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Útdráttur 

Gata er aldrei án samhengis. Það eru fjölmargir þættir sem koma við sögu til að gera 
götu að því sem hún er. Götur í borgum hafa sérstakt hlutverk og er því vandmeðfarið 
að rækta þær og gera þeir vænlegar fyrir alla. Þar sem þær eru einn stærsti hluti 
borgarinnar er mikilvægt að þær séu ákjósanleg ferða- og almenningsrými. Farið er í 
ólíkan skilning á hugtakinu gata. Hlutverk götunnar sem staðar er í meginatriðum það 
sem skilur göturýmið frá götu. Staðartilfinningin er ein af undirstöðum ríkulegs og 
gefandi umhverfis. Göturýmin sem myndast á milli húsa skipta máli þegar kemur að 
þeirri upplifun sem gatan býður upp á. Borgin þarf að halda vel utan um það samfélag 
sem við lifum í og ekki má gleyma að borgin mótar líka samfélagið. Skipulag borga 
hefur mikil áhrif á göturýmin. Ef gatnaskipulag er hornrétt eru göturýmin flöt og 
leiðinleg. Þegar göturýmin eru bogin eru þau fjölbreyttari og meira gefandi fyrir 
vegfarendur. Þéttbýli myndaðist seint í Reykjavík. Um 1900 byrjuðu fyrstu hverfin að 
myndast. Fyrsti skipulagsuppdrátturinn 1927 var með göturýmum og samfelldri 
húsabyggð. Seinna tók bíllinn öll völdin og gatnaskipulag tók við af göturýmunum 
sem hurfu. Nýr borgarbragur er stefna sem kom fram á áttunda áratugnum sem svar 
við einokun einkabílsins. Um þessar mundir er mikil vakning í þjóðfélaginu til að 
gera götuna aftur að stað þar sem fólkið er í forgang en ekki bíllinn. 
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Inngangur 
Gata ein og sér er harla merkileg. Gata er aldrei án samhengis. Það eru fjölmargir 

þættir sem koma við sögu til að gera götu að því sem hún er. Þegar við vísum í 

ákveðnar götur erum við sjaldnast að tala um sjálft malbikið. Það eru heldur 

byggingarnar, lífið eða andinn í götunni sem vekur forvitni okkar. Götur og torg eru 

helstu almenningsrýmin í borgum, þau eru ein mikilvægustu líffæri þeirra. Á yfirborði 

þeirra ríkir spenna vegna óvæntrar atburðarrásar sem ekki er fyrir fram ákveðin af 

neinum.  

Ef við hugsum okkur einhverja borg erum við fljótt komin með mynd af ákveðnum 

götum upp í hugann. Ef götur borgarinnar eru fallegar er borgin falleg. Þegar við 

sköpum borgina og andann sem við viljum að þar finnist er uppbygging gatna 

ótrúlega mikilvæg. Götur í borgum hafa sérstakt hlutverk og er því vandmeðfarið að 

rækta þær og gera þeir vænlegar fyrir alla. Þar sem þær eru einn stærsti hluti 

borgarinnar er mikilvægt að þær séu ákjósanleg ferða- og almenningsrými.  

Hér verður fjallað um götuna í sögulegu samhengi. Það verða skoðaðir eiginleikar í 

skipulagi sem gera götuna að fallegu og skilvirku borgarrými. Hvernig þróun hennar 

varð í Reykjavík þegar bíllinn tók yfir göturýmin. Hvar við stöndum í dag gagnvart 

götunni sem stað í borginni. Hverjir eru möguleikar manneskjunnar að búa í borginni, 

ferðast um hana óháð bíl og síðast en ekki síst að njóta þeirra almenningsrýma sem 

þar eru. 

Hvað er gata? 
Skilningur okkar á hugtakinu gata er margþættur. Það er notað í ýmsum samhengjum 

eins og sést þegar orðabókin er skoðuð. Það er áhugavert að skoða hvað býr í ólíkum 

merkingum þessa hugtaks og einnig hvernig enskar orðskýringar fara öðruvísi með 

hugtakið.  

1 gata, götu, götur kv. 1 stræti, stígur, vegur, leið:  reiðg., fjárg., krossgötur; verða á 

götu e-s; greiða götu e-s aðstoða e-n, hjálpa e-m; taka e-n upp af götu sinni taka e-n upp 

af götu sinni taka e-n vandalausan að sér; alla götu, allar götur alveg, öldungis, alltaf; og 

þar fram eftir götunum og svo framvegis; líta upp á veraldar götu treysta hinu 

veraldlega. 2 bilið milli rúmanna í baðstofu. 
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2 gata, -aði s. 1 gera gat (á e-ð). 2 kunna ekki, geta ekki svarað spurningum kennara, 

standa á gati: ég gataði í landafræðinni.1 

stræti, -is, - h, (breið) gata í borg, bæ: öngs., breiðstræti.2 

street (stret), n. 1. gata, stræti (oft að meðtöldum gangstéttum og húsum). 2. íbúar 

tiltekinnar götu, þeir sem vinna við tiltekna götu, fólkið í götunni: The whole street 

welcomed him. 3. in the street, á götunni; heimilislaus. 4. on easy street, í vellystingum. 

5. up one´s street, á e-s sviði: This is not up my street, ég er ekkert heima í þessu. –  l. 

götu-, strætis-.3 

road (rod), n. 1. vegur: the road from New York to Boston. 2. vegur, leið: the road to 

ruin, leiðin til glötunar; the road to peace. 3. undirstaða undir járnbrautarteina. 4. 

railroad 1. 5. Einnig roads, ft. roadstead. 6. on the road, a. (um sölumenn) í söluferð. 

b. á faraldsfæti; á flakki. c. (um leikhópa o.þ.h.) í leikför. 7. one for the road, vínglas 

drukkið í kveðjuskyni áður en haldið er heim, kveðjuskál, hestaskál.4 

Ég ætla mér að skoða íslenska hugtakið gata út frá því sem kemur fram í fyrstu 

orðskýringunni. Þar eru gefin upp þessi fjögur hugtök til skýringar á orðinu gata; 

stræti, stígur, vegur og leið. Það sem þessi fyrirbæri eiga sameiginlegt er ferðaleiðin. 

Þau gera okkur kleift að fylgja ákveðinni leið til að komast á milli staða. Það sem 

greinir þessi fyrirbæri hins vegar í sundur er eðli ferðaleiðarinnar, hvar hún á sér stað, 

úr hverju hún er gerð, hver er mælikvarði hennar og umfram allt hvernig er umhverfið 

í kringum hana. 

Í enska heitinu „street“ er íslenska þýðingin gata eða stræti (oft að meðtöldum 

gangstéttum og húsum) og „road“ þýðir vegur. Í enskunni er gerður skýrari 

greinarmunur á hlutverkum þessara heita. Vegir eru í grundvallaratriðum 

samgönguæðar sem birtast okkur alltaf í tvívíðri mynd. Götur eru hins vegar með 

húsaröðum til beggja handa en opnar í báða enda.5 Götur og byggingar mynda 

göturými og torg sem eru helstu almenningsrými borga. Gatan er því ekki aðeins 

ferðaleið á milli áfangastaða heldur er hún líka staður sem býr til félagsleg tengsl. 

