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Hlemmur er þekkt kennileiti sem hefur gegnt hlutverki samgöngumiðstöðvar  
í einni eða annarri mynd um langa hríð, upphaflega sem viðkomustaður 
ferðalanga og hesta þeirra á ferð sinni til og frá bænum. Frá 1931 hefur 
Hlemmur þjónað hlutverki sem endastöð strætisvagna og var núverandi 
skiptistöð strætisvagna reist 1978. Hlemmsvæðið sem lengi vel markaði 
endimörk Reykjavíkur er nú í miðri borg, á grónu svæði í mikilli þróun. Þar má 
finna ólíkar byggingar frá hinum ýmsu tímum og er yfirbragðið fjölbreytilegt 
og jafnvel svolítið skrítið á köflum. Þar má bæði finna randbyggð frá fyrri hluta 
20. aldar þar sem byggt er þétt við götu, en einnig má finna stakstæðar stærri 
byggingar frá seinni hluta 20. aldar, dregnar frá götu með bílastæðaplönum. 
Nálægð við gamla miðbæinn er svæðinu til framdráttar en hefur þó ekki tekist 
að vera nægilega sterkt aðdráttarafl í borginni. Undanfarin ár hefur mikil 
uppbygging verið á svæðinu og virðist ekkert vera því til fyrirstöðu að þar verði 
í framtíðinni sterkur og iðandi miðpunktur sem tengir saman fjögur svæði; 
Laugaveg/ Hverfisgötu, Rauðarárstíg/Klambratún, Höfðatorg/Borgartún og 
Skipholt/ Holtin. 

Í stóra samhenginu er Hlemmur einnig mjög mikilvægur hluti af nýjum 
samgöngu- og þróunarás, sem skilgreindur er í nýju aðalskipulagi, og liggur 
frá Örfirisey í vestri, gegnum Hlemm og til Keldna í austri. Þéttingarsvæði 
meðfram ásnum er sett í forgang og sérstök áhersla er á tengsl gamla 
miðbæjarins við nýja byggð í Elliðaárvogi og uppbyggingu í Skeifu, jafnvel 
með léttlestakerfi. Uppbygging á vannýttum lóðum er þegar hafin og með 
því að tryggja að jarðhæðir þeirra nýbygginga sem rísa á svæðinu séu virkar 
og opnar almenningi má styrkja svæðið enn betur.  Breyting á þjónustustöð 
Strætó er skref í rétta átt til að Hlemmsvæðið virki sem skyldi og getur gegnt 
lykilhltuverki í áframhaldandi þróun á svæðinu og slegið tóninn fyrir komandi 
uppbyggingu. Með markvissri og sterkri uppbyggingu á svæðinu í heild má gera 
Hlemmsvæðið að einhverjum áhugaverðasta og skemmtilegasta stað í borginni 
þar sem verslun blómstrar og mannlífið iðar.

STERKUR MIÐPUNKTUR
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Húsið er hannað af Gunnari Hanssyni arkitekt árið 1978. Það er 530 m2 
stálgrindarhús á einni hæð, úthliðar glerjaðar að mestu og þak brotið upp í 8 
kvaðrata með þakgluggum. Húsið er bjart og átti upphaflega að vera huggulegt 
innitorg þar sem hægt væri að njóta borgarlífsins í skjóli frá veðri og vindum. 
Fjöldi blómakerja var í húsinu og gert var ráð fyrir átta ólíkum rekstraraðilum 
auk miðasölu, aðstöðu fyrir vagnstjóra og almenningssalernum. Húsið hlaut 
menningarverðlaun Dagblaðsins árið 1979 sem „merkasta framlagið til 
íslenzkrar byggingarlistar árið 1978“. Í umsögn dómnefndar var meðal annars 
sagt: „Hér er um algerlega nýja tegund af byggingu að ræða hér á landi, sem 
gefur fólki möguleika á því að hittast, verzla og bíða eftir vögnum í hlýju, 
aðlaðandi og gróðursælu umhverfi, hvernig sem viðrar.“ 

