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1 Inngangur 

Þann 7. september 2016 var samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði tillaga samgöngustjóra 

um skipan stýrihóps vegna aksturs hópbifreiða um miðborgina. Hlutverk hópsins var að 

útfæra stefnu um akstur hópbifreiða og vinna aðgerðaráætlun til 2-5 ára. 

Samkvæmt tillögu og erindisbréfi voru helstu verkefni hópsins að fjalla a.m.k. um eftirfarandi 

atriði: 

- Takmörkun á akstri hópbifreiða í miðborginni – afmörkun og ökutækjastærð. 
- Rútustæði – fjölda, staðsetningu, aðbúnað og gjaldtöku. 
- Leigubifreiðastæði – fjölda, staðsetningar og gjaldtöku. 
- Gjaldskyld bílastæði – möguleg úrræði vegna fjölgunar bílaleigubíla. 

 

Í tillögu að aðgerðaráætlun komi fram hvort/hvenær frekari takmarkanir á akstri hópbifreiða 

taki gildi, hvort/hvenær eigi að fjölga rútustæðum o.fl. – stefnt er að því að nýjar reglur taki 

gildi í júní 2017. 

Stýrihópinn skipuðu, frá umhverfis- og skipulagsráði: 

Hjálmar Sveinsson (formaður), 

Gísli Garðarsson, 

Hildur Sverrisdóttir – Halldór Halldórsson tók sæti Hildar í byrjun mars 2017. 

Starfsmenn stýrihópsins, frá umhverfis- og skipulagssviði: 

Þorsteinn R. Hermannsson, 

Hildur Gunnlaugsdóttir, 

Sæunn Ósk Unnsteinsdóttir, 

Lilja Sigurbjörg Harðardóttir.  

Stýrihópurinn starfaði frá 12. október 2016 til 3. maí 2017 og fundaði 11 sinnum á því 

tímabili. Í erindisbréfi hópsins segir að hafa skuli samráð við hagsmunaaðila, að lágmarki 

Íbúasamtök, Samtök rekstraraðila í miðborginni, Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) og 

lögregluna.  

Stýrihópur óskaði eftir tilnefningum í samráðshóp. Óskað var eftir að íbúasamtök, hverfisráð 

og rekstraraðilar í miðborginni ásamt Samtökum ferðaþjónustunnar tilnefndu fulltrúa. 

- Íbúasamtök miðborgar Reykjavíkur                        2 fulltrúar 
- Hverfisráð miðborgar                                                2 fulltrúar 
- Miðborgin okkar                                                         1 fulltrúi 
- Samtök ferðaþjónustunnar                                      4 fulltrúar (einn úr hverri af 

eftirfarandi fagnefndum SAF: Afþreyingarnefnd, Gististaðanefnd, 
Ferðaskrifstofunefnd, Hópferðabifreiðanefnd). 
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Að beiðni stýrihópsins vann verkfræðistofan Efla minnisblað um möguleg úrræði vegna 

fjölgunar bílaleigubíla (sjá í viðauka V), að öðru leyti fjallaði stýrihópurinn ekki um þetta atriði 

erindisbréfsins. Það verður tekið upp í stefnumörkun um bílastæði sem áformað er að vinna 

síðar á árinu.  

Stýrihópurinn hafði ekki tök á að fjalla um leigubifreiðastæði þar sem önnur viðfangsefni 

hópsins voru umfangsmeiri en búist var við í upphafi. 
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2 Tillögur stýrihóps 

Stýrihópur leggur til að akstursleiðir hópferðabíla og staðsetningar safnstæða í miðborginni 

verði með þeim hætti sem sjá má á mynd nr. 1 hér að neðan. Stefnt verði að því að þetta 

fyrirkomulag taki gildi í júní 2017. Fyrirkomulagið verði tekið til endurskoðunar innan tveggja 

ára í samráði við hagsmunaaðila. 

 

Mynd 1: Tillaga stýrihóps um akstur hópbifreiða í miðborg Reykjavíkur. 

 

2.1 Akstursleiðir 
Akstursleiðir hópbifreiða með ferðamenn í tillögu stýrihóps taki mið af því aðalgatnakerfi og 

akstursleiðum almenningssamgangna sem skilgreindar eru í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-

2030. Með skilgreindum akstursleiðum verði akstursskipulag rútufyrirtækja einfaldað auk 

þess sem dregið verði úr ónæði af rútuumferð og stuðlað að auknu umferðaröryggi. Eins og 

sjá má á myndinni verði miðað við að hópbifreiðar með ferðamenn aki einungis um valdar 

götur þar sem safnstæðum hefur verið komið fyrir eða verði komið fyrir. Ekið verði upp 

Eiríksgötu og niður Njarðargötu, upp Ingólfsstræti og Hverfisgötu. Ekið verði norður 

Hofsvallagötu og austur Túngötu og Vonarstræti. Umferð hópbifreiða verði heimil í báðar 

áttir á öðrum akstursleiðum sem sýndar eru á myndinni. 
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2.2 Safnstæði 
Safnstæðum fyrir hópbifreiðar verði fjölgað, bæði á núverandi stöðum auk þess sem nýjum 

staðsetningum verður bætt við. Safnstæði við Hverfisgötu, Vonarstræti og Eiríksgötu verða 

staðsett í samræmi við akstursstefnur hópbifreiða. Hópbifreiðar, sem ekki mega aka innan 

bannsvæðis, verður heimilt að nota safnstæðin. Til að tryggja rétta notkun verða núverandi 

og ný stæði merkt með skýrum hætti. Kannaður verður grundvöllur þess að koma fyrir 

biðskýlum á völdum stöðum. 

Með þessu fyrirkomulagi akstursleiða og safnstæða fæst eftirfarandi þjónustustig skv. 

greiningu VSÓ Ráðgjafar (vestan Lönguhlíðar/Nóatúns og norðan Hringbrautar):1 

80% gistirýma verða í innan við 200 m fjarlægð frá næsta safnstæði (loftlína). 

95% gistirýma verða í innan við 300 m fjarlægð frá næsta safnstæði (loftlína). 

