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REYKJAVÍK-LAUGAVEGUR SEM GÖNGUGATA

HLUTI GILDANDI AÐALSKIPULAGS 2010-2030

Deiliskipulag þetta sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 41. gr skipulagslaga

nr 123/2010 var samþykkt í ________________________ þann _______ 2019 og í

___________ þann _______ 2019

Tillagan var auglýst frá __________2019 með athugasemdafresti til ___________2019.

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann

_________ 2020.

_________________________________

GREINARGERÐ
Forsendur

Samþykkt var í Borgarstjórn Reykjavíkur 4. september 2018 að fela umhverfis- og skipulagssviði að útfæra Laugaveg og
Bankastræti sem göngugötur allt árið, ásamt þeim götum í Kvosinni sem koma til greina sem göngugötur. Jafnframt
verði sviðinu falið að útfæra endurhönnun umræddra göngusvæða m.t.t. öryggis og vellíðanar gangandi vegfarenda og
vandaðrar borgarhönnunar. Algild hönnun með aðgengi fyrir alla verði höfð að leiðarljósi við útfærsluna í samráði við
notendur og fjölmörg hagsmunasamtök fatlaðs fólks. Enn fremur verði sviðinu falið að útfæra skilvirka og örugga
vörulosun á göngugötum í samráði við verkefnastjóra miðborgar og hagsmunaaðila.

Í lok árs 2014 var haldin hönnunarsamkeppni á vegum Reykjavíkurborgar í samvinnu við Félag Íslenskra

Landslagsarkitekta (FÍLA) um endurgerð á yfirborði Laugavegar milli Snorrabrautar og að Skólavörðustíg/ Bankastræti.
Samkeppnin var lokuð og voru sjö hönnunarteymi valin til þátttöku.

Tillaga Arkís, Landhönnunar og Verkís var valin vinningstillaga í samkeppninni og þótti tillagan sýna góða og sannfærandi
útfærslu, þar sem efnisval var gott og hugmyndir vel útfærðar.

Samþykkt hefur verið í skipulags- og samgönguráði að vinna áfram með skipulagsvinnu og forhönnun í samræmi við
þrískipta áfangaskiptingu. Deiliskipulag þetta nær yfir fyrsta áfanga.

Afmörkun og núverandi aðstæður

Laugavegurinn er helsta verslunargata Reykjavíkur frá fornu fari og hefur vegna sögu og starfsemi mikið aðdráttarafl
fyrir gesti og gangandi bæði innlenda og erlenda. Mikið líf hefur skapast á Laugaveginum síðustu misseri þar sem
takmarkanir á bílaumferð hafa gert gangandi og hjólandi umferð hærra undir höfði. Með umbreytingu og endurhönnun
Laugavegar er markmiðið að glæða götuna enn meira lífi með því að veita gangandi og hjólandi vegfarendum aukið rými
í götunni frá því sem nú er.

Í dag er lítið samræmi á heildar yfirbragði götunnar og umhverfi hennar. Laugavegurinn ber þess merki að vera unnin af
mörgum hönnuðum á mismunandi tímum svo ákveðinn heildarblæ skortir. Með fyrirhuguðum endurbótum á
Laugaveginum gefst nú tækifæri til að skapa nýtt heildaryfirbragð götunnar.

Undanfarin ár hefur borgin verið með ákveðið tilraunaverkefni á nokkrum götum í miðbænum, með tímabundnum
göngugötum (sumargötur) og hefur útfærslan verið með ýmsu móti. Síðustu sumur hefur göngugötutímabilið verið frá
1. maí til 1. október.

Götur hafa verið lokaðar fyrir allri almennri bílaumferð á tímabilinu. Við göngusvæðin eru bílahús, bæði Bergstaðir og
Traðarkot, alls 328 stæði. Einnig eru bílahús í Kolaportinu og Hafnartorgi, alls 1266 stæði. Á svæðinu eru 21 bílastæði í
götu í dag.

Fyrsti áfangi í því að útbúa göngugötur allt árið er Laugavegur frá Ingólfsstræti að Klapparstíg, Skólavörðustígur frá
Bergstaðastræti að Laugavegi og Vegamótastígur frá Laugavegi að Grettisgötu.

Laugavegur hefur stefnu vestnorðvestur-austsuðaustur og skín sól því beint niður Laugaveg um kl. 9 að morgni og upp
götuna um kl. 21 að kvöldi þegar dagslengd dugar til. Suðurhluti göturýmisins er því skuggsæll nema við gatnamót og
þar sem húsasund hleypa birtu inn í göturýmið. Norðurhliðin er hins vegar bjartari og þar eru víða góð skilyrði til að
setja út borð og stóla.

Halli Laugavegar innan skipulagsáfangans er vægur til vesturs.

Samræmi við aðrar áætlanir

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030

Á þéttbýlisuppdrætti aðalskipulagsins er Laugavegur skilgreindur sem Aðrar götur. Á uppdrættinum eru þær skýrðar út
með eftirfarandi hætti: Aðrar götur en stofn- og tengibrautir. Hér undir eru safngötur, húsagötur, vistgötur og
göngugötur.

Í aðalskipulagi Reykjavíkur er Laugavegur enn fremur skilgreindur sem Borgargata, slíkar götur eru lykilgöturnar í hverju
hverfi. Lögð er áhersla á að bæta umhverfi götunnar, skapa heildstæða götumynd, tryggja skilyrði fyrir fjölbreytta
ferðamáta og opin almenningsrými. Skipulag viðkomandi gatna verði mótað frekar í hverfisskipulagi eða skilgreint sem
sérstakt skipulagsverkefni. Við hönnun og skipulag gatnanna verði tekið mið af stefnu um gæði í manngerðu umhverfi.

Árið 2018 var lögð fram tillaga að breytingu á aðalskipulag er varðar almenn markmið um göngugötur í borginni.
Breytingartillagan fól einkum í sér endurbætur á núgildandi markmiðum aðalskipulags, þ.e. skerpingu á almennum
markmiðum um göngugötur, ákveðnari skilgreiningar og kröfur um hvernig skuli staðið að framkvæmdinni, einkum
þegar um varanlega lokun gatna er að ræða. Tillagan bar heitið „Markmið um göngugötur“, og var staðfest í
janúar 2019.

