
VERSLUN OG ÞJÓNUSTA Í MIÐBORG REYKJAVÍKUR 



Áhrifavaldar í verslunarsögu 
miðbæjar
• Kringlan opnar - 30 ár.

• Smáralind opnar - 16 ár.

• Efnahagshrun - 10 ár.

• Atburðarrás á „sjálfstýringu“ - 9 ár.

Það eru 20 ár síðan kerfisbundin enduruppbygging 
miðbæjar hófst, með aðkomu borgar, ríkis og 
einkaaðila.



• Atvinnulíf í miðbænum að 
styrkjast mikið

• Viðskipti við ferðamenn

• Mikil fjölgun íbúa í miðbæ 
framundan

• Aukinn kaupmáttur 

• Samgöngur og aðgengi að verða 
viðunandi

• Vendipunktur framundan í 
uppbyggingu Miðbæjarins

• Sterkur verslunar- og 
þjónustukjarni ekki til staðar

TÆKIFÆRIN 
Í MIÐBÆNUM



HVAÐ ER AÐ GERAST 
Í „RETAIL“ 

• Samþjöppun með fækkun verslana 
og verslanafermetra.

• Vöxtur í ákveðnum geirum en að 
sama skapi samdráttur í öðrum.

• Aukin samkeppni m.a. netsala, 
samfélagsmiðlar o.s.frv.

• Auknar kröfur viðskiptavina um verð, 
þjónustu og gæði.



UM HVAÐ SNÝST 
MÁLIÐ?

• Höfða til markhópanna

• „Rétt“ samsetning og staðsetning 
leigutaka/rekstraraðila sem mynda 
sterka heild 

• Hágæða verslunarhúsnæði sem 
stenst alþjóðlegan samanburð og á 
réttum verðum

• Menningartengd starfssemi og 
aðlaðandi umhverfi í samvinnu við 
aðra hagsmunaaðila á svæðinu 

• Gott aðgengi fyrir gangandi, hjólandi 
og akandi umferð





HAFNARTORG
1. Mitt torgið – áhersla á tískufatnað 
2. Tryggvagata – áhersla á skart og tækni
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AUSTURBAKKI
3. Áhersla á úrval veitingastaða með 

aðstöðu til útiveitinga með útsýni 
yfir Reykjavíkurhöfn  

4. Áhersla á „erum ekki alveg viss“
5. Tenging með rúllustiga við kjallara 
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HVAÐ ÞARF AÐ GERAST Á NÆSTU MISSERUM?

• Halda áfram samráðsvettvangi hagsmunaaðila á svæðinu, „Verkefnisstjórn 
miðborgarmála“. 

• Fríar almenningssamgöngur um miðbæinn t.d. hringakstur með 10 min. tíðni með BSÍ og 
miðbæ sem endastöðvar. 

• Tryggja að 1.100 bíla, bílageymsla á svæðinu verði að fullu aðgengileg alltaf og fyrir alla, 
gegn gjaldi. 

• Huga þarf vel að öryggismálum, lokunum og eftirlitsmyndavélum á svæðinu.

• Bæta þjónustu við gesti og gangandi; salerni, hjólageymsla, hleðslustöðvar og 
aðgengismál.

• Efla og bæta viðburðahald á svæðinu, umhverfislistaverk, upplifun gesta, listagallerý og 
annað sem gerir svæðið áhugaverðara til að sækja heim. 





Takk fyrir!




