækkuðu gróðurbeðanna en í þeim eru seljur sem vel hafa komið sér fyrir. 
Með seljunum (sambucus) eru litlar og misþroskaðar plöntur af ýmsum tegundum svo sem 
hélurifs(ribes laxiflorum)og furur (pinus). Umhverfis Ingólfstorg er röð af reynitrjám (sorbus) 
sem virðast dafna ágætlega. 

4.1.8 Birta
Hæð bygginga í Austurstræti er ekki ákjósanleg ef tillit er tekið til birtu í götunni. Húsaröð 
norðan megin skapar skjól í götunni og er því góð að mörgu leyti en hæð bygginga sunnanmegin 

við götuna lokar á stóran part þeirrar birtu sem 
gæti borist til götunnar á sólríkum dögum.  
Sunnan megin gætir sólar aðeins fyrri part 
dags en upp úr hádegi er skuggi þar ríkjandi. 
Norðanmegin er sól upp úr hádegi, þ.e. þegar 
sólin hefur náð yfir húsin norðanmegin eða 
þegar sólin hefur náð að lýsa inn eftir götunni. 
Torgin eru tiltölulega skuggalaus svo lítið þarf 
að taka tillit til þess við hönnun torganna.

4.2 SVÓT-greining
Ef skoða á þá möguleika sem Austurstræti hefur til að verða eitthvað meira en það er í dag 
er nauðsynlegt að vega og meta kosti og galla svæðisins og finna þannig út hvað hægt er að 
bæta og byggja á. Góð leið til að skoða þessa hluti er SVÓT greining. Í henni eru styrkleikar 
(S), veikleikar(V) og ógnir (Ó) svæðisins greindir og tækifærin (T) sem svæðið hefur upp á að 
bjóða eru skoðuð. Á stað sem er eins og Austurstræti og nágrenni, þ.e.a.s. svæði sem nú þegar 
eru í notkun, nýtist greiningin við að meta það og þær aðstæður sem svæðið hefur upp á að 
bjóða. Þannig fást útlistuð þau vandamál sem eru og þá styrkleikar og tækifæri sem eru dregin 
fram á skýran máta. Með því að nota SVÓT greiningu fær hönnuðurinn í hendurnar tól til að 
koma með lausnir á skipulagi og stjórnun sem viðhalda eiginleikum svæðisins á sem besta 
máta.(Bell, 1997)

4.2.1 Styrkleikar

 Lega landsins
 Staðsetning í Reykjavík
 Sagan
 Hefðin 
 Götumyndin

Mynd 4.7. Hæð bygginga valda skugga í Austurstræti.
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 Starfsemi allan sólarhringinn
 Fjölbreyttur hópur fólks sem að kemur
 Nálægð við Lækjatorg, Ingólfstorg og Austurvöll
 Lengd götunnar
 Hluti af “rúntinum”
 Tengingar við önnur svæði góð

4.2.2Veikleikar

 Kuldi
 Vindstrengur frá höfninni
 Ekki næg sól allan daginn
 Dimm skot
 Einhæf starfsemi Héraðsdómur og bankar í götunni
 Of háar byggingar
 Gráleitt umhverfi
 Sagan er einungis í húsagerðum
 Torgin tvö draga lítið af fólki að
 Engin dvalarsvæði til þess að dvelja á lengur en nokkrar mín. Nema yfir hásumarið
 Mikið af bílum í götunni

4.2.3 Ógnir

 Minnkandi verslun í kjölfar verslunarkjarna í úthverfum
 Offjölgun skemmtistaða í götunni
 Óvissa í uppbyggingu í nálægð við götuna
 Skemmdarverk skemmtistaðagesta í annarlegu ástandi
 Saga götunnar gleymist
 Friðun húsa minnkar möguleika á breyttri notkun

4.2.4 Tækifæri

 Gera götuna að göngugötu
 Setja reglur um starfsemi við götuna og auka þannig fjölbreytni
 Fjölga dvalarsvæðum
 Fjölbreytt lýsing jörð og loft
 Auka vægi menningar í götunni
 Gera torgin meira aðlaðandi 
 Bæta við torgi á vegmótum Pósthússtrætis og Austurstrætis
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 Setja upp skyggni/þak yfir Austurstræti til að minnka neikvæð áhrif veðurs 
 Byggja á sögu götunnar
 Tenging við tónlistarhúsið
(Bell, 1997)

4.3 Möguleikar á göngugötu í Austurstræti miðað við gildandi skipulög svæðisins
Eins og fjallað var um í kaflanum ,,Framtíðarhorfur“ er ljóst að stjórn Reykjavíkurborgar sér 
Austurstræti ekki fyrir sér sem framtíðar verslunargötu heldur er meira lagt upp úr því að starfsemi 
við götuna einkennist af fjölbreytileika eða eins og segir í Þróunaráætlun Reykjavíkur:

,,Í miðborgarkjarna er lögð áhersla á blandaða notkun. Engin ein notkun, önnur 
en smásöluverslun og matvöruverslun, má vera ríkjandi það er meira en 50% á 
götuhliðum jarðhæða skilgreindra götusvæða. Í þessu tilliti er litið á veitinga- og 
skemmtistaði sem sömu notkun.“ (Þróunaráætlun miðborgar Reykjavíkur, 
1999, 5)

Þótt að samkvæmt þessari skilgreiningu mættu öll hús í Austurstræti hýsa smásöluverslanir 
þá er staðreyndin önnur. Eins og sjá má í niðurstöðum kaflans ,,Dtarfsemi“ hér að framan, eru 
veitinga- og skemmtistaðir að taka yfir Austurstræti. Samkvæmt skilgreiningu yfir svæðið í 
Þróunaráætlun Reykjavíkur mættu ekki mikið fleiri slíkir staðir opna í Austurstræti þar sem þá 
færi hlutfall þeirra yfir 50%. Ljóst er því að sem göngugata með verslun ætti Austurstræti ansi 
erfitt að laða að sér kaupglaða gesti með svo lágt hlutfall verslunar. Ef slíkt ætti að geta gerst 
þyrfti Reykjavíkurborg að breyta flokkun svæðisins úr miðborgarkjarna yfir í verslunarsvæði 
en þá mætti hlutfall verslana ekki fara undir 50% af heildarstarfsemi gatna ef gatan yrði 
flokkuð sem aðalverslunarsvæði en 50% ef hún yrði flokkuð sem hliðarverslunarsvæði. Hér að 
neðan skoðum við 2 möguleika á göngugötum í Austurstræti, annars vegar „verslunarmiðaða 
göngugötu“ og hins vegar „afþreyingarmiðaða göngugötu“ Austurstræti sem verslunarmiðuð 
göngugata
 Verslunarmiðaðar göngugötur 
er sú tegund göngugatna sem 
við erum hvað vönust að sjá á 
verslunarferðum okkar erlendis. 
Meirihluti húsa við slíkar göngugötur 
hýsa verslunarstarfsemi og eru götur 
þessar ekkert ósvipaðar göngum 
verslanakjarna enda eru þær oft 
kallaðar „pedestrian malls“ á ensku.
 Þegar Austurstræti var 
göngugata á árunum 1973-1991 Mynd 4.8. Verslunargata.
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var hún verslunarmiðuð en verslunum þar hefur fækkað verulega eins og áður hefur verið 
fjallað um og því þarf mörgu að breyta ef hún að þjóna Reykvíkingum sem slík. Fyrsta 
skref í slíkum breytingum þyrfti að vera að auka verslun í götunni og breyta skilgreiningu 
hennar frá miðborgarkjarna yfir í verslunarsvæði, en götur eins og Laugavegur, Bankastræti 
og Skólavörðustígur eru til dæmis flokkuð sem slík. Þetta myndi að vísu fækka veitinga- og 

skemmtistöðum til muna en þó má grípa til 
aðgerða sem gætu dregið úr fækkun töluvert. 
Starfsemi Héraðsdóms, Landsbankans og 
Arion banka er eitthvað sem draga mætti 
verulega úr. Koma mætti fyrir annarri 
starfsemi á jarðhæð Héraðsdómshússins og 
opna húsið þannig út á götuna án gífurlegs 
tilkostnaðar en margir hafa gagnrýnt húsið 
fyrir lokun út á Lækjartorg og Austurstræti 

t.d. Andri Snær Magnason rithöfundur (Andri Snær Magnason, 2004) og Björn Bjarnason þá 
dómsmálaráðherra. (Björn Bjarnaon, 1995) Starfsemin sem kæmi í stað Héraðsdóms þyrfti að 
nýta glugga hússin og vekja athygli á þessu fallega og gamla húsi sem á sér mikla sögu. Með 
þeirri breytingu og byggingu nýrra húsa á brunareitnum á horna Austurstrætis og Lækjargötu 
væri komið líf á  þrjár hliðar Lækjartorgs sem mundi auðveldlega smita út frá sér yfir í 
Austurstræti. Eins væri hægt að gera við starfsemi Arion banka í Austurstræti þ.e. skipta honum 
út fyrir verslun sem jafnvel gæti einnig nýtt efri hæðir hússins. Með því að breyta um starfsemi í 
þessum tveimur húsum væri strax komið aukið líf í Austurstræti og nágrenni þar sem það mætti 
segja að búið væri að draga frá þær gardínur sem þessi hús hafa dregið fyrir út á götuna. Efri 
hæðir húsa í Austurstræti mætti nýta undir verslanir í stað skrifstofa líkt og byrjað er að gera 
á Laugarveginum. Með því fengist birta frá efri hæðum húsanna og þannig yrði gatan bjartari 
á dimmum kvöldum. Landsbankahúsið 
í Austurstræti myndar vegg út á  götuna 
en þar sem gluggar þeirrar byggingar 
ná ekki niður að götu hentar hún 
ekki jafn vel til að hýsa verslun og 
byggingar Arion banka og Héraðsdóms. 
Landsbankahúsinu mætti þó breyta í safn 
eða menningarmiðstöð miðbæjarins, 
einhver starfsemi af slíku tagi ætti að 
draga að sér fjölda ferðamanna auk 
Íslendinga í bland. 
 Að þessi hugarfarsbreyting eigi sér stað í huga borgarstjórnar varðandi Austurstræti 
hlýtur að teljast ólíklegt þar sem Laugavegurinn er aðalverslunargata Reykjavíkur og þrátt fyrir 
að starfsemi á honum hafi drabbast niður vegna efnahagshruns og opnunar verslunarkjarna 

Mynd 4.10 Arionbanki í Austurstræti.

Mynd 4.9 Héraðsdómur.