Í breytingartillögu þá voru lögð til eftirfarandi markmið og ákvæði:

· Unnið verði markvisst að endurhönnun almenningsrýma og göturýma í borginni í þeim tilgangi að efla mannlíf og
bæta borgarbrag, sbr. eldri verkefni s.s. Torg í biðstöðu og Sumargötur. Þær götur sem skilgreindar eru sem Aðrar
götur á þéttbýlisuppdrætti má skilgreina sem göngugötur, varanlegar eða árstíðabundnar, sbr. ákvæði hér að
neðan. Áhersla verður á gerð göngugatna í miðborginni á næstu árum (sjá einnig Miðborgarstefnu, um torg og
götur miðborgar).

· Götur sem er varanlega lokað fyrir bílumferð og gerðar að göngugötum árið um kring, skal tilgreina í deiliskipulagi.
Settar verði verklagsreglur, samþykktar af skipulags- og samgönguráði, um framkvæmd árstíðabundinnar lokunar
gatna fyrir bílumferð.

Aðliggjandi deiliskipulag

Í gildi er deiliskipulag fyrir sex aðliggjandi svæði sem er breytt svo að ekki verði skörun á skipulagsmörkum á milli
skipulagssvæða. Breytingarnar felast eingöngu í því að mörkum hvers deiliskipulags er breytt á þann hátt að í stað þess
að mörkin liggi í miðri götu eru þau færð inn að lóðarmörkum. Deiliskipulag fyrir eftirfarandi svæði hefur verið breytt
og var auglýst samhliða þessu deiliskipulagi:

· Deiliskipulag staðgr. 1.171.0, Laugavegur, Bankastræti, Ingólfsstræti, Hverfisgata og Smiðjustígur, dags.
06.03.2003, síðast breytt 07.09.2012. Færa þarf afmörkun deiliskipulagsins úr götunni í lóðamörk.

· Deiliskipulag staðgr. 1.171.1., Hljómalindarreitur. Dags. 13.04.2004, síðast breytt 10.11.2017. Færa þarf afmörkun
deiliskipulagsins úr götunni í lóðamörk.

· Deiliskipulag staðgr. 1.171.2, Skólavörðustígur, Bergstaðastræti, Hallveigarstígur, Ingólfsstræti og Bankastræti.
Dags 08.10.2002, síðast breytt 23.08.2019. Færa þarf afmörkun deiliskipulagsins úr götunni í lóðamörk.

· Deiliskipulag staðgr. 1.171.3. Dags. 15.05.2015, síðast breytt 30.04.2015. Færa þarf afmörkun deiliskipulagsins úr
götunni í lóðamörk.

· Deiliskipulag staðgr.1.171.4, Laugavegur, Bergstaðastræti, Skólavörðustígur og Vegamótastígur, dags. 08.10.2002,
síðast breytt 19.03.2015. Færa þarf afmörkun deiliskipulagsins úr götunni í lóðamörk.

· Deiliskipulag staðgr. 1.171.5. Laugavegur, Vegamótastígur, Grettisgata, Klapparstígur, dags. 27.06.2002, síðast
breytt 19.06.2019. Færa þarf afmörkun deiliskipulagsins úr götunni í lóðamörk.

Minjar

Í dag er skipulagssvæðið allt með föstu yfirborði og því engar minjar sjáalegar á svæðinu.

Minnt er á 23. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012, Fornleifar í hættu, en þar segir:

„Hver sá sem verður var við að fornleifar liggi undir skemmdum skal gera Minjastofnun Íslands viðvart án tafar. Ef
fyrirsjáanlegt er að minjastaður spillist vegna breyttrar landnotkunar eða framkvæmda skal framkvæmdaraðili eða

viðkomandi sveitarfélag gera Minjastofnun Íslands viðvart með sannanlegum hætti með minnst fjögurra vikna
fyrirvara áður en áætlaðar framkvæmdir hefjast og lýsa þeim breytingum er af framkvæmd mun leiða. Minjastofnun

Íslands ákveður að undangenginni vettvangskönnun hvort frekari rannsóknar er þörf, hvort gera skuli tillögu um

friðlýsingu eða hvort fornleifarnar megi víkja og þá með hvaða skilmálum. Óheimilt er að veita leyfi til framkvæmda

fyrr en ákvörðun Minjastofnunar Íslands liggur fyrir. Stofnunin skal hafa samráð við Umhverfisstofnun þegar fjallað er
um blandaðar minjar, þ.e. menningarminjar sem einnig teljast til náttúruminja.“

Minnt er á 24. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012 en þar segir:

”Finnist fornminjar sem áður voru ókunnar, t.d. undir yfirborði jarðar, sjávar, vatns eða í jökli, skal skýra Minjastofnun

Íslands frá fundinum svo fljótt sem unnt er. Sama skylda hvílir á landeiganda og ábúanda er þeir fá vitneskju um
fundinn.  Ef fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur stöðva

framkvæmd án tafar. Skal Minjastofnun Íslands láta framkvæma vettvangskönnun umsvifalaust svo skera megi úr um
eðli og umfang fundarins. Stofnuninni er skylt að ákveða svo fljótt sem auðið er hvort verki megi fram halda og með

hvaða skilmálum. Óheimilt er að halda framkvæmdum áfram nema með skriflegu leyfi Minjastofnunar Íslands.”

Samráð

Víðtækt samráðsferli hefur þegar átt sér stað við hagsmunaaðila, enda mætast hagsmunir margra við Laugaveg og því
hefur verið leitast eftir að fá hugmyndir og gefa hagsmunaaðilum tækifæri til að koma með ábendingar og hugmyndir
að því hvernig best sé að standa að fyrirhuguðum varanlegum breytingum. Nú þegar hefur verið rætt við samtök
kaupmanna (miðborgin okkar og Miðbæjarfélagið) og Öryrkjabandalið (ÖBÍ) og mun sú vinna halda áfram í gegnum allt
hönnunarferlið.

Dagana 28. janúar til 3. febrúar 2019 var efnt til opins samráðs um göngugötur í Ráðhúsi Reykjavíkur. Gestum og
hagsmunaaðilum gafst tækifæri á skoða útfærslur, teikningar og ræða við sérfræðinga um málið. Á samráðið mættu um
það bil 200 manns en vettvangurinn var opinn frá kl. 12-18 daglega en 28. janúar var sérstakur fundur fyrir rekstraraðila
og 30. janúar var haldinn fundur fyrir íbúa, ferðaþjónustuaðila og fatlaða.

