






1

USK Skipulag

Frá: Anna Maria Karlsdottir 
Sent: fimmtudagur, 2. júní 2022 17:28
Til: USK Skipulag
Afrit: Kristin Sverrisdottir; 
Efni:  Tillaga um breytingu á deiliskipulagi Landakotsreits - athugasemdir íbúa Öldugötu 

25, 101 R

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Flaggað

Reykjavikurborg 

Skipulagsfulltrúi 

B.t. Sólveigar Sigurðardóttur 

V/ Bréf skipulagsfulltrúa, dags 4. maí 2022 – tillaga að breyttu deiliskipulagi á horni Hrannarstígs og Öldugötu, til 
að koma þar fyrir grenndargámum. 

Við undirrituð, íbúar á Öldugötu 25, mótmælum harðlega þessum áformum. 

Fyrir þvi eru þessar ástæður helstar:   

Grenndargámar eru yfirleitt í opnu rými, gjarnan tengt þjónustukjörnum, svo sem við verslanir, sundlaugar, opin 
torg, rúmgóð bílastæði o.s.frv. Hér er engu slíku að dreifa. 

Í gögnum um tillögu um breytingu á deiliskipulagi segir m.a. „Stöðin er staðsett við götu til að auðvelda aðkomu 
vegna losunar. Athafnasvæði þeirra sem flokka er innan við ílátin, fjær götu. Gert er ráð fyrir að lóðin verði hellulögð 
og pollum komið fyrir götumegin til varnar móttökulúgum“. 

Ekki er tekið á því hvernig fólk, sem kemur akandi með sorp, geti lagt bílum sínum meðan það flokkar í ílátin. Það 
blasir við, miðað við umferðarþunga og ásókn í bílastæði á svæðinu, að raunin verður sú að fólk einfaldlega stöðvar 
bifreiðar sínar í götinni, meðan það athafnar sig við gámana. 

Barnafjölskyldum hefur fjölgað mikið í hverfinu á undanförnum árum. Mörg þessara barna sækja leikskóla við 
Öldugötu eða Landakotsskóla, og fjöldi barna fer um Hrannarstíg, sem er styðsta og greiðasta leiðin, til að taka 
strætó í Haga- og Melaskóla, á mótum Túngötu og Hofsvallagötu. 

Umferð, sem tengist fjölmennum vinnustöðum, svo sem leikskóla, sjúkrahúsi, þar sem reknar eru göngudeildir, 
Mími-símenntun, þar sem fjölmenn námskeið eru haldin frá morgni til kvölds, er mjög þung og mikil ásókn í 
bílastæði. Landakotsskóli er ekki hverfisskóli og honum fylgir einnig mikil bílaumferð.   

Eins og embættinu er kunnugt eru þegar við Hrannarstíg sex hleðslustæði, sem einnig eykur á umferð í götunni. 
Bílastæðum hefur þ.a.l. fækkað á undanförnum árum. 

Tillagan er kynnt þannig að bílastæðum fækki um fjögur við Hrannarstíg. Uppdráttur,sem fylgdi bréfi 
Skipulagsfulltrúa, sýnir að bílastæðum mun einnig fækka við Öldugötu. Þar kemur fram að sú ráðstöfun eigi að auka 
umferðaröryggi.               

Stórar bifreiðar eiga þegar erfitt með að komast leiðar sinnar af Hrannarstíg, til austurs eða vestur á Öldugötu. Ásókn 
i bílastæði er slík að fjölda bifreiða er jafnan lagt ólöglega á þessu horni. Aðgengi slökkvliðs-, lögreglu og sjúkrabíla 
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um hverfið þarf að vera greið. Svo er málum ekki háttað nú, og því óskiljanlegt að leggja fram tillögu um breytingu á 
deiliskipulagi, sem felur í sér að fækka bílastæðum og koma á fót starfsemi sem eykur enn frekar á umferð í þessari 
stuttu og þröngu einstefnugötu. Allavega tvö friðuð timburhús er á þessum bletti; Stýrimannaskólinn, Öldugötu 23, 
og Stýrimannastígur 15. 