35

þá virðist Reykjavíkurborg ætla að halda í verslunina á honum. Því er líklegra að starfsemi 
í Austurstræti muni í framtíðinni halda áfram að þróast í þá átt að verða „afþreyingarmiðuð 
gata“

4.4. Ný þróunaráætlun fyrir Austurstræti og nágrenni

4.4.1. Skilgreining 
Lögð verður áhersla á blandaða notkun. Þá er ekki leyfilegt að vera með eina starfsemi meira 
en 50% nema smásöluverslanir. Starfsemi sem ekki byggir á verslun má ekki vera á götuhliðum 
jarðhæða götunnar. Hægt verður að sækja um undanþágu ef talið er að starfsemin auki á líf í 
götunni. 

4.4.2. Stefnumið 
Í þróunaráætlun Reykjavíkur kemur fram að engin ein notkun megi vera ríkjandi og bera verði 
að halda jafnvægi meðal notkunar þeirrar starfsemi sem er í borgini. Hvað varðar Austurstræti 
þá mætti taka það fram að hvorki Héraðsdómur né bankar séu starfsemi sem á við götu sem 
þessa í dag. Hvað varðar bankana er að aðsókn í þá hefur minnkað talsvert frá því sem áður var 
með t.d aukinni notkun netsins og heimabanka auk aukinni þjónustu á þessu sviði. 
 Ef til þess kemur að rífa þurfi hús skal stuðlað að því að gera grænt svæði í stað þess að 
byggja upp á nýtt til þess að auka á græn svæði miðborgarinnar og minnka skuggamyndun. Ef 
til kemur að mörg hús t.d brenna má einungis verða uppbygging 60%  og nýja byggðin verður 
lágreist, þar sem ekki verður byggt verður ræktaður garður sem opinn verður almenningi. 
 Þegar viðhald bygginga er þörf að utanverðu sem snýr að götu, verður tiltekið efni sem 
notað er hvort sem það er málning eða plötur verður það að vera ljóst yfirlitum til þess að lýsa 
upp götumyndina. 

4.4.3.Stefnumarkandi ákvarðanir
Staðið verður vörð um sögu miðbæjarins, hönnunartillögur um úrbætur verða að taka tillit til 
svæðisins í heild og þá sögu sem gatan hefur.
 Stuðla verður að líflegu umhverfi þar sem að góðviðrisdaga eru nýttir til skemmtana 
þar sem að t.d leikarar kynna verk sín, skemmtanir sem hvetja börn til þess að koma á svæðið, 
útimarkaðir verða starfræktir og sölutjöld verða reist þegar tækifæri gefast. Stuðlað verður að 
lifandi umhverfi í Austurstræti. 
 Styrkir verða veittir fyrir ákveðnum verkefnum sem taldir eru lífga upp á umhverfið og 
starfsemi götunnar. Einnig verða styrkir veittir til þess að viðhalda húsum til þess að ná að lýsa 
upp þá götumynd sem nú er í Austurstræti, Pósthússtræti og á Lækjartorgi.
 Fjölbreytt notkun í miðborgarkjarnanum Austurstræti,Pósthússtrætoi og Lækjartorgi.
Þetta svæði er heppileg staðsetning fyrir nýtt hjarta miðbæjarins. Mikilvægt er að stuðla að 



uppbyggingu þess á sem fjölbreyttasta hátt.
 Á þessu svæði er rík saga arkitektúrs og er að finna þar alla helstu stíla  sem finna   má 
á höfuðborgarsvæðinu
 Að hafa skýra nýtingarmarkmið varðandi jarðhæðir sem snúa að götu og efrihæðum húsa. 
Til þess að nýta byggingar sem fyrir eru til hins ýtrasta og einnig til þess að þær byggingar sem 
reistar veða í framtíðinni verða reistar með ákveðinni starfsemi og með ákveðnum ákvæðum 
s.s hæð, lögun, stíl og lit. 

4.4.4. Atvinnustarfsemi í hjarta miðborgarinnar
Mikilvægt er að fjölbreytt og lifandi atvinnulíf ríki á svæðinu.
 - Stýra þaf því að veitinga og kaffihús verða sunnanmegin við götuna og að verslanir  
    verða norðan megin við götuna.
 - Engin  þjónustufyrirtæki né opinberar stofnanir verða reknar á jarðhæð sem snúa að  
    götunni. 
 - Hvetja fyrirtæki sem þegar eru fyrir í götunni að færa starfsemi sína út á við í   
    götuna. 

4.4.5. Íbúðarhúsnæði á svæðinu
Stuðla á að efrihæðir verði nýttar fyrir fyrirtæki, vinnustofur og búsetu til þess að glæða lífi á 
efri hæðir bygginganna. Reynt verður eftir bestu getu að mæta þörfum íbúa, verslana og þeirrar 
starfsemi sem er á kvöldin og á næturnar. 

4.4.6. Notkun
Nýting götuhliðar jarðhæða í miðborginni
Á þessu svæði er stuðlað að blandaðri notkun með þeim kvöðum að starfsemin má ekki vera 
þjónustufyrirtæki eða opinberstofnun nema að starfsemi hennar muni lífga upp á götumyndina 
og auka á aðsókn svæðisins. Þá má engin ein starfsemi vera ríkjandi eða yfir 50% af götuhlið 
nema smávöruverslanir. Þessar kvaðir eru til þess að ekki verði ráðandi ein tegund starfsemi, 
til þess að þjóna sem stærstum kúnnahóp og lengja opnunartíma í götunni. 
 Stuðlað verður að því að starfsemi geti fært sig út á göturnar og á völdum dögum verða 
sett upp sölubásar þar sem að hægt verður fyrir búðir að auka á starfsemi sína. 

4.5 Austurstræti sem ,,afþreyingarmiðuð göngugata“
Með orðtakinu afþreyingarmiðuð göngugata er átt við göngugötu sem fólk sækir í til að drepa 
tímann, fara á kaffihús, fara út að borða eða bara láta sjá sig og sjá aðra. Eins og Austurstræti 
er í dag hentar gatan mjög vel til þess að verða „afþreyingarmiðuð göngugata“. Mikið er þar 
um kaffihús, veitinga- og skemmtistaði eins og sjá má í kaflanum ,,Starfsemi”. Engra breytinga 
væri þörf á Þróunaráætlun eða nokkru skipulagi til að þetta gæti gengið í gegn. Vægi þessara 
staða mætti þó ekki verða of mikil þar sem hætta væri á að gatan yrði þá tómleg snemma á 
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daginn. Verslun í bland við veitingasölu þyrfti að vera á staðnum og líklegast væri best að 
fara milliveginn og hafa starfsemi: 50% veitingasölu og 50% verslun. Þetta ætti að verða til 

þess að gatan yrði nýtt stærstan part 
sólarhringsins þar sem veitingastaðir 
yrðu opnir seint fram á kvöld og 
skemmtistaðir á næturnar en verslanir 
opnar fyrri part dags. Til þess að auka 
á fjölbreytni í götunnu er mikilvæt að 
verslanir, veitingahús og önnur þjónusta 
sé af fjölbreyttum toga til þess að sem 
flestir geti sótt götuna en ekki einungis 
þraungur hópur fólks. 
  Verslun færi betur norðan megin 
við götuna þar sem  sól  er meiri og skjól 

gott, þetta ætti að fá fólk til þess ganga á milli verslana en sunnan megin væru veitingastaðir. 
Það kann að hljóma skringilega að segja að starfsemi veitingastaða færi betur í skugga en þetta 
er vegna þess að í flestum húsum sem eru sunnan megin við götuna og eru í skugga er hægt 
að nýta svæði hinum megin við húsin sem útisvæði, dæmi um þetta eru Hressingarskálinn 
en hann hefur garð á bak við og Kaffi París og English Pub en þar eru útisvæði sem snúa 
út að Austurvelli. Það sama gildir um „afþreyingarmiðaða göngugötu“ og „verslunarmiðaða 
göngugötu“ að nauðsynlegt er að breyta starfsemi Arion banka og Héraðsdóms til auka líf 
í götunni og færi líf upp á efri hæðir húsanna. Húsnæði Arion banka og Héraðsdóms væru 
kjörin til að auka vægi verslunar í götunni og mikilvægt er að færa starfsemi á efri hæðir 
bygginga í Austurstræti til þess að lýsa götuna upp á kvöldin, þá verður gatan ekki eins dimm 
og drungaleg. 
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5.0 Niðurstöður