Eftirfarandi eru samráðs- og umsagnaraðilar: Skipulagsstofnun, Samtökin Miðborgin Okkar, Miðbæjarfélagið,
Minjastofnun Íslands, Borgarsögusafn Reykjavíkur, OR/Veitur, Öryrkjabandalagið, Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins og
Lögreglan.

SKÝRINGARMYNDIR

Dæmi um hvernig götumyndin gæti litið út. Ekki endanleg hönnun né útfærslur.

Deiliskipulag

Deiliskipulagið felur í sér að hluti Laugavegs, Skólavörðustígs og Vegamótastígs verði gerðir að
varanlegum göngugötum. Samhliða er unnið að hönnun ýmissa lausna til að bæta götuna og
umhverfið. Má þar nefna aðgangsstýringar, kantalaust yfirborð, bætt aðgengi, leiðarlínur og
aðgengi inn í verslanir, dvalarsvæði og götugögn, lýsing og fjölgun bílastæða fyrir hreyfihamlaða í
aðliggjandi hliðargötum.

Gert er ráð fyrir að endurnýja allt yfirborð, hellur (götugólf), gróður, götugögn og götulýsingu, um
er að ræða allt göturými innan skipulagsmarka, utan gildandi lóðarmarka, þ.m.t. gangstéttar.

Við hönnun göturýmisins skal það haft í huga að niðurröðun trjáa, ljósastólpa og götugagna hindri
ekki gott flæði gangandi umferðar, umferðar vegna neyðaraksturs og aðfanga og stórra hópa sem
fara um göturýmið t.d. í stórum hópgöngum. Hönnun göngugötunnar verður listræn og
notendavæn. Allt yfirborð og götugögn skulu valin af kostgæfni og þannig að göturýmið sómi sér
vel sem göngusvæði í miðborg. Lýsing skal vera þægileg, listræn, stuðla að öryggistilfinningu og
vera án glýju eða til óþæginda á efri hæðum bygginga. Götugólf skal mynda heilsteypt og rólegt
yfirborð fyrir bætt aðgengi allra.

Aðgengi og bílastæði

Með lokun fyrir bíla og önnur farartæki innan skipulagssvæðisins verður bílaumferð áfram eins og
verið hefur með sumarlokunum um aðliggjandi götur. Hægt verður að aka þvert yfir Laugaveg til
norðurs um Bergstaðastræti / Smiðjustíg og til suðurs um Klapparstíg (utan skipulagsmarka).

Almennt er gert ráð fyrir að lagt verði í bílastæðahúsin sem eru næst göngugötunni, það er
Traðarkot og Bergsstaði en einnig eru Stjörnuport og Vitatorg ekki langt frá. Samtals eru 742
stæði í bílastæðahúsum í grenndinni. Bílastæðum fyrir hreyfihamlaða verður fjölgað í hliðargötum
við göngugötuna.

Sýnt hefur verið fram á að með þessari breytingu má skapa betra verslunarumhverfi og koma til
móts við nýjar áskoranir í verslun þar sem upplifun og þjónusta er stór þáttur. Með breytingunum
eykst einnig öryggi gangandi vegfarenda til muna, umhverfið bíður upp á bætta hljóðvist og betri
loftgæði, upplifun gangandi vegfarenda eykst og aðgengi fyrir alla verður stórlega betrumbætt.

Göngugata

Faratæki á hjólum

Ekki er gert ráð fyrir farartækjum á hjólum á göngugötunni nema þau sem hreyfihamlaðir þurfa
að nýta sér s.s. hjólastólar. Undantekning frá því verður tímabundin heimild daglega á morgnana
til að koma aðföngum að verslunar- og veitingarýmum sem og að neyðarakstur skal vera
mögulegur á öllum tímum.

Hljóðvist

Ekki er gert ráð fyrir sérstökum hljóðvistaraðgerðum í almenningsrýminu enda mun hljóðvist
batna með lokun fyrir almenna bílaumferð.

Lausnir fyrir hæðarmismun

Víða er inngangar í verslunarrými á jarðhæð ekki í hæð við götugólfið. Við hönnun göngugötunnar
verður þar sem aðstæður leyfa leitast við að leysa þann hæðarmun þannig að það verði eðlilegur
hluti að heildarlausn götuyfirborðsins, t.d. með römpum, setköntum og gróðurstöllum.

Gróður

Í göngugötunni verði komið fyrir götutrjám á völdum stöðum. Við niðurröðun trjáa skal haft í
huga að þau trufli ekki gott flæði um almenningsrýmið, hvort heldur sem er á venjulegum degi
eða þegar viðburðir leiða fjölmenni um götuna, svo sem hópgöngur. Götutré geta verið hluti af
blágrænum ofanvatnslausnum götunnar og jafnvel gróðursett í regnbeð með undirgróðri. Við
tegundaval skal horft til þeirra trjátegunda sem reynst hafa vel og sannað sig sem krónutré í
almenningsrými. Ekki skal binda tegundaval við eina tegund t.d. vegna hættu á áföllum vegna
plöntusjúkdóma eða náttúrulegra skaðvalda. Einnig skal stuðla að árstíðabundnum fjölbreytilega í
lit- og laufskrúði. Niðurröðun trjáa á skipulagsuppdrætti er leiðbeinandi og því ekki bindandi.

Blágrænar ofanvatnslausnir

Blágrænar ofanvatnslausnir í göturýminu miðast við að létta álag á fráveitukerfi og skila ofanvatni
niður í jarðvegslög og nýtast t.d. trjám og gróðri. Gatan hefur á þessum kafla vægan lengdarhalla
til vesturs og liggur því vel við að brotlína í þversniði götunnar myndi vatnsrennu sem getur verið
gegndræp en skili yfirborðsvatni reglulega í regnbeð við götutré. Við hæðarsetningu yfirborðs skal
það haft í huga að yfirborðsvatn geti við ófyrirséðar flóðaaðstæður átt leið niður hliðargötur og
áfram í átt að Bankastræti.

Umhverfisáhrif

Deiliskipulagið fellur ekki undir lög um umhverfismat áætlana (105/2006). Aftur á móti er gerð
grein fyrir áhrifum deiliskipulagsins á umhverfið í samræmi við 12. grein skipulagslaga (123/2010).

Að breyta götum á svæðinu í göngugötur og færa þar með umferð akandi og bílastæði frá
götunum er talið hafa margvísleg jákvæð umhverfisáhrif. Göngugötur eru sá áfangastaður borga
sem flestir heimsækja til þess að dvelja á og eykur það mannlíf allan sólarhringinn og bætir
upplifun. Göngugötur efla samskipti og auka lífsgæði borgarbúa en reynslan hefur sýnt að íbúar
borga vilja göngugötu í miðborgum og að verslun hefur aukist við gönguvæðingu.