Með þessari tillögu er því almennu öryggi og umferðaröryggi gangandi og akandi vegfarenda stefnt í hættu, þvert á 
það sem fullyrt er í kynningargögnum um tillöguna. 

Þessari þungu umferð fylgir einnig talsverð hávaðamengun. Önnur mengun mun aukast mjög, svo sem af lausagangi 
bifreiða þegar fólk athafnar sig við gámana og við óttumst mjög slæma umgengni í kringum þá.  Öll svefnherbergi á 
Öldugötu 25, snúa að Hrannarstíg, og eru einungis í  um 8m fjarlægð frá þar sem fyrirhugað er að setja upp 
gámana.  Sjónarmið íbúa á Öldugötu 25 hljóta því að vega þungt í þessu máli.  

Við ítrekum eindregna andstöðu okkar við þessa tillögu að breytingu á deiliskipulagi. 

Með von um skilning og farsælar málalyktir, 

Íbúar Öldugötu 25 

Kristín Sverrisdóttir 

 

Anna María Karlsdóttir 

 

Guðmundur Bjarki Jóhannesson 

 

  









 
Reykjavik, 5. júní 2022 

 
 
 
Varðandi: Bréf skipulagsfulltrúa, dags 4. maí – tillaga að breyttu deiliskipulagi á 

„Landakotsreit“, þ.e. horni Hrannarstígs og Öldugötu, til að koma fyrir grenndargámum.  
 
 
 
Við undirrituð, íbúar og eigendur Öldugötu 25a, fögnum því að verið sé að finna leið til að 

koma fyrir niðurgröfnum grenndargámum í gamla Vesturbæ en mótmælum fyrirhugaðri 
staðsetningu. Ástæðurnar má sjá hér á eftir: 
 
 
Þung umferð og ásókn í bílastæði 
 

Í texta með tillögunni segir að gert sé ráð fyrir að bílastæðum „í borgarlandi“ fækki um 
fimm og sýnt hvernig bílastæði við Hrannarstíg munu verða. Ekki er sérstaklega fjallað um 
áhrif sem fyrirhuguð þrenging Öldugötu muni hafa á bílastæði á svæðinu.  

Í kringum Hrannarstíg eru fjölmennir vinnustaðir og þjónustustofnanir, t.d. sjúkrahús þar 
sem reknar eru göngudeildir, leikskólinn Öldukot, Mímir, þar sem fjölmenn námskeið eru 
haldin frá morgni til kvölds, auk Landakotsskóla. Öllum þessum vinnustöðum fylgir gríðarleg 
umferð og ásókn í bílastæði. 

Hleðslustæði eru staðstett á Hrannarstíg sem einnig eykur umferð og ásókn í stæði við 
þessa þröngu götu. 

Ásókn í bílastæði á þessu svæði er slík að jafnan er bifreiðum lagt ólöglega á horni 
Hrannarstígs og Öldugötu. Það hefur þau áhrif að stórar bifreiðar eiga í erfiðleikum með að 
komast leiðar sinnar af Hrannarstíg til austurs eða vesturs.  

Aðgengi slökkvliðs-, lögreglu og sjúkrabíla um hverfið er nú þegar illa greið. Því er 
óskiljanlegt að lögð skuli fram tillaga um breytingu á deiliskipulagi sem eykur umferð og 
þrengir enn að þessari stuttu einstefnugötu.  

Þótt grenndargámar séu hugsaðir fyrir fólk í grennd má reikna með að fólk komi einnig 
akandi með úrgang. Ekki er gert ráð fyrir aðstöðu til þess. Miðað við umferðarþunga og 
ásókn í bílastæði á svæðinu sem þegar er til staðar blasir við að fólk stöðvi bifreiðar sínar í 
götunni meðan það athafnar sig við gámana. Sama á við um bíla sem sinna tæmingu á 
gámunum. Ekki er ljóst hvernig þeir muni geta athafnað sig í götunni. 