                                                        
1 Árni Böðvarsson: Íslenzk orðabók. Handa skólum og almenningi. Reykjavík: Bókaútgáfa 

Menningarsjóðs, 1979, bls. 175. 
2 Árni Böðvarsson: Íslenzk orðabók, bls. 175. 
3 Sören Sörenson: Ensk-íslensk orðabók. Með alfræðilegu ívafi. Örn og örlygur, 1984, bls. 1028. 
4 Sören Sörenson: Ensk-íslensk orðabók, bls. 887. 
5 Telford, Thomas: Manual for Streets. London, Thomas Telford Publishing, 2007, bls. 15. 
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Hér er brot úr frásögn af gönguferð eftir Þórdísi Gísladóttur úr bókinni Leyndarmál 

annarra. Í brotinu nefnir höfundur götur og kennileiti úr miðbænum.  

Gönguferð úr Austurbæ í Vesturbæ um níuleytið að morgni. Barónsstígur er rokrass. Þar 

er alltaf vindur. Ef þar er aðeins gjóla eru allar líkur á að annars staðar í miðbænum (ef 

frá er skilið Lækjartorg) sé meira eða minna logn. Ef þar er hífandi rok má binda vonir 

við að meðalveðrið sé gola. 

Á Laugavegi er ládeyða en þó alltaf líf þótt syfjulegt sé á köflum. Í Bónus er raðað í 

hillur. Ungskáld kemur stormandi, vísast með narsissískt ljóð í pípunum. Á kaffihúsum 

sitja menn og lesa blöð og prúðbúnir bjúrókratar í bland við lítt snyrta útvarpsmenn sjást 

skjótast út með cappuccino eða kaffi í plastbaukum. Þeir eru á leið í vinnu en langar ekki 

að hefja daginn á sullinu sem kaffistofur starfsmanna bjóða upp á.6 

Lýsingin er falleg, hversdagsleg og fær mann strax á staðinn. Í frásögninni eru það 

venjulegir hlutir eins og veðrið, fólkið og umhverfið sem gera gönguferðina um götur 

borgarinnar að því sem hún er.  

Göturými 
Þrátt fyrir að götur séu fyrst og fremst hannaðar til að gera samgöngur og aðra umferð 

skilvirka eru þær mikill áhrifavaldur í öllu borgarskipulagi. Þær móta borgina í heild, 

gatnakerfið stjórnar því hvernig flæði er háttað og hvernig byggingarreitir raðast upp 

við göturnar. Hlutverk götunnar sem staðar er í meginatriðum það sem skilur 

göturýmið frá götu. Staðartilfinningin er ein af undirstöðum ríkulegs og gefandi 

umhverfis. Hún finnst að mörgu leyti með því að búa til sterkt samband á milli 

götunnar og bygginganna og rýmanna sem ramma hana af.7 Göturýmin sem myndast 

á milli húsa skipta máli þegar kemur að þeirri upplifun sem gatan býður upp á. Götur 

þurfa að gegna mörgum fjölbreytilegum hlutverkum til að uppfylla þarfir fólks sem 

staðir til að búa við, vinna við eða ferðast um. Það krefst vandaðrar og agaðrar 

nálgunar sem samræmir hugsanlega árekstra á milli ólíkra markmiða til þess að 

uppfylla þessar þarfir.8 Umfang og eðli götulífs er að miklu leyti undir skipulaginu 

komið. Eins og hægt er að búa til ákveðið útlit í borgum með vali á ólíkum efnum og 

                                                        
6 Þórdís Gísladóttir: Leyndarmál annarra. Reykjavík: Bjartur, 2010, bls.18. 
7 Telford: Manual for Streets, bls. 17. 
8 Telford: Manual for Streets, bls. 16. 
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litum er hægt að hafa áhrif á mynstur götulífs með ákvörðunum í skipulagi, búa til 

góðar eða slæmar aðstæður fyrir athafnir utandyra og búa til lifandi eða líflausa borg.9  

Hvað er borg?  
Hin ýmsu hlutverk borgarinnar endurspeglast í skipulaginu og finnast á ólíkum svæðum 

innan hennar. Hennar helstu hlutverk eru sjö talsins; staður til að búa, staður til að vinna, 

brennidepill tjáskipta, miðpunktur lista og vísinda, staðsetning ríkisstjórnar, leið til 

félagslegra samskipta og miðstöð trúarinnar. Tilgangi borgar sem umgjörð utan um 

samfélagið er fullnægt í þessum hlutverkum. Samfélag er lifandi fyrirbæri, þar sem líf og 

hreyfing koma saman, þess vegna þarf skipulag borga að hafa sveigjanleika. Borgin þarf 

að hafa þá eiginleika að geta stækkað, endurnýjað byggingar, endurbyggt vinnustaði, 

lokið samgöngum og forðast ósveigjanleika og stíflun að öllu leyti.10  

Borgin er lifandi fyrirbæri. Ef borgin er vel skipulögð á hún að standast þær kröfur 

sem hver og einn gerir til hennar og má þá vísa í hlutverkin sjö sem talin eru upp hér á 

undan. Þessi hlutverk eru mikilvæg blanda til að skapa þann suðupunkt sem getur 

orðið til innan borgarinnar. Samfélagið breytist með tíð og tíma, það þróast og vex og 

þess vegna verður borgin að vaxa með því. Borgin þarf að halda vel utan um það 

samfélag sem við lifum í og ekki má gleyma að borgin mótar líka samfélagið. Þær 

ákvarðanir sem teknar eru í skipulagi þurfa því að ná langt fram í tímann og hugsa 

þarf vel fyrir þeirri þróun sem talin er æskileg. Borgin og samfélagið sem við búum í 

innan hennar eru ein heild sem ekki má rjúfa. Björn Ólafsson arkitekt mælti svo um 

borgir þegar hann gagnrýndi aðalskipulag Reykjavíkur árið 1968: 

Við mótum borgir, síðan móta þær okkur. Borgarþróun og skipulagning breytir 

lífsvenjum okkar og lífsviðhorfum. Höfuðborgarsvæðið er nú heimkynni meirihluta 

Íslendinga, meirihluta sem stækkar. Skipulagning svæðisins er nú einn áhrifavaldur 

íslenzkrar menningar.11  

Ýmsir fræðimenn hafa reynt að skilgreina fyrirbærið borg. Í þeim efnum efast 

fáir um það félagslega hlutverk sem hún gegnir og að skipulag borga geti haft 

mikil áhrif á það. 

