
Reykjavík, 10. janúar 2023 
MSS22020088 

Borgarráð 

Samkomulag Reykjavíkurborgar og Römpum upp Ísland 

Lagt er til að borgarráð samþykki hjálögð drög að samkomulagi milli Reykjavíkurborgar og 
Römpum upp Ísland ses. um styrkveitingu vegna verkefnisins Römpum upp Ísland þar sem 
byggðir eru rampar um allt landið. Samkomulagið er í samræmi við samþykkt borgarráðs frá 
10. mars 2022 þar sem samþykkt var að styrkja verkefnið um 10 mkr á ári í þrjú ár.

Dagur B. Eggertsson 

borgarstjóri 

Hjálagt: 

Samkomulag Reykjavíkurborgar og Römpum upp Ísland 2022-2024, drög.  

Tillaga borgarstjóra vegna Römpum upp Ísland, dags. 9 mars 2022, ásamt fylgiskjölum.  



 

 
SAMKOMULAG 

 
Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609, Ráðhús Reykjavíkur, Tjarnagötu 11, 101 Reykjavík 
(Reykjavíkurborg) og Römpum upp Ísland ses. kt. 680622-0860 (styrkþegi) gera með sér eftirfarandi 
samning um styrkveitingu. Umsjón og eftirlit með framkvæmd samnings þessa er hjá skrifstofu 
borgstjóra og borgarritara hjá Reykjavíkurborg. Tengiliður styrkveitanda er Anna Kristinsdóttir. 
Tengiliður styrkþega er Þorleifur Gunnlaugsson, fyrirsvarsmaður Römpum upp Íslands ses. 

 
1. gr.  

Skilgreining og markmið verkefnisins 
Mikilvægt er að hreyfihamlaðir einstaklingar hafi aðgengi að samfélaginu til jafns við aðra og 
sveitarfélögin á Íslandi gegna lykilhlutverki við að ná því markmiði. 

Markmið verkefnisins er að auka aðgengi hreyfihamlaðra að þeim stöðum þar sem fólk kemur saman 
með því að byggja rampa eða annars konar lausnir við innganga til þess að tryggja að fólk með 
hreyfihömlun hafi aðgengi að þeirri þjónustu sem þar stendur til boða. 

Önnur atriði sem snúa að skilgreiningu verkefnisins: 

a) Byrjað verður á einföldustu og ódýrustu lausnunum, s.s. lægstu mishæðinni og haft í huga að 
fyrir fólk í hjólastól er aðgengi jafnómögulegt hvort sem trappan er ein eða fleiri. 

b) Sérstök áhersla verður lögð á aðgengi að fjölförnum stöðum þar sem fólk kemur saman s.s. 
veitingastöðum, kaffihúsum, samkomuhúsum og börum. Næst þar á eftir verður áherslan á aðra 
fjölfarna staði s.s. verslanir, hótel, kvikmyndahús, leikhús o.s.frv. 

c) Verkefnið snýr ekki að aðgengi hreyfihamlaðra að byggingum á vegum opinberra aðila en 
hvetur viðkomandi til að sinna því verkefni reynist þörf á. 

2. gr. 
Framlag Reykjavíkurborgar og fyrirvari 

 
Samningur þessi er gerður með fyrirvara um samþykki borgarráðs og borgarstjórnar og eru fjárveitingar 
Reykjavíkurborgar eftir fyrsta ár samningsins með fyrirvara um fjárheimildir samkvæmt fjárhagsáætlun 
á hverju ári eftir það. 

Reykjavíkurborg greiðir styrkþega kr. 10.000.000 árlega í þrjú ár  í samræmi við samþykkt borgarráðs 
10. mars 2022, samtals kr. 30.000.000 með fyrirvara um samþykkta  fjárhagsáætlun 2023 og 2024.  
 