Húsið hefur þó munað sinn fífil fegurri, rekstraraðilum hefur fækkað niður í 
tvo og almenningssalernum hefur verið lokað. Þá hefur innra skipulagi verið 
breytt talsvert, svo nú standa öll þjónusturými við útveggi og skyggja á útsýni. 
Einnig hefur límfilmum verið komið fyrir á flesta glerfleti og klippa þær enn 
frekar á samtal hússins við götuna. Í dag er þjónustumiðstöð Strætó mjög 
innhverf bygging sem vekur upp blendnar tilfinningar og oft nokkuð neikvæðar. 
Byggingin er þó í grunninn einstök og á skilið upplyftingu til fyrri vegsemdar 
og virðingar. Ástand hússins er nokkuð gott og með litlum tilkostnaði getur það 
orðið glæsilegt.

EINSTÖK BYGGING
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Í 
hugmyndum Strætó bs. er gert 
ráð fyrir að BSÍ taki við hlutverki 
Hlemms sem skipti- og endastöð. 
Einar Kristjánsson, sviðsstjóri þjón-
ustusviðs Strætós, kynnti hugmynd-
ir fyrirtækisins á fundi umhverfis- 

og samgönguráðs borgarinnar á þriðjudag 
ásamt fulltrúa VSÓ ráðgjafar, en verkfræði-
stofan kannaði hagkvæmni þess að færa 
starfsemi Strætós. Þá verður, samkvæmt 
hugmyndunum, akstri stórra strætisvagna 
um miðborg Reykjavíkur hætt og við taka 
tíðari ferðir minni vagna.

Samkvæmt Karli Sigurðssyni, borgarfull-
trúa Besta flokksins og formanni umhverf-
is- og samgönguráðs Reykjavíkur, hefur 
hugmyndunum verið mjög vel tekið innan 
ráðsins. Strætó bs. mun vinna áfram að mál-
inu, meðal annars með þeim hætti að fara í 
kostnaðaráætlun og mögulegar samninga-
viðræður við Kynnisferðir sem eiga BSÍ. 

Umsvifin minnkað
Stefán Pálsson sagnfræðingur, sem hefur 
kynnt sér sögu Hlemmssvæðisins rækilega, 
segir umsvifin í strætóhúsinu á Hlemmi 
hafa minnkað jafnt og þétt frá því húsið var 

formlega tekið í notkun 1. 
september árið 1978. 

„Á tímabili voru þarna 
búðir og sjoppur og ýmiss 
konar rekstur, til dæmis 
ljósmyndastofa og annað 
slíkt, en núna síðustu 
árin er lítið eftir. Í seinni 
tíð hefur fólk jafnvel átt í 
erfiðleikum með að kom-
ast á klósettið þarna, 
sem helgast sennilega af 

því að ákveðið hefur verið að varna því að 
ógæfumenn hefðu þarna aðsetur. Á tímabili 
hýsti húsið líka hluta af sýningarkosti Nátt-
úrugripasafnsins, sem hafði aðsetur í húsinu 
við hliðina á. Ísbjarnarhömum og fleira var 
komið út í glugga á Hlemmi,“ segir Stefán.

Snemma samgöngumiðstöð
Stefán rekur hlutverk Hlemmssvæðisins 
sem nokkurs konar samgöngumiðstöðvar 
allt til aldamótanna 1900 eða þar um bil.

„Þetta svæði markaði mjög lengi ákveð-
in endamörk bæjarins. Þegar fólk hélt upp 
á þjóðhátíðir eða tyllidaga á þeim tíma var 
gjarnan gengið í skrúðgöngum upp að Rauð-
ará, sem þá var fyrir utan Reykjavík. Á 
ofanverðri nítjándu öld var svo settur brúar-
stubbur yfir Rauðarána, um það bil á núver-
andi gatnamótum Rauðarárstígs og Lauga-
vegar. Vegna þess hversu klossuð brúin var 
var henni gefið þetta fremur óvirðulega 
heiti, Hlemmur, og af því dregur svæðið 
nafn sitt.“