                                                        
9 Gehl, Jan: Life Between Buildings. Using Public Space. Jo Koch þýddi. The Danish Architectural 

Press, 2001, bls. 33. 
10 Purdom, C.B.: The Building of Satellite Towns. J.M. Dent & Sons, 1925, bls. 8. 
11 Björn Ólafsson: „Er aðalskipulag Reykjavíkur úrelt?“ Birtingur 2.4. hefti 1968. Bls. 30. 
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Gatan og borgarumhverfið  
Í bókinni Town Planning in Practice sem gefin var út árið 1909 fjalla þeir Raymond 

Unwin og Barry Parker um tegundir gatnamynstra sem algeng eru í skipulagi borga 

og bæja. Eitt algengasta kerfið er þegar skipulagið er byggt upp á hornréttum götum 

og hefur þetta kerfi verið kallað „rúðumynstur“ á íslensku. Kerfið er mjög reglulegt 

og allar götur eru þráðbeinar. Þetta kerfi hefur sína kosti og galla. Það sem er afar 

hentugt við þetta kerfi eru lóðirnar sem það býr til. Byggingareitirnir verða hornréttir 

og nýtast vel til byggingar. Hins vegar hefur það sýnt sig að þetta kerfi, eins 

hreinræktað og það getur orðið, hefur fleiri vankanta en kosti. Það býr síður en svo til 

góða vegi til og frá miðbæ. Kerfið er stíft og einsleitt svo það er nær ómögulegt að 

búa til áherslur í umferðinni. Umhverfið verður þar að auki einhæft, götumyndin 

lokast hvergi og ekkert bíður þín við endann. Göturýmin verða langdregin og 

leiðinleg.

Mynd 1: Hornrétt skipulag. 

Í aðeins nútímalegri kerfum er skásettum götum bætt ofan á hið hornrétta kerfi til að 

brjóta það upp og reyna að bæta úr þeim ókostum sem því fylgdi. Það gefur til kynna 

að auðveldara sé að stjórna flæði á umferðinni og hægt að leggja áherslur á ákveðna 

staði í borginni með því að setja skásettar götur þar sem við á. Einnig búa þær til 
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ákveðna fjölbreytni og losa um tilbreytingarleysið sem fylgir hinu hornrétta kerfi. 

Hins vegar er gallinn við þetta kerfi að byggingareitir verða erfiðari viðureignar.12  

Mynd 2: Skásettum götum bætt ofan á hornrétt skipulag. 

Það virðist því vera að bæði þessi kerfi hafi sína kosti og galla. Það er spurning 

hvernig kerfi gætu leyst þá fylgikvilla sem hér er að finna. Í sjálfu sér eru reglurnar 

heldur stífar og einfaldar í báðum tilfellum og tilbreytingin sem hin skásetta gata býr 

til er heldur lítil. 

Ef við skoðum skipulag á gömlum borgum sem byggðust upp hægar og á lífrænni hátt 

má sjá mjög óregluleg kerfi gatna sem virka vel. Borgirnar voru ekki skipulagðar með 

langtíma markmiðum þar sem heilu kerfin voru negld niður. Þær þróuðust eftir 

þörfum og mótuðust eftir íbúum borgarinnar.13 Það hafa margir skipulagsfræðingar 

horft til skipulags miðaldaborga í þeirri von að skapa jafn blómlegt mannlíf og þar 

þrífst. Það sem gerir þessar gömlu borgir svona sérstakar er að þær voru ekki 

skipulagðar með ákveðnum kerfum. Þær fengu að þróast hægt og rólega á löngum 

tíma. Það sem þær hafa fram yfir kerfin sem nefnd eru hér að framan er 

fjölbreytileikann, mýktina og persónuleikann. Þess vegna hafa þær að geyma 

göturými sem bjóða manneskjuna velkomna og auðga upplifun hennar á borginni. 

                                                        
12 Unwin, Raymond: Town Planning in Practice. An Introduction to the Art of designing Cities and 

Suburbs. London: T.Fisher Unwin, 1909, bls.235. 
13 Gehl, Jan: Life Between Buildings, bls.41. 
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Mælikvarðinn er einnig mikilvægur í þessu samhengi en þetta eru borgir sem gerðar 

voru fyrir tíma bílsins og töluðu því enn betur við gangandi vegfarendur. Borgin er 

samsett af mörgum ólíkum götum sem búa til almenningsrými sem auðvelt er að 

njóta. 

Mynd 3: Lífrænt skipulag. 

Í Reykjavík var gefið út tímamótarit árið 1916 sem nefnist Um skipulag bæja eftir 

Guðmund Hannesson lækni. Ritið var fyrst síns eðlis á Íslandi og fjallar Guðmundur 

meðal annars um gatnaskipan í ritinu. Hann leggur upp nokkurs konar uppskrift að 

því hvernig eigi að hanna götur og gatnaskipan. Horft er til erlendra fyrirmynda í 

ritinu varðandi skipulag í borgum og bæjum og meðal annars til þeirra Unwins og 

Parkers sem nefndir voru hér á undan. Ritið hafði gífurleg áhrif á skipulag á Íslandi 

og var Reykjavík að mörgu leyti skipulögð á fyrri hluta 20.aldar eftir þessum 

uppskriftum. Það er athyglisvert að skoða þau atriði sem Guðmundur fer ítarlega í 

varðandi hönnun gatna því flest þeirra eiga ennþá erindi í dag.  

Fyrst ber að nefna stefnu gatna en hún stjórnast af nokkrum þáttum. Umferðin ræður 

oft miklu um stefnuna en hún er mest til og frá miðbænum og út úr honum og þarf að 

stefna aðalgötum eftir því. Á Íslandi, þar sem veðráttan getur verið vindasöm og 

leiðinleg meiri hluta árs, er nauðsynlegt að snúa götunni þannig að hún sé í skjóli fyrir 

hörðustu áttum. Sú stefna fer ekki endilega saman við þá sem best er til þess að ná 
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góðri sólarbirtu. Gert er ráð fyrir því að húsin séu sambyggð eða stutt sé á milli þeirra. 

Ef húsin standa dreifð með ríflegum millibilum, er götustefnan þýðingarminni.  

Stefna hefur misjafna þýðingu eftir því hvort götur eru gerðar beinar eða bognar. 

Guðmundur talar hér á móti því að nota eingöngu beinar götur. Hann vitnar í Ameríku 

og segir að þar sé skipulagið byggt á beinu kerfi þar sem götunetið líkist talfborði eins 

og „rúðumynstrið“ sem nefnt var hér að framan. Göturnar verða tilbreytingalausar og 

allur bærinn sama andlausa taflborðið, auk þess sem hallinn getur orðið óþarflega 

mikill. Hins vegar ef götum er heldur stefnt eftir landslagi verða þær bognar og 

hlykkjóttar. Þær eru bæði fagrar og hentugar, sérstaklega ef hlykkir og bogar eru ekki 

mjög krappir. Gatan lokast sjálfkrafa fyrir auganu þegar húsaraðir bera saman í 

fjarska. Þrátt fyrir að hann hafi mælt frekar með bognum götum þá nefnir hann að 

stundum geti borgað sig að gera göturnar heldur beinni og best sé að hafa göturnar 

bognar og beinar í bland.  