3. gr. 
Fyrirkomulag greiðslu  

 
Fjárframlag Reykjavíkurborgar vegna ársins 2022, kr. 10.000.000, skal greitt inn á reikning styrkþega 
við undirritun samkomulags þessa. 
 
Reykjavíkurborg greiðir fjárframlag vegna áranna 2023-2024 inn á reikning styrkþega, n.t.t. þann 1. 
mars kr. 5.000.000 og 1. september kr. 5.000.000 ár hvert, samtals kr. 10.000.000, í hvert sinn gegn 
framvísun reikninga. 
 
 



 

 
4. gr. 

Ábyrgð, upplýsingagjöf, uppgjöf og endurskoðun 

Styrkþegi ábyrgist að styrknum verði eingöngu varið til verkefnisins og þeirra markmiða sem skilgreind 
eru í þessu samningi. Styrkþegi skal upplýsa í kynningum á starfsemi sinni að það njóti fjárframlaga frá 
Reykjavíkurborg. 

Styrkþegi skal veita Reykjavíkurborg upplýsingar um verkefnið án kostnaðar fyrir styrkveitanda. 
Styrkþegi skal senda styrkveitanda skilagreinar, fjárhagsuppgjör og aðrar upplýsingar um verkefnið 
sem styrkveitandi kallar eftir.  

Styrkþega ber að upplýsa Reykjavíkurborg um atvik sem valda því að styrkþegi geti ekki sinnt 
verkefninu eins og ráðgert var. Sama á við ef styrkþegi getur ekki uppfyllt ákvæði þessa samnings.  

5. gr. 
Höfundarréttur og trúnaður 

Samningsaðilar skulu virða sem trúnaðarmál allar þær upplýsingar um starfsemi gagnaðila sem þeir 
kunna að öðlast við framkvæmd samnings þessa nema lög kveði á um annað, enda séu þær ekki almennt 
þekktar eða hafi verið gerðar opinberar. Þagnarskylda helst eftir samningslok.  Fulltrúar styrkþega skulu 
virða þagnarskyldu skv. 101 gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2018 um persónuvernd og meðhöndla 
persónuupplýsingar af fyllsta trúnaði og gæta ákvæða laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu 
persónuupplýsinga. 

6. gr. 
Vanefndir samnings og afleiðingar þeirra 

Telji Reykjavíkurborg framkvæmd verkefnisins, í heild eða að hluta, ábótavant eða að styrkþegi 
uppfylli ekki samningsskyldur sínar sem fram koma í þessum samningi þrátt fyrir að hafa fengið frest 
til úrbóta, skal gerð skrifleg athugasemd þar að lútandi. Ef vanefndir verða verulegar geta aðilar rift 
samningi. Um vanefndir og úrræði vegna vanefnda fer að öðru leyti eftir íslenskum lögum. 

7. gr. 

Úrlausn ágreiningsmála 
 
Leitast skal við að leysa mál sem kunna að rísa vegna brota á samningi þessum eða vegna ágreinings 
um túlkun hans með samkomulagi aðila. Dómsmál vegna þessa samnings skulu rekin fyrir Héraðsdómi 
Reykjavíkur. 

8. gr. 

Gildistími og frumrit 
 
Samningurinn gildir frá undirritun til loka árs 2024. Samningurinn er gerður í tveimur samhljóða 
eintökum. Hvort um sig telst fullgilt frumrit samningsins og heldur hvor aðili sínu eintaki. 

 

Reykjavík, [Dags.] 
 

___________________________________  ___________________________________ 
            f.h. Reykjavíkurborgar 

 
 

  f.h. Römpum upp Ísland 
 



 

 

Vottar að réttri undirskrift, dagsetningu: 

 

___________________________________________ 

Nafn    kt. 

 

____________________________________________ 

Nafn    kt. 