Snemma á öldinni var komið fyrir vatns-
þró til að brynna hestum á Hlemmi og hesta-
gerði fylgdi fljótlega í kjölfarið. Reykvík-
ingar sem borguðu fyrir að hafa hesta sína 
á beit í Laugarnesinu gátu svo nálgast hest-
ana sína á Hlemmi. „Segja má að Hlemmur 
verði upphaflega að samgöngumiðstöð í 
gegnum hestana. Þá töluðu menn jöfnum 
höndum um að fara inn að Hlemmi og inn 
að vatnsþró,“ segir Stefán. „Og vegna stað-
setningarinnar sem hálfgerðra endimarka 
byggðar í Reykjavík þá verður Hlemmur 
endastöð á leið 1 strax þegar Strætisvagn-
ar Reykjavíkur hf. taka til starfa árið 1931. 
Þá er svæðið orðið eins konar þjóðvega-
miðstöð. Þarna ná menn í hestana sína og 
þarna stoppar strætó og svo vindur þetta 
upp á sig.“

Mistök að loka Keisaranum
Fyrir sléttri öld, árið 1910, var gamla gas-
stöðin við Hlemm, sem Megas söng um eins 
og frægt er orðið, tekin í notkun á þeim stað 
sem Lögreglustöðin stendur nú. 

„Fólk tengir Hlemm snemma við útigangs-
menn og róna, og ein skemmtileg tilgáta 
segir að það megi rekja til gasstöðvarinnar. 
Gasframleiðslan fór þannig fram að að gasið 
var unnið úr sérstökum kolum með því að 
hita þau upp í stórum ofnum. Þarna fékk úti-
gangsfólkið að vera og njóta hitans frá ofn-
unum, auk þess að fá að nýta sturtur sem 
starfsfólk gasstöðvarinnar hafði til umráða 
og fleira í þeim dúr. Einnig spilar þar inn í 
að á þessum slóðum voru starfræktir barir 
sem þóttu ekki par fínir allt frá því í upp-
hafi tuttugustu aldar. Sá þráður hélst í raun 
nokkuð óslitinn allt þar til menn álpuðust til 
að loka barnum Keisaranum undir lok aldar-
innar. Svo urðu margir voðalega hissa þegar 
rónarnir dúkkuðu upp á Kaffi Austurstræti 
eftir lokun Keisarans,“ segir Stefán. 

Það er alltaf hlýtt á Hlemmi
Ef tillögur Strætó bs. ná fram að ganga tekur BSÍ innan tíðar við hlutverki Hlemms sem skipti- og endastöð strætó. Kjartan Guð-
mundsson ræddi við sagnfræðinginn Stefán Pálsson og kynnti sér langa sögu samgöngumiðstöðvarinnar við Hlemmtorgið.

AFDREP Ungt fólk hefur löngum safnast saman á 
Hlemmi, eins og þessar snótir gerðu árið 2006.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SAMGÖNGUMIÐSTÖÐ Svona var umhorfs á svæðinu í kringum Hlemm árið 1981. Gunnar Hansson arkitekt hannaði áningarstöð Strætisvagna Reykjavíkur og hlaut 
fyrir það verk menningarverðlaun DV árið 1979. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BEÐIÐ EFTIR STRÆTÓ Hlemmur gærdagsins, skjól gegn veðri og vindum eins og svo oft áður.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STEFÁN PÁLSSON

Hlemmur hefur lengi verið yrkisefni íslenskra listamanna og 
má segja að Megas hafi verið öðrum iðnari við að minnast á 
Hlemmtorgið í verkum sínum, enda ólst hann upp í nágrenni 
samgöngumiðstöðvarinnar. Gamla gasstöðin við Hlemm 
af plötunni Fram og aftur blindgötuna er ef til vill gleggsta 
dæmið, en auk þess getur Megas Hlemms meðal annars 
í lögum á borð við Lóa Lóa, Birta Birta, Plastpokablús og 
óbeint í einu vinsælasta lagi sínu, Reykjavíkurnætur.

Einnig söng Rúnar Þór Pétursson um Hlemm í samnefndu 
upphafslagi á plötu sinni Auga í vegg frá árinu 1985 og Von-
brigði söng um Hemma Hlemmmellu á endurkomuplötu sinni 
Eðli annarra árið 2004. Ekki má svo gleyma pönksveitinni Tony 
Blair sem gaf út lagið Alltaf hlýtt á Hlemmi og hljómsveitina Hús-
karla í óskilum sem sendi frá sér plötuna Hlemmur – Hlíðarendi 
árið 2008.