Breiddin á göturýminu skiptir ekki síður máli en stefnur. Þegar götubreiddin er 

ákveðin þarf að miða við breiddina frá húsi yfir í næsta hús. Það sem helst þarf að 

taka tillit til er sól og birta sem er lægri hér en víða erlendis og þarf því að hafa meiri 

fjarlægð á milli húshliða. Síðan þarf að taka tillit til umferðarinnar og hvers eðlis 

gatan er. Hvort hún þurfi að bera mikinn umferðarþunga eða sé aðeins íbúagata. 

Verslunargötur þurfa líka að hafa sérstaka breidd til að þeir verði sem skilvirkastar. 

Þær mega ekki vera of breiðar en heldur ekki of þröngar. Það þarf að vera hægt að 

stoppa og skoða í búðarglugga án þess að stöðva alla umferð.  

Síðast ekki síst verður að fara rétt með lengd gatna en hún má ekki vera of mikil. Það 

er sérstaklega slæmt þegar götur eru beinar og langar. Tilbreytingin er lítil og gatan 

verður að algjörri lönguvitleysu sem enginn nennir að ganga eftir. Gatan verður að 

hafa fjölbreytileika og hún verður að taka endi svo vegfarandinn vilji ganga hana.14  

Það má draga ýmsan lærdóm af þeim þáttum sem nefndir eru hér í skipulagi sem gera 

göturýmin að betri almenningsrýmum. Hönnunin hefur mikil áhrif á skynjun 

vegfarandans á umhverfi sínu. Það er líka heildin sem skapar borgina. Fólk laðast að 

stað þar sem byggingar mynda göturými þar sem maður er í skjóli, bæði í eiginlegri 

                                                        
14 Guðmundur Hannesson: Um skipulag bæja. Reykjavík: Prentsmiðjan Gutenberg, 1916, bls.53-73. 
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og yfirfærðri merkingu.15 Til þess að gönguferðin verði ánægjuleg þarf göturýmið að 

vera fjölbreytilegt og skemmtilegt. Göturýmin þurfa að hafa sérstöðu og ólíka 

eiginleika sín á milli hvað varðar lengd, breidd, halla og stefnur. Það þarf eitthvað að 

bíða þín við enda hverjar götu, þar klárast kaflinn og næsti tekur við.  

Saga götunnar í Reykjavík 
Reykjavíkurborg telur aldur sinn frá árinu 1786 þegar Reykjavíkurþorpi voru veitt 

kaupstaðarréttindi. En þorpið var þá 34 ára gamalt, því að saga þess hefst með 

verksmiðjunum (Innréttingunum) sumarið 1752. Elsta gatan í borginni, Aðalstræti, er þá 

líka 34 árum eldra en borgin.16  

Uppúr 1800 fór að bera á fleiri götum í Reykjavík. Á þessum tíma var ekki um neitt 

ákveðið kerfi að ræða heldur ákvarðaðist lega gatna fremur af staðháttum, gömlum 

slóðum og staðsetningu býla í nágrenni miðbæjarins. Þrátt fyrir að vera aðeins 

moldarstígar eða fjölfjarnar leiðir eru þær grunnurinn að fyrstu götunum sem enn eru 

til í dag. Aðalstræti var eins og áður sagði fyrsta gatan sem myndaðist hér í Reykjavík 

en þar var valinn staður fyrir verksmiðjuhúsin í þorpinu og mynduðu þau lítinn 

kjarna. Eftir að bærinn fékk kaupstaðaréttindi fjölgaði kaupskipum við höfnina. 

Verslunin fór fyrst fram í skipunum en svo fóru kaupmenn að byggja verslunarhús 

ofan við sjávarkambinn. Þar reis því fljótt samfelld röð verslunarhúsa meðfram 

fjörunni sem var upphafið að suðurhlið Hafnarstrætis.  

Eftir stofnun kaupstaðarins komst regla á starfssemi bæjarins. Árið 1839 var 

byggingarnefnd stofnuð en þá hófst í fyrsta skipti skipuleg umfjöllun um gerð húsa og 

skipun gatna og opinna svæða í þorpinu. Á seinni hluta 19. aldar fjölgaði húsum bæði 

í Kvosinni og í báðum úthverfum, við Vesturgötu og Laugaveg. Byggðin tók að 

teygjast með aðalgötum út úr bænum. Vegna túnanna og stakkstæðanna frammi á 

sjávarkambinum var byggðin enn mjög dreifð. Smám saman tók býlum að fjölga sem 

saman mynduðu þyrpingar og urðu þær að fyrstu hverfunum í Reykjavík. 

Um aldarmótin 1900 var bærinn í hraðri uppsiglingu sem höfuðstaður landsins. Það 

þurfti því að bregðast við ýmsum breyttum viðhorfum sem fylgdi því ásamt nýrri 

samgöngutækni sem var að líta dagsins ljós. Götustubbar voru lagðir og við sumar 
                                                        
15 Hjörleifur Stefánsson: Andi Reykjavíkur. Genius Reykiavicensis. Reykjavík: JPV útgáfa, 2008, 

bls.149 
16 Árni Óla: „Svipast um í Aðalstræti“. Lesbók Morgunblaðsins 14/1967. Bls.7.    
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götur í þessum hverfum risu húsaraðir. Vegna eldri húsa, sem stóðu í vegi fyrir stefnu 

nýrra gatna, gat liðið langur tími þangað til göturnar yrðu fullgerðar.  

Það sem setti mikinn svip á bæinn á þessum árum var mannlífið. Á þessum tíma voru 

flest störf unnin utanhúss og mikið líf myndaðist í kringum það. Fólk fylgdist með 

störfum sem fram fóru í bænum.17 Gatan hefur verið meira félagssvæði þá en hún er í 

dag. Nánast allt í göngufæri í bænum, atvinnan sýnileg og fólk að fylgjast með öðru 

fólki. 

Áhrif skipulags á göturýmið  
Árið 1912 birtist grein í Lögréttu eftir Guðjón Samúelsson og nefnist hún 

Bæjarfyrirkomulag. Talið er að þetta sé fyrsta ritgerðin sem birtist á íslensku, þar sem 

fjallað er um skipulag á fræðilegum grundvelli.18 Þar lagði Guðjón áherslu á að hin 

sýnilegu form bæjarins gætu haft áhrif á heilsu og andlega vellíðan borgarbúa.  

Í kjölfar stórbruna sem varð í Reykjavík árið 1915 kom út rit Guðmundar 

Hannessonar læknis, Um skipulag bæja, sem nefnt hefur verið hér á undan. Þar gerir 

Guðmundur grein fyrir mikilvægi bæjarskipulags með hliðsjón af lífsskilyrðum 

íbúanna og möguleikum þeirra á heilnæmu umhverfi. Hann lagði meðal annars 

áherslu á bognar götur og á lágreista íbúðabyggð til að ná góðri sólarbirtu í Reykjavík. 