Endurnýjun yfirborðs, hellur eða götugólf, götutré, götugögn og götulýsing er talin hafa jákvæð
áhrif á umhverfið og ásýnd þess því heildaryfirbragð svæðisins styrkist og göturnar verða meira
aðlaðandi. Þegar akstursleiðir eru fjarlægðar eykst rými gangandi til muna á götunni auk þess sem
mögulegt er að bæta aðgengi inn í hús þar sem það á við.

Talið er að öryggi vegfarenda sem um svæðið fara mun aukast til muna við það að akandi umferð
færist af götunum. Af sömu ástæðu er talið að loftgæði muni batna mikið á götunum auk þess
sem hljóðvist verður mun betri en fyrir er.

Helstu neikvæð umhverfisáhrif þess að breyta götunum í göngugötur eru mögulega að aðgengi að
verslun og þjónustu beint frá bíl verður verra þar sem aðeins lengra verður í bílastæði en nú er.
Þó eru fá bílastæði við göturnar fyrir og bílastæðahús eru að hámarki 350 m frá verslun og
þjónustu.

Þá eru neikvæð umhverfisáhrif á framkvæmdatíma vegna þess rasks og ónæðis sem þá verður.
Við framkvæmdir og uppbyggingu á svæðinu er hætta á svifryksmengun og uppblæstri þar sem
jarðvegur er óvarinn. Grípa þarf til viðeigandi mótvægisaðgerða á byggingartíma til að koma í veg
fyrir svifryksmengun frá framkvæmdasvæðum.

Ekki er talið að þessi neikvæðu umhverfisáhrif séu veruleg og eru jákvæð áhrif mun meiri eins og
komið hefur fram hér að ofan.

Ekki er talið að uppbygging skv. deiliskipulagi hafi veruleg neikvæð umhverfisáhrif og frekar er
talið að fyrirhuguðu uppbygging og aðgerðir hafi jákvæð umhverfisáhrif fyrir íbúa,
atvinnustarfsemi og þá sem sækja miðborg Reykjavíkur heim.

DEILISKIPULAGSTILLAGA

LAUGAVEGUR GÖNGUGATA, 1 ÁFANGI



Reykjavík, 17. nóv. 2019 

 
Skipulags og umhverfissvið 
Bt. Skipulagsfulltrúa Björns Axelssonar 
Borgartúni 12 – 14 
105 Reykjavík 

Málefni: Laugavegur sem göngugata, 1. áfangi 
 

Fagna ber öllum hugmyndum borgaryfirvalda er lúta að lausnum til endurbóta á götum borgarinnar í 
þessu tilfelli Laugavegarins og nánasta umhverfi hans s.s. með endurnýjun á yfirborð, gróðri, lýsingu 
og endurhönnun og bótum á götugögnum. Í greinagerð með auglýstri deiliskipulagsbreytingu um 1. 
áfanga þar sem á að breyta neðsta hluta Laugavegs í göngugötu kemur ýmislegt fram sem þarfnast 
nánari skoðunar.   

Borgaryfirvöld hafa á undanförnum árum reynt að spyrna við fótum gegn markaðsöflunum til þess að 
halda í verslun á Laugaveginum með setningu kvóta á veitingastaði og nú síðast á hótelrekstur, hvoru 
tveggja með ófyrirséðum afleiðingum fyrir fasteignaeigendur. Slíkir kvótar þjóna síst frjálsum 
markaði, þar sem fáir útvaldir sitja að kvótanum og geta hækkað verð í skjóli kvótans.  Allt að einu, þá 
er vitnað til þess í framangreindri greinagerð að Laugavegurinn sé helsta verslunargata Reykjavíkur, 
nokkuð sem þarfnast nánari skilgreiningar, en hún hefur þróast úr því að vera verslunargata út í mikla 
veitingahúsa, hótel og „djammgötu“ þvert á markmið borgaryfirvalda.   

Borgaryfirvöld þurfa í þessu sambandi nauðsynlega að spyrja sig spurningarinnar; Hvað gerir 
verslunargötu að verslunargötu ?  Hið augljósa er, að verslunargata er þar sem margar verslanir 
þyrpast saman og aðdráttaraflið felst í þeim fjölda verslana, þar sem viðskiptavinurinn getur sinnt 
öllum helstu verslunarþörfunum sínum á einum og sama staðnum. Aðdráttaraflið felst þannig í 
miklum fjölda verslana og fjölbreytninni, nokkuð sem menn uppgötvuðu og úr því urðu til 
verslunarmiðstöðvar. Þessum eiginleika hefur Laugavegurinn glatað.  

Í fyrrnefndri greinagerð er vitnað í verslunargötuna Laugaveg og því haldið fram að mikið líf hafi 
myndast á Laugaveginum og það tengt lokun götunnar fyrir bílaumferð, sem undirritaður vill leyfa sér 
að fullyrða að það hafi ekkert með lokun götunnar að gera heldur eigi sér skýringar í hinum mikla 
fjölda ferðamanna sem við höfum notið góðs af eftir hrun og hafa í raun bjargað Laugaveginum sem 
verslunargötu.  Lífið á Laugaveginum hefur þannig ekki skapast vegna lokun gatna, heldur af 
ferðamönnum sem sækja þangað, enda hefur gatan verið vel kynnt í gegnum ferðamannabransann 
gagnvart ferðamanninum sem „Aðal verslunargata Reykjavíkur“.   

Í greinagerðinni er gagngert vitanað til þess að glæða götuna meira lífi, efla mannlíf, en ekki er minnst 
orði á hvernig eigi að styrkja götuna sem verslunargötu.  Markmiðin virðast þannig ekkert sérstaklega 
snúast um að auka verslun við götuna heldur glæða hana lífi.  Kallað er eftir því að borgaryfirvöld 
komi út úr skápnum og svara spurningunni um það hvernig þau ætla að ná markmiðum sínum um að 
glæða götuna lífi og í hvaða tilgangi.  Er það með því að efla verslun þar sem verslanir eru 
aðdráttaraflið, eða er það einfaldlega með því að gera götuna fallegri þar sem gatan sjálf, barir og 
veitingastaðir með tilheyrandi mannlífi er aðdráttaraflið, eða ... ?  Eitt hlýtur að vera alveg ljóst að 
markmiðum um aukna verslun verður ekki náð með því einu að breyta yfirborði og umhverfi 
Laugavegarins, loka götunni og þyngja þannig aðgengi að verslunum á henni.  Heilt yfir virðist 
tilgangurinn með lokun Laugavegarins vera að breyta honum í „ Park eða Lystigarð“ með fallegum 
trjám, í fallegu umhverfi með frábærum aðstæðum fyrir gangandi og hjólandi innan um fullt af 
húsum. 