Ljóst er að Austurstræti er ein elsta gata Reykjavíkur. Þrátt fyrir miklar breytingar á henni í 
gegnum tíðina hefur hún enn að geyma gríðarmikla sögu um Reykjavík sem borg og  hvernig 
hún hefur þróast úr litlu sjávarplássi í að verða höfuðborg landsins. 
 Sagan sem gatan hefur að segja er sögð í malbikinu en gatan er sú fyrsta sem 
malbikuð var á Íslandi, sagan er sögð í húsunum en Austurstræti hefur í dag að geyma 
flesta byggingastíla sem sjást í Reykjavík. Austurstræti hefur verið sérstök alveg frá því að 
Reykjavík fór að vaxa og haft misstór hlutverk allan þann tíma. Hún hefur verið göngugata, 
hluti af „rúntinum”. Vegna allra þessa þátta er mikilvægt að halda í sögulegt gildi götunnar og 
varðveita það um ókomin ár. 
 Sem göngugata gæti Austurstræti skapað sér mikla sérstöðu innan Reykjavíkur. 
Gatan gæti orðið aðal afþreyingargata Reykjavíkur og miðpunktur menningar- og 
ferðamálastarfsemis í Reykjavík. Gatan hefur nærri allt til brunns að bera eins og hún er í dag 
en litlu þarf að breyta til að eitthvað stórt geti gerst. Það eru ekki margar götur í heiminum 
sem hafa starfsemi allan sólarhringinn en þá er það verslanir og þjónusta sem eru opnar, 
veitingahús eru starfrækt á kvöldin og  eru það síðan skemmtistaðir sem opnir eru á næturnar. 
Gatan hefur þar af leiðandi grundvöll til þess að byggja upp öfluga starfsemi sem gæti leitt til 
þess að vera einskonar hjarta Reykjavíkur. 
 Leggja þyrfti upp með fjölbreytni í verslun, veitingahúsum og líflegu skemmtanalífi. 
Lagt væri upp úr því að gatan yrði afþreyingargata. Þar sem að fólk getur komið kíkt í búðir, 
séð aðra og látið aðra sjá sig, hugsað er þá er til þess að fjölskyldan geti komið eitt deginum, 
þá bæði á Austurstræti og í nágrenni, kíkt á kaffihús og út að borða. Þá er einkar mikilvægt að 
halda utan um það hlutfall sem verslanir og veitingasölur hafa til þess að halda í jafnvægi og 
mannlífi allan sólarhringinn. Ekki þarf að skapast togstreita á milli þessara flokka ef rétt er að 
staðið að skipulagningu þeirra. 
 Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að hugsa fyrir staðsetningu verslanna og 
veitingastaða og er þá réttara að útisvæði sem veitingastaðir geta nýtt sér séu sólarmegin til 
þess að staðirnir geti boðið upp á þjónustu úti og inni. Sól er einnig heppileg fyrir verslanir 
þar sem birta og sólarljós gerir þeim fært að færa starfsemi sína út og glæða þannig lífi í hana 
á daginn auk þess sem sólarljós á innganga verslanna gerir þær meira aðlaðandi. 
 Mikilvægt er að starfsemi breytist í einstökum húsum, þá sérstaklega Héraðsdómi og 
Arion banka. Ekki er endilega þörf á að flytja starfsemi þeirra úr götunni, einfaldlega væri 
hægt að færa alla starfsemi þeirra á efri hæðir og gera þannig jarðhæðum húsanna möguleika 
á að hýsa einhvers konar starfsemi af öðrum toga sem kæmi götunni til góða og eflt gæti líf í 
götunni. Engu að síður væri líka hægt að flytja alla starfsemi banka og Héraðsdóms úr götunni 
og hefði það líklegast meiri árangur í för með sér. 
 Með tilkomu göngugötu í Austurstræti gæti gatan orðið einskonar endapunktur 
Laugavegsins þar sem að fólk gæti stundað verslun á Laugaveginum og gengið hann og endað  
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verslunarferðina í Austurstræti. Þegar þangað væri komið gæti fólk tyllt sér niður á torgin, sest 
inn  á kaffihúsin og notið menningarinnar í nýju hjarta Reykjavíkur. Göngugata í Austurstræti 
myndi þannig ekki bara vera góð fyrir þróun Austurstrætis heldur gæti hún líkað virkað sem 
vítamínsprauta fyrir verslun á Laugaveginum og Skólavörðustíg. 
 Torgin eins og þau eru í dag mætti líka nýta á aðra og fjölbreyttari vegu en þau eru 
nýtt í dag. Ingólfstorg er vel til þess fallið að haldnir séu þar tónleikar. Bæði eins og þeir hafa 
verið haldnir hér áður þar sem svið er sett upp við Aðalstræti en einnig þannig að sviðið væri 
sett upp á Veltusundi og sneri að Austurstræti. Fólk myndi þá raða sér upp eftir Austurstræti 
og alveg að Lækjargötu, dæmi um svona tónleikaskipulag eru t.d. Live 8 útitónleikarnir í 
Siegessäule í Berlín. Halda mætti hátíðir eins og  Gaypride, Menningarnæturtónleikaana og 
17.júní hátíðarhöld í Austurstræti og auka þannig líkurnar á skjóli þar sem auðveldara væri að 
mynda skjól í Austurstræti ef gatan væri ekki ekin. Þannig mætti auka á fjölda útitónleika í 
Reykjavík auk þess hægt væri að hafa þar stóra skjái þegar mikið lægi við eins og landsleikir í 
íþróttum eða Eurovision svo dæmi séu tekin. 
 Ef Austurstræti og Pósthússtræti verða að göngugötum gæti það verið fyrsta skrefið 
í bíllausum miðbæ. Er það góð ímynd fyrir borgina í heild sinni þar sem að maðurinn fengi 
meira rými í stað bílsins sem ætti að virka hvetjandi á fólk að drífa sig út til að upplifa 
miðbæinn og allt það sem hann hefur upp á að bjóða. Krakkar úr úthverfum gætu lært meira 
um sögu borgarinnar. Auðvelt væri að mynda stemningu á bíllausum strætum. Þegar talað er 
um að lokun þessara gatna fyrir umferð gæti verið fyrsta skrefið er verið að tala um að þessar 
götur væru hentugur byrjunarreitur á umferðarlokunum vegna staðsetningar þeirra, mikilvægis 
og nálægðar við nærliggjandi torg og opin svæði. 
 Ef lokanir Pósthússtrætis og Austustrætis ganga vel væri mögulegt að þær myndu 
smita út frá sér og verða til þess að götur á borð við Veltusund, Hafnarstræti, Kirkjustræti og 
Aðalstræti yrðu einnig lokaðar fyrir umferð. Þannig myndi með tímanum myndast rými sem 
frátekið væri sérstaklega fyrir fólk og þeirra þarfir en ekki vélknúin farartæki.
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6.0. Hönnunartillaga

Sagan sem  Austurstræti býr yfir og staðsetning götunnar á höfuðborgarsvæðinu auk torga í 
kringum hana, leiddu að þeirri niðurstöðu að Austurstræti sé hentug sem göngugata með 
afþreyingu að markmiði og áhersluastriði. Einnig studdu kostir, gallar, ógnir og tækifæri  SVÓT 
greiningarinnar þá niðurstöðu.  Austurstræti er að okkar mati best staðsetta gata Reykjavíkur og 
býr hún yfir möguleikum til að verða eitt helsta stolt hofuðborgarsvæðisins. 
 Í götunni eru aðstæður fyrir mikila grósku í veitinga- og kaffihúsa starfsemi og því 
þarf litlu að bæta við til að starfsemi þar sé til fyrirmyndar. Í grófum dráttum álítum við að það 
sem að þyrfti að breytast til að gatan yrði vel heppnuð sem afþreyingarmiðuð göngugata er að 
götunni þyrfti að loka fyrir umferð og afmá um leið ummerki um umferð, bílastæði og allt sem 
nýtt er í dag til að aðskilja gangandi umferð frá akandi og setja skýra stefnu í þróunaráætlun. 
 Nauðsynlegt er að gera breytingu á hönnun götunnar.  Á sama tíma og þetta væri gert 
væri kjörið að endurhanna Lækjartorg og mynda þannig tengsl á milli Lækjartorgs, Austurstrætis 
og Ingólfstorgs. 
 Eftir að hafa unnið SVÓT-greiningu á svæðinu var fengin sú niðurstaða að Lækjartorg 
sé einkar einsleitt og hafi ekki upp á mikla afþreyingu að bjóða, það er tómlegt og grátt og fátt 
á því sem hvetur til notkunar á torginu. Nýlega var settur þar upphækkaður grasbali en hann 
virðist vera lítið notaður. Einnig er mikill vindstrengur sem myndast á svæðinu auk mikils 
skugga sem kemur af nærliggjandi húsum.
 Virðist þó vera betri hönnun á Ingólfstorg og er meira um notkun á því svæði, þó mest af 
tveimur hópum. Annars vegar eru það hjólabrettafólk sem stundar íþrótt sína á vorin og sumrin, 
hins vegar eru það mótorhjólafólk sem hefur myndað sér samkomustað við enda Ingólfstorg,  
við enda Austurstrætis. Báðir þessir hópar gefa torginu líf en því miður fæla þessir hópar líka frá 
þar sem mikil fyrirferð getur oft verið í hjólabrettaiðkendum og geta þeir myndað ys á torginu 
sem getur verið sumum til  ama. Mótorhjólafólki á það til að fylgja hávaði þar sem læti í hjólum  
geta verið mikil þegar þau leggja leið sína að samkomustaðnum.
 Með hönnunartillögu þessari viljum við ná því fram að í Austurstræti verði vettvangur 
fyrir fólk sem að ekki endilega á erindi á staðinn heldur vill koma sjá aðra og láta sjá sig, 
einnig viljum við að þarna verði gata með fjölbreytta starfsemi til þess að laða að fjölbreyttan 
kúnnahóp auk þess sem að áhersla verður lögð á fjölbreyttar verslanir til þess að fleira fólk eigi 
erindi á svæðið. 
 Í þessu nýja hjarta Reykjavíkur verður hægt að ganga niður Laugaveginn sem er 
aðalverslunargata Reykjavíkur. Þegar komið er á Lækjartorg er hægt að tylla sér í sólina,  kíkja 
á kaffihús í Austurstræti eða fara inn á veitingastað, á kvöldin og á næturnar er hægt að fara út 
á lífið og dansa fram undir morgun þangað til að morguntraffíkin tekur aftur við. 
 Þessi starfsemi skapar sér sérstöðu ekki bara á Íslandi heldur um allan heim þar sem 
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að ekki á mörgum stöðum er blandað saman veitingastöðum, verslunum og skemmtistöðum á 
einni sömu götunni. 
 Þessi staður verður hannaður með börn, fjölskyldur, ungt fólk og eldri borgara í huga. 
Á hverju götuhorni verður ný upplifum sem gaman er að sjá eins og skilti sem nýta má til að 
setja upp myndlistasýningar, það verða styttur af fólki sem er við eina og aðra iðju á Lækjartorgi 
verður reist kaffihús sem hægt verður að sitja ofan á þakinu og í skálinni í kring.
 Til þess að tengja saman Lækjartorg, Austurstræti og Pósthústorg er unnið með form og 
element sem tekin eru úr íslenskri náttúru eins og stuðlabergsform, bæði í Pósthússtræti og á 
Lækjartorgi má finna ljósgeisla sem eru eins og stjörnur á himni, hliðið inn á Lækjartorg minir 
á norðurljósin og síðan eru stálstangirnar eða vindbrjótarnir sem bæði eru staðsett á Lækjartorgi 
og í Pósthússtræti minna á hamrabelti. 
 Lagt verður upp með að mynda nýtt hjarta miðborgarinnar með áherslu á tiltekið svæði, 
frá Lækjartorgi að Ingólfstorgi. Áhersla verður verður lögð á að svæðið í heild og gatan verði 
hönnuð sem afþreyingargata.
  Þetta svæði varð fyrir valinu vegna þess hversu vel það er staðsett innan 
höfuðborgarsvæðisins, væri heppilegt að stærð, gatan er ekki löng og ekki er erfitt að ferðast á 
milli svæða,  á þessu svæði er mikil saga sem rekja má aftur til Ingólfs Arnarsonar. 
 Mikilvægt er að varðveita einn elsta stað Reykjavíkur og efla umgengni og notagildi 
miðbæjarins. Þá ekki einungis til verslunar heldur einnig til afþreyingar og skemmtunar.   
 Verkefnið felst helst í því að hanna nýtt útlit á því svæði sem tekið var fram hér að ofan. 
Hanna þarf hvert svæði fyrir sig með það að leiðarljósi að svæðin tengist á einn eða annan hátt. 
Þá með svipuðum elementum, formum eða lýsingu. Mikilvægt er að skoða vandamál hvers 
svæðis fyrir sig, greina það og gera hönnunartillögu í samræmi við þau vandamál sem voru 
fundin en gæta þess að ekki sé gengið á verðmæti umhverfisins eins og t.d húsin en þau hafa að 
geyma mikla sögu.
 Gæta þarf þess að draga ekki athyglina frá fegurð húsanna í götunni en um leið búa 
til hlýlegt umhverfi sem hægt er að ferðast um óhindrað og leyfa fólk að upplifa mannlífið í 
götunni og það sem er að gerast í kring. 
Hér að neðan er farið yfir hvert svæði fyrir sig og fjallað um vandamál svæðanna í dag og þær 
lausnir sem við notum við hönnun okkar á svæðinu. 
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6.1. Lækjartorg
Lækjartorg er fyrsta svæðið sem komið er inn á þegar gengið er yfir Lækjargötu þetta er einskonar 
andlit svæðisins eða framhlið. 
          Markmið hönnunarinnar er 
að búa til svæði sem býður fólk 
velkomið. Með ýmsum útfærslum 
er búin til spenna sem hvetur 
fólk til þess að fara lengra inn á 
svæðið. Ljósaútfærslur auka á 
upplifunargildið þegar gengið er inn 
í torgið eða fram hjá því, hvort sem 
það er að degi til eða að næturlagi. 
Eftir fremsta megni er reynt að lífga 
upp á svæðið og búa svo um að saga, menning og fyrri tímar samtvinnist í nútímanum. 
 Bílaumferð verður ekki leyfð á svæðinu eins og áður hefur komið fram en hægt verður 
að komast inn á svæðið á bílum ef upp kemur eldur, sjúkrabíll þarf að komast að eða þess 
háttar.
 Mesta breytingin sem gerð er á torginu er að það er komið á tvær hæðir.  Hækkun 