Einnig rökstuddi hann hugmyndir sínar um lágreista samfellda íbúðabyggð meðfram 

götum með því að þannig næðist betra skjól og sólarljós og einnig að kostnaður yrði 

minni. Það sem er einna áhugaverðast varðandi skrif hans er hversu mikla áherslu 

hann leggur á mótun göturýma og almenningsvæða út frá fagurfræðilegu sjónarmiði. 

Fordæmi sem Guðmundur notaði erlendis frá komu aðallega frá Þýskalandi og 

Bretlandi. Bæði Guðjón og Guðmundur vitnuðu í hugmyndir 

garðborgarkenningarinnar sem kynnt var í Evrópu 1898. Rit Guðmundar varð 

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

einhverjum breytingum 1921.  

                                                        
17Trausti Valsson: Reykjavík Vaxtarbroddur. Þróun höfuðborgar. Reykjavík: Fjölvaútgáfan, 1986, 

bls.18-37. 
18 Páll Líndal: Bæirnir byggjast. Yfirlit um þróun skipulagsmála á Íslandi til ársins 1938. Reykjavík: 

Skipulagsstjóri ríkisins og sögufélag, 1982, bls.87. 
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Fyrsti skipulagsuppdrátturinn að Reykjavík var gerður árið 1927, af þeim Guðmundi 

og Guðjóni. Uppdrátturinn hafði mikil áhrif á þróun Reykjavíkur næstu árin.19 

Megineinkenni skipulagulagsins er götunet og sambyggðar húsalengjur meðfram 

götuhliðunum.20 Það eru greinileg áhrif frá evrópskum borgum í þessu skipulagi þar 

sem randbyggð við götur var algeng en einnig hefur verið reynt að stefna götum 

þannig að húsin nytu sem best sólar.21 Ytri mörk bæjarins voru við Hringbrautina en 

fyrir utan hana tók sveitin við.22 Það sem vekur sérstakan áhuga minn í þessu 

skipulagi er hversu vel göturýmin eru mótuð. Það eru byggingar sem umvefja 

götunetið og saman búa þau til göturými innan í borginni. Þeir þættir sem Guðmundur 

skrifaði um í bók sinni um fagurfræði borgarrýmanna koma greinilega fram í þessu 

skipulagi. Götur og byggingar eru skipulagðar saman sem heild þar sem stefnur, 

lengd, breidd og halli gatnanna skipta máli. Göturýmin eru hönnuð sem hluti af 

skipulaginu.  

Um það leyti sem fyrsti skipulagsuppdrátturinn var gerður á Íslandi árið 1927 voru 

hugmyndir módernista að ryðja sér rúms í Evrópu. Ekki leið á löngu þar til áhrifin 

fóru að berast hingað. Það voru meðal annars hugmyndir um aðgreiningu gangandi og 

akandi umferðar sem og aðskilnaðar á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. Fljótlega 

var vikið frá skipulagsuppdrættinum og byrjað að reisa ný hverfi utan Hringbrautar 

með breyttum áherslum í skipulagi. Norðurmýrin var fyrsta hverfið sem reis og var 

það hreinræktað íbúðahverfi. Frá og með þessum tíma hófst upplausn göturýmisins í 

Reykjavík. Hverfin voru ekki lengur byggð í einni samfellu hvert við annað og 

randbyggingar meðfram götunni urðu fljótt liðin tíð. Þannig byggðust upp 

íbúðarhverfi koll af kolli utan Hringbrautarinnar næstu árin og byggðin varð sífellt 

dreifðari. Göturýmin urðu óljósari, götumannvirkin stærri og blokkir hærri.23 Næstu 

tvo áratugi voru gerðir nokkir skipulagsuppdrættir af Reykjavík og var sá fyrsti gerður 

1937. Þar er búið að skipta götum í tvo flokka, umferðaræðar og húsagötur.24 Á þessu 

                                                        
19 Bjarni Reynarsson: „The Planning of Reykjavík, Iceland: three ideological waves – a historical 

overview.“ Planning Perspectives 14/1999. Bls. 55-58. 
20 Trausti Valsson: Reykjavík Vaxtarbroddur, bls.124. 
21 Hjörleifur Stefánsson: Andi Reykjavíkur, bls.146. 
22 Hjörleifur Stefánsson: Andi Reykjavíkur, bls.144. 
23 Hjörleifur Stefánsson: Andi Reykjavíkur, bls.149-150. 
24 Trausti Valsson: Reykjavík Vaxtarbroddur, bls.48-49. 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skipulagi er nánast eingöngu hægt að sjá gatnaskipulag og erfitt er að greina byggðina 

á móti götunum. Það má því segja að mótun göturýma hverfi í þessu skipulagi og 

gatnaskipulag taki að mörgu leyti við eftir það. 

Bílaborgin Reykjavík 
Bæjarstjórn Reykjavíkur ákvað árið 1960 að það þyrfti að gera nýtt aðalskipulag fyrir 

borgina. Í verkið voru ráðnir tveir danskir sérfræðingar í skipulagsmálum, Bredsdorf 

og Anders Nyvig. Þeir kynntu til sögunnar nýja skipulagsstefnu þar sem bíllinn réði 

ríkjum. Í skipulaginu 1962 var gert ráð fyrir einum bíl á hvert heimili sem varð svo 

raunin.25  

Hugmyndafræðin sem hið nýja aðalskipulag byggðist á var sprottin upp úr fyrrnefnum 

hugsjónum módernismans um sérhæft umferðarkerfi og aðgreiningu borgarhverfa. 

Aðalviðfangsefnið var fólgið í því að skilgreina umferð, gera áætlanir um vöxt bæjarins 

og spá fyrir um hvernig bílaeign yxi og notkun bíla mundi þróast, og semja 

skipulagsáætlun um hverfi og umferð milli þeirra.26  

Það sem var helst gagnrýnt í skipulaginu voru áherslur á einkabílinn framar 

almenningssamgöngum, aðgreiningu landnotkunar og skortur á atvinnuhúsnæði í 

úthverfum. Það er því að mörgu leyti vegna þessa skipulags sem Reykjavík þróaðist 

sem strjálbýl borg fremur en þéttbýl með umferðarkerfi þar sem einkabíllinn er 

allsráðandi.27  

Það hafa margir tjáð skoðanir sínar á þeirri þróun sem varð í skipulagsmálum á 

höfuðborgarsvæðinu og virðast flestir sammála því að hún hafði gífurleg áhrif á 

Reykjavík sem borg. Pétur Ármannsson talar um örlög götunnar í skipulaginu 1962: 

Hin aldagamla skipan eða gatan sem samgönguæð og félagslegt fyrirbæri hverfur í þessu 

skipulagi. Það er ekki lengur hún sem skapar rými og ramma heldur óskilgreind opin 

                                                        

 
25 Bjarni Reynarsson: „The Planning of Reykjavík, Iceland: three ideological waves – a historical 

overview.“ Bls.60. 
26 Hjörleifur Stefánsson: Andi Reykjavíkur, bls.152. 
27 Bjarni Reynarsson: „The Planning of Reykjavík, Iceland: three ideological waves – a historical 

overview.“ Bls.60. 
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svæði. Nú þurfti fólk að fara út á hraðbrautir til að fara á milli íbúðar-, verksmiðju- og 

verslunarhverfa.28 

Það sem er einna sorglegast við þessa þróun er að Reykjavík missti sjarmann sem hún 

lofaði sem upprennandi borg. Þétt borgarumhverfi þar sem byggingar skýla fólki og 

göturými bjóða upp á líf er aðeins að finna í miðbænum og næsta nágrenni við hann. 