Allar nánari upplýsingar eru í minnisblaði VSÓ Í viðauka IV. 

2.3 Bannsvæði 
Tillaga stýrihóps að akstursbanni hópbifreiða má sjá á mynd 2. Hópbifreiðum verði óheimilt 

að aka um götur innan þeirra svæða sem skyggð eru. Bannsvæði verði stækkað frá 

Lækjargötu og vestur að Ægisgötu og afmarkist af Tryggvagötu og 

Túngötu/Suðurgötu/Vonarstræti að sunnanverðu. Bannið gildi fyrir hópbifreiðar án 

stærðartakmarkana (stærri og minni) og ökutæki með hópferðaleyfi, sbr. 4. og 10. gr. laga 

um fólksflutninga og farmflutninga á landi nr. 73/2001.2 Undanþegin banni verði m.a. 

ökutæki merkt Reykjavíkurborg, skólabifreiðar og akstursþjónusta sem fellur undir lög um 

málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992. Drög að auglýsingu um bannsvæði hafa verið send 

lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu til skoðunar og drögin verða unnin áfram í samráði 

við lögreglu. 

                                                           
1
 Samkvæmt tillögum SAF og ÍM eru um 77% gistirýma í innan við 200 m fjarlægð frá næsta safnstæði og 91% 

gistirýma í innan við 300 m fjarlægð frá næsta safnstæði. 
2
 Átt er við hópbifreiðar með 9 sætum eða fleiri sem þurfa rekstrarleyfi og einnig sérútbúnar bifreiðar, t.d. til 

fjallaferða, enda þótt slíkar bifreiðar rúmi færri farþega en níu. Einungis er átt við hópbifreiðar sem notaðar eru 
í atvinnurekstri í tengslum við þjónustu við ferðamenn. 
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Mynd 2: Tillaga stýrihóps að akstursbanni hópbifreiða.  

 

2.4 Gjaldtaka  
Innheimt verður gjald af safnstæðum hópbifreiða til að standa straum af stofn- og 

rekstrarkostnaði þeirra og af því tekjutapi sem Bílastæðasjóður verður fyrir vegna stæða í 

borgarlandi sem fara undir safnstæði. Fyrirkomulag gjaldtöku er í vinnslu í samráði við 

innanríkisráðuneytið. Lagt er til að gjaldtakan verði tekin fyrir í umhverfis- og skipulagsráði 

og komið á síðar á árinu þegar búið er að staðsetja safnstæðin með nákvæmari hætti og 

setja upp tilheyrandi merkingar. 

3 Vinnsluferli tillögu 

Þann 9. nóvember hélt stýrihópurinn samráðsfund með hagsmunaaðilum; fulltrúum 

Íbúasamtaka miðborgar, hverfisráðs miðborgar og rekstraraðilum í miðborginni, ásamt 

fulltrúum úr fagnefndum Samtaka ferðaþjónustunnar og fleirum. Verkefni hópsins var kynnt 

og rætt. Í lok fundar óskaði stýrihópurinn eftir skriflegum tillögum frá samráðsaðilum. 

Á öðrum fundi með hagsmunaaðilum, þann 7. desember, var farið yfir þær tillögur sem 

bárust. Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) og Íbúasamtök miðborgar skiluðu sameiginlegri 

tillögu um akstursleiðir hópbifreiða og fjölgun safnstæða (sjá fylgiskjal nr. 2). Miðborgin 

okkar skilaði tillögu um að umferð hópbifreiða yrði takmörkuð verulega í Kvosinni og vestari 
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hluta miðborgarinnar og beint að einum vel völdum stað fyrir framan Tollstjórahúsið í 

Tryggvagötu.  

Verkfræðistofunni VSÓ Ráðgjöf var falið að rýna tillögur hagsmunaaðilanna með gögn um 

m.a. gistirými og aðgengi að safnstæðum til hliðsjónar. Stýrihópurinn fékk VSÓ einnig til að 

vera hópnum innan handar við mat á öðrum útfærslum sem greindar voru með sama hætti. Í 

greiningunni eru tölur um fjölda gistirýma skv. lista yfir rekstrarleyfi frá 

sýslumannsembættinu frá október 2016. Á þeim lista eru tæplega 23 þúsund gistirými á 

höfuðborgarsvæðinu, þar af um 8.200 í póstnúmeri 101 og um 5.600 í 105. Í greiningunni er 

horft á gististaði með fleiri en 10 gistirými sem staðsett eru á svæðinu norðan Hringbrautar 

og vestan Lönguhlíðar/Nóatúns. Innan þessa svæðis eru um 10.100 gistirými, um 45% 

skráðra gistirýma á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður greiningarvinnu VSÓ ráðgjafar má sjá í 

minnisblaði í viðauka IV.  

Á fundi með lögreglunni þann 21. febrúar fóru starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs yfir 

framkomin gögn og ræddu lagaleg úrræði og eftirfylgni. 

Í byrjun árs 2017 fór stýrihópurinn yfir kortlagningu og greiningar VSÓ og mótaðar voru 

tillögur stýrihópsins. Þann 1. mars var fundað í þriðja sinn með samráðsaðilum og tillögur 

stýrihópsins á vinnslustigi kynntar og ræddar auk þess sem fulltrúi VSÓ Ráðgjafar kynnti 

niðurstöður greiningarvinnu. Í kjölfarið voru tillögurnar auglýstar á vef Reykjavíkurborgar og 

óskað var eftir umsögnum/athugasemdum um þær. Hagsmunaaðilar voru hvattir til að kynna 

sér tillögurnar en öllum var frjálst að senda inn umsögn/athugasemd. Frestur til þess rann út 

þann 27. mars.3  

Í byrjun apríl fór stýrihópurinn yfir þær athugasemdir sem bárust. Í heildina bárust 

athugasemdir frá 93 aðilum, sem flestir voru íbúar, eða 83 talsins. Flestar athugasemdirnar 

snéru að því að í tillögunni að rútuumferð sé beint um Njarðargötu og Eiríksgötu (67% 

athugasemda).4 Ákveðið var því að skoða aðrar útfærslur á tillögu hópsins þar sem 

rútuumferð var ekki beint um þær götur. Kostir og gallar við útfærslurnar voru metnir. 