eða pallur/kaffihús er á torginu sem 
er hæstur við miðju þess. Við húsið 
sem áður var strætóstoppistöðin við 
Lækjartorg og Héraðsdóm er engin 
hækkun en hækkar síðan jafnt og þétt 
að miðju torgsins. Þessi tiltekni pallur 
er hugsaður til þess að fólk geti gengið 
þarna yfir, án þess að stoppa, þar er hægt 
að setjast niður. Pallurinn getur virkað 
sem svið þá bæði fyrir útifundi eða fyrir 
hljómsveitir og minni viðburði. Veggir 

pallsins eru úr gleri og er starfrækt kaffihús  undir pallinum, þá er innangengt inn í kaffihúsið 
frá skálinni en einnig verður hægt að sitja upp 
á pallinum og drekka kaffi frá kaffihúsinu. Upp 
á pallinn/kaffihúsið er hægt að fara upp með 
hjólastóla auk þess sem að aðgengi er fyrir alla 
niður í skálina. Þegar skuggar varpast yfir torgið  
er unnið með sjónarspil frá ljósum. Þá bæði sem 
koma frá kaffihúsinu auk ljósa sem eru í skálinni.  

Mynd 6.1 Hið nýja Lækjartorg.

Mynd 6.2  Kaffihúsið, skálin og boginn.

Mynd 6.3 Horft að kaffihúsinu.
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Mikið flæði og samspil er með torg 
og hús þar sem að rýmin renna saman 
í eitt.                                     
Þessi pallur gengur síðan í boga sem 
færist niður á við og myndar skál sem 
virkar sem hringleikahús en þar er 
hægt að setjast niður. Við það að færa 
þessa skál niður er verið að mynda 
skjól fyrir hvössustu og köldustu 
áttinni sem kemur úr norðri .

6.1.1. Bogahlið og lýsing 
Við aðalinngang svæðisins, þar sem í dag er hlið og akandi umferð fer um verður bogahlið sem 
verður alsett skjám að innanverðu. Á þessum skjáum verður hægt að horfa á norðurljósin. Mikið 

verður lagt upp úr lýsingu á torginu 
en einnig verður punktalýsing fyrir 
framan hringleikahúsið sem teygja 
sig til suðurs. Einnig verður grænhvít 
lýsing í sætum hringleikahússins 
sem er tenging við norðurljósin í 
hliðinu. Með því að hafa bogann 
er verið að auka á upplifunarþátt 
almennings þegar gengið er inn 
á torgið. Þetta element á að brjóta 
upp þá beinu sjónlínu sem nær upp 

Bankasrtæti. Ennig er verið að afmarka þetta tiltekna svæði því veggir umlykja það á allakanta 
nema þetta svæði. Þá er mikilvægt að gera kennileiti því það vantar fyrir þetta svæði. Í dag eru 
helstu kennileiti Héraðsdómshúsið og svarta húsið sem er ekki jákvæð ýmind fyrir svæðið í 
heild sinni.

6.1.2. Húsin
Með ljósum á efri hæðum og ljósari klæðningum á 
húsum er verið að lengja líftíma torgsins og svæðisins 
í heild vegna þess að á þessu svæði er mikið um háar 
byggingar og því mikið um skugga. 
 Húsið sem áður hýsti strætóstoppistöðina við 
Lækjartorg verður klætt að nýju og skal það vera í 

Mynd 6.4 Pallur og kaffihús sem leiða niður í skálina.

Mynd 6.5 Boginn í Lækjartorgi.

Mynd 6.6 Brunastiginn klæddur pallíettum.
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hvítum eða ljósum lit að mestu auk þess sem að pallíettum verður komið fyrir utan á brunastiga 
hússins. 

6.1.3. Hellulögn 
Allar hellur verða fjarlægðar af svæðinu, í staðinn 
koma bjartari hellur til þess að lífga upp á umhverfið. 
Einnig verða mismunandi útfærslur á hellulögn á 
pallinum eða sexhyrnd hellulögn. Það form er sótt í 
íslenska náttúru eða stuðlaberg en það form gengur 
áfram í Austurstræti sem stuðlabergs stöplar. 

6.1.4. Gróður
Gróður á svæðinu verður einfaldur eða reynitré (Sorbus aucuparia) röð sem er staðsett á milli 
Lækjargötu og Lækjartorgs. Haldið er í einfaldan gróður til þess að vera ekki með of flókið 
samspil borgarumhverfis og gróðursamsetningar. Reynitréin eru einnig kjörin fyrir þetta 
umhverfi þar sem þau geta verið borgartré, eru harðgerð og þola mengun. 

6.1.5. Stuðlaberg, sýningaskilti og styttur
Til þess að auka á menningargildi götunnar 
og bjóða upp á viðburði í götunni verður hægt 
að setja upp sýningaspjöld í götunni. Þá verða 
stuðlabergsstöplar bæði við Héraðsdóm, við 
ljósastaura og í Pósthússtrætinu í tveimur 
stuðlabergsstöplum verða göt sem hægt verður 
að koma fyrir ákveðnum spjöldum, á þessum 
spjöldumverða settar upp t.d ljósmyndasýningar 

eins og hafa verið á Austurvelli. Þegar það eru ekki sýningar þá nýtast þessir stöplar til þess að 
tylla sér á á meðan beðið er eftir því að konan klári að versla í búðinni.   
 Styttur af mannfólki í raunstærð verða 
á víð og dreif um svæðið. Þessar styttur verða 
að gera eitthvað ákveðið eins og maður að 
ganga, kona með börn, maður sem situr á 
bekk og þess háttar. Þetta er einkum hugsað 
til þess að vekja kátínu hjá vegfarendum sem 
eiga leið hjá. Auk þess sem að skapað er líf í 
götunni. 

[Academic use only] 

Mynd 6.7 Hellulögn á Lækjartorgi.

Mynd 6.8 Stuðlaberg og sýningarspjöld.

Mynd 6.9 Styttur af fólki lífga upp á götumyndunina.
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6.1.6. Vindur og veður
Mikill vindur er ríkjandi á Lækjartorgi og kemur hann helst á milli Hafnarstrætis 20 (fyrrum 
strætóstoppistöðvar við Lækjartorg) 
og Austurstrætis 19 (Héraðsdóms). 
Leggjum við til að settir verði upp 
vindbrjótar sem eru málmstangir. 
  Þetta er gert til að draga 
allverulega úr vindinum og mynda 
aukið skjól fyrir norðanáttinni sem er 
bæði hvöss og köld. Á milli Lækjargötu 
og Lækjartorgs verður trélengja til þess að auka á skjól á torginu. Þessi gróður ætti að hjálpa við 
að leiða norðanáttina framhjá Lækjartorgi og einnig draga úr austanáttinni sem er algengust en 
ekki mjög hvöss. 
 
6.1.7. Breytingar á einsleitu torgi
Þetta stóra einsleita hellulagða torg er brotið upp á ýmsan máta. Þá er bæði gerður pallur/
kaffihús og hálfhringlaga skál eða hringleikahús til þess að auka á skjól og auka upplifunargildið 

á svæðinu. Uppi á þaki kaffihússins er 
hægt að halda tónleika, sitja á kaffihúsinu 
og halda útifundi.Pallurinn er hellulagður 
með sexhyrndu munstri til þess að 
fá tengingu við stuðlabergið sem er í 
Austurstræti auk þess að fólk geri sér 
grein fyrir því að það er statt upp á hæsta 
stað torgsins. Meðfram húsunum í kring 
er ekki nein hækkun, en hækkunin á sér 
stað í rampi sem hækkar jafnt og þétt. 

Hægt verður að fara upp og niður tröppur á hliðinni sem snýr að Lækjargötu auk þess sem 
að tröppur eru niður í skálina. Hægt að fara niður rampinn sem hallar niður að húsunum, með 
þessum aðgerðum er verið að gæta þess að aðgengi sé fyrir alla. Hliðin sem að snýr að skálinni 
er með gler grindverki vegna þeirrar hæðar sem er niður á stétt. Þetta er gert til þess að auka  
öryggi fólks sem dvelur á pallinum.  
 Beint á móti torginu er Stjórnarráðið og verður það í sjónhæð þegar setið er á efstu 
tröppu hringleikahússins og verður það þá í sjónlínu, líka þegar setið er upp á pallinum eða 
kaffihúsinu. Mikilvægt er að tengja eitt helsta hús borgarinnar við torgið. 
 Aðalinngangur torgsins er um boga sem alsettur er skjám sem sýna norðurljósin. 
Þessi bogi á tengingu við punktalýsingu sem er bæði í skálinni og á Pósthústorgi. Sú lýsing 

Mynd 6.10 Vindbrjótar við Lækjartorg.

Mynd 6.11 Séð inn á torgið frá Lækjargötu.
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minnir á stjörnur á himni. Á kvöldin, næturnar  og yfir vetrartímann hafa þessi element sterkt 
upplifunargildi. 

6.1.8. Torgið í dag og starfemi
Líklegt er að torgið sé lítið notað í dag vegna 
hvassviðris og gráleits umhverfis. Mælum við 
með að starfsemi Héraðsdóms verði færð á efri 
hæðir hússins eða færð í burtu. Húsið mætti t.d. 
nýta sem verslunarhúsnæði, það ætti að draga 
að fleira fólk og vekja meiri gleði meðal gesta 
svæðisins en núverandi starfsemi gerir. 
 Ný hönnun ætti að vekja líf á torginu þar 
sem aukið skjól og líflegra umhverfi ætti að draga 
fleiri gesti að svæðinu og þannig lífga upp á torgið en fátt gefur svæðum meira líf en fólk af öllu 
tagi. 
 Eins er líklegt að göngugata dragi fleira fólk að svæðinu og er hugsunin á bak við alla 
hönnun í þessu verkefni að fólk vilji fá rými þar sem það fær að vera í friði frá bílum og þeim 
hávaða og mengun sem þeir valda. Það sem reynt er að ná með þessum breytingum okkar á 
Austurstræti og nærliggjandi torgum er að koma á keðjuverkun, sem felst þá helst í því að  
ný göngugata auki líf í götunni, sem auki líf á kaffi- og veitingastöðum sem eykur verslun á 
svæðinu, þá eykst líf í götunni.