Önnur þróun sem varð á höfuðborgarsvæðinu er eins og eyjar sem erfitt er að komast 

á milli nema að hafa bílpróf eða eiga pening í strætó. Eftir þetta er eins og það hafi 

ekki verið aftur snúið. Bílaleiðin varð nokkuð einhliða og um langan tíma gleymdist 

samfélagið og félagslegar afleiðingar sem bílvætt skipulag dregur með sér. Það sem 

skilgreinir borg er ekki til staðar og Reykjavík er aðeins lítill miðbær sem tengist 

hraðbrautum út í úthverfi. Borgin er ekki lengur samfella eins og upplifun hennar á að 

vera. Hún er ekki lengur staðurinn þar sem þú getur nálgast allt í næsta nágrenni og í 

stuttu göngufæri. Hún er ekki lengur staðurinn þar sem þú ferð úr einu rými, heimili 

þínu, og út í næsta, göturýmið. 

Nýr borgarbragur 
Nýjar hugmyndir í skipulagsmálum komu fram á áttunda áratugnum sem 

andsvar gegn þeim þróunareinkennum í skipulagi sem urðu eftir stríð. Í 

Bandaríkjunum hefur helsta gagnrýnin verið á hina miklu úthverfavæðingu og á 

forgang einkabílsins í borginni. Stefnan var nefnd „New Urbanism“ en hefur 

verið kölluð Nýr borgarbragur á íslensku. Stefnan sækir meðal annars 

hugmyndir í skipulagshætti sem voru ríkjandi á árunum 1900-1920.29  

Megin sjónarmiðið er að skapa hverfi sem eru samvirkar heildir, þar sem 

nauðsynjaþjónusta og atvinna geta verið innan göngufjarlægðar frá heimilum íbúa. Lögð 

er áhersla á að skipulagsútfærslur þjóni þeim markmiðum að skapa samfélag og ríkulegt 

mannlíf í umhverfi sem er samvirkt og samheldið.30  

                                                        
28 Gunnar Hersveinn: „Tveggja bíla fjölskyldur í Reykjavík.“ Morgunblaðið. Gagnasafn 8.5.1998: 

http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=397094 skoðað 20.1.2011. 
29 Hildur Kristjánsdóttir: Nýr borgarbragur. Kynning á skipulagshugmyndum „New Urbanism“ 

stefnunnar. Borgarfræðasetur. Háskóla Íslands og Reykjavíkurborgar, 2004, bls.1. 
30 Hildur Kristjánsdóttir: Nýr borgarbragur, bls.1. 
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Í Bandaríkjunum var gerð stefnuskrá fyrir Nýjan borgarbrag árið 1996 en þar á meðal 

eru mikilvægir þættir sem snerta götuna. Þar segir frá því að grundvallarþátturinn í 

skipulagi ætti að vera skilgreining gatna og almenningssvæða. Þrátt fyrir að skipulag á 

stórborgarsvæðum taki mið af einkabílnum ættu gangandi vegfarendur að vera settir í 

forgang. Ef rétt er farið með hönnun á götum og torgum ættu þau að stuðla að meiri 

útiveru og gefa íbúum tækifæri á að kynnast og vernda eigið samfélag.31 Þegar 

hugmyndir frá þessari stefnu eru skoðaðar sést greinilega hvar gamla góða gatan 

birtist aftur eins og hún var skipulögð hér í upphafi 20. aldar. Þar sem göturýmin voru 

hönnuð sem hluti af borginni og buðu upp á spennandi almenningsrými og blómlegt 

mannlíf. Manneskjan er félagsvera og til að rækta þá eiginleika þarf umhverfið að 

þjóna henni á réttan máta.  

Samkvæmt skipulagshugmyndum Nýs borgarbrags geta götur haft mikilvæga félagslega 

þýðingu. Götur og gangstéttar ættu að vera hannaðar á þann veg að það ýti undir líf á 

götum úti. Aukið líf á götunum getur styrkt og myndað tengsl á milli íbúa og eflt 

samfélagskennd og fjölskrúðugt mannlíf. Auka skal öryggi íbúa á götum úti til þess að 

fjölga gangandi vegfarendum.32  

Í nýju aðalskipulagi fyrir Reykjavík 2001-2024 er reynt að stöðva þá þróun sem orðið 

hefur á höfuðborgarsvæðinu og eru mörg þeirra nýju markmiða sem þar koma fram í 

anda Nýs borgarbrags og má þar nefna markmið um að auka gæði byggðar, áherslu á 

hagkvæmari nýtingu lands, bættar almenningssamgöngur og bætt aðgengi gangandi 

og hjólandi vegfarenda.33  

Gangandi vegfarendur í forgang  
Um þessar mundir er unnið að rannsóknarverkefni á höfuðborgarsvæðinu sem nefnist 

Betri borgarbragur en markmið verkefnisins er að skilgreina hvað felst í hugtakinu 

„vistvænt og sjálfbært byggt umhverfi“ fyrir íslenskar aðstæður, meta stöðuna á 

höfuðborgarsvæðinu og koma með lausnir til úrbóta. Í mars 2010 kom út skýrsla á 

vegum verkefnisins sem gerð var fyrir Vegagerðina um almenningssamgöngur á 

                                                        
31 Hildur Kristjánsdóttir: Nýr borgarbragur, bls.9. 
32 Hildur Kristjánsdóttir: Nýr borgarbragur, bls.18. 
33 Hildur Kristjánsdóttir: Nýr borgarbragur, bls.33. 



18 

 

höfuðborgarsvæðinu.34 Þar koma fram áhugaverðir punktar um það hvernig skipulag 

og borgarrými geta haft jákvæð áhrif á ferðamáta.  