Stýrihópurinn ákvað að halda upprunalegri tillögu. Rökin fyrir því voru: 

 Ein af tillögum SAF og Íbúasamtaka miðborgar var að beina umferð upp Eiríksgötu og 
niður Njarðargötu og þannig er tekið tillit til þeirrar tillögu.  

 Hafa ber í huga að í tillögum stýrihópsins er umferð um Njarðargötu og Eiríksgötu 
takmörkuð að einhverju leyti, þar sem lagt er til að einungis sé ekið upp Eiríksgötu og 
niður Njarðargötu, en ekki í báðar áttir.  

 Hverfisráð miðborgar gerði ekki athugasemdir við fyrirkomulagið.  

 Fyrirkomulagið verður tekið til endurskoðunar innan tveggja ára í samráði við 
hagsmunaaðila. Við endurskoðun verður sérstaklega horft til þeirra athugasemda 
sem bárust vegna umferðar um Eiríksgötu og Njarðargötu.  

                                                           
3
 Reykjavíkurborg, „Tillaga stýrihóps um akstur með ferðamenn í miðborginni,“ Fréttir, 

http://reykjavik.is/frettir/tillaga-um-akstur-hopbifreida-med-ferdamenn-i-midborginni 
4
 Sjá samantekt á athugasemdum í viðauka III. 
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4 Vaxandi umsvif ferðaþjónustu  

4.1 Fjölgun ferðamanna 
Síðustu áratugi hefur ferðamannaiðnaðurinn vaxið ört og er einn stærsti atvinnuvegur í 

heiminum í dag. Fjöldi komufarþega hefur víða aukist en árið 2015 fjölgaði komufarþegum í 

Norður-Evrópu að meðaltali um 7% frá árinu 2014. Aukning komufarþega á Íslandi hefur 

hefur verið töluvert yfir því meðaltali síðustu ár en til samanburðar fjölgaði komufarþegum 

um tæp 30% árið 2015.5 Eins og sjá má á mynd 3 hefur ferðamönnum fjölgað jafnt og þétt 

frá árinu 2010 en árið 2016 fjölgaði ferðamönnum um heil 40%. Búist er við því að 

ferðamönnum fjölgi um 35% árið 2017.6 

 

Mynd 3: Fjöldi ferðamanna um KEF (í þúsundum) og hlutfallsleg breyting frá fyrra ári.
7 

Með auknum fjölda ferðamanna eykst fjöldi gistinátta sömuleiðis. Á mynd 4 má sjá fjölda 

gistinátta á öllum tegundum gististaða (í þúsundum) á höfuðborgarsvæðinu og hlutfallslega 

breytingu ár frá ári. Frá árinu 2005-2010 fjölgaði gistinóttum jafnt og þétt en frá árinu 2011-

2015 hefur aukningin verið um  20% á milli ára.  

 

                                                           
5
 World Tourism Organization UNWTO, Tourism Highlights – 2016 edition, bls. 7-8. 

6
 Íslandsbanki, „Búumst við 35% fjölgun ferðamanna 2017“ Greining, 

https://www.islandsbanki.is/einstaklingar/markadir/greining/frett/2016/09/07/Buumst-vid-35-fjolgun-
ferdamanna-2017/  
7
 Ferðamálastofa, „Ferðamenn um Keflavíkurflugvöll,“ Tölur og útgáfur, http://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-

og-utgafur/fjoldi-ferdamanna/talningar-ferdamalastofu-i-flugstod-leifs-eirikssonar  
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Mynd 4: Gistinætur á öllum tegundum gististaða (í þúsundum) á höfuðborgarsvæðinu.
8
 

 

4.2 Akstur hópbifreiða í erlendum borgum  

Borgaryfirvöld víða um heim hafa hert reglur um akstur bifreiða í miðborgum, til að minnka 

mengun, bílaumferð og þrengsli. Hér eru nokkur dæmi: 

- Borgaryfirvöld í Osló hafa sett sér þá stefnu að banna bílaumferð í miðborginni fyrir 

2019, sem er hluti af áætlun þeirra til að minnka losun gróðurhúsalofttegunda.9    

- Í Róm er stefnt að því að taka gjald af rútum sem keyra innan borgarmarkanna og 

banna þær alfarið frá miðborginni. Þetta á ekki við um almenningssamgöngur 

(strætó), eingöngu rútur einkafyrirtækja sem þjónusta ferðamenn. Samkvæmt 

tillögunni er Róm skipt í þrjú svæði (A, B og C). Miðborgin er á svæði C, næst kemur B 

og svo A. Rútur eru alveg bannaðar frá svæði C en skólarútur og ferðaþjónusta 

fatlaðra fær undanþágu. Rútur á svæði B þurfa að greiða 600-780 evrur á dag en 

rútur á svæði A borga einungis 50 evrur á dag. Rafmagnsrútur borga helmingi minna. 

Stefnt er að því að fyrirkomulagið taki gildi í janúar 2018.10  

- Í London eru sett gjöld á allar bifreiðar, þar á meðal fólksbíla og leigubíla, sem fara í 

miðborgina á háannatíma. 