Gamla gasstöðin við Hlemm kemur einnig við sögu í Grafarþögn, 
skáldsögu Arnalds Indriðasonar og fleiri bókum, þar á meðal 
Beðið eftir strætó eftir Pál Kristinn Pálsson, Leið 12 
Hlemmur – Fell eftir Hafliða Vilhelmsson og Hjart-
að býr enn í helli sínum eftir Guðberg Bergsson.

Þá gerði Ólafur Sveinsson heimildarmyndina 
Hlemmur árið 2001, en í henni er fylgt eftir 
ógæfufólki í Reykjavík sem eyðir drjúgum tíma 
dagsins á Hlemmi. Sigur Rós samdi tónlistina 
við myndina, sem hlaut góðar viðtökur.

„ÉG HEF BEÐIÐ HÉR Á HLEMMINUM EFTIR ÞÉR“

Á árunum í kringum 1980 var Hlemmur 
vinsæll áfangastaður unglinga sem gjarnan 
leituðu skjóls undan veðrum og vindum 
í strætóhúsinu. Einn þeirra var Jón Gnarr, 
borgarstjóri Reykjavíkur, sem hefur í smíðum 
annað bindi æviminninga sinna, en í því 
hefur hann í hyggju að fjalla um árin á 
Hlemmi. Því mætti túlka það sem nokkurs 
konar föðurmorð í fræðunum ef Hlemmur 
hættir sem strætómiðstöð meðan Jón er á 
vakt, en í viðtali við Fréttablaðið þegar hann 
tók við embætti minntist hann þessara ára 
með talsverðri hlýju. Meðal annars tiltók Jón 
að hann vildi beita sér fyrir því að hannað 
yrði nokkurs konar minningahorn á Hlemmi, 
þar sem menning þessara ára yrði endur-
sköpuð að einhverju leyti með ljósmyndum, 
veggjakroti og fleiru í þeim dúr. „Ég hef 
áhuga á því að gera svona alþýðumenningu 
hátt undir höfði, stöðum sem höfðu afger-
andi áhrif á mótun okkar, því þeir eiga til að 
gleymast,“ sagði Jón Gnarr.

AÐSETUR BORGARSTJÓRA

PÖNK Jón Gnarr ásamt fleiri ungpönkurum á 
Hlemmi í kringum 1980.
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Gert er ráð fyrir þó nokkrum endurbótum á húsinu. Allir innveggir verða 
fjarlægðir og nýir byggðir upp eftir þörfum. Með því að fjarlægja lokuð rými 
meðfram útveggjum og fjarlægja límfilmur úr gluggum er hægt að ná fram 
því gegnsæi sem húsið hafði eitt sinn. Færa þarf til lagnir vegna nýrra salerna 
og rekstrareininga. Gólfflísar víkja og ofnar og hitablásarar verða fjarlægðir 
og hitalagnir frekar settar í gólf og flotað yfir með flotsteypu. Núverandi 
lofrræstikerfi verður fjarlægt til að auka birtu innandyra og útsýni. Þess í stað 
verður hugað að vistvænni loftskiptaleiðum í rýminu. Að degi til er húsið bjart, 
enda mikið glerjað, en huga þarf sérstaklega að raflýsingu í húsinu þegar rökkva 
tekur. Hljóðvistarmál þarf einnig að gaumgæfa. Bæta má við gróður í húsinu, 
t.d. með sérstökum gróðurveggjum. Húsið var í upphafi hugsað sem innitorg 
og einskonar gróðurhús enda mikið glerjað og gróðurker mörg. Kerin voru þó 
milli tveggja glerja við útveggi hússins og byrgðu því nokkuð útsýni.