Hverfið hefur verið í nokkurri endurnýjun að undanförnu og fyrir vikið hefur 
barnafjölskyldum fjölgað. Mörg þessara barna sækja Öldukot og Landakotsskóla auk þess 
sem fjöldi barna og ungmenna fer um Hrannarstíg á leið í Haga- og Melaskóla eða 
framhaldsskóla, enda er þar stutt og greið leið á biðstöðvar Strætó. 
 
Með þessari tillögu teljum við að umferðaröryggi gangandi og akandi vegfarenda sé stefnt 
í hættu. 
 
 
 



Friður íbúa 
Grenndargámar eru yfirleitt staðsettir í opnu rými, eins og sést á myndum sem fylgja 

tillögunni. Gjarnan eru þeir tengdir þjónustukjörnum, svo sem við verslanir, sundlaugar, opin 
torg eða rúmgóð bílastæði. Slíku er sannarlega ekki til að dreifa í fyrirliggjandi tillögu. 
Íbúðahúsnæði liggur að fyrirhugaðri staðsetningu gámanna allt um kring auk þeirra 
þjónustustofnana sem fyrr var getið. Fyrir er ærin hávaðamengun á svæðinu en hún mun 
aukast verulega af umferð þeirra sem þurfa að athafna sig við gámana gangi þessi áform 
eftir.  

 
Sjónarmið íbúa á svæðinu hljóta að vega þungt í þessu máli vegna nálægðar við 
fyrirhugaða gáma. 
 

Af ofansögðu má ljóst vera að þótt grenndargámar komi sér vel fyrir borgarbúa er þessi 
staðsetning, við þrönga ásetna götu í þéttbyggðu hverfi með gömlum húsum, verulega 
vanhugsuð. 

 
Við förum fram á að fallið verði frá tillögunni. 
 
Íbúar og eigendur að Öldugötu 25a: 
 
Benedikt Ingólfsson 

 
 

 
Birna Stefánsdóttir 

  
 

 
Hugrún R. Hólmgeirsdóttir 

 
 

 
Sólveig Halldórsdóttir 

 
 

 
Viktor Leifsson 

 
 



 

Reykjavíkurborg, 
Umhverfis- og skipulagssvið 

 

Reykjavík  6. júni 2022  

 

Efni: Grenndarstöð við Landakotsreit 

Með vísan í grenndarkynningu og breytingu á deiliskipulagi Landakotsreitar er tillögum um grenndarstöð 
á gatnamótum Hrannarstígs og Öldugötu harðlega mótmælt á grundvelli öryggis, aukinnar brunaáhættu, 
skerts aðgengi neyðarbíla, menningarsjónarmiða og almennra lífsgæða íbúa á svæðinu.   

Undirrituð fagna áformum borgarinnar um aukna áherslu á umhverfismál með tilkomu grenndarstöðva en 
umræddri stöð verður að finna annan og betri stað.  Við höfum búið að Stýrimannastíg 12 undanfarin áratug 
og þekkjum vel til aðstæðna á umræddu svæði. Við teljum grenndarstöð af þessu tagi ekki vera heppilega 
á þessum stað fyrir margar sakir og gerum hér rökstudda grein fyrir þeirri afstöðu og jafnframt komum með 
tillögur að lausnum.   

Öryggi barna og gangandi vegfarenda er stefnt í hættu með tilkomu grenndarstöðvarinnar 

Bent er á að í innan við 20 metra nálægðar er stórt leiksvæði barna m.a. sparkvöllur og róluvöllur og þar 
við hliðina stendur leikskólinn Öldukot. Daglega fara því um svæðið fjölda barna auk þess sem umrædd 
lóð liggur við hlið aðalgönguleiða barna í og úr hverfinu í grunnskóla. Merkt göngubraut er yfir Öldugötuna 
skáhalt við gamla Stýrimannaskólann og þar ganga börn síðan fyrir hornið meðfram Stýrimannaskólanum 
í Landakotsskóla eða strætó á Túngötunni um göngustíg sem er meðfram Hrannarstígnum 
Landakotsspítalamegin.   

