
Borg á tímum breytinga 
Áhrif ferðamennsku á þróun Reykjavíkur 

Ólöf Örvarsdóttir, sviðsstjóri umhverfis-og skipulagssviðs Reykjavíkur 
Ísland alveg milljón. 



Skipulags- og byggingarsvið 

AR 2030 

borgin við sundin, græna borgin, skapandi borg, 
borg fyrir fólk 



Skipulags- og byggingarsvið 



Miðborgarstefna 
Miðborg Reykjavíkur er í senn einstök og margsnúin. Hún er sameiginlegur vettvangur fólks með ólíkar væntingar og viðmið. Til að geta tekið vel 
á mó•ti öllum sem sækja miðborgina og eiga tilkall •til hennar þarf hún að geta sinnt ólíkum hlutverkum og verið margt í senn, bæði hátíðleg og 
heimilisleg, nýstárleg og gamalgróin, erilsöm og kyrrlát. Grundvallargæði miðborgarinnar felast því að miklu leyti• í því að í henni fléttast saman 
margvíslegir þræðir sem við upplifum í senn aðskilda og sem eina heild. Þess vegna er mikilvægt að sérhver þráður miðborgarinnar fái að njóta 
sín, um leið og hann fléttast saman við heildina. Miðborgarstefna byggir  að hluta á endurskoðun Þróunaráætlunar miðborgar. 
 

Ljósmynd: Árni Geirsson 





 

Fjölbreyttari/rýmri landnotkun 





 



Borgarvernd  
Staðbundin, söguleg  og listræn sérkenni í húsagerð og 
skipulagi,  er gefa Reykjavík sérstöðu meðal borga, 
verði varðveitt og viðhaldið við þróun og 
endurskipulagningu byggðar 



• Til að styrkja 
ferðamannamiðborgina er 
mikilvægt að: 

 

Efla innviði fyrir ferðaþjónustu í 
miðborginni án þess að ganga á gæði 
annarra þátta miðborgarinnar 

Að stuðla að fjölbreyttri þjónustu 
gagnvart ferðamönnum. 

Styðja innviði sem tengja íbúa og gesti 
miðborgarinnar og efla tengsl íbúa og 
gesta. 

Vernda og styrkja hverfismiðborg 
samhliða ferðamannavexti. 

Stýra gistirýmauppbyggingu m.t.t. Íbúa 
jafnt sem ferðamanna. 

Takmarka ónæði vegna lestunar og 
losunar ferðamanna. 

Greina skrá og vinna reglulega úr 
upplýsingum um þróun 
ferðamannamiðborgarinnar. 

Vinna sérstaka stefnu og úttekt um hótel 
og gististaði sem verði kláruð áður en 
ráðist er í hverfisskipulagsgerð fyrir 
miðborgina. 
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Landsbyggðin 

Höfuðborgarsvæðið 

Heimild: Hagstofa Íslands 

Úrvinnsla: VSÓ Ráðgjöf 
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Þróun nýtingar 



Staðsetning og fjöldi 



Fjöldi staða og rýma 
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Í dag eða gær Liðin vika Viku til mánuð tveir til þrír
mánuðir

3 mánuðir og
lengur eða aldrei

Miðlungs virkni  
48% 

Óvirkir 
16% 

Mikil virkni  
36% 

Um 2.600 gistirými á 680 stöðum í Reykjavík 

Um 260 gistirými á 110 stöðum í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsv. 

Heimild: VSÓ Ráðgjöf 

 

Allskonar gisting 

Tími frá síðustu bókun 









Vistvænn samgönguás, þétting og þjónusta  



 

 

        
      heilsuborgin 



Gatan sem borgarrými 
Að meta götur sem hluta af almenningsrýmum borgarinnar og stuðla 
að heildstæðri hönnun þeirra útfrá sjónarhóli borgarhönnunar.  

 

 

Skapa borg þar sem húsið, gatan og opna 
rýmið mynda eina órofa heild. Þar sem 
byggingar standa fast upp að götu eða opnu 
rými, en eru ekki aðskilin með bílastæðum. 
Þar sem byggingar mætast á götuhornum  og 
skapa heildstæða götumynd. Framhliðar húsa 
og inngangar snúa að götum og öðrum 
borgarrýmum og myndi heild með götunni. 
 



 



 

www.adalskipulag.is 

 
 
 
 
 
 





75,6% rekstraraðila segjast ánægðir með lokunina og 94% vegfarenda.  
Umferð gangandi vegfarenda jókst um þriðjung á meðan lokað var fyrir bílaumferð. 
 
Þriðja árið í röð verður hluta Laugavegs og hluta Skólavörðustígs var breytt í göngugötu frá 17. júní til 20. ágúst. Á 
Skólavörðustíg  í fyrra var lokunin framlengd um viku í ár að ósk rekstraraðila við götuna. Rannsóknarhópurinn Borghildur 
fylgdist með götunum í sumar, bæði með myndbandsupptökum og skráningum á atferli fólks, í samvinnu við Pál Líndal 
umverfissálfræðing, auk þess sem viðhorfskannanir voru lagðar fyrir vegfarendur og rekstraaðila. Páll mun áfram fylgja 
verkefninu eftir. 

 
46,3% merkja jákvæð áhrif á viðskiptin 
 
Niðurstöðurnar voru birtar í dag og eru þær áberandi jákvæðar í garð lokananna og hafði ánægjan aukist milli ára. Í fyrra 
kom í ljós að bæði vegfarendur og rekstraraðilar voru jákvæðari eftir tilraunina en fyrir. Meðal rekstraraðila við Laugaveg 
voru 43,3% jákvæðir fyrir lokunina, en 69% eftir hana. Eftir tilraunina í ár hefur jákvæðnin enn aukist því 75,6% 
rekstraraðila segjast ánægðir. Minni breyting er á viðhorfi vegfarenda, 91% þeirra sögðust jákvæðir í fyrra en 94% í ár. Við 
Skólavörðustíg er viðhorf rekstraraðila þó neikvæðara, en 55% eru jákvæð. 
Þegar spurt var um áhrif lokunar fyrir bílaumferð á viðskiptin sögðust 46,3% rekstraraðila við Laugavega merkja jákvæð 
áhrif en 17,1% neikvæð áhrif og 24,4% engin áhrif. Við Skólavörðustíg sögðust 33,3% rekstraraðila merkja jákvæð áhrif, 
16,7% neikvæð áhrif og 27,8% engin áhrif.  



Skipulags- og byggingarsvið 



Heildarskipulag útivistarsvæða 

Mynda samfelldan vef 
útivistarsvæða um borgarlandið 
með því að tengja þau saman í 
eitt heildarkerfi 

Styrkja ímynd Reykjavíkur sem 
vistvænnar höfuðborgar. 

Vernda náttúru og söguminjar og 
hlúa að dýralífi sérstökum 
gróðursvæðum. 

Bæta útivistaraðstöðu borgarbúa 
og koma til móts við kröfur þeirra 
og þarfir fyrir aðstöðu og aðgengi 
að útivistarsvæðum 

Vera í takt við alþjóðlegar 
skuldbindingar um sjálfbæra 
þróun, ábyrgð á loftslagi og 
verndun á náttúrulegum 
auðlindum jarðarinnar. 

Stefnumótun um nýtingu til útivistar 
og / eða verndun einstakra 
útivistarsvæða 

Meginmarkmið 

GRÆNI VEFURINN  









Vetrarborgin 