Skipta má endurbótum í tvo hluta. Sá fyrri (hluti A) er alfarið framkvæmdur af 
og á kostnað Reykjavíkurborgar. Undir þann hluta falla:  
- Nauðsynlegar viðgerðir og endurbætur á ytra byrði hússins.  
- Niðurrif allra veggja innanhúss og annarra óæskilegra hluta á borð við 
límfilmur í gluggum. 
- Núverandi gólfflísar fjarlægðar, nýjum hitalögnum komið fyrir í gólfi og 
flotsteypa lögð yfir. 
- Núverandi loftræstikerfi (með hitablæstri) fjarlægt og nýrri náttúrulegri 
loftræstingu komið í gagnið. 
Seinni hluti endurbóta (hluti B) er framkvæmdur og greiddur af rekstaraðila og 
Reykjavíkurborg eftir samkomulagi. Undir þann hluta má falla:
 - Uppsetning allra veggja og innréttinga innanhúss. 
- Uppsetning salerna og allra lagna í húsinu. 
- Ný vélræn loftræsting fyrir eldhús og salerni. 
- Endanlegur frágangur á gólfi, loftum og veggjum. 

ENDURBÆTUR
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HLEMMUR
Hugmyndir að umbreytingu byggingarinnar



Lagt er til að húsið fái nýtt hlutverk umfram það að vera aðeins hefðbundin 
skiptistöð. Þar ætti að vera fjölbreytt og lifandi menningar- og markaðshús 
með veitingaaðstöðu. Húsið þarf að draga til sín fleira fólk en viðskiptavini 
Strætó til að standa undir sér. Lagt er til að nokkrir fastir rekstraraðilar séu í 
húsinu en auk þess mætti hugsa hluta hússins sem fjölnotarými fyrir hina ýmsu 
viðburði eða koma fyrir litlu bókasafni eða leiksvæði fyrir börn. Með þessum 
hætti má draga fjölbreyttari hóp fólks í húsið og auka flæði um það. Fólk kemur 
oftar við á staði sem eru síbreytilegir og þjóna ólíkum þörfum. Þetta bætir 
einnig ferðaupplifun viðskiptavina Strætó, gerir ferðalagið viðburðaríkara og 
biðina í húsinu ánægjulegri. Þar til ný endastöð Strætó við BSÍ verður tekin í 
gagnið er húsið endastöð Strætó með aðstöðu fyrir vagnstjóra, ef ekki tekst að 
finna sérstaka aðstöðu fyrir þá í nágrenninu. Eftir flutning verður þó enn gert 
ráð fyrir að talsverður fjöldi strætisvagna stoppi við Hlemm og húsið heldur 
því hlutverki sínu sem skiptistöð. Því verður komið upp upplýsingaskjám og 
spjaldtölvum í húsinu fyrir strætófarþega.

MENNINGAR- OG MARKAÐSHÚS
Vel valinn rekstraðili mun sjá um rekstur hússins í heild. Gert er ráð fyrir 
að hann verði sjálfur með rekstur í húsinu og leigi síðan út hluta hússins til 
annarra aðila. Aðalrekstraraðili hússins ber ábyrgð á að húsinu sé vel við 
haldið og sér um að í húsinu sé lifandi og fjölbreytt dagskrá. Húsinu er skipt 
upp í nokkrar rekstrareiningar, sem afmarkast að mestu leyti af uppskiptingu 
þaksins og stálsúlnanna sem halda því uppi. Hér verða sýndar tvær mögulegar 
útfærslur á skiptingu rýmisins en endanleg útfærsla verður unnin í fullu 
samstarfi við rekstaraðila. Áhersla er lögð á gott flæði og yfirsýn í gegnum 
húsið og út yfir nærumhverfið. Til að undirstrikað þetta er mikilvægt að öll 
fjögur horn hússins verði glerjuð og opin almenningi. Í báðum tillögum er gert 
ráð fyrir almenningssalernum og starfsmannaaðstöðu fyrir allt húsið í einni 
lokaðri einingu. Gert er ráð fyrir að opna aftur upphaflegan inngang í húsið 
úr suðri og einnig mætti bæta við nýjum, á austurhlið hússins, sem gæti tengst 
útiveitingasvæði. 
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HLEMMUR



Ekki nægir að endurbæta bygginguna að innan og utan. Torg- og 
göturými umhverfis húsið þarf að taka til gagngerar endurskoðunar, 
stækka torgið verulega og auka þarf vægi gangandi umferðar. Einfaldar 
bráðabirgðaframkvæmdir sem hugsaðar eru til nokkurra ára geta breytt miklu 
þar til endastöð Strætó verður flutt á BSÍ. Svæðið má grænka allnokkuð frá því 
sem nú er, t.a.m. með trjágróðri í kerjum. Afmarka þarf svæði fyrir útiveitingar, 
koma fyrir leiksvæði fyrir börn, sjálfvirkri hjólaleigu og grenndargámum 
neðanjarðar fyrir endurvinnslu. 