                                                           
8
 Hagstofa Íslands, „Gistinætur á öllum tegundum gististaða,“ Gisting, 

https://hagstofa.is/talnaefni/atvinnuvegir/ferdathjonusta/gisting/ 
9
 The Guardian, „Oslo moves to ban cars from the city center within four years,“ 19. október 2015, 

https://www.theguardian.com/environment/2015/oct/19/oslo-moves-to-ban-cars-from-city-centre-within-
four-years 
10

 Condé Nast Traveler, „Rome to ban busses from the city center,“ 6. desember 2016, 
http://www.cntraveler.com/story/rome-to-ban-tour-buses-from-the-city-center 
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- Borgaryfirvöld í Barcelona samþykktu í janúar 2017 róttækt bann við gistirýmum, þar 

sem öll ný gistirými í miðborginni eru bönnuð. Bílastæðagjöld fyrir rútur með 

ferðamenn munu einnig hækka frá 4,5 evrum í 34 evrur.11 

- Í Amsterdam horfa yfirvöld til þess að innan nokkurra ára muni ferðamannrútur 

leggja við borgarmörkin og fólk noti aðra samgöngumáta til að ferðast til 

miðborgarinnar.12  

 

4.3 Núverandi safnstæði og aksturstakmarkanir hópbifreiða 

Í júní 2015 samþykkti umhverfis- og skipulagsráð að banna umferð ökutækja lengri en átta 

metrar á afmörkuðu svæði í miðbænum, sjá mynd 5. Sumarið 2016 voru svo safnstæði merkt 

á 12 stöðum í miðborginni þar sem hópbifreiðar geta stöðvað í allt að 5 mínútur til að 

ferma/afferma. Þannig var akstur stórra hópbifreiða í miðborginni takmarkaður að einhverju 

leyti. 

 

Mynd 5: Aksturstakmarkanir hópbifreiða lengri en átta metrar að lengd sem samþykktar voru af lögreglustjóranum á 
höfuðborgarsvæðinu 4. ágúst 2015 og safnstæði sem komið var fyrir á 12 stöðum í borginni sumarið 2016. 

                                                           
11

 Citylab, „Barcelona bans new hotels in the city center,“ 30. janúar 2017, 
http://www.citylab.com/housing/2017/01/barcelona-airbnb-ban-hotels-tourism-travel/514962/  
12

 NLTimes, „Alderman: Ban tourist buses from Amsterdam,“ 27. apríl 2015, 
http://nltimes.nl/2015/04/27/alderman-ban-tourist-buses-amsterdam 
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Eftir að settar voru aksturstakmarkanir á hópbifreiðar lengri en 8 metra jókst umferð 

svokallaðra smárúta um miðbæinn sem eru styttri en 8 metrar. Rútufyrirtæki bjóða sum upp 

á að farþegar séu sóttir við hótel og gistiheimili þó svo að ekki sé stæði fyrir slíkar bifreiðar 

fyrir utan, sem veldur því að smárútum hefur verið lagt ýmist úti á götu, eða uppi á 

gangstéttum og hjólastígum. Í kjölfarið hefur Reykjavíkurborg borist nokkur fjöldi kvartana 

frá akandi, gangandi og hjólandi vegfarendum í og við miðborgina sem verða fyrir ónæði af 

umferð smárútanna. Einnig hafa borist kvartanir frá íbúum vegna mengunar og hávaða frá 

smárútum sem stöðva fyrir utan íbúðir þeirra eldsnemma eða seint um nótt til að 

ferma/afferma bifreiðina. Í ljósi þessa ástands og vaxandi umsvifa ferðaþjónustu í 

miðborginni er mikilvægt að móta nánari stefnu um akstur hópbifreiða um miðborgina. Af 

spám um fjölgun ferðamanna má ætla að þessi neikvæðu áhrif ferðaþjónustunnar munu síst 

fara minnkandi.  
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Viðauki I 

Erindisbréf stýrihóps 
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Viðauki II 

Sameiginleg tillaga Samtaka ferðaþjónustunnar og Íbúasamtaka 

miðborgar 
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Viðauki III 

Samantekt athugasemda 
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Viðauki IV 

Minnisblað VSÓ um rútuumferð í miðborginni 
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Viðauki V  

 

Minnisblað Eflu um fjölgun bílaleigubíla í miðborginni 
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Borgarráð 

B.t. S. Björns Blöndal, formanns borgarráðs 

Tjarnargötu 11 

101 Reykjavík 

 

Reykjavík, 9. maí 2017 

 

Efni: Umsögn um tillögu stýrihóps um akstur hópferðabifreiða um miðborgina 

 

Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti á 189. fundi sínum, þann 3. maí sl., tillögu stýrihóps 

um akstur hópbifreiða um miðborgina. Tillagan felur m.a. í sér að hópbifreiðum verða markaðar ákveðnar 

akstursleiðir, svæði þar sem hópbifreiðum er bannaður akstur verður stækkað til vesturs og safnstæðum 

fyrir slíkar bifreiðar verður fjölgað úr 16 í 27. 

 

Undirrituð eru íbúar við Freyjugötu austan Njarðargötu og hafa eftirfarandi athugasemdir við tillögurnar 

eins og þær hafa verið lagðar fram og samþykktar af Umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur: 

 

1. Með tillögu stýrihópsins er lagt til að teknar verði upp sérstakar akstursleiðir og -stefnur hópbifreiða 

um miðborgina. Felur tillagan í sér að slíkum bifreiðum verði m.a. gert að aka vestur (upp) 

Eiríksgötu að safnstæði við Hallgrímskirkju og þaðan suður (niður) Njarðargötu.  

 

Undirrituð gera athugasemdir við að hópbifreiðum verði mótuð framangreind akstursleið og -stefna 

og einnig því að safnstæði hafi verið fundinn staður norðanmegin Eiríksgötu gegnt leikskólanum 

Grænuborg.  

 

Undanfarin ár hefur umferð hópbifreiða aukist mjög mikið um Eiríksgötu og fyrirséð að enn muni 

bæta í á næstu árum með auknum fjölda ferðamanna, sérstaklega ef slíkum bifreiðum verður 

mörkuð framangreind akstursstefna og safnstæði verður áfram staðsett við Hallgrímskirkju.  

 

Aukningin hefur dregið mjög úr umferðaröryggi í hverfinu, sérstaklega í kringum safnstæðið þar 

sem stór leikskóli er staðsettur. Mikið hefur borið á því að hópbifreiðar leggi í stæði sem eru ætluð 

foreldrum sem eru að koma með og sækja börn sín í leikskólann, en auk þess algengt að 

hópbifreiðar stöðvi á miðri Eiríksgötu á þessum stað til að hleypa farþegum út. Einnig liggur leið 

grunnskólabarna  sem eru búsett sunnan Eiríksgötu yfir hana þar sem safnstæðið er staðsett. Engin 

gönguljós eru yfir götuna á þessum stað, heldur eru þau staðsett við Barónsstíg. 