6.1.9. Lítil tengsl við aðra staði
Í dag er Lækjartorg frekar einangrað þar sem umferðargatan lokar á milli Lækjartorgs og 
suðurhliðar Austurstrætis, Héraðsdómshúsið lokar líka mikið á Lækjartorg þar sem ekki sést 
frá Lækjartorgi til norðurhliðar Austurstrætis. 
 Umferðarakreinar sem verða teknar úr Austurstræti verða til þess að ekkert verður til staðar 
sem lokar á sjónlínu á milli Lækjartorgs 
og suðurhliðar Austurstrætis. 
Erfiðara er að leysa tengslaleysi við 
norðurhlið Austurstrætis þar sem 
Héraðsdómshúsið er þar mikill veggur 
á milli. Við  reynum því að mynda 
tengsl fyrir hornið á Héraðsdómi 
með því að setja bekki og mynda 
dvalarsvæði við suðurhlið Héraðsdóms þar sem þar er skjólgott og bjart. Þessi tengsl ættu að 
tengja Lækjartorg betur við Austurstræti og þannig nærliggjandi svæði. 

Mynd 6.12 Aukið líf á Lækjartorgi.

Mynd 6.13 Horn Héraðsdóms bætt.
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 Einnig er punktalýsing sem er í skál 
hringleikahússins.  Þessa sömu punktalýsingu er 
að finna á Pósthústorgi auk þess sem að stuðlabergs 
hellulögn er að finna í pallinum á Lækjartorgi 
sem gengur áfram í stuðlabergi í Austurstræti. 
Í Kolasundi eru málm stangirnar sem finna má 
í Pósthússtræti. Reynt er að hafa tengingar á 
milli svæðanna til þess að ná heildarútliti sem 
samræmist. 

6.1.10. Héraðsdómur
Eins og áður var sagt stingum við upp á því að sú starfsemi sem fram fer í Héraðsdómi í dag 
verði færð á efri hæðir eða flutt algjörlega í burtu frá svæðinu. Nýta mætti t.d. jarðhæð hússins 
eða húsið allt sem verslunarhúsnæði. Þetta ætti að auka á fólk streymi og gera torgið líflegra þar 
sem dómshús hefur lítið að gera í hjarta miðbæjarins að okkar mati. 
 Einnig mætti leigja þetta hús til nema sem stunda listir eins og í LHÍ þar sem að þarna 
gæti verið vinnuaðstaða listamanna þá væri hægt að blanda saman starfandi listamönnum og 
nemum. Þá væri komin meiri umgangur í kringum húsið, hægt væri að vinna þar langt fram á 
kvöld og ekki ólíklegt að fólk nýti torgið til þess að borða nestið sitt og setjast á kaffihús sem 
eru þarna í kring. 

6.1.11. Nýting á því sem fyrir er
Til þess að skapa nýtt umhverfi og nýjan anda staðar verða þær hellur sem eru á staðnum 
ekki nýttar helstur verða fengnar ljósari og minni hellur í staðinn. Steinarnir sem í dag mynda 
gróðurbeðin verða nýttir í að mynda sexhyrningana á pallinum en í kringum þá þ.e í rampinum 
verður ljósari steinn notaður. Þessir sömu steinar verða einnig nýtir í dekkri hellulögn á 
Pósthússtræti   Steinarnir í beðunum eru nýttir bæði vegna þess að þeir hafa verið á 
þessu svæði í langan tíma auk þess sem að þeir eiga vel við húsin í kring eins og t.d Héraðsdóm, 
Apótekið og Landsbankann.  
    

Mynd 6.14 Punktalýsing í Pósthús-og Lækjartorgi.

Mynd 6.15 Sameiginleg element á svæðinu.
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6.2. Austurstræti 
Austurstræti er gatan sem tengir torgin þrjú saman þ.e. Lækjartorg, Pósthústorg hið nýja og 
Ingólfstorg. Reynt verður að tvinna saman gamlan og nýjan tíma, þá er átt við að tré verða 
í götunni og lýsing í staurum, leitast er við form og element úr íslenskri náttúru eins og 
stuðlabergið sem nýtist bæði fyrir sýningar og sem kollar til að tylla sér á,  nýtískuleg lýsing 
verður í hellulögn auk skyggnis yfir byggingum. 
  Settar verða ákveðnar reglur um hvernig gatan á að þróast með tímanum og hvernig 
heildarútlit hennar eigi að verða. Nánar er farið í það í kaflanum ,,Ný þróunaráætlun fyrir 
Austurstræti og nágrenni”.
 Gatan er hönnuð með það í huga að hún geti borið mikið af fólki og stífa umferð fólks. 
Því er passað að ekki sé of mikið af hlutum sem hindra gönguleiðir eða gætu myndað teppur í 
götunni. 
 Lýsing er sitthvoru megin í götunni, þá er hún í ljósastaurum norðanmegin en innfelld 

í hellulögnina sunnanmegin. 
Þessi innfellda lýsing er löng 
lína sem nær allt frá Lækjartorgi 
að Ingólfstorgi. Punktalýsing er í 
götunni á Pósthústorgi sem einnig 
er að gæta á Lækjartorgi.
 Norðanmegin í götunni er röð af 
reynitrjám (Sorbus aucuparia). En 
hægt er að nýta þau tré sem fyrir 

eru í götunni. Tréröðin byggist á því að tveimur trjám er raðað saman með vissu millibili, nema 
við dvalarsvæði hjá Héraðsdómi þar eru tréin aðeins fleiri. Þá einkum til þess að mynda skjól 
fyrir þeim vindsteng sem er fyrir hornið. Eins og áður hefur verið komið fram eru reynitré 
(Sorbus aucuparia) valin á þetta svæði vegna þess hversu falleg þau eru og eru flokkuð sem 
borgartré, vegna harðgerðis þeirra. 
 Glerskyggni er sett upp á húsin sunnanmegin í Austurstræti á milli Pósthússtrætis og 
Ingólfstorgs. Byrja þau á húsi Kaffi 
París en það hús er númer 14 og ná 
að Versluninni Havarí sem er staðsett 
í Austurstræti 6.  Þessi staðsetning 
var valin fyrir skyggnið vegna 
mikilvægis og friðunar annara húsa í 
götunni. Skyggnið er fest niður með 
stálstaurum með vissu millibili. Gott 
er að nýta sér skyggnið þegar rignir og er þá bættur aðbúnaður fyrir þá sem setja það fyrir sig 

Mynd 6.16  Lýsing í Austurstræti.

Mynd 6.17 Glerskyggni frá Austurstræti 14-6.
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að fara í miðbæinn þegar það er rigning úti. 
 Dvalarsvæði er komið fyrir við þá hlið 
Héraðsdóms sem snýr að Austurstræti. Þar eru 
bekkir, skilti og tré. Mikil sól skín á þetta svæði 
og eru ekki hús sem að skyggja á það. 
 Nýtt torg er myndað á vegamótum 
Austurstrætis og Pósthússtrætis og fær það nafnið 
Pósthústorg.       
 Á þessu horni er hellulögnin brotin upp með dekkri hellulögn sem kemur frá Apótekinu 

og Landsbankanum. Þetta er gert til að leggja 
áherslu á þessi hús sem okkur þykja vera prýði 
Austurstrætis. Torgið er lýst upp með smáum 
ljóstírum í hellulögninni, sömu tegundar og notuð 
eru á Lækjartorgi. Skjól á svæðinu er myndað 
með því að koma fyrir tveimur þyrpingum af 
málmstöngum norðanmegin í Pósthússtræti. Form 
þessara stanga eru sótt í klettabelti sem koma fyrir 
í náttúrunni (sjá mynd númer 6.20) Samskonar 

stangir eru notaðar við Lækjartorg.
Hellur sem notaðar eru til þess að mynda þetta mynstur eru fengnar úr beðum sem staðsettar eru 
í dag á Lækjartorgi. Einnig verða þessar hellur nýttar á pallinn/þak kaffihússins á Lækjartorgi.

6.2.1. Vindur og veður
Vindur er eitt helsta vandamálið 
sem veður stofnar til á svæðinu. Í 
Austurstræti er það helst austanáttin  
auk  vindar frá  Lækjartorgi sem 
veldur vandræðum, ásamt norðanvind 
frá Pósthússtræti. Lokað er á vind á 
Lækjartorgi eins og áður var fjallað 
um og ætti því austanvindurinn ekki að 
verða til mikilla vandræða þótt hann blási. 
 Norðanáttin er því helsta veðraógnin sem steðjar að vegfarendum Austurstrætis. Til 
þess að draga úr þeim sterka vindstreng sem fylgir Pósthússtræti leggjum við til að tveimur 
þyrpingum af málmstöngum sem eru misháar og minna á klettabelti. Þær loka á alla umferð 
bíla í götunni og verður þeim komið fyrir í Pósthússtræti, pósthúsmegin. Þessar stangir eiga 
að loka á mesta vindinn um götuna og mýkja þannig það hvassviðri sem myndast á horni 

Mynd 6.18 Dvalarsvæði við Héraðsdóm.

Mynd 6.19 Pósthústorg.

Mynd 6.20 Vindbrjótar í Pósthússtræti.
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Austurstrætis og Pósthússtrætis. Þegar 
sól skín í gegnum súlurnar mynda þær 
fallega skugga.  
 Til þess að hægja enn þá meira 
á vindi í götunni er komið fyrir skyggni 
sem sett er upp á húsin sunnanmegin 
í Austurstræti vestanmegin við 
Pósthússtræti. Þetta skyggni ætti að 
verja fyrir veðri en þó aðallega rigningu.  Eftir endilangri götunni er röð af reynitrjám sem ætti 
að hægja á vindinum að einhverju leyti. 

6.2.2. Ummerki bíla og umferðar
Eins og margoft hefur komið fram verður gatan göngugata. Því fylgir að bílstæði í götunni 

verða óþörf og því fjarlægð. Til að gera götuna 
algjörlega fyrir gangandi vegfarendur þarf að 
fjarlægja öll ummerki um keyrða umferð í 
götunni. Þetta er gert með því að fjarlægja allt 
sem í dag aðskilur gangandi umferð frá akandi, 
eins og t.d. skilti, steinstaura og grindur. Loks 
þarf að laga hellulögnina til að hjólför verði 
gangandi vegfarendum ekki til trafala. 

 Við hönnun götunnar er það haft í huga að gengið sé bæði í miðju götunnar sem og upp 
við húsin. Fjarlægðar verða allar hellur í götunni og verða settar ljósari í staðinn. Er þetta gert 
til þess að lýsa upp götuna. Á þessu svæði er mikill skuggi sem kemur af húsunum í kring og er 
mikilvægt að hafa umhverfið ljóst til þess að auka ekki á skuggann sem er þar dags daglega. 