Í greinagerðinni er því haldið fram að víðtækt samráðsferli hafi átt sér stað við hagsmunaaðila og 
veltir undirritaður fyrir sér í hverju það samráðferli hefur falist.  Aldrei hefur undirritaður verið 
spurður um eitt, eða neitt um fyrirhugaða lokun götunnar, eða t.d. hvort lokanir götunnar á sumrin 
hafi haft einhver áhrif á rekstur í húsnæðinu.  Það skýtur því skökku við, svo ekki sé meira sagt, að 
víðtækt samráðsferli hafi átt sér stað, sem hljómar eins og ómur úr tómri tunnu frekar en staðhæfing 
um raunveruleikann.  Í greinagerðinni er því jafnframt haldið fram „að sýnt hafi verið fram á, að með 
breytingu á götunni í göngugötu, megi skapa betra verslunarumhverfi og koma til móts við nýjar 
áskoranir í verslun“.   Undirritaður kallar eftir þeim rannsóknum á Laugaveginum, sem sýna fram á að 
lokun götunnar muni auka verslun í henni.  Umsagnir kaupmanna við götuna eru a.m.k. í hrópandi 
ósamræmi við staðhæfingar um að lokun götunnar muni auka verslun þar sem kaupmenn segja að 
fyrstu núll (=0 kr. í tekjur) dagarnir yfir árið komi einmitt þegar götunni er lokað. Eins og áður hefur 
verið bent á liggur þannig engan veginn ljóst fyrir hvort markmið borgaryfirvalda sé að auka verslun 
við götuna, eða hvort það sé frekar að gera Laugaveginn að einhvers konar útivistarsvæði. 

Auk fjölda verslana á einum stað, þá er gott aðgengi að verslunum annað lykilatriði fyrir öflugri 
verslun. Þó svo að fallegt umhverfi geti vissulega hjálpað sem aðdráttarafl, þá má leiða að því líkum 
að nýtt gólfefni á Kringlunni, uppsetning pálmatrjáa þar innandyra og því um líkt muni ekki hafa 
afgerandi áhrif á veltuaukningu verslana þar.  Aftur á móti má gera sér í hugarlund hvað gerðist fyrir 
verslunina í Kringlunni, eða öllu heldur hver veltubreytingin yrði í verslunum þar, ef bílastæðinu við 
Kringluna yrði breytt í útivistarsvæði fyrir gangandi og hjólandi og menn þyrftu að leggja í þokkalegri 
fjarlægð frá Kringlunni til þess að versla þar.   

Yfirlýsingar borgaryfirvalda um aukið og auðvelt aðgengi að Laugaveginum hljóma þannig jafn 
innantómar og einhliða yfirlýst samráð að hálfu borgarinnar.  Aðgengi að Laugaveginum hefur þvert á 
móti kerfisbundið verið heft á undanförnum árum með lokun götunnar, fækkun bílastæða m.a. með 
því að taka þau undir blómaker, bekki og ónýtt hjólastæði, aðgerðir sem þjóna engum öðrum tilgangi 
en að takmarka og hreinlega hindra aðgengi að götunni.  Eftir sem áður halda borgaryfirvöld hins 
vegar hinu gangstæða fram, sem vekur hreinlega upp spurninguna um, fyrir hverja eru borgaryfirvöld 
eiginlega að vinna og hvaðan koma þessar hugmyndir ?    

Aðgengi er nokkuð sem borgaryfirvöld virðast hreinlega ekki átta sig á, nema í orði og þá aðeins fyrir 
brot af viðskiptavinunum, þar sem því er haldið fram að aðgengi verði aukið þ.e.a.s. fyrir gangandi og 
hjólandi.  Hvort sem mönnum líkar betur eða verr, þá er aðalsamgöngumáti íslendinga ennþá 
einkabílinn, þannig verður að gera ráð fyrir að þorri þeirra sem heimsækja Laugaveginn komi á bíl, en 
ekki í strætó, eða á hjóli, eða gangandi.  Til stuðnings máli sínu vitna borgaryfirvöld í Reykjavík til 
reynslu af göngugötum erlendis frá, en virðast alveg gleyma því að þar eru neðanjarðarlestarkerfi 
sem dæla viðskiptavinum verslana inn í miðbæinn hindrunarlaust.  Hér erum við hins vegar með 
strætó sem engin notar og þar með þurfum við að stóla á einkabílinn þar til annar virkur 
samgöngumáti hefur tekið völdin, eða stendur til boða. Þar til sú verður raunin höfnum við alfarið 
lokun götunnar.   

Vegna fyrirhugaðra breytinga, hvort sem götunni verður lokað eða ekki, þá viljum við koma 
eftirfarandi hugmyndum á framfæri: 

1) Þar sem lokun Laugavegar getur haft gríðarlega alvarlegar afleiðingar fyrir eigendur og 
rekstaraðila við götuna, þá er það skýlaus krafa að okkar hálfu að gerð verði rannsókn á 
áhrifum lokunar götunnar áður en til hennar kemur, en ekki hlaupið ábyrgðarlaust af stað með 
draumaórakenndar hugmyndir um „fallegri og skemmtilegri“ Laugaveg í tilraunaskyni, sem 
valda síðan hagsmunaaðilum við götuna hugsanlega gríðarlegum fjárhagslegum skaða og/eða 
leiða til gjaldþrots eins og nýleg dæmi sanna.  Verði þessi háttur hafður á og leiði hann til 
skaða, áskiljum við okkur allan rétt til skaðabóta úr hendi borgarinnar. Minnt er á að allt er 
þetta að gerast á sama tíma og fasteignagjöld hafa gengdarlaust verið hækkuð og þrengt 
verulega að rekstaraðilum. 