 

Til viðbótar má gera athugasemd við staðsetningu safnstæðisins við hlið leikskólans, þar sem 

hópbifreiðar standa oft margar saman í lausagangi. Mengun frá bílunum leggur þannig yfir 

leiksvæði barnanna á leikskólanum, sem er óásættanlegt. 

 

Verði tillagan samþykkt óbreytt mun það að mati undirritaðra því hafa í för með sér mjög skert 

umferðaröryggi í hverfinu, sérstaklega í tengslum við ferðir barna til og frá leik- og grunnskóla, en 

einnig áframhaldandi mengun af safnstæðinu yfir leiksvæði barna á leikskólanum Grænuborg. 

 

2. Með tillögu stýrihópsins er einnig lögð til stækkun á svokölluðu bannsvæði, þar sem hópbifreiðum 

er óheimilt að aka um götur, til vesturs. Ekki er lagt til að akstur hópbifreiða verði bannaður í 

íbúðargötum austan Njarðargötu og sunnan Eiríksgötu.  

 

Það fyrirkomulag sem tillagan felur í sér, er líklegt til að hafa í för með sér aukinn akstur 

hópbifreiða um þessar götur, sem eru þröngar einstefnugötur með afar takmörkuðum möguleikum 

til stöðvunar slíkra bifreiða. Sérstaklega á þetta við þegar viðbúin aukning verður á gistirýmum 



fyrir ferðamenn í þessum götum, en sú þróun hefur verið gríðarlega hröð undanfarin ár. Engin 

efnisleg rök eru þannig fyrir því að akstur hópbifreiða sé bannaður vestan Njarðargötu en ekki 

austan hennar. 

 

Undirrituð gera því þá tillögu, sérstaklega með vísan til þeirra sjónarmiða sem koma fram í lið 1, 

að bannsvæðið verði stækkað til austurs frá Njarðargötu, sunnan Eiríksgötu, að Barónsstíg. Verði 

tillagan samþykkt muni bannsvæði hópbifreiða þannig afmarkast af gömlu Hringbraut til suðurs og 

Barónsstíg til austurs og þeim óheimilt að aka um Eiríksgötu vestan Barónsstígs og Njarðargötu 

norðan Hringbrautar. 

 

Í öllu falli er gerð sú krafa, jafnvel þó ekki verði fallist á að banna hópbifreiðum akstur vestur 

Eiríksgötu og suður Njarðargötu, að hið svokallaða bannsvæði verði útvíkkað þannig að það nái til 

íbúðargatna sunnan Eiríksgötu, vestan Barónsstígs og austan Njarðargötu. 

 

Undirrituð krefjast þess að Borgarráð taki tillit til framangreindra athugasemda við afgreiðslu tillögu 

stýrishópsins, enda myndi slíkt hafa í för með sér aukið umferðaröryggi við íbúðargötur, leik- og grunnskóla 

á svæðinu. 

 

Athugasemdirnar óskast einnig teknar upp í fundargerð næsta fundar Borgarráðs. 

 

 

Virðingarfyllst, 

 

Íbúar að Freyjugötu 35: Björg Östrup Hauksdóttir, Marta Margrét Rúnarsdóttir og Daníel Pálmason. 

 

Íbúar að Freyjugötu 37: Benedikt Bogason og Úlla Káradóttir. 

 

 

 



Borgarráð Reykjavíkurborgar 

S. Björn Blöndal, formaður borgarráðs 

Ráðhús Reykjavíkur 

Tjarnargötu 11 

101 Reykjavík 

 

 

Reykjavík, 10. maí 2017 

  

 

Efni: Tillögur stýrihóps um akstur hópbifreiða í miðborginni 
 

Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) vilja með erindi þessu vekja athygli borgarráðs Reykjavíkur 

á þeim meinbugum sem uppi eru hvað varðar undirbúning tillögu stýrihóps um akstur 

hópbifreiða með ferðamenn í miðborginni, dags. 13. mars sl., og eftirfylgni með þeirri tillögu. 

Umræddur stýrihópur var skipaður af umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar í 

september 2016 og var honum ætlað það hlutverk að þróa og leggja fram tillögu að stefnu um 

akstur með ferðamenn um miðborgina sem og aðgerðaráætlun þessu tengt. 

 

Hvað þetta mál varðar benda SAF á að samtökin höfðu áður átt í góðu samstarfi við íbúasamtök 

miðborgarinnar um þessi mál og hvernig stemma mætti stigu við þeim álitamálum sem upp hafa 

komið samhliða aukningu á fjölda ferðamanna og gististaða í miðborg Reykjavíkur. Með því 

samráði sem komst á milli framangreindra samtaka var það von þessara aðila að unnt væri að 

ná sátt um ákveðna stýringu umferðar með það að markmiði að íbúar, ferðamenn og 

atvinnurekendur geti notið samvistar og sótt þá þjónustu sem miðborgin býður upp á. Afurð 

þessa samstarf var send sem fylgiskjal með umsögn SAF á stýrinefndina, sbr. erindi dags. 27. 

mars sl. Þá voru í umsögninni einnig gerðar ýmsar athugasemdir hvað þau mál varðar sem voru 

til skoðunar hjá nefndinni. Umrædd umsögn er fylgiskjal með erindi þessu.  

 

Þess ber að geta að umrædd tillaga stýrihópsins er nú til umfjöllunar í menningar- og 

ferðamálaráði Reykjavíkurborgar. Að gefnu tilefni vilja SAF koma á framfæri við borgarráð 

Reykjavíkurborgar eftirfarandi athugasemdum hvað umrædda tillögu varðar, bæði efni hennar 

sem og vinnubrögð við undirbúning hennar. 