 

 

 



Reykjavík, 9. mars 2022 
MSS22020088 

Borgarráð 

Römpum upp Ísland 

Lagt er til að borgarráð samþykki að Reykjavíkurborg styrki verkefnið Römpum upp Ísland um 
10 mkr. á ári í þrjú ár. Markmið verkefnisins er að byggja eitt þúsund rampa um allt Ísland á 
næstu fjórum árum og auka þannig aðgengi hreyfihamlaðra að þjónustu, verslun og 
veitingahúsum. Verkefnið er framhald af verkefninu Römpum upp Reykjavík þar sem 100 
rampar voru byggðir í Reykjavík árið 2021. Fjöldi rampa verður miðaður við höfðatölu í hverju 
sveitarfélagi sem tekur þátt. Kostnaður greiðist af kostnaðarstað 09205, ófyrirséð. Framlög 
Reykjavíkurborgar vegna áranna 2023 og 2024 eru með fyrirvara um samþykkt 
fjárhagsáætlunar hverju sinni.  

Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri

Hjálagt: 

Styrkbeiðni Römpum Ísland til Reykjavíkurborgar, dags. 21.02.2022. 

Ítarefni með styrkbeiðni til Reykjavíkurborgar, ódags. 

Umsögn aðgengis- og samráðsnefndar um Römpum upp Ísland, dags. 28.02.2022. 



Tryggvagata 18a
101 Reykjavik
Ísland
e: h@ueno.co
s: + 354 8204028

F.h. Reykjavíkurborgar
Dagur B. Eggertsson,
Borgarstjóri

21. Febrúar 2022

Verkefnið Römpum upp Ísland verður formlega kynnt 11. mars 2022. Markmiðið er að byggja 
eitt þúsund rampa um allt Ísland á næstu �órum árum.  

Heildar �árþörf verkefnsins er um 400 m. kr. Þegar hafa fengist vilyrði fyrir um 240 m. kr og er 
búist við að fyrsti hluti verkefnisins (100 m. kr.) verði full�ármagnaður þegar verkefnið verður
kynnt. Nánari upplýsingar eru í fylgiskjali.  

Stefnt er að því að miða �ölda rampa á hverju svæði við �ölda íbúa og hlutfall af íbúa�ölda
landsins. Mikill hluti rampana verða þ.a.l. í Reykjavík.  

Hér með er óskað eftir því að Reykjavíkurborg styrki verkefnið um 10. m. kr á ári næstu �ögur 
árin, samtals 40 milljónir. Greitt verði í eitt ár í senn. 

Með vinsemd,

Haraldur Ingi Þorleifsson
Stofnandi Römpum upp Ísland
 



Eitt lítið þrep getur skilið á milli þess hvort einstaklingur sem notar hjólastól geti tekið þátt í 
samfélaginu. Hvort við getum hitt vini okkar á kaffihúsi eða verslað inn jólagjafir fyrir börnin 
okkar. 

Oft þarf ekki miklar breytingar til þess að laga þetta þrep og opna þannig nýjan heim fyrir 
þúsundir einstaklinga. ( ) 

Í mars 2021 var verkefnið Römpum upp Reykjavík kynnt. Markmiðið var að auka aðgengi 
hreyfihamlaðra að þjónustu, verslun og veitingahúsum í Reykjavík. Lagt var upp með að  
byggja 100 rampa á einu ári. Það tókst á átta mánuðum.

Römpum upp Reykjavík var hugsað sem tilrauna- og lærdómsverkefni. Tilraunin gekk upp og 
við lærðum margt.

Með þessa reynslu í farteskinu er markmiðið að fara í næsta verkefni þar sem við ætlum 
okkur að byggja 1000 rampa um allt Ísland á næstu fjórum árum. 

Römpum upp Ísland. 

Markmið stofnunarinnar er að auka aðgengi hreyfihamlaðra að þeim stöðum þar sem fólk 
kemur saman. 

Stofnunin sinnir ekki aðgengi hreyfihamlaðra að byggingum á vegum opinberra aðila en 
hvetur viðkomandi að sinna því verkefni reynist þörf á.

