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Viðburðir í Reykjavíkurborg
• Viðburðateymi hefur yfir umsjón með 6 árlegum borgarhátíðum. Tilgangur 

hátíðanna er að gæða borgina lífi gestum hátíðanna að kostnaðarlausu. 

• Þá er viðburðateymið í tengslum og ráðgefandi samstarfi við aðra 
viðburðahaldara í borginni sem og aðrar stofnanir og svið innan 
Reykjavíkurborgar sem koma að viðburðum í borgarlandinu á einn eða 
anna hátt



www.visitreykjavik.is

Viðburðadeild - Verkefni

• Vetrarhátíð 4. – 7. febrúar. 
• Barnamenningarhátíð 5. – 10. apríl
• Big Bang Festival - 22. apríl
• Þjóðhátíðardagurinn 17.júní
• Menningarnótt 20. ágúst 
• Imagine Peace Tower 9. október. 
• Aðventuhátíð 1. – 23. desember.



Menningarstefnan 

• Að allir íbúar hafi jöfn tækifæri til að njóta lista og menningar, bæði sem 
þátttakendur í  listsköpun og sem neytendur lista.

Þetta á líka við um viðburði:
• MOF er leiðandi á sviði viðburðahalds í borginni. Sviðið undirbýr, 

skipuleggur og framkvæmir lykilviðburði Reykjavíkurborgar í samstarfi 
við fjölbreyttan hóp hagaðila.



Öryggis- og aðgengismál
• Varðandi aðgengismál og götuloknir á stórum viðburðum í miðborginni er almennt unnið 

eftir áhættumati sem Ríkislögreglustjóri gefur út. Áhættumatið getur breyst frá ári til árs.

• Reynt er að tryggja aðgengi hreyfihamlaðra og aldraðra með ýmsum leiðum. 

• Í aðdraganda stærstu hátíðanna eins og Menningarnætur eru hafðir samráðsfundir með 
hinum ýmsu hagaðilum þar sem rædd eru aðgengismál að hátíðarsvæðinu og óskað eftir 
athugasemdum. 



Lögregla 
Slökkvilið
Landspítalinn
Öryrkjabandalagið
Neyðarlínan
Faxaflóahafnir
Björgunarsveitir
Strætó
Maraþon
Símaver Reykjavíkurborgar
Miðborgarathvarfið
Ofl.

Öryggismál – Samráðshópur



Skipulag Menningarnætur

Öryggismál eru efst á baugi við skipulagningu Menningarnætur og það skiptir máli að allir
vinni vel og þétt saman.

Haldnir er nokkrir samráðsfundir um öryggismál og aðgengi á Menningarnótt.

Hagaðilarnir fyrir Menningarnótt er: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, ríkislögreglustjóri, 
slökkviliðið, landhelgisgæslan, þjónustumiðstöðin í miðborginni, Barnavernd, Umhverfis- og 
skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. Strætó, leigubílar, ferðaþjónustan og Öryrkjabandalagi 
Íslands. 



• Hópurinn hittist fyrst um miðjan maí þar sem farið var yfir ábendingar frá árinu áður og 
fundaði hópurinn  tvisvar í aðdraganda hátíðarinnar. Að auki var fundað í smærri hópum 
af og til, til að fara yfir sértæk mál.

• Eftir hátíð kemur hópurinn saman og fer yfir hvað gekk vel og hvað má betur fara. Þetta 
góða samstarf er mjög mikilvægt og í raun lykilforsenda þess hve vel hefur tekist til 
undanfarin ár. 

• Framkvæmdahandbók ásamt lagskiptu upplýsingakorti er búin til, þar sem allar 
upplýsingar um framkvæmd og praktísk atriði er varða hátíðina eru útlistaðar 
nákvæmlega. 



Varðandi aðgengi fatlaðs fólks að hátíðarsvæðinu var árið 2017 gerð tillaga að 
staðsetningu bílastæða fyrir P merkta bíla í samráði m.a. við Öryrkjabandalagið og hvar 
ferðaþjónusta fatlaðra getur skilað af sér og sótt farþega. 

Náðist sátt um þetta og hefur verið notast við það fyrirkomulag undanfarin ár. Þessi svæði 
eru innan almenna lokunarsvæðisins og komast allir P merktir bílar í gegnum lokunarhlið. 

Upplýsingar um þetta fyrirkomulag er auglýst víða, m.a. sendir framkvæmdastjóri ÖBÍ út 
póst til sinna félagsmanna. Til viðbótar má nefna að óskað er eftir athugasemdum frá ÖBÍ
varðandi götulokunarkort sem notað er við kynningar í aðdraganda hátíðar.



Bílastæði fyrir hreyfihamlað fólk eru staðsett á 
eftirfarandi stöðum:

• Skúlagötu, vestan við Olís
• Við Tækniskólann
• Neðst á Túngötu (við hornið á Suðurgötu
Að auki eru salernum fyrir fatlað fólk komið fyrir víða um 
miðborgina á Menningarnótt.





Samgöngur
• Frítt var í Strætó á

• Menningarnótt.

• Óskað var eftir 

• auknum fjölda ferða

• Sérstakar skutlur voru 

• sem skutluðu fólki frá Laugardal

• og Borgartúni að Hallgrímskirkju





Fjölbreytt dagskrá 
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