2) Verði Laugaveginum einhver tímann lokað og þar til almennilegar samgöngur verða í boði, þá 
þurfa að vera stór ódýr bílastæði við báða enda götunnar og strætó sem hægt er að hoppa um 
borð og gengur frítt á milli þeirra. Þannig væri tryggt að viðskiptavinum verði dælt inn á 
götuna.  

3) Önnur leið væri Metró sem gengi frá Keflavík niður á Lækjartorg.  Fjöllin á Íslandi eru eins og 
Svissneskur ostur, útboruð, án þess að hagkvæmnissjónarmið hafi verið hindrun fyrir þeim 
framkvæmum.  Því hlýtur að vera eðlilegt að spyrja hvers vegna það sé ekki hægt að bora fyrir 
Metró (neðanjarðarlest í þéttbýli) þar sem fjöldinn er? 

4) Aðgengi fyrir alla, ekki bara suma, þ.m.t. eldri borgara, sem eiga erfitt með gang en vilja 
margir hverjir skreppa í bæinn en veigra sér við því þar sem hvergi er hægt að fá bílastæði 
nálægt verslunum. 

5)  Sveigjanleg lausn um yfirbyggingu yfir Laugaveginn, sem væri hægt er að opna og loka eftir 
veðri og vindum myndi gefa götunni mikið gildi. 

6)  Götugögn; Til stendur að endurnýja á götugögn.  Árið 2011 sótti Laugaverk ehf. um leyfi 
skipulags og byggingaryfirvalda í Reykjavík um að fá að byggja sorpgeymslu, svokallaða 
djúpgáma undir gangstétt fyrir framan Laugaveg 20 – 20a og var hugmyndin kynnt fjölda 
embættismanna og ýmsum kjörnum fulltrúum. Upphaflega var mjög vel tekið í hugmyndina 
sbr. meðf. bréf frá 21. sept. 2011 og hún skoðuð með opnum huga af Gatnadeild 
Reykjavíkurborgar, Orkuveitu Reykjavíkur ofl. Undantekningalaust hefur þessi hugmynd hins 
vegar ekki fengið brautargengi hjá skipulags og byggingarsviði/umhverfissviði, þó svo að á 
henni hafa verið gerðar ýmsar breytingar til þess að þóknast borgaryfirvöldum,  m.a. var 
opnunin færð alveg upp að húsvegg og lúgur að ofanverðu fjarlægðar, þannig að ofanjarðar 
voru engin ummerki önnur en ramminn í gangstéttinni sem kemur upp úr jörðinni.  Þó svo að 
skipulagsyfirvöld hafi séð ljósið nýlega, þar sem nú hafa djúpgámar verið samþykktir á 
fjölmörgum stöðum um borgina, þá finnst okkur alveg ótrúlegt að þetta hafi ekki verið leyft, 
þar sem um er að ræða framsækna hugmynd, sem auðveldar mjög sorplosun. Framsett lausn 
gerði það að verkum að ekki þarf að rjúfa  framhlið húsa og búa þar með til innskot fyrir 
djúpgámanna, heldur yrði framhliðin þá órofin og mun fallegri fyrir vikið.  Víða er plássleysi á 
Laugaveginum og þar sem þessi einkalausn virðist ekki eiga upp á pallborðið hjá borginni, þá 
leggjum við til að stórir neðangjarðagámar á vegum Reykjavíkurborgar verði settir niður á vel 
völdum stöðum á Laugaveginum sem verða aðgengilegir fyrir fyrirtæki með aðgangskortum.  

Við styðjum eindregið fallegri og betri Laugaveg en hörmum hins vegar óðagotskenndar lokanir 
götunnar sem virðast byggja á vanhugsaðri draumsýn sem á sér ekki stoð í raunveruleikanum.  

 

Virðingarfyllst,  

Fh. Laugaverks ehf., 

 

_________________________ 
Guðlaugur Ö. Þorsteinsson 
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Frá: Guðbrandur Sigurðsson <gudbrandur.sigurdsson@lrh.is>  
Sent: fimmtudagur, 10. október 2019 10:04 
Til: USK Skipulag <skipulag@reykjavik.is> 
Afrit: Árni Friðleifsson <arni.fridleifsson@lrh.is>; Jóhann Karl Þórisson <johann.karl@lrh.is>; Ásgeir 
Þór Ásgeirsson <asgeir.thor@lrh.is> 
Efni: RE: Nýtt deiliskipulag - Laugavegur sem göngugata, áfangi 1 
 
Sæl Helena. 
  
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu gerir ekki athugasemdir við þetta skipulag um merktar göngugötur í 
áfanga 1 en leggur áherslu á að tryggja skal greiðan neyðarakstur viðbragðsaðila svo sem lögreglu, 
sjúkra- og slökkviliðs inná og um svæðið.  Reykjavíkurborg hefur boðað til fundar nk. mánudag 14. 
okt. með viðbragðsaðilum til þess að fara yfir þau mál svo við væntum að verði tryggt við alla hönnun 
og framkvæmd á svæðinu. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guðbrandur Sigurðsson 

Aðstoðaryfirlögregluþjónn 

Umferðardeild  

gudbrandur.sigurdsson@lrh.is 

  

Lögreglustjórinn á 

höfuðborgarsvæðinu 

Hverfisgötu 113-115 

105 Reykjavík  

lrh@lrh.is 

4441000  

  

 

 
UM ÁBYRGÐ Á TÖLVUPÓSTI    

TRAUST – FAGMENNSKA – ÖRYGGI 
 

mailto:gudbrandur.sigurdsson@lrh.is
mailto:lrh@lrh.is
tel:4441000
https://www.stjornarradid.is/um-vefinn/um-abyrgd-a-tolvuposti-email-disclaimer/
https://www.lrh.is/
https://www.facebook.com/logreglan/
https://twitter.com/logreglan
https://www.instagram.com/logreglan/
https://www.flickr.com/photos/logreglan
https://www.pinterest.com/logreglan/
https://www.youtube.com/user/LogreglanLRH




 

Reykjavíkurborg 
Umhverfis- og skipulagssvið 
 

 

1 
 

  
Reykjavík 17. janúar 2020 

 
 
Varðar: Laugavegur sem göngugata, nýtt deiliskipulag. 
 
Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju tillaga umhverfis- og skipulagssviðs, skipulagsfulltrúa, að 
nýju deiliskipulagi fyrir Laugaveginn sem göngugötu, 1. áfanga, sem er í samræmi við samþykkt 
Borgarstjórnar Reykjavíkur frá 4. september 2018. Í tillögunni felst að hluti Laugavegs, 
Skólavörðustígs og Vegamótastígs verði gerðir að varanlegum göngugötum og samhliða því er 
unnið að hönnun ýmissa lausna til að bæta götuna og umhverfið. Gert er ráð fyrir að endurnýja allt 
yfirborð, gróður, götugögn og lýsingu, samkvæmt uppdr. Landslags ehf. dags. 20. september 2019.  
Tillagan var auglýst frá 14. október 2019 til og með 25. nóvember 2019. Eftirtaldir aðilar sendu 
athugasemdir:  
 
1) Guðlaugur Ö. Þorsteinsson f.h. Laugaverks ehf. dags. 17. nóvember 2019.  
2) Björn Jón Bragason f.h. Miðbæjarfélagsins í Reykjavík, ódags. 

 
Einnig eru lagðar fram umsagnir 
3) Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, dags. 10. október 2019.  
4) Skipulagsstofnun, dags. 21. nóvember 2019. 
 
Athugasemdir og svör. 
 
1) Guðlaugur Ö. Þorsteinsson f.h. Laugaverks ehf. dags. 17. nóvember 2019.  
Komið er á framfæri nokkrum hugmyndum inn í skipulag ; 
- Að gerð verði rannsókn á áhrifum lokunar götunnar áður en til hennar kemur 
- Að stór ódýr bílastæði verði báða enda götunnar 
- Að Metró sem gengi frá Keflavík færi niður á Lækjartorg 
- Að Laugavegur verði yfirbyggður og með aðgengi fyrir alla 
- Að stórir neðanjarðargámar á vegum borgarinnar verði setir niður á vel valda staða á 
Laugaveginum sem verða aðgengilegir fyrir fyrirtæki með aðgangskortum. 
 
Svar: Þakkað er fyrir hugmyndirnar, en ekki er hægt að verða við því að koma þeim inn í 
skipulagstillögu fyrir 1. áfanga göngugötu við Laugaveg. Sumar þessara hugmynda hafa komið inn 
til borgarinnar á fyrri stigum td. varðandi gámanna sem er ekki hægt að útfæra. Nokkur 
bílastæðahús eru við göngugötuna sem nýtast vel fyrir gesti og gangandi.  
 
 
2) Björn Jón Bragason f.h. Miðbæjarfélagsins í Reykjavík, ódags. 
Í athugasemd er þess farið fram fh. Miðbæjarfélagsins að Reykjavíkurborg falli frá öllum áformum 
um lokun gatna í miðbænum. Vísað er til fyrirkomulags og verklagsreglur á Akureyri um lokun 
gatna þar og er Miðbæjarfélagið til í umræður um slíkar takmarkaðar lokanir. Aðrar athugasemdir 
eru varðandi samráð og kannanir, brot a rannsóknareglu stjórnsýslulaga, aðför að eignarheimildum 
rekstraraðila með gerð göngugötu á Laugavegi. 
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Svar: Ekki er hægt að verða við þeim tilmælum um að breyta skipulagstillögunni á þann veg sem 
farið er fram á, enda liggur fyrir samþykkt borgarstjórnar um varanlega lokun ákveðinna gatna í 
miðborginni fyrir bílaumferð sem þessi skipulagstillaga fyrir 1.áfanga f. Laugaveg er að útfæra. 
Síðari áfangar fara í skipulag síðar. Ekki er talið að útfærslan sem vísað er til á Akureyri henti vel. 
 
Varðandi samráð við hagsmunaðila Laugavegar þá var vikulangt samráð í ráðhúsinu dagana 
28.janúar til 3.febrúar sem var opið milli 12-17:30 daglega. Þar var öllum borgarbúum boðið til að 
koma og setja sínar hugmyndir varðandi göngugötur á blað. Einnig voru sér fundir haldnir með 
hagsmunaaðilum en þann 28. janúar frá klukkan 18.30 – 20.00 var veitingafólki, verslunareigendur, 
ferðaþjónustu- og vöruflutningaaðilar boðið að koma með sín sjónarmið varðandi göngugötur. Var 
sá fundur vel sóttur og mikil skoðanaskipti áttu sér stað. Þann 29. janúar frá klukkan 18.30 – 20.00 
voru íbúum á öllum aldri, fasteignaeigendum og fólki með skerta hreyfigetu boðið að koma með 
sín sjónarmið varðandi göngugötur. https://reykjavik.is/frettir/gongugatan-laugavegur-vertu-med  
 
Þá hafa einnig verið haldnir fundir með Miðborginni okkar og Miðbæjarfélaginu. Þann 26. mars var 
haldinn fundur með miðborginni okkar og miðbæjarfélaginu, og þann 29. október 2019 var haldinn 
rýnifundur, boðuð voru miðbæjarfélagið og miðborgin okkar, fulltrúar miðbæjarfélagsins svöruðu 
ekki boðinu. Verkefnisstjóri borgarhönnunar á svo reglulega fundi varðandi upplýsingagjöf um 
göngugötur og fyrirkomulag þeirra með miðborginni okkar. 
 
Aðgengismál hafa verið rædd með Öryrkjabandalaginu á nokkrum fundum og með þeim gerð 
úttekt á aðgengismálum við Laugaveg til að sjá hvar mest þörf er sé á úrbótum, m.a. á eftirfarandi 
dagsetningum, 14. janúar 2019, 27. mars 2019, 15. maí 2019 (úttekt) og 14. október 2019.  
 
Alls hafa því verið haldnir 9 fundir með hagsmunaaðilum síðastliðið ár 2019. Auk þess var opnuð 
vefsíða fyrir göngugötur þar sem helstu upplýsingar varðandi götuna er að finna. 
www.gongugotur.reykjavik.is 
 
Auk þess má benda á að unnin var skipulagslýsing fyrir deiliskipulagið sumarið 2019 sem fór í 
almennt kynningarferli þar sem íbúum og hagsmunaaðilum gafst kostur á að gera ábendingar og 
athugasemdir. Lýsingin var kynnt frá 31. júlí 2019 til og með 21. ágúst 2019. 
 