 Gera má ráð fyrir að flestir muni sækja grenndarstöðina akandi. Bent er á að Hrannarstígurinn er 
einstefnugata og er eina leiðin inn að honum frá Túngötunni við gönguljósin hjá Landakotsskóla 
eða þá frá Marargötunni sem er fyrir flesta töluverð lykkja.  Við teljum að staðsetning 
stöðvarinnar muni auka umferð um gatnamótin Túngötumegin sem og innan hverfisins því flæðið 
að stöðinni er slíkt að fara þarf í raun út úr hverfinu til að keyra inn á Hrannarstíginn ef hugmyndin 
er sú að grenndarstöðin þjónusti fyrst og fremst íbúabyggð norðan megin við Landakotið, sem 
reyndar kemur ekki nógu vel fram í tillögunni.  

 Í tillögunni kemur ekki nægjanlega skýrt fram hvar sé gert ráð fyrir að bílar stöðvi til losunar á 
sorpinu en ætla má að viðlogandi vandamál tengt umferð muni bara stækka með tilkomu meiri 
umferðar inn í hverfið sem og bílum sem þar stöðva eða þurfa að leggja. Því miður er  staðan alls 
ekki góð í dag. M.a. er lítil virðing borin fyrir umferðarhraða í hverfinu, gatnamót við 
Landakotsskóla Túngötu-Hrannarstígs eru mjög varasöm auk þess sem bílar leggja iðulega ofan 
á gangstéttum á þessu svæði, fyrir gangbrautir eða umferðaskilti eða merkingar og í raun alls 
staðar þar sem er færi gefst. Staðan er í raun óviðunandi og á undanförnum árum teljum við að 
hættan hafi stigmagnast fyrir gangandi vegfarendur sem að stóru leyti eru börn eins og fram hefur 
komið (sjá Fylgiskjal 1 sem sýnir dæmi um slíkt en tekið skal fram að þetta eru bara dæmi).  

 Samkvæmt uppdrættinum er gert ráð fyrir að athafnasvæði þeirra sem flokka sé innan við ílátin, 
fjær götu.  Við sjáum ekki annað en að svæðið sem um ræðir sé í raun gönguleiðin sjálf og bendum 
á að skv. skipulagi borgarinnar er kvöð um að hún verði áfram enda er hún mikið notuð (sjá 



teikningar í deiliskipulagsuppdrættinum sem liggur til grundvallar í kynningargögnunum).  Við 
teljum ótækt að flokkun eigi sér stað á miðri gönguleiðinni og teljum það því ekki vera valkost.    

 Undirrituð hafa kynnt sér grenndarstöðvar nærliggjandi hverfa og þykir ljóst að þeim fylgja 
töluverð óhreinindi þá sérstaklega á svæðinu þar sem gert er ráð fyrir að flokkun eigi sér stað. Við 
sáum m.a töluvert af glerbrotum, pappír ofl. og dæmi um að sorpi hafi einfaldlega verið komið 
fyrir við hlið ílátanna sjálfra á yfirborði eða gangstétt (sjá Fylgiskjal 2). Vandamálið virðist vera 
útbreitt því töluvert er um fréttaflutning þessu tengdu og dæmi um að grenndarstöðvum sé 
einfaldlega lokað vegna slæmrar umgegni (sjá Fylgiskjal 3). Sé ekki minnst á óhreinindin og þá 
mengun sem þau fela í sér er bent á þá hættu sem getur skapast af þessu þá sérstaklega fyrir 
minnstu börnin sem fara þarna um í og úr skóla/leikskóla eða á leiksvæðið sem stendur við hlið 
lóðarinnar. Er skemmst að minnast þess hræðilega harmleiks sem átti sér stað í Hafnarfirði í fyrra 
og fjögurra ára barn lést á leið heim úr leikskóla þegar að aðskoðahlutur sem barnið týndi upp af 
gangstétt festist í öndurnarvegi þess.   

