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1 Inngangur 

Reykjavíkurborg hefur skipað starfshóp til að móta tillögu að stefnu um akstur 

ferðamanna um miðborgina og hefur hópurinn kallað eftir sjónarmiðum helstu 

hagsmunaðila.  Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) og Íbúasamtök Miðborgar (ÍM) hafa 

komið sér saman um sameiginlegar tillögur að aðgerðum.  Þorsteinn Hermannsson, fyrir 

hönd stýrihópsins, fór þess á leit við VSÓ Ráðgjöf að yfirfara þessar tillögur og 

framkvæma á þeim frekari greiningar til að meta þær og móta enn frekar.   

2 Forsendur 

Þegar hafa verið settar takmarkanir á akstur stórra hópbifreiða í miðborginni og hafa 11 

rútustæði þegar verið merkt.  Í tillögum SAF og ÍM er gert ráð fyrir að þessum 

safnstæðum verði fjölgað og nokkrum bætt við.  Þessi stæði má sjá á mynd 2.1. 

Tölur um fjölda gistirýma eru samkvæmt lista yfir rekstrarleyfi frá sýslumannsembættinu 

frá október sl.  Í þeim lista eru tiltekin tæplega 23 þús. gistirými á höfuðborgarsvæðinu, 

þar af um 8.200 í póstnúmeri 101 og um 5.600 í 105. 

Í þessari greiningu er horft á gistirými (gististaði) sem staðsett eru á svæðinu norðan 

Hringbrautar og vestan Lönguhlíðar/Nóatúns.  Þetta eru í raun póstnúmer 101 og 105 

norðan Hringbrautar og vestan Lönguhlíðar/Nóatúns.  Innan þessa svæðis eru um 10.100 

gistirými eða um 45% skráðra gistirýma á höfuðborgarsvæðinu.  Einhverjum þætti 

kannski eðlilegra að miða við Snorrabraut (og þ.a.l. einungis 101) en vegna mikils fjölda 

gistirýma í Holtum og Túnum var ákveðið að horfa á aðeins stærra svæði.  Einnig er 

undirstrikað að í greiningunni er einungis horft á gististaði sem hafa 10 eða fleiri gistirými, 

og gististöðum með færri en 10 gistirými því sleppt.  Þetta er gert til að vinsa frá 

heimagistingar og slíka starfsemi sem hefur lítið vægi inn í þessa greiningu. 

Jafnframt er hér horft sérstaklega á svæðið sem hér er nefnt „bannsvæði“, og svæðið í 

miðborginni sem settar hafa verið takmarkanir umferð hópferðabíla lengri en 8 metrar.  

Það er svæði sem markast af Barónsstíg, Eiríksgötu, Njarðargötu, Sóleyjargötu, 

Fríkirkjuvegi, Lækjargötu og Hverfisgötu. 
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 Mynd 2.1  Safnstæði og akstursleiðir samkvæmt tillögum SAF og ÍM.  Akstursleiðir fyrir hópferðabíla lengri en 
8 m eru sýndar sem rauðbrúnar línur og bláar línur eru akstursleiðir fyrir hópferðabíla minni en 8 m.  
Stefnuörvar eru sýndar á akstursleiðum þar sem einungis er gert ráð fyrir akstri í aðra áttina. 

  

3 Greining tillögu 

Á myndum 3.1-3.3 eru sett fram áhrifasvæði (upptökusvæði) safnstæðanna sem miðast 

við 200, 300 og 400 metra radíus frá stæðunum.  200 metrar samsvara tæplega þriggja 

mínútna göngu á rólegum gönguhraða, 300 metrar u.þ.b. fjögurra mínútna göngu og 400 

metrar rúmlega fimm mínútna göngu.  

Mynd 3.1 sýnir að innan 200 m áhrifasvæðis safnstæðanna eru 6774 gistirými og er sá 

fjöldi um 77% allra gistirýma innan svæðisins norðan Hringbrautar og vestan 

Lönguhlíðar/Nóatúns.  

Mynd 3.2 sýnir að innan 300 m áhrifasvæðis safnstæðanna eru 6915 gistirými og er sá 

fjöldi um 91% allra gistirýma innan svæðisins norðan Hringbrautar og vestan 

Lönguhlíðar/Nóatúns.  Jafnframt má sjá á myndinni að öll gistirými innan „bannsvæðisins“ 

svokallaða eru innan 300 m áhrifasvæðis. 
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 Mynd 3.1  Áhrifasvæði (upptökusvæði) safnstæða sem markast af 200 metra radíus umhverfis stæðin 

 

 

 

 Mynd 3.2  Áhrifasvæði (upptökusvæði) safnstæða sem markast af 300 metra radíus umhverfis stæðin 

 

Mynd 3.3 sýnir að innan 400 m áhrifasvæðis safnstæðanna eru 8547 gistirými og er það 

um 98% allra gistirýma innan svæðisins norðan Hringbrautar og vestan 

Lönguhlíðar/Nóatúns.   
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 Mynd 3.3  Áhrifasvæði (upptökusvæði) safnstæða sem markast af 400 metra radíus umhverfis stæðin. 