Stofnunin byggir rampa og tryggir þannig að fólk með hreyfihömlun hafi aðgengi að þeirri 
þjónustu sem þar stendur til boða.

Byrjað verður á einföldustu og ódýrustu lausnum, s.s. lægstu mishæðinni og haft í huga að 
fyrir fólk í hjólastól er aðgengi jafnómögulegt hvort sem trappan er ein eða fleiri.

Sérstaka áherslu skal leggja á aðgengi að fjölförnum stöðum þar sem fólk kemur saman 
s.s. veitingastöðum, kaffihúsum, samkomuhús og börum. Næst þar á eftir verður áherslan 
á aðra fjölfarna staði s.s. verslanir, hótel, kvikmyndahús, leikhús o.s.frv. 

Sjálfseignarstofnun verður stofnað utan um verkefnið sem mun sjá um alla framkvæmd. 

Búið verður til fjögurra ára samvinnuverkefni einkaaðila og hins opinbera um aðgengi að 1000 
veitingastöðum, verslunum, hótelum og annarri þjónustu einkaaðila á Íslandi.

Fjöldi rampa verður miðaður við höfðatölu í hverju sveitarfélagi sem tekur þátt. 

Gert er ráð fyrir því að verkefnið verði kynnt 11. mars 2022 á degi aðgengis fyrir alla (og eins 
árs afmæli Römpum upp Reykjavik.) 

Ókeypis
Sjóðurinn greiðir 100% fyrir allt sem þarf til að koma upp römpunum

Ekkert vesen
Allt umstang fyrir húsnæðiseigendur verður lágmarkað. Við sjáum um að hanna rampana, 
sjáum um allar umsóknir til sveitarfélagsins og öll leyfi, og við útvegum verktaka sem 
byggja rampana hratt og örugglega. 

Framtíðarlausnir
Allir rampar eru byggðir til frambúðar, notast er við hellur, steypu og önnur endingargóð 
efni.

Fallegt
Allir rampar eiga að falla að sínu umhverfi. 

Ábyrgðaraðili verkefnisins verður Haraldur Þorleifsson. Verndari verkefnisins verður Forseti 
Íslands. Endurskoðendur verða Deloitte. 

Félagið verður fjármagnað með framlögum frá opinberum og einkaaðilum sem vilja leggja sitt 
af mörkum til þess að tryggja aðgengi allra að íslensku samfélagi. 

Miðað við reynslu úr Römpum upp Reykjavík er gert ráð fyrir því að heildarfjárþörf 
verkefnisins verði um 400 milljónir á verðlagi 2022. Um 100 milljónir á ári. 

Gert er ráð fyrir því að eftirtaldir aðilar styrki verkefnið:

Fasteignasjóður Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga: 50 millj á ári 

Haraldur Þorleifsson: 10 millj á ári

Haraldur leggur auk þess til einn starfsmann og aðra aðstoð

Reykjavíkurborg: 10 millj á ári

Önnur sveitarfélög: 10b15 millj á ári 

miðað verður við fjárframlög sem hlutfall af framlagi Reykjavíkurborgar

Aðrir einkaðilar 15b20 millj á ári

Einkaaðilar styrktu Römpum upp Reykjavík um ca 30 millj og hafa margir þeirra líst yfir 
áhuga á að taka þátt í næsta verkefni. 

Greitt verður fyrir eitt ár í einu með vilyrði um áframhaldandi samstarf ef fyrra ár gekk eins og 
gert var ráð fyrir.

Kostnaður:

Kostnaður sjóðsins felst í greiðslum vegna starfsfólks og verktaka sem vinna að hönnun, gerð 
rampanna, samskiptum við hlutaðeigandi og utanumhald en einnig vegna efniskaupa, ss 
hellna, sands, steypu, hitalagna, álplatna í hurðarop og varúðarmálningar á kantsteina o.fl. 
sem og eftir atvikum, ferða- og fæðiskostnað.