 Bent er á þá hættu sem getur skapast gagnvart gangandi vegfarendum og þá sérstaklega börnum 
við skipti á djúpgámunum sjálfum en skv. upplýsingum frá Terra þjónustuaðila er um að ræða 
yfir 18 tonna og 12 metra langa sérútbúna kranabíla sem hífa gámanana upp til losunar/skipta og 
hafa verður þá í huga að gönguleiðin sjálf stendur við hlið lóðarinnar (sjá Fylgiskjal 4).  

 Auk þess bendum við á að útfærsla gámanna geti líka skipt sköpum upp á öryggismál að gera. 
Áhyggjur okkar lúta að því að öryggi barna sé tryggt, til að mynda að lúgurnar sjálfar standist 
ýtrustu kröfur, það er að börn verði sér ekki að skaða ef þau færu í þær eftirlitslaus. Við þekkjum 
ekki til útfærslunnar en skoðuðum nokkrar lúgur og teljum að sumar hverjar geti boðið hættunni 
heim. 
 

Grenndarstöð í þéttri timburhúsabyggð felur í sér aukna brunaáhættu og breytingin gæti skert aðgengi 
neyðarbíla að svæðinu enn frekar og þannig stefnt bæði íbúum og menningarminjum í hættu.  

Bent er á að þrjú elstu timburhús Landakotsreitar standa í námundan við grenndarstöðina.  Það eru 
Stýrimannaskólinn sem var friðlýstur af Menntamálaráðherra 1989, Stýrimannastígur 15 byggt 1900 og 
Stýrimannastígur 14 byggt 1906 en öll þessi hús eru friðuð enda segir í lögum um menningarminjar nr. 
80/2012: Hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni sem eru 100 ára eða eldri teljast 
til fornleifa og eru sjálfkrafa friðaðar.  

Við hlið þessarar þyrpingar og fyrirhugaðrar grenndarstöðvar stendur jafnframt ein elsta timburhúsabyggð 
borgarinnar við Stýrimannastíg og er aðgengi stærri ökutækja á borð við neyðarbíla að Stýrimannastíg frá 
Öldugötu. Staðsetning grenndarstöðvarinnar í nábýli við þessi gömlu timburhús og menningarminjar eykur 
að okkar mati áhættu okkar íbúa hér í hverfinu er varðar brunamál og höfum við einkum áhyggjur af tvennu:  

1) að efni í grenndarstöðinni geti falið í sér mikinn eldmat og aukið íkveikuhættu í námundan við 
timburhúsin.   

2) að aðgengi neyðarbíla og stærri þjónustutækja inn í hverfið muni skerðast enn frekar með 
tilheyrandi hættu varðandi öryggi íbúa og varðveislu húsanna.  

 
Við bendum á reglugerð 723/2017 um eldvarnir og eldvarnareftirlit sem segir:  
17. gr.Úrgangur og brennanlegir hlutir sem af stafar brunahætta. 
Úrgangur og brennanlegir hlutir sem af stafar brunahætta skulu meðhöndlaðir á tryggan hátt þannig að 
ekki kvikni í. Gáma undir úrgang sem og brennanlega hluti skal staðsetja þannig að ekki sé eldhætta fyrir 
nálægar byggingar. 
 



 Undirrituð hafa skoðað grenndargáma nærliggjandi hverfa og séð fjölmörg dæmi um að gámar séu 
orðnir fullir og efni því sett við hlið gámana sjálfra á yfirborð með tilheyrandi hættu (sjá Fylgiskjal 
2).  Við bendum á að allar líkur séu að slíkt hið sama gerist við þessa grenndarstöð enda eru engar 
aðrar slíka stöðvar í næsta nágenni (sú næsta er í við JL-húsið) og stöðinni því gert að þjónusta afar 
stórt svæði. Við teljum því að grenndarstöðin sé í raun sprungin verði hún tekin í notkun og að 
ílátin munu því ekki geta annað því magni sem muni berast. Það muni auka hættuna enn frekar af 
því að eldfim efni safnist upp á svæðinu utan gámanna sjálfra.  