 

Til að ákvarða þann fjölda gistirýma sem liggur á bak við hvert safnstæði er fundið það 

safnstæði sem liggur næst hverjum gististað í beinni loftlínu.  Það ber að undirstrika að 

ekki er í þessu tekið tillit til landhalla né mögulegra hindrana á leiðinni.  Hér er því um 

nálgun að ræða.  Á mynd 3.4 má sjá stöplarit yfir fjölda gistirýma sem liggja næst hverju 

safnstæði miðað við ofangreindar forsendur.  

 

 

 Mynd 3.4  Fjöldi gistirýma sem liggja næst hverju safnstæði miðað við loftlínu 

 

Til að meta gönguvegalengdir milli safnstæða og gististaða er miðað við vegalengd í 

beinni loftlínu frá hverjum gististað í það safnstæði sem næst liggur.  
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Meðalgönguvegalengd fyrir hvert safnstæði er vegið meðaltal vegalengda milli gististaða 

og safnstæðis þar sem vigtað er eftir fjölda gistirýma.  Á mynd 3.5 má sjá stöplarit yfir 

fjölda gistirýma sem liggja næst hverju safnstæði. 

 

 

 Mynd 3.5  Meðalvegalengdir milli safnstæða og þeirra gististaða sem liggja þeim næst (í beinni loftlínu) 

 

Til frekari glöggvunar eru á mynd 3.6 sýndar á korti vegalengdir milli gististaða og þess 

safnstæðis sem liggur næst hverjum gististað.  Jafnframt má sjá hve mörg gistirými eru 

að baki hverju safnstæði. 

 

 

 Mynd 3.6  Fjarlægðir milli gististaða og þess safnstæðis sem liggur næst, miðað til tillögu SAF og ÍM. 
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Út frá fjölda gistirýma sem liggja að baki hverju safnstæði var lagt gróft mat á 

nauðsynlegan fjölda rútustæða sem þyrfti til að þjónusta þessi gistirými.  Viðmiðið var að 

hægt væri að sækja tiltekið hlutfall gesta samtímis, og miðað var við 10% gistirýma.  

Nauðsynlegan fjölda stæða m.v. þessar forsendur má sjá á mynd 3.7. 

 

 

 Mynd 3.7  Gróft mat, samkvæmt forsendum tillögu SAF og ÍM, á fjölda stæða sem þarf til að hægt sé að 
sækja tiltekin fjölda gesta samtímis.  Hér er miðað við 10% af fjölda gistirýma bak við hvert safnstæði.  

 

4 Tillaga stýrihóps 

Stýrihópurinn fór, líkt og áður segir, þess á leit við VSÓ Ráðgjöf að gera greiningu á 

tillögu SAF og ÍM og vera hópnum innan handar við frekari mótun tillögunnar.  Nokkrar 

breytingar frá tillögu SAF og ÍM voru skoðaðar til að meta mismunandi útfærslur.  

Niðurstaðan úr því er tillaga stýrihóps sem sett er hér fram.  Helstu breytingar sem lagðar 

eru til eru eftirfarandi: 

 

► Engin akstur um hópferðabíla um Aðalstræti og nýtt safnstæði við Tryggvagötu í 

samræmi við tillögu Miðborgarinnar Okkar. 

► Akstursleið eftir Tryggvagötu og Mýrargötu. 

► Akstursleið utan með íbúabyggð vesturbæjar (um Mýrargötu, Ánanaust, Hringbraut) 

► Akstursleið eftir Hofsvallagötu að safnstæði við Ráðhús 

► Tvö ný safnstæði við Snorrabraut, til norðurs við Austurbæ og til suðurs milli 

Laugavegar og Hverfisgötu. 

 

Á mynd 4.1 eru sýndar þær breytingar/viðbætur á akstursleiðum og safnstæðum sem 

stýrihópurinn leggur til og eru teknar til frekari greiningar. 

Á myndum 4.2 - 4.9 eru settar fram helstu niðurstöður greiningar VSÓ á tillögu hópsins. 
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Mynd 4.1  Önnur útfærsla akstursleiða um Kvosina sem gerir ráð fyrir nýju safnstæði á Tryggvagötu sem 
þjónar öllum gististöðum í nágrenninu og gert er ráð fyrir að rútur aki ekki um Aðalstræti. 

 

Á myndum 4.2 – 4.4 má sjá að tillaga stýrihóps, þrátt fyrir færri safnstæði, skilar heldur 

betri dekkun gistirýma á athugunarsvæðinu; eða 80% í stað 77% á 200 metra 

áhrifasvæði og 95% í stað 91% á 300 metra áhrifasvæði.  Á 400 metra áhrifasvæði er 

dekkunin nokkurn vegin sú sama. 