Samvinna við opinbera aðila

Verkefni sem þetta er óvinnandi án náinnar samvinnu við opinbera aðila og velvildar af þeirra 
hálfu sem svo greinilega hefur komið í ljós í samskiptum við forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar.

Það sýndi sig í verkefninu Römpum upp Reykjavík að samvinna og stuðningur Borgaryfirvalda 
skipti sköpum. Án skýrrar stefnumótunar þeirra hefði t.d verið erfitt að fá tilboð frá 
verktökum.

Það þarf að liggja fyrir að viðkomandi sveitarstjórn einseti sér að gera það sem í hennar valdi 
stendur til að átakið gangi hratt og vel fyrir sig, komi á virku samstarfi við viðkomandi 
skipulagsaðila sem uppfæri  verkferla, geri regluverkið hagstætt fyrir framkvæmdirnar og 
upplýsi það starfsfólk sitt sem að verkinu kemur.

Áður en verkefnið fer af stað verði, af hálfu viðkomandi sveitarfélags:

Séð um umsóknir um afnotaleyfi og eftir atvikum greiddur kostnaður vegna þeirra. 
Verktaki/verkefnisstjóri sæki um. Þarf að fylgja teikning af fyrirhugaðri framkvæmd, 
tímasetning og vinnusvæðamerking (vinnusvæðamerkingar eru unnar af fagfólki með 
tilskilin réttindi)

Útvegaður tengiliður vegna hitalagna í stétt (til leiðsagnar og ef eitthvað fer úrskeiðis)

Þar sem á þarf að halda verði verktökum sjóðsins útvegað bílastæði/kort fyrir stæði við 
verkstað

Sinni samskiptum við veitufyrirtæki ef á þarf að halda

Verði til aðstoðar við að skanna verksvæðið með hliðsjón af forgangsröðun.

Tryggi að einfaldari verkefni verði afgreidd með eins dags fyrirvara og öðrum flýtt eins og 
kostur er

Einnig er mikilvægt að sinna vel samstarfi við viðeigandi stofnanir ríkisins ss 
Húsnæðismálastofnun hHMSi og Minjastofnun

Verklag, verkefni og val þeirra

Þar sem um er að ræða tíu sinnum stærra verkefni en Römpum upp Reykjavík þarf að meta 
hvort ekki borgar sig í einhverjum tilfellum að fastráða starfsfólk.

Einnig þarf að huga að vinnuaðstöðu

Mikilvægt er að ráða hönnuð/hönnuði sem fyrst þannig að sá þáttur verði komin vel á skrið 
þegar verkið er boðið út.

Meta þarf hvort verktakar verða allir á einni hendi eða þeim dreift

Settar verða verklagsreglur sem síðan verða birtar á heimasíðu verkefnisins

Reglurnar verða ekki meitlaðar í stein og gætu tekið breytingum ef þurfa þykir.

Unnið verði samkvæmt eftirtöldum viðmiðum:

Forgang hafa þeir sem eru í sveitarfélögum sem hafa uppfært verkferla og gert 
regluverkið hagstætt fyrir framkvæmdirnar

Svæði Aj Það sem telst miðja þéttbýlis.

Svæði Bj Næstu svæði við þéttbýlið

Byrjað verður á lægstu hindrununum þar sem ein trappa er jafn mikil hindrun og 10 
fyrir flesta hreyfihamlaða. Forgangur Aj þrep að 15 cm, forgangur Bj þrep að 25 cm. 
Forgangur sem almennt er hámark til að byrja með þar sem ekki þarf byggingarleyfi 
fyrir hindrunum upp að 25 cm

Unnið verður að lausnum þar sem hurðarop er að lágmarki 83 cm og hindrunarlaus er 
fyrir innan

Eingöngu unnið að því að koma á aðgengi inn í staðina. Af hálfu sjóðsins er ekki gerð 
krafa um aðra þætti, s.s salernisaðstöðu og sjálfvirka hurðaopnara en eigendur og 
rekstraraðilar hvattir til að huga að þeim málum.