 

Fyrir það fyrsta benda SAF á að fyrirliggjandi tillaga gengur mun lengra en núverandi 

framkvæmd hvað þessi mál varðar. SAF benda á að samtökin hafa verið opin fyrir samstarfi 

um breytingar á núverandi fyrirkomulagi eins og áðurnefnt samstarf þeirra við íbúasamtök 

miðborgarinnar hefur borið með sér. Hafa SAF í því skyni lagt til breytingar á núverandi 

fyrirkomulagi sem gengur þó skemur en tillaga stýrihópsins en þó til þess fallið að taka á þeim 

álitamálum sem upp hafa komið. Það eru hins vegar veruleg vonbrigði að fyrirliggjandi tillaga 

stýrihópsins skuli hafa að engu þá niðurstöðu sem sátt var um í samstarfi SAF og íbúasamtaka 

miðborgarinnar og komið var á framfæri við umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur með 

áðurnefndu erindi SAF. Er það harmað að stýrinefndin telji heppilegra að innleiða mun 

umfangsmeiri takmörkun og með þeim hætti algjörlega virt að vettugi þær tillögur sem unnar 

voru í góðri samvinnu og sátt hagsmunaaðila án frekari skýringa hvað það varðar, s.s. að hvaða 

leyti stýrinefndin telji þær tillögur ekki ná því markmiði sem stefnt er að.  

 

Ítrekast hér að takmörkun á umferð er íþyngjandi aðgerð sem hefur verulega neikvæð áhrif á 

bæði þá aðila sem veita viðkomandi þjónustu sem og þá aðila sem hanna þiggja, þ.m.t. gesti 

borgarinnar. Er mikilvægt að gæta þess að ekki sé gripið til slíks inngrips í starfsemi nema 

önnur og vægari úrræði hafi verið fullreynd. Benda SAF á að önnur úrræði hafi ekki verið 

fullreynd, s.s. að fjölga safnstæðum, koma upp lögbundnum merkingum þeirra og tryggja að 



þau stæði sé eingöngu nýtt af hópbifreiðum. Er hér um að ræða ákveðnar mótvægisaðgerðir 

sem Reykjavíkurborg var áætlað að koma til framkvæmda í kjölfar núverandi takmörkunar á 

umferð. Er það harmað að Reykjavíkurborg hafi ekki gætt að þessum sjónarmiðum og þess í 

stað gripið til jafn íþyngjandi aðgerða sem takmörkun á umferð einnar atvinnugreinar umfram 

aðra sannarlega er. 

 

Jafnframt eru gerðar alvarlegar athugasemdir hvað varðar gildistöku boðaðrar takmörkunar 

enda er henni að óbreyttu ætlað að taka gildi í júní nk., þ.e. eftir einn mánuð. Telja SAF að jafn 

íþyngjandi breytingar kalli á rýmri aðlögunartíma en einn mánuð þar sem búið er að kynna og 

selja þjónustu sem ekki verður mögulegt að veita komi boðuð takmörkun á. Þess í stað er 

fyrirtækjum ætlað að bregðast við boðuðum breytingum með tilheyrandi röskun á starfsemi 

þeirra og eftirgjöf á þjónustu sem þau hafa skuldbundið sig að veita sínum viðskiptavinum. 

 

Ljóst er að boðaðar breytingar hafa m.a. að markmiði að lágmarka óþægindi fyrir íbúa á 

umræddu svæði. Eftir sem áður telja SAF að slík markmið geta aldrei vikið til hliðar öðrum 

réttindum þeirra sem veita þjónustu á sama svæði eða stunda þar atvinnurekstur. SAF benda á 

að svæði það sem umrædd takmörkun tekur til er skipulagt fyrir ýmiss konar atvinnustarfsemi 

til viðbótar við íbúðabyggð. Í ljósi þessa verður að gera þá kröfu að íbúar á slíku svæði, þ.e. á 

svæði sem er skipulagt fyrir atvinnustarfsemi, verði upp að vissu marki að þola tiltekna 

skerðingu á réttindum sínum sem og annað ónæði sem af atvinnustarfsemi kann að leiða á þessu 

verslunar- og þjónustusvæði. 

 

SAF ítreka enn frekar að viðurkennt er að íbúar þurfa eftir atvikum að þola skerðingu á 

réttindum sínum samkvæmt almennt viðurkenndum sjónarmiðum í nábýlisrétti. Er þannig 

grundvallarsjónarmið í norrænum rétti á þessu sviði að nágranni verður að sætta sig við tiltekin 

óþægindi að vissu marki. Vísast hér m.a. til dóms Hæstaréttar, þ.e. Hrd. 1971:1189, þar sem 

segir í niðurstöðu héraðsdóms, sem staðfestur var af Hæstarétti, að alltaf mætti vænta nokkurra 

óþæginda af nágrenni í þéttbýli. Að sama skapi er einnig viðurkennt í norrænum fræðum á sviði 

nábýlisréttar að óþægindi þurfa að yfirstíga það sem nágranni mátti vænta miðað við ástand, 

aðstæður og staðsetningu eignarinnar. Í ljósi þessa eiga ekki sömu kröfur við almenn 

íbúðarsvæði og skipulögðum svæðum fyrir atvinnustarfsemi. Þá ber í þessu samhengi ekki 

aðeins að líta til þess hvað tíðkast hefur á ákveðnum stað eða í tilteknu hverfi heldur ber einnig 

að líta til þess hvað tíðkast hefur yfirleitt á sambærilegum stöðum. 

 

Af þessu má ráða að gerðar eru ríkari kröfur um frið í íbúðarhverfum en þeim hverfum þar sem 

stunduð er atvinnustarfsemi af einhverju tagi sem kann að fela í sér ónæði upp að vissu marki 

fyrir þá íbúa sem kjósa að búa á þeim svæðum. Eins og ítrekað hefur komið fram er miðborg 

Reykjavíkur blönduð byggð íbúðarhúsnæðis og atvinnustarfsemi. Þegar slíkt á við hafa 

dómstólar metið það sem svo að fasteignaeigendur þurfa að þola meira ónæði en viðgengst á 

hefðbundnum íbúðarsvæðum. Vísast hér m.a. til dóms Hæstaréttar frá 4. maí 2005 í máli nr. 