 

 

 Mynd 4.2  200 metra áhrifasvæði safnstæða einsog þau eru sett fram í tillögu stýrihóps.   
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 Mynd 4.3  300 metra áhrifasvæði safnstæða einsog þau eru sett fram í tillögu stýrihóps.   

 

 

 Mynd 4.4  400 metra áhrifasvæði safnstæða einsog þau eru sett fram í tillögu stýrihóps.   
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 Mynd 4.5  Fjarlægðir milli gististaða og safnstæða samkvæmt lokaútfærslu greiningar.  Tölur tákna fjölda 
gistirýma að baki hverju stæði (rauðar tölur) og meðalvegalengd milli gististaða og hvers stæðis (gular tölur).   

 

 

 Mynd 4.6  Fjöldi gistirýma sem liggja næst hverju safnstæði miðað við loftlínu samkvæmt útfærslu stýrihóps. 
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 Mynd 4.7  Meðalvegalengdir í beinni loftlínu milli safnstæða og þeirra gististaða sem liggja þeim næst miðað 
við tillögu stýrihóps. 

 

 

 Mynd 4.8  Hér er sýnd með stuðlariti dreifingin á vegalengdum milli gististaða og safnstæða.  Af þessu má t.d. 
lesa að 23 gististaðir eru í 50-100 m fjarlægð frá safnstæði.  Gula línan sýnir uppsafnað hlutfall; þannig eru um 
24% gististaða í undir 100 m fjarlægð frá safnstæði, um 58% undir 200 m fjarlægð og um 94% undir 400 m 
fjarlægð frá safnstæði. 
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 Mynd 4.9  Gróft mat á fjölda stæða sem þarf til að hægt sé að sækja tiltekin fjölda gesta samtímis.  Hér er 
miðað við 10% af fjölda gistirýma bak við hvert safnstæði.  Hér er rétt að horfa á stæði sem liggja nálægt hvort 
öðru sem eina heild; s.s. Bríetartún og Höfðatorg, Safnahúsið og Traðarkot o.fl. 

 

Við mat á veglengd milli safnstæða og gististaða er einfaldlega miðað við stystu 

mögulegu leið, eða beina loftlínu.  Við mat á stæðaþörf hvers stæðis (þ.e. lágmarksfjölda 

stæða) er því rétt að horfa á safnstæði sem liggja nálægt hvort öðru sem eina heild.  Má 

þar nefna Bríetartún og Höfðatorg, Safnahúsið og Traðarkot,  

5 Samantekt 

Í fyrsta hluta greiningar var nýtt safnstæði skilgreint við sunnanverðan Fríkirkjuveg til að 

mæta óskum tillögu SAF og ÍM um stæði milli BSÍ og Lækjargötu.  Greining leiddi í ljós að 

sú staðsetning var ekki ákjósanleg og var stæðið því sameinað safnstæði við Lækjargötu 

næst Mæðragarðinum. 

Í norð-vesturhluta miðborgarinnar, í nágrenni Mýrargötu og Ægisgötu er talsverður fjöldi 

gistirýma.  Líkt og sjá má á mynd 3.6 er safnstæði í Kvosinni næst þessum gististöðum.  

Hins vegar eru gönguleiðir þarna á milli nokkuð langar og því er talið að safnstæði við 

Miðbakkann myndi þjóna þessum gististöðum mun betur.  Vegna þrengsla er nánast 

útilokað að koma fyrir safnstæði við Mýrargötu án þess að það hefði umtalsverð áhrif á 

umferð.  Hins vegar er gott pláss fyrir slíkt stæði við Miðbakkann, það myndi ekki trufla 

aðra bílaumferð og væri öruggara fyrir gangandi.   

Mikil notkun hefur verið á safnstæði við Hlemm og t.a.m. hafa bílstjórar Strætó Bs. 

kvartað yfir því að komast ekki leiðar sinnar vegna rúta sem þar leggja.  Ný safnstæði við 

Snorrabraut eru vel til þess fallin að létta álagi af stæðinu við Hlemm. 

Í tillögu SAF og ÍM er gerð tillaga að akstursleið hópferðabíla um Kvosina; um Aðalstræti, 

Vesturgötu og Grófina að Tryggvagötu, og að Aðalstræti verði lokað fyrir annarri umferð 

en hópferðabílum.  Þetta má sjá á mynd 2.1.  Það er mat ráðgjafa að ekki sé hægt að 

mæla með akstursleiðum hópferðabíla um Aðalstræti og tilheyrandi safnstæðum þar líkt 

og lagt er til í tillögu, fyrst og fremst vegna umferðartæknilegra ástæðna.  Aukin umferð 

hópferðabíla um þetta svæði myndi einnig hafa neikvæð áhrif á umferðaröryggi, sér í lagi 

fyrir gangandi vegfarendur.  Þess í stað er lagt til að safnstæðum verði komið upp við 

Ráðhúsið og jafnframt við Tryggvagötu líkt og áður hefur komið fram í tillögu frá 

Miðborginni Okkar. 