6.2.3. Neikvæð þróun götunnar
Til að draga úr þeim neikvæða  „næturlífsorðstír“ sem hætta er á að gatan fái á sig vegna mikils 
næturlífs í götunni þarf að auka á starfsemi sem fram fer í götunni á daginn eins og t.d. verslun 
eða þjónustu. 
 Húsin sem í dag hýsa Héraðsdóm Reykjavíkur og Arion banka væru tilvalin til að 
hýsa slíka starfsemi og glæða þannig auknu lífi í götuna á daginn. Einnig verður lagt til  að 
veitingahús séu staðsett sunnanmegin. Einkum til þess að hægt verði að nýta bæði bakgarða og 
Austurvöll í veitingasölu utandyra.
  Einnig verður að gæta þess að aðalinngangar inn á veitingastaði séu ekki frá Austurvelli 
og þá snúa staðirnir baki í götuna, þá verður að búa þannig um að staðirnir geti boðið upp á 
þjónustu beggja vegna við.

Mynd 6.21 Pósthústorg og gler skyggni í Austurstræti.

Mynd 6.22 Göngugata í Austurstræti.
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 Mikilvægt er að búðir að fjölbreyttum toga séu í götunni til þess að laða að sér sem 
stærstan kúnnahóp, þá verður lagt til að búðir verði norðan megin við götuna og hafa þá tækifæri 
á því að færa starsemi sína út á götuna. 

6.2.4.  Líflausar efrihæðir 
Einföld lausn á líflausum efri hæðum í húsum við götuna er að fækka skrifstofum og koma 
í staðinn upp verslunum og íbúðum á þessum hæðum. Verslanir kalla á fólk og þannig líf á 
hæðunum en aukin íbúafjöldi á svæðinu verður til þess að aukið líf verður í götunni yfir allan 
daginn þar sem íbúar götunnar færu til og frá vinnu og skóla. 
 Hvort sem verslunum eða íbúðum yrði fjölgað myndi færast aukið líf á efri hæðir 
húsanna auk þess sem ljós í gluggum efri hæðanna myndi gera götuna hlýlegri og bjartari. 

6.2.5. Lýsing og húsin
Lýsing er í götunni sunnan megin, þessi lýsing er höfð í gráum tónum til þess að búa til leik í 

götunni. Einnig verður hægt að breyta um 
lýsingu eins og t.d að setja margskonar 
liti í lýsinguna þegar Gaypride gangan 
er, fánalitina á 17 júní  eða bleikan og 
bláan eins og gamla Eimskipahúsið 
hefur stundum  verið lýst upp i síðustu 
árum.                                                                                                            
 Norðan megin í götunni er lýsing 
í staurum, þá eru staurarnir settir á milli 

trjánna til þess að þeir verði ekki of áberandi en annar hver staur er stakur og er hann þá 
staðsettur á móti trjápari sunnanmegin í götunni.                                                                                                                                        
  Þegar hús verða endurnýjuð eða fjarlægð af einhverjum ástæðum er lagt til að metið 
verði í hvert skipti hvort að möguleiki sé á að nýta lóðina sem opið almenningsrými, þar sem 
að almenningur getur komið og notið.
 Einnig verður lagt til að þegar unnið er að viðhaldi húsanna í framtíðinni að þau verði 
annaðhvort máluð í ljósum litum eða klædd með ljósri klæðningu. Þetta er lagt til sem liður 
í því að lífga upp á götuna og lýsa hana, sem er ekki síður mikilvægt en að fá líf í efri hæðir 
bygginganna og að hafa ljósa hellulögn í götunni. 

6.2.6. Minnkandi vægi verslunar í götunni
Til að auka vægi verslunar í götunni þarf að breyta starfsemi í götunnar að einhverju leyti, eins 
og áður var fjallað um, efri hæðir verði nýttar undir verslunarhúsnæði. Ef breyta ætti einhverri 
starfsemi við götuna væri best að okkar mati að fórna starfsemi Arion banka og Héraðsdóms. 

Mynd 6.23 Lýsingar í götu og í staurum.
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Eins og áður hefur komið fram dregur starfsemi þeirra til sín lítið af fólki og taka þau mikið 
rými í götunni. 
 Með auknu fólksstreymi um götuna eftir að hún verður göngugata ætti að verða 
auðveldara að hvetja verslunareigendur til að reka fyrirtæki sín í götunni. Er þá sá möguleiki 
fyrir hendi að fjölbreytt verslun geti átt sér stað. En með fjölbreyttri verslun og nægu framboði 
skemmtunar er hægt að vænta þess að meiri ásókn verði í götunni. 

6.2.7. Sjónlína upp Bankastræti 
Þegar staðið er í Austurstræti eru 3 „veggir“ sem umlykja svæðið, byggingar norðan- og 

sunnanmegin í Austurstræti og 
Morgunblaðshöllin í vestri. Austurhliðin 
er opin, því er ekkert sem stoppar augað 
þegar horft er þangað. Við leggjum til að 
þessu verði lokað, ekki með vegg heldur 
með hliði sem gengið er í gegn, uhliðið 
er alsett skjáum sem sýna norðurljós. 
Þetta ætti að verða einstaklega sterkt 

element í götuna. Norðurljósin í hliðinu eru líka bein tenging við ljóstírurnar á Lækjartorgi og 
Pósthússtræti þar sem að sú lýsing minnir á stjörnur. Með þessum þáttum er verið að stuðla að 
einstökum upplifunar þætti sem mun gera torgið einstakt og eftirminnilegt. 

6.3. Ingólfstorg
Ingólfstorg er einskonar endapunktur svæðisins í heild. Margar götur liggja upp að þessu torgi 
sem einnig virkar sem endapunktur auk þess sem að fjölmargar verslanir og íbúðir liggja þarna 
meðfram.

6.3.1. Aðstæður á torginu
Helsta vandamál þessa svæðis er að ekki eru nægilega sterkar tengingar við svæðin sem eru í 
kring. Það er lítið sem ekkert sem býður mann velkominn vegna þess að þarna er mikið svæði 
hellulagt, mikið er um háa veggi sem ramma torgið inn og gera það drungalegra en það er í raun 
og veru. Þarna er mikið um fugla vegna þess að þarna er mikið um veitingasölu og sækja þeir 
í afganga sem að fólk hendir á götuna, þar af leiðandi er þarna mikið um fuglaskít á stéttinni. 
Þetta svæði er nýtt að þröngum hópi fólks.

6.3.2. Lítið notað nema af afmörkuðum hópum
Ingólfstorg er mun meira nýtt en Lækjartorg þó er það mestu notað af tveimur hópum, 

Mynd 6.24 Nýtt kennileiti fyrir Austurstræti.
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hjólabrettaiðkendum og mótorhjólafólki. Gæta þarf að loka ekki algjörlega á þessa hópa þegar 
reynt er að fá fleiri til að nýta torgið.
  Að þökuleggja torgið til hálfs á sumrin ætti að gera torgið mannlegra og bjóða fólki 
að sitja og njóta veðursins eða borða ís. Þetta skerðir að sjálfsögðu aðstöðu hjólabrettaiðkenda 
en aðeins að hluta. Lokun á umferð í kringum torgið gæti farið fram samhliða myndunar 
göngugötu í Austurstræti. Keyrt yrði þó áfram um Aðalstræti og þannig ekki lokað algjörlega 
að mótorhjólafólki þó þrengt sé að því. Skautasvell á Ingólfstorgi er eitthvað sem hægt er að 
framkvæma á veturna til þess að auka á nýtingu torgsins 

6.3.3. Umhverfið á Ingólfstorgi
Ekki er mikið um gróður á svæðinu auk þess 
sem það er rammað inn að miklum hluta af 
háum veggjum. En þessir veggir snúa baki í 
Austurstræti svo að torgið missir alla tengingu 
við aðalumferðaræðina sem liggur að því. 
Til þess að bæta útlit torgsins er mikilvægt 
að minnka umferð í kring um það, losa þau 
bílastæði sem að eru næst Austurstræti og 
fjarlægja þá veggi sem að loka á götuna. 

Mikilvægt er að fá úrbætur til þess að minnka ásókn fugla á svæðið til þess að vera ekki í hættu 
frá þeim. 
 Til þess að mæta sem flestum hópum er mikilvægt að nýta hluta torgsins fyrir hjólabretta 
fólk en mikilvægt er að brjóta upp þetta flæmi sem er af hellum, þá jafnvel með því að þökuleggja 
hluta torgsins eða skipta því upp í minni svæði. 
 Einnig er mikilvægt að tengja þetta svæði við önnur torg eins og Austurvöll, en mjög 
svipaðar aðstæður eru á þessum tveimur torgum.  Auðveldlega væri hægt að skapa sömu 
stemningu á Ingólfstorgi eins og á Austurvelli. Því þarna eru margir veitingastaðir sem geta 
fært starfsemi sína út á götuna. 
 Þar af leiðandi gæti þetta orðið endapunktur allra þessara gatna sem að enda þarna. 
Þegar umferð ökutækja er farin er auðveldlega hægt að tengja torgin saman í gegnum það sund 
sem aðskilur þau.

6.3.4 Kostir ekki nýttir.
Torgið hefur marga góða kosti og má þar nefna staðsetningu þess og það umhverfi sem í kringum 
það er. Í raun eru sömu umhverfisaðstæður á Ingólfstorgi og á Austurstræti ef horft er í  það að 
hús umlykja torgið á alla vegu þó er að gæta einhverra vindstrengja en hægt er að koma í veg 
fyrir þá með einföldum vindbrjótum.                                                                                        

Mund 6.25 Líf á Austurvelli.
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  Með því að breyta áhersluatriðum svæðisins mætti búa til torg sem að þjónar mörgum 
hópum í einu, án þess að árekstrar
verði. Einnig er hægt að koma fyrir 
sviði sem snýr þá baka í gamla 
morgunblaðshöllina og þá getur 
fólk safnast saman í Austurstræti 
að Lækjartorgi og þá væri hægt að 
koma fyrir skjáum á víð og dreif um 
svæðið. Einnig er hægt að halda þar 
tískusýningar. Þá getur fólk hist og 
dansað á torginu og á veturna er hægt 
að búa þar til skautasvell. Hægt er að koma fyrir set aðstöðu sem hægt væri að reka í samstarfi 
við kaffihúsin og veitingastaðina í kring.                
 Eins og áður hefur komið fram þá er staðsetning Ingólfstorgs einstaklega góð og margir 
möguleikar þar fyrir hendi ef aðeins er horft á kosti þess og hvað það hefur upp á að bjóða. Til 
þess að efla aðsókn fólks í miðbæinn er það mikilvægt að Ingólfstorg sé tekið inn í endurhönnun 
með áherslu á að það verði einskonar lokapunktur fyrir fólk sem er að heimsækir miðborgina. 
Þarna er hægt að njóta veðurblíðunar jafnt á við Austurvöll.                                  
 Að svæðinu liggja margar götur og mörg fyrirtæki. Til þess að fá þennan hóp fólks til 
þess að dvelja á svæðinu þarf að endurhanna það og er þá tilvalið að hafa í huga athafnir á borð 
við skauta, tískusýningar og hjólabrettafólk. Því hægt er að sameina margar iðjur á þessu svæði 
ef vandað er til verks.  