505/2004. Þá kemur fram í dómi Hæstaréttar frá 20. nóvember 2006 í máli nr. 260/2006 að 

íbúar þyrftu að þola tiltekin ónæði vegna reksturs skemmtistaða í nágrenni þeirra. 

 

Í ljósi þessa er því almennt viðurkennt að íbúar í blandaðri byggð íbúða og atvinnuhúsnæðis, 

sér í lagi þar sem þau svæði eru skipulögð fyrst og fremst sem atvinnusvæði, þurfa að þola 

tiltekið ónæði af atvinnustarfsemi umfram það sem viðgengst í almennri íbúðabyggð.  

 

Þá telja SAF að fyrirliggjandi tillaga stýrihópsins sé síst til þess fallin að samræmast kröfum 

um umhverfis- og öryggissjónarmiðum enda er með henni verið að stuðla að aukinni umferð 

smærri bíla inn á boðað bannsvæði til að ferja farþega á milli staða. Verði boðaðar breytingar 

samþykktar mun því umferð smærri bíla aukast verulega á umræddu svæði með tilheyrandi 

álagi á þau hverfi. 



Þá átelja SAF allar fullyrðingar um að við umrædda stefnumörkun hafi verið tekið tillit til 

áðurnefnda tillagna samtakanna og íbúasamtaka miðborgarinnar eða að öðru leyti gætt 

hagsmuna þeirra aðila sem að þeirri tillögu stóðu. Er með öllu einsýnt að hagsmunir 

aðildarfyrirtækja SAF hafi alfarið verið virtir að vettugi og harma samtökin að þeim 

hagsmunum hafi alfarið verið vikið til hliðar og þar að leiðandi eigi gætt að jafnræði aðila er 

viðkemur réttindum þeirra á grundvelli stjórnsýsluréttar. Þá ber tillaga stýrinefndar með sér að 

hallað hafi verulega á eftirfylgni með öðrum grundvallarreglum stjórnsýsluréttar við 

undirbúning ákvaðanna, s.s. rannsóknarreglu og andmælarétti, og er slíkt verulega 

gagnrýnisvert þegar haft er í huga að þessari tillögu er ætlað að takmarka verulega starfsemi 

tiltekinnar atvinnugreinar umfram aðra.  

 

Í ljósi þessa gagnrýna SAF harðlega þau vinnubrögð sem viðhöfð hafa verið við vinnu 

umræddrar stýrinefndar sem og málsmeðferð þá sem þeirri tillögu er ætlað að sæta. Ítreka SAF 

í þessu samhengi að við umrædda stefnumörkun verði tekið tillit til fyrirliggjandi tillögu SAF 

og íbúasamtaka miðborgarinnar hvað varðar akstur hópbifreiða í miðborginni og að takmörkun 

á akstri grundvallist á þeirri tillögu en að sama skapi verði fallið alfarið frá tillögu stýrihópsins. 

Á grundvelli þeirrar reynslu sem mun skapast af því fyrirkomulagi og gagna sem til verða vegna 

þess er unnt að taka það fyrirkomulag til endurskoðunar innan tveggja ára í samráði við 

hagsmunaaðila. 

 

 

Virðingarfyllst, 

f.h. Samtaka ferðaþjónustunnar 

 

 

 

____________________________ 

Helga Árnadóttir 

Framkvæmdastjóri SAF 
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Efni: Umsögn um tillögu stýrihóps um akstur hópbifreiða í miðborginni 

 
Samtökin þakka það samráð sem haft hefur verið við gerð umræddra tillagna.  Þó ber að halda 

því til haga að þær tillögur sem SAF og íbúasamtök miðborgarinnar hvað varðar umferð 

hópbifreiða og koma fram í skjali hér að neðan eru að engu hafnar í þessu samhengi og harma 

samtökin þá ráðagerð. SAF fagna því þó að safnstæðum sé fjölgað þannig að hópbifreiðar geti 

með einfaldari hætti athafnað sig við að sækja farþega og sleppa farþegum. Mikið verk er þó enn 

óunnið í að fjölga safnstæðum þannig að vel sé og fleiri hópbifreiðar geti verið samtímis á 

vettvangi. Einnig þarf að þróa biðaðstöðu fyrir farþega þar sem því er viðkomið. Þá er mikilvægt 

að komið verði á skýrum leiðbeiningum og ótvíræðum viðurlögum við að leggja einkabílum í 

safnstæði.  Samtökin eru alfarið mótfallin því að lögð verði gjöld á fermingu og affermingu 

hópbifreiða við safnstæði enda eru ekki fordæmi fyrir slíkum gjöldum á öðrum   vettvangi  

fólks- eða farmflutninga innan borgarinnar. 

 

Samtökin benda á að þau hafa lengi átt í samráði við borgaryfirvöld um það fyrirkomulag sem 

nú er við lýði varðandi takmörkun á akstri stærri hópbifreiða (+8m) um miðborgina, sem hefur 

að mestu gengið vel.    Samtökin mótmæla harðlega þeirri ráðstöfun sem hér er kynnt þar sem 

umferð allra tegunda hópbifreiða verður háð takmörkunum  og benda í því sambandi á 

áðurnefndar tillögur sem unnar hafa verið með íbúasamtökum miðborgarinnar þar sem bílar undir 

8 metrum geta ekið fleiri götur. Takmörkun sem þessi er umhverfislega óhagkvæm þar sem 

flutningar flytjast yfir á fleiri fólksbíla í staðinn.   Sú ráðstöfun að loka Aðalstræti fyrir umferð 

allra hópbifreiða getur ekki samræmst öryggissjónarmiðum þar sem gangandi ferðamönnum með 

farangur er m.a.  um nætur á helgum beint að safnstæðum  í Tryggvagötu þar sem næturlíf 

borgarinnar er í hámarki.   