Áður en skipulagslýsingin fyrir deiliskipulagið var lögð fram þú var árið áður, þ.e. 2018 lögð fram 
tillaga að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er varðar almenn markmið um 
göngugötur í borginni. Breytingartillagan fól einkum í sér endurbætur á núgildandi markmiðum 
aðalskipulags, þ.e. skerpingu á almennum markmiðum um göngugötur, ákveðnari skilgreiningar og 
kröfur um hvernig skuli staðið að framkvæmdinni, einkum þegar um varanlega lokun gatna er að 
ræða. Tillagan bar heitið „Markmið um göngugötur“, og var staðfest í janúar 2019. Tilgangur 
breytingartillögu var að setja fram ákveðnari markmið um göngugötur í miðborg Reykjavíkur og í 
borginni í heild sinni, ásamt því að stuðla að því að settar verði verklagsreglur um framkvæmd 
tímabundinnar lokunar gatna, og að setja viðmið um mögulega varanlega lokun gatna fyrir 
bílumferð. 
 
Varðandi þær kannanir sem vísað er til, þá er erfitt að átta sig á samhenginu eða útfærslunni. 
Könnun var gerð af Maskínu fyrir Reykjavíkurborg um viðhorf Reykvíkinga til göngugatna 
miðborgarinnar. Könnunin fór fram á netinu dagana 9 – 23. september 2019 í Þjóðgátt Maskínu. 
Svarendur voru 18 ára og eldri, dregnir með tilviljun úr Þjóðskrá.  Svarendur voru 832 og voru 

https://reykjavik.is/frettir/gongugatan-laugavegur-vertu-med
http://www.gongugotur.reykjavik.is/
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gögnin vigtuð með tilliti til kyns, aldurs og búsetu (póstnúmera), 64,5% voru jákvæðir gagnvart 
göngugötum og 20,3% voru neikvæðir gagnvart þeim.  
 
Jákvæðastir gagnvart göngugötum í miðborginni eru þeir sem koma að jafnaði vikulega eða oftar í 
miðborgina, því næst þeir sem koma að jafnaði 1 – 3 sinnum í mánuði og neikvæðastir eru þeir 
sem koma sjaldnar en mánaðarlega í miðborgina.  
 
Viðhorf til göngugatna:  Jákvæðir: Mannlíf, meira pláss fyrir fólk, meiri borgarbragur, skemmtilegri 
stemning, minni mengun, öruggara fyrir lítil börn.       
Neikvæðir: Slæmt fyrir eldra fólk, erfitt fyrir hreyfihamlaða, áhyggjur af verslunum, ekki nógu gott 
veður, ekki hægt að rúnta, bara útlendingar/ ferðamenn sem nota göngugötur. 
Meirihluti svarenda fannst göngugötusvæðið hæfilegt að stærð. Íbúar í þeim hverfum sem að 
jafnaði koma oftast í miðborgina eru jákvæðastir gagnvart stærð svæðisins en þeir sem sjaldnast 
koma neikvæðastir. 70% svarenda telja göngugötur í miðborg Reykjavíkur hafa jákvæð áhrif á 
mannlíf miðborgarinnar og 15% neikvæð.  
Þeir verslunareigendur sem koma að Miðbæjarfélaginu telja að með opnun göngugötu allt árið um 
hluta Laugavegs, Skólvörðustígs og Vitastígs sé að vera gera aðför að eignarheimildum þeirra.  Hið 
rétta er að meginmarkmið hins nýja deiliskipulags er einmitt verið að gera betra aðgengi að þeim 
fasteignum sem standa að göngugötunni-og gera þannig aðgengi allra auðveldari að búðunum. 
 Húseigandi getur einungis  átt rétt á bótum frá sveitarfélaginu ef með skipulagi hefur verið tekin 
ákvörðun um að tiltekið svæði skuli nýtt til almenningsþarfa, s.s. undir götu eða veg, og slíkt leiðir 
til þess að fasteign verður ekki nýtt eins og eðlilegt er miðað við aðstæður, m.a. hagnýtingu eigna í 
næsta nágrenni, sem á ekki við hér. Telji fasteignaeigandi að skipulagsákvörðun valdi tjóni á gildum 
eignarheimildum, reiknast bætur skv. 51. gr. og 51.gr a) skipulagslaga með þeim skilyrðum sem 
taldar eru upp í þeim greinum.  
 
Miðbæjarfélagið telur að borgin hafi ekki uppfyllt rannsóknarreglu stjórnsýsluréttarins og telur að 
ekki að hafa verið nægjanlegt samráð við verslunareigendur á svæðinu- Reykjavíkurborg vísar því 
alfarið á bug að brotið sé á rannsóknarreglu stjórnsýslulaga enda málsmeðferð við deiliskipulagð 
alfarið í samræmi við skipulagslög, skipulagsreglugerð og stjórnsýslulög. Við gerð deiliskipulagsins 
var sett sú stefnumörkun að bæta aðgengi þeirra sem fara um svæðið. Umhverfis- og skipulagssvið 
hefur, í samráði við samgöngudeild, skoðað leiðir til að stýra betur nýtingu götunnar sbr. kemur 
fram varðandi samráð hér að framan. Vísað er á bug að brotið sé á rannsóknarreglu stjórnsýslulaga 
og á gr. 5.3.2.5 skipulagsreglugerðar.  
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3) Umsögn Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu dags. 10. október 2019.  
Ekki eru gerðar athugasemdir við skipulagið um merktar göngugötur en lögð áhersla á að tryggja 
skal greiðan neyðarakstur viðbragðsaðila s.s. lögreglu, sjúkra- og slökkviliðs inn á svæðið.  
 
Svar: Eins og fram kemur í greinargerð á uppdrætti þá; … “við hönnun göturýmisins skal það haft í 
huga að niðurröðun trjáa, ljósastólpa og götugagna hindri ekki gott flæði gangandi umferðar, 
umferðar vegna neyðaraksturs og aðfanga og stórra hópa sem fara um göturýmið t.d. í stórum 
hópgöngum“. 
 
 
4) Umsögn Skipulagsstofnunar dags. 21 nóvember 2019.  
Skipulagsstofnun hefur yfirfarið gögnin og telur að þau lýsi skipulagsáformum og umhverfismati 
tillögunnar með fullnægjandi hætti. 
 

 
 
 

 
 
Niðurstaða 
Ekki eru lagðar til breytingar á auglýstri skipulagstillögu í samræmi við svör skipulagsfulltrúa við 
innkomnum athugasemdum. Hins vegar eru lagðar til breytingar í greinargerð á nokkrum stöðum 
og er uppdráttur uppfæður í samræmi og breytingardagsetning sett inn.  
 
 
 
 
 
 

 

f.h umhverfis- og skipulagssviðs 
skipulagsfulltrúa, /Björn I. Edvardsson 
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