6.4. Tímaplan
Ekki er ráðlegt að loka svæðinu fyrir umferð ökutækja að fulli í fyrstu tilraun. Ráðlegra væri að 
framkvæmdin færi fram í nokkrum skrefum. 
 Tilraunalokanir þurfa að fara fram á svæðinu og vinna þarf náið með kaupmönnum og 
rekstraraðilum þeirra fyrirtækja sem stunda viðskipti í og við Austurstræti. Ef við hugsum okkur 
að ákveðið yrði núna (vorið 2010) að ráðast í gerð göngugötu í Austurstræti og Pósthússtræti 
væri raunhæft að fylgja eftirfarandi tímaplani.

6.4.1.Vor og sumar 2010
Götunum lokað á góðviðrisdögum auk þess sem tækifæri eins og Gaypride, 17.júní og 
Menningarnætur yrðu einnig nýttar til lokana. Mikilvægt er að skipuleggja atburði og 
skemmtanir þegar gatan er lokuð til þess að gatan fái betri ímynd.

Mynd 6.26 Dansað á Ingólfstorgi.
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6.4.2. Vetur 2010
 Göturnar yrðu lokaðar nokkra daga fyrir jól og jólatengd skemmtiatriði s.s. sönghópar 
og jólaveinar þá skipulögð. Göturnar yrðu að sjálfsögðu skreyttar duglega fyrir hátíðarnar.

6.4.3. Vor og sumar 2011
Götunum yrði lokað á góðviðrisdögum yfir vorið en lokað alla daga yfir sumarið. Eftir þessar 
lokanir yrði farið vel yfir málin með rekstraraðilum á svæðinu og ákveðið í samráði við þá hvort 
ráðist verði í framtíðarlokun og framkvæmdir á götunni og nærliggjandi torgum. Hægt yrði þá 
að ráðast í framkvæmdir á svæðinu haustið 2011 og þeim yrði vonandi lokið fyrir vorið 2012.
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7.0 Lokaorð

Til þess að Austurstræti verði að líflegri göngugötu þurfa ekki að vera miklar breytingar á 
starfsemi eins og áður var fjallað um, fjarlægja þyrfti starfsemi Arion banka og Hæstaréttar 
frá götunni. Leggja þyrfti áherslu á veitingastaði sunnanmegin götunnar og verslanir 
norðarmegin. Færa starfsemi á efri hæðir bygginga til þess að lýsa upp götuna. Austurstræti 
hefur upp á marga möguleika að bjóða og er hægt að byggja þar grunn fyrir stafsemi sem nær 
yfir allan sólarhringinn og þar með skapað sérstöðu á heimsmælikvarða. Þarna væri hægt að 
finna afþreyingu fyrir alla aldurshópa, hvaða tíma árs. Einkum ef unnið væri í því að brjóta 
upp vindinn með gróðri, fólki væri skýlt frá úrkomu með einhvers konar skyggnum sem fest 
væru  við byggingar á götuna. 
 Auka þyrfti á möguleika þess að gatan og torgin væru nýtt allt árið um kring 
og starfsemi gæti farið þar fram undir berum himni. En fjölbreyttari starfsemi kallar á 
fjölbreyttan kúnnahóp og þar af leiðandi verður veður minna atriði. Með aukinni aðsókn fólks 
á svæðið má byggja upp nýtt hjarta miðborgarinnar. 
 Nauðsynlegt er að læra af því sem gert hefur verið í öðrum borgum þegar kemur að 
svona málum. Kjörið væri að nýta okkur þær leiðbeiningar sem aðrir geta gefið okkur og 
fá erlenda sérfræðinga til að vera okkur innan handar þegar kæmi að fjölgun göngugatna 
í miðborg Reykjavíkur og til myndunar bíllauss miðbæjar. Kjörið væri að nýta þá miklu 
reynslu sem Danir hafa safnað sér upp frá því að þeir hófu lokanir á umferðargötum sínum. 
Við Íslendingar þurfum að verða meðvituð um að við erum ekkert sérstök í þessum málum og 
við hegðum okkur alveg eins og fólk í öðrum löndum þegar kemur að verslun og göngu. Við 
þurfum bara að brjóta ísinn og byrja á þessum málum.        
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Graf 1. Breyting á starfsemi í Austurstræti.
 
 Graf unnið af höfundum.

Graf 2. Hlutfall starfsemis í Austurstræti í dag.
 
 Graf unnið af höfundum.

Mynd 2.14. Starfsemi í Austurstræti árið 1963.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 2.15. Starfsemi í Austurstræti árið 1983.

 Mynd unnin af höfundum.
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 Mynd unnin af höfundum.
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 Jóhann Sindri Pétursson (2009). Austurstræti gengið 17. júní [ljósmynd]. Reykjavík.

Mynd 2.23. Ingólfstorg á góðviðrisdegi.

 [Ingólfstorg á góðviðrisdegi] [ljósmynd]. Sótt 17. apríl 2010 
 af: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/     
 Ing%C3%B3lfstorg_01.  

Kafli 3.0.

Mynd 3.1. Göngugata í Svíþjóð.

 bmw328driver (2004). Göngugata í Svíþjóð [jósmynd]. Sótt á 17. apríl 2010 af:  
 http://www.flickr.com/photos/bmw328driver/109074186/

Mynd 3.2. Göngugata í Danmörku.

 Roving (2005). Göngugata í Danmörku [jósmynd]. Sótt á 17. apríl 2010 af:   
 http:// www.flickr.com/photos/28549294@N05/3173667898/

Mynd 3.3. Calgary Stephen gata.

 Surrealplaces (2009) Calgary Stephen gata [jósmynd]. Sótt á 17. apríl 2010 af:   
 http:// www.flickr.com/photos/kevincappis/3579328722/

Mynd 3.4. Horft á landsleik á torginu.

 Stenger (2009). Horft á landsleik á torginu [jósmynd]. Sótt á 17. apríl 2010 af:   
 http://www.flickr.com/photos/stenger41018/3981064675/

Mynd 3.5. Spilað á spil. Torg í Boston.

 Nishan Bichajian (2008).  Spilað á spil. Torg í Boston [jósmynd]. Sótt á 17. apríl 2010  
 af: http://www.flickr.com/photos/mit-libraries/3403906725/

Mynd 3.6. Strikið að næturlagi.

 April (2008). Strikið að næturlagi [jósmynd]. Sótt 17. apríl 2010 af:
 http://www.flickr.com/photos/scottishswan/3028690544/

Mynd 3.7. Vallarstræti.

 g nikulásson ( 2010). Vallarstræti [jósmynd]. Sótt 17. apríl 2010 af:
  http://www.flickr.com/photos/21618126@N04/4332903916/

69



Mynd 3.8. Hér byrjar göngugata.

 Iris Mjöll (2005). Hér byrjar göngugata [jósmynd]. Sótt 17. apríl 2010 af:   
 http://www.flickr.com/photos/irismjoll/33505919/

Mynd 3.9. Fyrirhugaðar lokanir á götum í miðbæ Reykjavíkur

 Pálmi F. Randversson (2010). Fyrirhugaðar lokanir á götum í miðbæ Reykjavíkur 
[unnin ljósmynd]. Göngugötur 2010. Reykjavík: Umhverfis- og samgöngusvið.

Mynd 3.10. Lokun Austurstrætis 

 [Austurstræti sem göngugata] [ljósmynd]. Sótt á 17. Apríl 2010 af:     
 http://www.gislimarteinn.is/wp-content/uploads/2009/05/austurstrc3a6ti-1974.jpg

Kafli 4.0.

Mynd 4.1. Landsbankinn.
 Magnús Ólafsson (1923-1930). Landsbankinn í Austurstræti [ljósmynd]. Reykjavík:  
 Ljósmyndasafn Reykjavíkur. Sótt 17. apríl 2010 af: Ljósmyndasafns Reykjavíkur:  
 http://www.flickr.com/photos/syning_lms/3545740632/

Mynd 4.2. Lækjartorg.

 sveinbirkir (2009). Lækjartorg [jósmynd]. Sótt á 17. apríl 2010 af:
  http://www.flickr.com/photos/sveinnbirkir/4152288985/

Mynd 4.3. Austurstræti.

 rkarimov (2005). Austurstræti [jósmynd]. Sótt á 17. apríl 2010 af:     
 http://www.flickr.com/photos/rouslan/33757179/

Mynd 4.4. Gaypride í miðbæ Reykjavíkur.

 cauz (2009) Gaypride í miðbæ Reykjavíkur [jósmynd]. Sótt á 17. apríl 2010 af: 
 http://www.flickr.com/photos/cauz_/3903039139/

Mynd 4.5. Efri hæðir á Austurstræti.

 jaari (2008).  Efri hæðir Austurstrætis [jósmynd]. Sótt á 17. apríl 2010 af: 
 http://www.flickr.com/photos/jaari/2589138546/
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Mynd 4.6. Fyrirtæki sækja í gamla ímynd.

 mynsteria (2009). Fyrirtæki sækja í gamla ímynd [jósmynd]. Sótt á 17.apríl 2010 af:  
 http://www.flickr.com/photos/minnieko/4061599163/

Mynd 4.7. Hæð bygginga valda skugga í Austurstræti.

 nanna lind (2007). Hæð bygginga valda skugga í Austurstræti [jósmynd]. Sótt á 17.  
 apríl 2010 af: http://www.flickr.com/photos/nlind/479786011/

Mynd 4.8. Verslunargata.

 Pure-Dodge (2007). Verslunargata [jósmynd]. Sótt á 17. apríl 2010 af: 
 http://www.flickr.com/photos/pure-dodge/1934394421/

Mynd 4.9. Héraðsdómur.

   [Héraðsdómur] [ljósmynd]. Sótt 19. apríl 2010 af www.fastrik.is/framkvaemdir/eldra.html

Mynd 4.10. Arionbanki í Austurstræti. 

 Sirkus (2007). Arionbanki í Austurstræti [jósmynd]. Sótt á 17. apríl 2010 af: 
 http://www.flickr.com/photos/theschnaibles/581762993/

Mynd 4.11. Veitingastaðir færa þjónustu sína út á götur.

 gislihjalmar (2009). Veitingastaðir færa þjónustu sína út á götur [jósmynd]. Sótt á 17.  
 apríl 2010 af: http://www.flickr.com/photos/33816770@N03/3570646007/

Kafli 6.0.