 

Samtökin fara fram á að frekara samráð verði haft um tillögur að akstri hópbifreiða í miðborginni 

með það að markmiði að komast að niðurstöðu  sem íbúar, ferðaþjónustan og rekstraraðilar allra 

þjónustugreina geta sætt sig við.  Þannig er lagt til að grunnurinn að slíku samráði verði tillögur 

SAF og íbúasamtaka miðborgarinnar sem fram koma hér að neðan. Þá benda samtökin á að allar 

breytingar og mögulega íþyngjandi aðgerðir gagnvart rekstraraðilum eða húseigendum, sem ekki 

hafa verið unnar í nánu samráði við hagsmunaaðila verði kynntar í nafni Reykjavíkurborgar og 

tekið fram að viðkomandi ráðstafanir séu á frumkvæði borgaryfirvalda. 

 

 

Virðingarfyllst 

F.h. Samtaka ferðaþjónustunnar 

 

 
Gunnar Valur Sveinsson 

 

 

 



Umferð hópbifreiða um miðborg Reykjavíkur 

 
Sameiginlegar tillögur frá Samtökum ferðaþjónustunnar og íbúasamtökum 

miðborgarinnar  

 
Aukning á fjölda ferðamanna og gististaða í miðborg Reykjavíkur kallar á samráð um ákveðna 

stýringu umferðar með það að markmiði að íbúar, ferðamenn og atvinnurekendur geti notið 

samvistar og sótt þá þjónustu sem miðborgin býður upp á. 

   

Umferð stærri hópbifreiða hefur þegar verið skilgreind og miðast við ákveðnar götur en mjög 

mikilvægt er margfalda fjölda safnstæða við þær götur og endurskoða hvernig umferð er háttað 

um göturnar. 

 

Gistirými í miðborginni er mikið og fjölbreytt. Þannig eru rúm á gististöðum tæplega 10.000 

talsins og framboðin rúm í íbúðum tengdum Airbnb um eða yfir 8.000 talsins. Í heild eru því um 

18.000 rúm í boði í Reykjavík.   Hótel sem taka á móti hópum sem koma með stærri hópbifreiðum 

eru 14 talsins og 4 eru í byggingu innan miðborgarinnar.  

 

Tillögur um akstur stærri hópbifreiða og safnstæði: 

 

Hvað varðar umferð stærri hópbifreiða þar sem fjölga þarf safnstæðum þá eru þær götur 

eftirfarandi: Sóleyjargata, Fríkirkjuvegur, Lækjargata, Aðalstræti, Hverfisgata, Snorrabraut og 

Rauðarárstígur og við Hallgrímskirkju/Eiríksgötu. Sérútbúnar jeppabifreiðar með yfir 36“ dekk 

verði aðeins heimilt að aka sömu götur og stærri hópbifreiðar.  

 

Útfærsla: 

a. Njarðargata frá Hringbraut að Sóleyjargötu, Sóleyjargata, Fríkirkjuvegur og 

Lækjargata að Geirsgötu. Umferð hópbifreiða heimiluð í báðar áttir. 

b. Eiríksgata frá Snorrabraut að Njarðargötu og niður Njarðargötu að Sóleyjargötu í 

einstefnuakstri hópbifreiða. 

c. Upp Hverfisgötu í einstefnuakstri hópbifreiða frá Lækjargötu að Snorrabraut. 

d. Vonarstræti frá Lækjargötu um Suðurgötu og  Túngötu, Aðalstræti, Vesturgötu 

og Grófina að Tryggvagötu í einstefnu. Aðalstræti verði lokað fyrir annarri 

umferð en hópferðabifreiðum og leigubifreiðum sem og vegna vörumóttöku. 

e. Tryggvagata. 

f. Leyfa rútum að notast við strætó akreinar við Hlemm.  Það yrði pickup fyrir Center 

Hótel Miðgarð, Skugga hótel, nýtt Center hotel efst á Laugavegi og fleiri. 

 

Safnstæði: Stórauka þarf fjölda stæða á hverju safnstæði. 

 

a. Bæta við rútustæði við Klapparastíg / Hverfisgötu. 

b. Bæta við rútustæði við Vitastíg / Hverfisgötu. 

c. Færa rútustæði á Hverfisgötu við Safnahús yfir götuna í samræmi við tillögur um 

akstursstefnu. 

d. Rútustæði á milli BSÍ og Lækjargötu. 

e. Færa rútustæði og önnur bílastæði við Njarðargötu yfir götuna í samræmi við tillögur 

um akstursstefnu. 

f. Fækka bílastæðum við Hallgrímskirkju og gera rútustæði þeirra í stað. 

g. Gera þarf safnstæði við ofarlega við Hverfisgötu . 

h. Merkja þarf safnstæði með lögbundnum merkingum og mála þannig að hægt sé að 

bregðast við þeim sem leggja ólöglega í stæðin. 

 



 

 

Tillögur um akstur minni hópbifreiða og safnstæði þeirra: 

 

Samtökin eru sammála um að leggja einnig fram tillögu að því að akstur minni hópbifreiða allt 

að 8 metra takmarkist við  ákveðnar íbúðargötur. Þannig er lagt il að eftirfarandi götur verði 

opnar bifreiðum sem eru allt að 8 metrar: 

 

Eiríksgata, Bergstaðastræti, Njarðargata, Hellusund, Skothúsvegur, Skólavörðustígur, 

Hverfisgata, Klappastígur, Ingólfsstræti, Bankastræti.  

 

Útfærsla: 

a. Almennt verði ekið niður Skólavörðustíg og sumarlokanir gildi ekki fyrir 

hópbíla eða leigubíla. 

b. Ekið verði Bergsstaðastræti frá Skólavörðustíg, niður Hellusund og 

Skothúsveg (ath. breytt akstursstefna). 

 

Forsenda þess að umferð um ofangreindar götur gangi upp er að útbúin verði safnstæði fyrir 

minni hópbifreiðar við Bankastræti og við Klapparstíg ofan Laugavegs. 

 

 

Almennt 

 

Samtökin ítreka mikilvægi þess að eiga gott samráð við borgaryfirvöld til að gera umferð um 

miðborgina þannig úr garði að allir geti vel við unað. 
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