Aukin áhersla á betri borgarbrag felur í sér að stuðlað verði að auknu vægi 

almenningssamgangna og umferðar gangandi og hjólandi. Ekki hefur verið lögð 

nægjanleg áhersla á mótun aðlaðandi ferðaleiða fyrir hjólandi og gangandi vegfarendur í 

uppbyggingu höfuðborgarsvæðisins. Ætla má að samhengi sé milli yfirbragðs 

borgarrýmis og gæða umhverfis við val á ferðamáta. Með góðu umhverfi er átt við 

umhverfi þar sem manneskjan og þarfir hennar eru í forgangi. Í slíku umhverfi er stuðlað 

að borgarrými þar sem jákvæðir þættir í umhverfinu eru hámarkaðir, gróðri, lágmarks 

skuggavarpi og fagurfræði. Tryggð verði góð tengsl við þjónustu og milli samgönguleiða 

þar sem hindranir eru sem minnstar s.s. þverandi umferðaræðar eða bílastæði. Þannig 

getur aðlaðandi, skjólgott og fallegt umhverfi hvatt til vistvæns ferðamátavals.35  

Í skýrslunni er lögð áhersla á það að þéttbýli hluti borgarinnar verði frekar ætlaður 

fólki en bílum og þannig sé hægt að hvetja til vistvænni ferðamáta. Eins og hér segir 

að framan þá eru göturýmin sem ætluð eru manneskjum allt annars eðlis en þau sem 

eingöngu eru hugsuð fyrir bílinn. Til að setja manneskjuna í forgang í umferðinni þarf 

líka að hugsa um götuna sem stað en ekki eingöngu sem umferðaræð. Gangandi 

vegfarendur, hjólreiðafólk og ökumenn bifreiða geta vel lifað í sátt og samlyndi ef rétt 

er farið að hönnun gatna. Því sem er ábótavant hér í Reykavík er að gatan er allt of 

sjaldan skipulögð með alla notendur jafnt í huga. Það leiðir til þess að öryggi 

gangandi vegfarenda er í húfi, gönguferðin er ekki eins ánægjuleg og skortur á góðum 

almenningsrýmum er mikill. Það þarf nýjar aðgerðir og jákvæð viðhorf til að gera 

göturými Reykjavíkur að fallegum og öruggum almenningsrýmum. 

Gatan sem staður  
Það er ekki eingöngu í Reykjavík sem talið er að bíllinn hafi tekið yfir samfélagið og 

ýtt fólki og almenningsrýmum í burtu. Víða í heiminum hrjáir þetta vandamál borgir 

svo sífellt er verið að leita nýrra leiða og koma með úrbætur í þessum efnum. Ein 

leiðin hefur verið að líta á götuna sem stað og reyna að bæta þá eiginleika sem hún 

þarf að vera gædd til að standast slíkar kröfur.  

                                                        
34 Betri borgarbragur: „Markmið verkefnisins.“ http://betriborgarbragur.wordpress.com/1-2/ skoðað 

27.1.2011. 
35 Harpa Stefánsdóttir og Hildigunnur Haraldsdóttir: Skipulag á Höfuðborgarsvæðinu. Sjálfbær þróun í 

samgöngum. Áfangaskýrsla.  Mars 2010, bls. 9. 
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Þróaðar hafa verið sérstakar aðferðir við hönnun gatna þar sem markmiðið er búa til 

betra jafnvægi á milli notenda. Í þessum aðferðum eru götur hugsaðar sem 

almenningsrými utan um þarfir fólks eins og að ganga, hanga, rölta um, leika, versla 

eða vinna en ekki eingöngu sem samgönguæð fyrir bíla. Nokkrar aðferðanna ganga út 

á það að taka svæði af götunni sem ætluð er bílum og nota það til að bæta 

almenningsrými fyrir fólk. Þá eru götur og umferðarbrautir þrengdar með aðferðum 

eins og að breikka gangstéttar, bæta við gróðri eða setja hjólarein á götuna. Einnig er 

hægt að móta göturýmið til að hafa áhrif á hraða með því að búa til beygjur, breikka 

gangstéttar á ákveðnum stöðum, setja hringtorg, umferðareyjur, hraðahindranir og 

meðhöndla yfirborðið á nýjan hátt. Með því að afmá skil á milli götu og gangstéttar 

eða gera þau minni hægir það á umferðinni. Í aðferð sem nefnist „Shared Space“ eða 

sameiginlegt rými eru skilin á milli gangandi og akandi fjarlægð. Gangandi 

vegfarendur eru þá í rétti og bílar hægja töluvert á sér en allir þurfa að sýna meiri 

aðgát og hefur það reynst vel á mörgum stöðum.36 Svo er auðvitað sú leið að breyta 

götu í göngugötu þar sem bílaumferð er fjarlægð og gangandi vegfarendur og 

hjólreiðafólk geta unað sér í rólegheitum. Með þessum aðferðum og fleirum er hægt 

að draga úr umferð og gera göturýmin notendavænni fyrir fólk.  

Mikilvægt er að taka svæði frá bílum í borginni til að skapa betra samfélag. Það eitt 

og sér er samt ekki nóg til að gera götuna að góðu almenningsrými. Það þarf 

heildarnálgun til að gera götuna að sérstökum stað með eiginleikum sem endurspegla 

hlutverk og þarfir samfélagsins.37 Hér verða talin upp nokkur atriði til að gefa 

ákveðna mynd af því hvað það er sem gerir götuna að gæðastað. Eins og áður hefur 

komið fram þá eru byggingar meðfram götunni forsenda þess að þar myndist 

göturými. Ef þessar byggingar eru lágreistar skapast meira skjól og sólríkara umhverfi 

þar sem mælikvarðinn talar betur við gangandi vegfarendur. Umhverfið verður 

áhugaverðara ef þar er eitthvað að gerast eða skemmtilegt að sjá. Þess vegna er 

mikilvægt að ekki séu tómir veggir eða speglagler sem snúi að göturýminu. 

Skemmtilegir búðagluggar, vinnustofur eða veitingastarfsemi bjóða upp á 

fjölbreytilegra umhverfi sem flæðir út á göturýmið. Staðir til að setjast á, gróður, 

listaverk, ruslatunnur, hjólagrindur, lýsing og almennt viðhald gefa götunni meiri 
                                                        
36 Project for Public Spaces: Streets as Places. Using Streets to rebuild Communities.  Project for 

Public Spaces, Inc., 2008, bls.33-42. 
37 Project for Public Spaces: Streets as Places, bls.23. 
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staðartilfinningu. Aðrir hlutir sem búa til mannlíf eins og markaðir, götusala, tónleikar 

og þess háttar uppákomur glæða götuna lífi og draga að ennþá meira líf.38 Götugæði 

eru að miklu leyti fólgin í því fólki sem notar borgina, því lífi sem þar þrífst og 

andrúmsloftinu sem myndast í kjölfarið.  

Vakning í Reykjavík  
Síðastliðið sumar var gerð rannsókn á mannlífi á götum og torgum í miðbæ 

Reykjavíkur. Verkefnið sem nefnist Borgaraleg hegðun samanstendur af skýrslu og 

kvikmynd en það var unnið af fimm arkitektanemum við Listaháskóla Íslands.  