Umsóknir

Boðið verður upp á umsóknir sem skila skal í ákveðnu formi 

Allar umsóknir sem berast eru teknar og starfsmaður svarar umsóknum sem ýmist er 
vísað til hönnuðar til skoðunar eða eftir atvikum samþykktar eða hafnað með vísan í 
verklagsreglur sjóðsins.

Allar ósamþykktar umsóknir eru vistaðar og til skoðunar haldi verkefnið áfram.

Unnið er samkvæmt eftirfarandi verklagi:

Sótt er um á heimasíðu Sjóðsins og umsækjendum svarað við fyrsta tækifæri í 
samræmi við forgangsröðun 

Ef umsókn er samþykkt fær umsækjandi í hendur hönnunargögn og verkáætlun. Áður 
en framkvæmd hefst ber umsækjanda að kynna sér viðkomandi gögn, veita upplýst 
samþykki og, eftir atvikum, afla samþykkis meðeiganda og gera ráðstafanir, verði 
röskun á rekstri á meðan á framkvæmd stendur

Eftirlit og úttektir

Það reyndist vel að hönnuður væri jafnframt verkefnisstjóri og úttektaraðili. Þó er mikilvægt 
að fulltrúi sveitarfélagsins sinni einnig eftirliti og jafnvel einnig þriðji aðili.

Inngangur

lesa meira

Hér má sjá myndir, teikningar og helstu upplýsingar um þá rampa sem voru byggðir

Hér má sjá drög að ársreikningi fyrir Römpum upp Reykjavík

Tilgangur og markmið

Framkvæmd

Leiðarljós:

Fjármögnun

Ýmislegt smáræði:

Römpum upp Ísland

Skoða rampa Verklegar upplýsingar Hafa samband

https://rampur.super.site/contact-information


28.2.2022 
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Römpum upp Ísland  

Umsögn aðgengis- og samráðsnefndar 

 

Aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks hefur fengið til umsagnar verkefnið Römpum 

upp Ísland sem felst í því að byggja 1000 rampa um allt Ísland á 4 árum. Verkefnið er framhald 

verkefnisins Römpum upp Reykjavík sem Haraldur Þorleifsson var upphafsmaður að fyrir ári síðan.  

Að mati nefndarinnar hefur það verkefni tekist með ágætum, enda náðist að klára þá hundrað rampa 

sem ætlunin var að koma upp vel innan tilsettra tímamarka. Hundrað staðir í Reykjavík sem áður voru 

óaðgengilegir eru því aðgengilegir nú fyrir notendur hjólastóla og aðra sem búa við hreyfihömlun. 

Það er ljóst að verkefnið sem tekur við er ætlað að verða umfangsmeira en hið fyrra og ekki veitir af. 

Nefndin telur engu að síður mikilvægt að vel verði áfram haldið utan um skipulag og framkvæmd 

verkefnisins eins og verið hefur og það unnið í góðu samráði við viðkomandi sveitastjórnir. Þá verði 

aðgengislausnir unnar með þeim hætti að þær komi sem breiðustum hópi notenda til góða og að 

ramparnir sem byggðir verða valdi ekki aðgengishindrunum fyrir aðra hópa fatlaðs fólks, t.d. blinda 

og sjónskerta. 

Aðgengis- og samráðsnefnd vill að lokum leggja áherslu á mikilvægi þess sem nefnt er í erindinu, að 

rekstraraðilar séu ávallt hvattir til þess að huga að aðgengilegri salernisaðstöðu, sjálfvirkum 

hurðaopnurum og öðrum aðgengismálum innanhúss. Rampur er bara einn þáttur í því að útbúa 

aðgengilegt húsnæði og því mikilvægt að halda þeirri staðreynd á lofti gagnvart eigendum húsnæðis 

þar sem rampar koma til með að vera byggðir. 
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