Mynd 6.1 Hið nýja Lækjartorg.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.2  Kaffihúsið, skálin og boginn. 

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.3 Horft að kaffihúsinu.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.4 Pallur og kaffihús sem leiða niður í skálina.

 Mynd unnin af höfundum.
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Mynd 6.5 Boginn í Lækjartorgi.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.6 Brunastiginn klæddur pallíettum.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.7 Hellulögn á Lækjartorgi.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.8 Stuðlaberg og sýningarspjöld.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.9 Styttur af fólki lífga upp á götumyndunina. 

 HecSub (2010). Styttur af fólki lífga upp á götumyndunina [ljósmynd]. Sótt 26. apríl  
 2010 af: http://www.flickr.com/photos/subesa_photo/4502816992/

Mynd 6.10 Vindbrjótar á Lækjartorgi.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.11 Séð inn á torgið frá Lækjargötu.

 Mynd unnin af höfundum.
 
Mynd 6.12 Aukið líf í Lækjartorgi.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.13 Horn Héraðsdóms bætt.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.14 Punktalýsing á Pósthús-og Lækjartorgi.

 Sutherland Lyall (1991). Designing the new landscape. London: Thames and Hudson.

Mynd 6.15 Sameiginleg eliment á svæðinu.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.16  Lýsing í Austurstræti.

 Mynd unnin af höfundum.
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Mynd 6.17 Glerskyggni frá Austurstræti 14-6.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.18 Dvalarsvæði við Héraðsdóm.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.19 Pósthústorg.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.20 Vindbrjótar í Pósthússtræti.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.21 Pósthústorg og gler skyggni í Austurstræti.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.22 Göngugata í Austurstræti.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.23 Lýsingar í götu og í staurum.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.24 Nýtt kennileiti fyrir Austurstræti.

 Mynd unnin af höfundum.

Mynd 6.25 Líf á Austurvelli

 haffih (2006). Líf á Austurstræti  [ljósmynd]. Sótt 20. apríl 2010 af: http://blufiles. 
 storage.live. com/

Mynd 6.26 Dansað á Ingólstorgi. 

 jollis (2006). Dansað á Ingólstorgi [ljósmynd]. Sótt 20. apríl 2010 af: http://www. 
 quake.is/myndir/gallery/album12
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Viðauki 1. Starfsemi í Austurstræti á árunum 1963. 1983 og 2010.

Staðsetning Starfsemi Heimild
Austurstræti 3 Höll & Leðurverzlun Jóns 

Brynjólfssonar 
Auglýsing (1963, 24. apríl). 
Vísir, bls. 7. & 
Auglýsing (1979, 9. desember). 
Morgunblaðið, bls. 24.

Austurstræti 4 Hringver & 
Thovaldsensfélagið bazar

Auglýsing (1963, 3. september). 
Morgunblaðið, bls. 11. & 
Auglýsing (1967, 10. 
nóvember). Tíminn, bls. 4.

Austurstræti 5 Búnaðarbanki Íslands Auglýsing (1963, 5. desmber). 
Vísir bls. 4.

Austurstræti 6 Síld og fiskur Auglýsing (1963, 27. febrúar). 
Vísir, bls. 14.

Austurstræti 7 Snyrtivöruverslunin Óculus Auglýsing (1963, 30. apríl). 
Morgunblaðið, bls. 15.

Austurstræti 8 Feldur fataverzlun Auglýsing (1963, 1. ágúst). 
Morgunblaðið, bls. 11.

Austurstræti 9 Egill Jacobsen hf. Auglýsing (1963, 25. apríl). 
Alþýðublaðið, bls. 5.

Austurstræti 10 Ríma Auglýsing (1963, 13. 
nóvember). Morgunblaðið, bls. 
11.

Austurstræti 11 Landsbankinn Auglýsing (1963, 24. janúar). 
Alþýðublaðið, bls. 1.

Austurstræti 12 Valborg Auglýsing (1963, 13. febrúar). 
Morgunblaðið, bls 19.

Austurstræti 14 Hekla og London dömudeild Auglýsing (1963, 31. 
desember). Þjóðviljinn, bls. 12. 
& 
Auglýsing (1963, 23 október). 
Morgunblaðið, bls. 9. 

Austurstræti 16 Reykjavíkurapótek & Hygea Auglýsing (1963, 17. 
september). Þjóðviljinn, bls. 9. 
& Auglýsing (1963, 21. júlí). 
Morgunblaðið, bls. 17.

Austurstræti 17 Silli og Valdi Auglýsing (1963, 12. maí). 
Þjóðviljinn, bls. 16.

Austurstræti 18 Eymundsson Auglýsing (1963, 3.desember). 
Alþýðublaðið, bls. 12.

Austurstræti 19 Útvegsbankinn Auglýsing (1963, 30. 
desember). Vísir, bls. 9.

Austurstræti 20 Hressingarskálinn & Týli Auglýsing (1963, 24. apríl). 
Vísir, bls. 7. & Auglýsing 
(1963, 23. júlí). Vísir, bls. 13.

Pósthússtræti 5 Pósturinn Auglýsing (1963, 15. maí). 
Vísir, bls. 14.

Starfsemi í Austurstræti árið 1963.
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Staðsetning Starfsemi Heimild
Austurstræti 3 Óculus & Týli Auglýsing (1983, 2. desember). 

Morgunblaðið, bls. 48. 
Auglýsing (1983, 20. apríl). 
Morgunblaðið, bls. 57).

Austurstræti 4 Fjark-Inn & 
Thorvaldsensfélagið bazar

Auglýsing (1983, 10. 
september). Morgunblaðið, 
bls. 36. & Auglýsing (1983, 1. 
nóvember). Morgunblaðið, bla. 
14.

Austurstræti 5 Búnaðarbankinn Auglýsing (1983, 29. júlí). DV, 
24.

Austurstræti 6 Ríma & Gevafoto Auglýsing (1983,  17. mars). 
DV, bls. 20. & Auglýsing (1983, 
13. desember). Morgunblaðið, 
bls. 55)

Austurstræti 7 Visa-Ísland Auglýsing (1983, 1. apríl). 
Frjáls verslun, bls. 3.

Austurstræti 8 Jójó leikfangaverslun, 
Gallerí & Handraðinn

Auglýsing (1983, 8. desember). 
DV, bls. 40. Auglýsing (1983, 
22. júní). Þjóðviljinn, bls. 2. & 
Auglýsing (1983, 9. desember). 
Tíminn, bls. 17.

Austurstræti 9 Egill Jacobsen hf. Auglýsing (1983, 17. mars). 
Morgunblaðið, bls. 35.

Austurstræti 10 Torgið & Ísafold Auglýsing (1983, 1. apríl). 
Spegillinn, bls. 41.

Austurstræti 11 Landsbankinn Auglýsing (1983, 6. ágúst). DV, 
bls. 10.

Austurstræti 12 Samvinnuferðir Landsýn Auglýsing (1983, 1. apríl). 
Spegillinn, bls. 7.

Austurstræti 14 Herradeild P.Ó. Auglýsing (1983, 16. júní). 
Morgunblaðið, bls. 41.

Austurstræti 16 Reykjavíkurapótek & Hygea Auglýsing (1983, 23. 
desember). DV, bls. 40.

Austurstræti 17 Útsýn & Víðir Auglýsing (1983, 31. mars). 
Morgunblaðið, bls. 81. & 
Auglýsing (1983, 1. október). 
Tíminn, bls. 16.

Austurstræti 18 Eymundsson Auglýsing (1983, 24, 
nóvember). DV, bls. 22.

Austurstræti 19 Íslandsbanki Auglýsing (1983, 12. 
nóvember). Alþýðublaðið, bls. 
5.

Austurstræti 20 Hressingarskálinn Auglýsing (1983, 25.júní). DV, 
bls. 5.

Pósthússtræti 5 Pósturinn Auglýsing (1983, 9. desember). 
Tíminn, bls. 21.

Starfsemi í Austurstræti árið 1983.
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Staðsetning Starfsemi Heimild
Austurstræti 3 Kebab húsið, Subway

 & Pizzaria
Vettvangskönnun höfunda í 
Austurstræti 16. febrúar 2010

Austurstræti 4 Shalimar & 
Thorvaldsensfélagið bazar

Vettvangskönnun höfunda í 
Austurstræti 16. febrúar 2010

Austurstræti 5 Arion-banki Vettvangskönnun höfunda í 
Austurstræti 16. febrúar 2010

Austurstræti 6 Havarí Vettvangskönnun höfunda í 
Austurstræti 16. febrúar 2010

Austurstræti 7 Austur Vettvangskönnun höfunda í 
Austurstræti 16. febrúar 2010

Austurstræti 8 Gyllti kötturinn & 
Thorvaldsen

Vettvangskönnun höfunda í 
Austurstræti 16. febrúar 2010

Austurstræti 9 Jacobsen Vettvangskönnun höfunda í 
Austurstræti 16. febrúar 2010

Austurstræti 10 Vínbúðin Vettvangskönnun höfunda í 
Austurstræti 16. febrúar 2010

Austurstræti 11 Landsbankinn Vettvangskönnun höfunda í 
Austurstræti 16. febrúar 2010

Austurstræti 12 English Pub & Óðal Vettvangskönnun höfunda í 
Austurstræti 16. febrúar 2010

Austurstræti 14 Kaffi París Vettvangskönnun höfunda í 
Austurstræti 16. febrúar 2010

Austurstræti 16 Apótekið Vettvangskönnun höfunda í 
Austurstræti 16. febrúar 2010

Austurstræti 17 10-11 Vettvangskönnun höfunda í 
Austurstræti 16. febrúar 2010

Austurstræti 18 Eymundsson Vettvangskönnun höfunda í 
Austurstræti 16. febrúar 2010

Austurstræti 19 Héraðsdómur Reykjavíkur Vettvangskönnun höfunda í 
Austurstræti 16. febrúar 2010

Austurstræti 20 Hressingarskálinn Vettvangskönnun höfunda í 
Austurstræti 16. febrúar 2010

Pósthússtræti 5 Pósturinn Vettvangskönnun höfunda í 
Austurstræti 16. febrúar 2010

Starfsemi í Austurstræti árið 2010.

76



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

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

Austurstræti sem göngugata

  Mælikvarði: 1:700          

Landbúnaðarháskóli Íslands
  BS-verkefni                                3. maí 2010

Leiðbeinandi: Einar Sæmundsen

Guðrún Birna Sigmarsdóttir & Jóhann Sindri Pétursson

Austurstræti, Lækjartorg og Pósthústorg. Grunnmynd

N         Viðauki 2

Byggingar

Dökk hellulögn

Mynstur í hellulögn

Bogahlið

Pallíettuklæddur brunastigi

Gler skyggni

Ljóstýrur í hellulögn

Ljósrönd í hellulögn

Ljósastaur

Myndastandar

Málmsúlur
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