 Við bendum á að deiliskipulaginu er gert ráð fyrir að grenndarstöðin sé um 6-8 metra frá 
timburhúsunum sjálfum. Í ljósi þess að ílátin muni geyma m.a pappír, plast og önnur eldfim 
flokkunarefni höfum við verulegar áhyggjur af íkveikjum og nálægð gámanna við 
timburhúsabyggð sem telst verður yfir meðallagi eldfimt húsnæði enda um mjög gamla byggð að 
ræða.  

 Því miður er nærliggjandi lóð gamla Stýrimannaskólans engin prýði og hefur lóðin í raun verið til 
mikilla vandræða fyrir íbúa undanfarin ár.  Þar hefur m.a verið ábótavant lýsing auk þess sem lagt 
er á lóðinni þó það sé ekki skv. gildandi deiliskipulagi. Umgengni um lóðina er slæm.  Undanfarin 
ár höfum við í tvígang orðið vitni að bruna á lóðinni. Kveikt var í bíl sem sem brann til kaldra kola 
fyrir nokkrum árum þar auk þess sem við slökktum sjálf í  rusli sem var aftan við lóðina í vetur. 
Eldsins urðum við vart þegar að við gengum með börnin okkar frá skóla en í þetta skipti fór betur 
en á horfðist. Á bak við Stýrimannaskólann sjálfan má svo sjá leifar af íkveiku frá fyrri tíð (sjá 
Fylgiskjal 6). 

 Við viljum líka vekja athygli borgarinnar á því að undanfarin ár hefur það verið þekkt að 
fíkniefnaviðskipti hafa verið stunduð á svæðinu kringum gamla Stýrimannaskólann og teljum við 
að sú staðreynd ein og sér geti aukið áhættuna þar sem fólk er þarna í alls kyns ástandi og umgangur 
stundum mikill allan sólahringinn. Við hvetjum skipulagsráð til að kynna sér málið frekar hjá 
Lögreglunni í Reykjavík og bendum á það að grenndarstöð á þessu svæði gæti einmitt aukið þennan 
vanda því þarna væri komið enn betra “cover” fyrir þá sem vilja stunda viðskipti á svæðinu óáreittir.  

Skv. reglugerð 723/2017 ber borginni að eiga samráð eldvarnarfulltrúa í tengslum við rekstur eða notkun 
sem getur getur leitt af sér verulega aukna hættu á íkviknun eða útbreiðslu elds:    

14. gr. Óvenjuleg eða mjög breytileg áhætta. 
Við rekstur og notkun sem getur leitt til verulega aukinnar hættu á íkviknun eða útbreiðslu elds, skal 
forráðamaður virkja viðbótaraðgerðir sem tryggja að áhættan aukist ekki. Haft skal samráð við 
eldvarnarfulltrúa. Hið sama á við ef tæknilausnir, byggingarhlutar, búnaður, kerfi o.s.frv. eða hlutar 
þeirra, sem gegna mikilvægu hlutverki til að tryggja brunaöryggi eru tímabundið gerð óvirk.  
 