Markmið verkefnisins var að komast að því hvernig fólk hegðar sér og notar borgarrýmið 

og var notkunin skoðuð samhliða hinu byggða umhverfi, hvernig það er hannað og 

hvernig er ætlast til að fólk noti það.39 

Rannsóknin sýnir að götur í Reykjavík reynast ekki síðri almenningsrými en torg og 

garðar. Þær götur sem hafa mesta aðdráttaraflið í miðbænum eru gæddar mörgum 

þeirra eiginleika sem nefndir eru hér á undan þegar litið er á götuna sem stað. Þær 

götur sem reyndust einna vinsælastar voru Laugavegur, Skólavörðustígur, 

Pósthússtræti, Vallarstræti og hluti Hafnarstrætis. Laugavegur og Skólavörðustígur 

hafa báðir þá sérstöðu að þar er mikil verslun og veitingastarfsemi og því margt að sjá 

á bjóðandi jarðhæðum bygginga. Vissulega eru það þættir sem gefa götunum mikið 

vægi sem stöðum en einnig hafa þær heilmikla kosti þegar kemur að hinu byggða 

umhverfi. Byggðin er ekki mjög há, mælikvarðinn er þægilegur fyrir manneskjuna og 

götunum er vel við haldið. Það eru afmörkuð skil á milli gangstéttar og götu þar sem 

er bílaumferð. Hæðarmunurinn er yfirleitt mjög lítill á skilunum og stundum hverfur 

hann. Þannig myndast örþunn lína á milli gangandi vegfarenda og bílaumferðar sem 

slitnar margoft og sjaldan skapast hætta því allir eru meðvitaðir um aðstæður. 

Vallarstræti hefur lengi verið lokað fyrir bílaumferð og er það yfirleitt þéttsetið á 

sumrin en staðurinn nýtur mikillar sólar og veitingastaðir setja borð út. Tilraunir voru 

gerðar síðasta sumar með svokallaðar sumarlokanir í Austurstræti, Pósthússtræti og 

hluta Hafnarstrætis. Þessar lokanir höfðu svo sannarlega áhrif á mannlífið á þessum 

stöðum. Veitingastaðir notuðu tækifærin og settu borð út á götuna sem gerði 

                                                        
38 Project for Public Spaces: Streets as Places, bls.24-30.     
39 Borghildur: Borgaraleg hegðun. Rannsókn á mannlífi í miðbæ Reykjavíkur sumarið 2010. Óbirt. 
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heilmikið fyrir götulífið. Þetta voru einna vinsælustu almenningsrýmin í miðbænum 

um sumarið. Austurstræti er í sjálfu sér ekki sérlega bjóðandi gata. Húsin við götuna 

eru há svo hún nýtur lítillar sólar. Veitingastarfssemi og barir sem opnast í norður út 

að Austurstræti opnast einnig í suður út á Vallarstræti. Þessi starfssemi er því ekki 

virk við Austurstrætið og gerir lítið fyrir göturýmið. Á norðurhlið götunnar eru 

bankar, stjórnsýsla og næturlíf sem hefur lítil áhrif á mannlíf við götuna á daginn. 

Hins vegar eftir að götunni var lokað fyrir bílaumferð jókst gangandi umferð og 

götusalar og skemmtikraftar nýttu sér göturýmið.40 

Síðla sumars 2010 var ákveðið að gera tilraun með því að setja tímabundna hjólarein 

á Hverfisgötu á vegum Reykjavíkurborgar. Hans Heiðar Tryggvason verkefnastjóri 

hjá Umhverfis- og samgöngusviði sagði að markmið tilraunarinnar væri að vekja 

athygli á Hverfisgötu, möguleikum hennar og sérstöðu og gera hjólreiðar að 

fullgildum samgöngumáta á þessari leið.41 Hjólareinin skapaði heilmiklar umræður 

um samgöngumál í borginni og fékk hún misgóðar undirtektir. Það virtust ekki allir 

jafn ánægðir með tilraunina eins og við var að búast en hjólareinin tók yfir 35 

bílastæði. Þetta var samt sem áður mikilvægt framlag til þeirrar vakningar sem orðið 

hefur í þjóðfélaginu um vistvænni ferðamáta og þörfinni á bættu borgarumhverfi. 

Sumarið 2010 var fjörugt og litríkt í miðbænum. Fólk dreif sig út þegar vel viðraði og 

naut almenningsrýma og götulífsins í borginni. Það sást að Íslendingar geta vel unað 

sér á götum og torgum, gengið um í rólegheitum, hjólað Hverfisgötuna, kíkt í 

búðarglugga og setið í góðravinahópi á Austurvelli. 

Lokaorð 
Það er vand með farið að skipuleggja götur sem eru góð almenningsrými. 

Almenningsrými eru fyrir fólk og því ætti skipulagið að taka mið af því. Göturými 

sem hannað er með þarfir manneskjunnar sem borgarbúa í huga ber sérstök einkenni. 

Fólk laðast að stað þar sem byggingar mynda göturými þar sem maður er í skjóli, 

bæði í eiginlegri og yfirfærðri merkingu. Eins og fram hefur komið þarf skipulagið að 

bjóða uppá fjölbreytni og næmni til að falleg göturými verði til.  

                                                        
40 Borghildur: Borgaraleg hegðun. Óbirt. 
41 Reykjavíkurborg: „Hjólastígur á Hverfisgötu.“ http://www.rvk.is/desktopdefault.aspx/tabid-

259/1198_read-22567/1198_page-3/ 17.8.2010, skoðað 26.1.2011. 
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Hér að framan hefur verið rakin sú saga hvernig göturýmin hafa mótast í Reykjavík. 

Stefnur, áhrif og tækni sem móta borgir hafa yfirleitt bæði kosti og galla. Ákvarðanir 

eru teknar sem þykja skynsamlegar hverju sinni og geta þær haft sínar afleiðingar. 

Tilkoma einkabílsins hafði sannarlega miklar afleiðingar í Reykjavík. Vegna hans er 

auðveldlega hægt að efast um það hvort Reykjavík sé borg. Í ritgerðinni greinir frá því 

að borg sé félagslegt fyrirbæri. Það er aðeins í litlum kjarna höfuðborgarinnar okkar 

sem hún nær þeim einkennum. Viljum við ekki að manneskjan geti gengið út í 

borgarrýmið og upplifað líflega borg. Borg þar sem þú færð þér morgunkaffi á næsta 

horni, gengur með barnið í skólann, röltir um í rólegheitum, sest niður á fallegum og 

þægilegum stöðum, hittir fólk fyrir tilviljun, finnur til öryggis og nýtur umhverfisins. 

Það sást glöggt síðastliðið sumar að Íslendingar geta notið borgarlífs eins og það 

gerist best í miðbænum. Af hverju ekki að njóta götulífsins sem við sækjum í erlendis 

líka hérna heima. Sem betur fer erum við að taka við okkur. Á þeim tilraunum sem 

gerðar voru í sumar þegar götum var lokað sást að við eigum okkur von. Mannlífið 

var fljótt að taka við sér og aðlögunartíminn var ekki langur. Stjórnvöld eru meðvituð 

um ástandið og loksins farin að gera tilraunir til að bæta göturýmin. Þessar tilraunir 

þurfa að breytast í varanlegar aðgerðir. Langtímamarkmið með bættum göturýmum á 

höfuðborgarsvæðinu og áætlanir um gerð þeirra. Gatan hefur verið of lengi í klóm 

bílsins og gangandi vegfarendur þagað. Nú er kominn tími til að endurheimta gömlu 

góðu götuna. 
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