Eftir flutning endastöðvar á BSÍ þarf að endurskipuleggja gatnakerfi og 
torgrými og þar er mikilvægi landslagsarkitektúrs ótvírætt. Vel hannað 
borgarumhverfi laðar til sín eftirsótta verslun og þjónustu og eykur ánægju 
vegfarenda. Enginn er eyland og byggingin ein og sér mun ekki hafa tilætluð 
áhrif ef nærumhverfið býr ekki yfir nægum gæðum og mætir afgangi. Svæðið 
í heild þarf að laða til sín gesti, fá þá til að leggja þangað leið sína til að upplifa 
og njóta, svo það verði akkeri þessa borgarhluta sem kallast á við Kvosina og 
hafnarsvæðið. 

TORG OG ALMENNINGSRÝMI
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HLEMMSVÆÐIÐ
Hugmyndir að uppbyggingu til framtíðar



Í dag eru gæði umhverfis Hlemmtorg og í næsta nágrenni takmörkuð. 
Svæðið samanstendur að mestu af götu- og bílastæðaflæmi við misheppnuð 
torgafbrigði. Byggingar á svæðinu leggja lítið sem ekkert af mörkum til að skapa 
álitlegt og líflegt borgarumhverfi og eiga fáar í góðu samtali við nærumhverfi 
sitt. Umhverfið er nokkuð litlaust og óaðlaðandi. Stefnumörkun fyrir svæðið 
sem heild er mikilvæg svo það geti orðið að eftirsóknarverðum stað í borginni. 
Endurskilgreina þarf allt göturými með áherslu á gangandi vegfarendur, stuðla 
þarf að virkum jarðhæðum og skapa skjólgóð og sólrík útisvæði við byggingar. 

Göturnar umhverfis Hlemmtorg eru breiðari en hæfilegt er og mætti afmarka 
svæðin umhverfis torgið betur með auknu byggingarmagni og betri nýtingu 
á svæðinu umhverfis torgið. Lögreglustöðin hefur mikil áhrif á svæðið, 
enda einstaklega innhverf stofnun sem gefur ekki mikið af sér út á við. Þá er 
gríðarstórt landrými undirlagt strætisvögnum en með flutningi endastöðvar 
Strætó á BSÍ er það endurheimt. Þangað til má þó gæða umhverfi strætóhússins 
lífi og auka á þokka þess með einföldum inngripum eins og trjágróðri í kerjum, 
afmörkun svæða fyrir útiveitingar, sjálfvirkri hjólaleigu, grenndargámum, 
skapandi leiksvæði o.s.frv. 

TÆKIFÆRI TIL FRAMTÍÐAR
Uppbygging á Hlemmsvæðinu er mikil um þessar mundir. Við Hlemmtorgið 
opnaði nýlega Hús skapandi greina og farfuglaheimilið Hlemmur Square og 
Hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands flutti nýlega í nýtt húsnæði 
í Þverholti. Verið er að leggja lokahönd á 140 nýjar íbúðir í Stakkholti og 200 
íbúðir í Einholti. Við Ásholt er áætluð bygging um 100 stúdentaíbúða og við 
Guðrúnartún á að reisa 100 íbúðir. Áætlað er að um 900 hótelherbergi verði 
á Hlemmsvæðinu á næsta ári og ber þar helst að nefna nýtt 340 herbergja 
hótel við Höfðatorg. Af þessu má álykta að fjöldi erlendra ferðamanna á 
Hlemmsvæðinu margfaldist og íbúum í nágrenninu fjölgar einnig til muna.

Mikil fjölgun ferðamanna, íbúa, námsmanna og starfsemi skapandi greina í 
kringum Hlemm eykur mikilvægi þess að svæðið eigi sér sterkan miðpunkt í 
formi menningarmiðstöðvar sem iðar af lífi alla daga. Nálægðin við Borgartún, 
eina helstu miðstöð fjármála og stjórnsýslu í borginni, er ekki síður mikilvæg 
fyrir Hlemmsvæðið. Styrkja þarf til muna tengingu Borgartúns og Höfðatorgs 
við Hlemm og stuðla að umbótum á Rauðarárstíg norðan Hverfisgötu. Einnig 
þarf að setja uppbyggingu og endurskipulagningu á lögreglustöðvarreitnum í 
forgang og koma þar fyrir lifandi starfsemi á jarðhæð sem virkjar göturýmið. 
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Opið almenningsrými á Hlemmsvæðinu er mjög mikið og mætti segja að það sé 
of stórt til þess að virka sem skyldi. Torgrýmin þurfa að vera hæfilega stór til að 
halda utan um fólk til að vera lífvænleg og þau þurfa á úthverfum jarðhæðum 
að halda. Lagt er til að reistar verði nýbyggingar sem eiga í virku samtali við 
götuna á nokkrum svæðum þar sem í dag eru vannýtt svæði. Á þríhyrningslaga 
torgi milli Laugavegs og Hverfisgötu mætti reisa nýbyggingu sem tekur mið 
af formi torgsins, og gæti byggingin orðið nýtt og nauðsynlegt kennileiti á 
svæðinu. Framan við lægri hluta lögreglustöðvarinnar við Hverfisgötu fer vel 
á að reisa nýbyggingu, með verslunar- og þjónusturými á jarðhæð, þétt upp 
við götulínu. Bygging myndi afmarka torgið framan við Lögreglustöðina betur 
og virkja það. Meðfram Rauðarárstíg á Lögreglustöðvarreit þarf að ráðast í 
byggingarframkvæmdir hið fyrsta til að efla og fegra götuna og undirstrika 
hana sem tengileið milli Borgartúns/Höfðatorgs og Hlemms. Í öllum 
nýbyggingum þurfa að vera virkar jarðhæðir með verslun eða þjónustu til að 
stuðla að lífi út í göturýmið og binda svæðið í heild sinni betur saman. Auk þess 
mætti efla núverandi verslunarrými á svæðinu og gera þau úthverf frekar en 
innhverf. Einnig mæti gera kröfu um að allar nýbyggingar á svæðinu sem nú 
eru á framkvæmdastigi hafi virkar jarðhæðir.

Með því að loka fyrir umferð vélknúinna ökutækja vestan við húsið má skapa 
fallegt torg með hjólageymslum og sjálfvirkri hjólaleigu. Norðan við húsið er 
stórt svæði sem í dag er nýtt sem stæði fyrir fjölda strætisvagna. Með flutningi 
endastöðvar Strætó að BSÍ má opna aftur fyrir umferð þar. Þar má sjá fyrir sér 
að verði stoppistöðvar fyrir strætisvagna og yrði svæðið þannig áfram að miklu 
leyti helgað farþegum strætó. Þar mætti koma upp fallegu setsvæði með lágum 
trjágróðri til að skyggja ekki á útsýni að strætisvögnum. Austan við húsið er 
í dag breið gangstétt en með því að fjarlægja sérstaka akrein strætisvagna má 
búa til sæmilega stórt og sólríkt torg. Þar mætti sjá fyrir sér að klukkan og 
vatnsþróin, sem stóðu þar áður, yrðu endurvakin með einum eða öðrum hætti 
og gera sögulega dýpt svæðisins sýnilegri. 

Svæði fyrir fótgangandi má auka talsvert sunnan við húsið með því að þrengja 
Laugaveg niður í eina akrein. Yfirborðsmeðhöndlun þar yrði hugsuð með 
gangandi og hjólandi fólk í forgangi líkt og gert er ráð fyrir á Laugavegi vestan 
Snorrabrautar. Með því að þrengja og grænka Snorrabrautina við Laugaveg má 
tengja Hlemmsvæðið enn betur við neðrihluta Laugavegar.
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