Við teljum að þetta eigi við og bendum á, hafi það ekki nú þegar verið framkvæmt, mikilvægi þess borgin 
óski eftir því að Slökkviliðsstjóri höfuðborgarsvæðisins framkvæmi sérstakt áhættumat þessu tengdu. Þá 
viljum við koma neðangreindum sjónarmiðum sérstaklega á framfæri hvað þetta varðar:   

 Aðgengi um Öldugötu frá Ægisgötu og Hrannarstíg hefur með árunum orðið aukið vandamál.  
Vandamálið hefur orðið vegna aukins fjölda bíla sem leggja ólöglega eða þá utarlega á götu auk 
þess sem götumerkingum er mjög ábótavant. Svo viðist sem eftirfylgni lögreglu og Bílastæðasjóðs 
gagnvart þeim bílstjórum sem virða umferðalög að vettugi sé lítið sem ekkert.   Erfitt getur reynst 
fyrir stóra bíla að ná beygjunni af Hrannarstíg inn á Öldugötu. Bílar geta iðulega ekki mæst á 
Öldugötu þó um tvístefnu sé að ræða og iðulega er lagt svo þétt að stærri ökutæki komast þar ekki 
um eða þurfa að bakka með tilheyrandi hættu fyrir gangandi vegfarendur (sjá Fylgiskjal 1). 



 Þess ber að nefna að í nánasta umhverfi þessa reits eru 4 vinnustaðir; Landakotsspítali, Leikskólinn 
Öldukot, Símennt og Landakotsskóli. Það eru því að stóru leyti starfsmenn þessara vinnustaða sem 
leggja hér við nærliggjandi götur auk starfsmanna sem starfa í miðbæ Reykjavíkur og 
iðnaðarfyrirtæki í framkvæmdum.  Hafa ber í huga jafnframt að á svæðinu er fjöldinn allur af 
AirBnB íbúðum sem hefur aukið enn á álagið og það virðist sem erlendir ferðamenn þekki jafnframt 
lítið til íslenskra umferðalaga. Ekki er gerð athugsemd við fækkun bílastæða en bent er á að 
aðgerðin mun líklega stækka þann vanda sem fyrir er því að lögleg bílastæði eru þegar af skornum 
skammti á þessu svæði.  Eftir að gjaldskylda var sett á austan megin Ægisgötu hefur vandamálið 
stigmagnast.  Nýting gjaldskyldra bílastæða þeim megin er ekki há (við lauslega athugun okkar 
undanfarnar vikur teljum við að hún sé að meðaltali 25-50% á virkum dögum) en er það á kostnað 
jaðarsettra gatna beint á móti þar sem lagt er út um allt.   

 Það er engin virðing borin fyrir umferðalögum né íbúum hverfisins. Vandamálið hefur verið mest 
við gatnamót Öldugötu og Hrannarstígs sem og fyrir framan Stýrimannaskólann sjálfann og við 
göngubraut við Stýrimannastíg 15 og leikskólann þar sem bílum er lagt í óleyfi alla daga allan 
ársins hring (sjá Fylgiskjal 1). Dæmin eru fjölmörg þar sem lagt er á göngubraut, ofan á gangstétt 
og fyrir gönguleiðir eða fyrir umferðaskilti og við gatnamót stöðvunarskyldu. Við höfum margoft 
verið í sambandi við bæði lögreglu og bílastæðasjóð auk þess sem óskað hefur verið eftir betri 
götumerkingum en lítið er aðhafst.  Það er mat okkar að þrátt fyrir ásetning borgarinnar um að auka 
öryggi gangandi muni umræddar breytingar í raun auka enn á þennan vanda og skerða því aðgengi 
neyðarbíla og stærri ökutækja enn frekar.  

 Undirrituð hafa í tvígang séð slökkviliðsbíl þurfa að fara frá og bakka upp Hrannarstíginn þar sem 
beygja inn á Öldugötu reyndist of þröng vegna bíla sem hafði verið lagt þar.  Í annað skiptið var 
það vegna brunans að Stýrimannastíg í júni 2019 og í seinna skiptið vegna stórbrunans á 
Bræðraborgarstíg árið 2020. Við bruna af þessu tagi í gamallri timburbyggð skiptir tíminn og 
aðgengi neyðarbíla lykilmáli og brunninn á Bræðaborgarstíg minnir okkur sorglega á það.   

 Þá er bent á að við losun djúpgámanna er notast við kranabíl sem standa mun á Hrannarstíg og 
gatan því lokuð fyrir umferð inn á Öldugötu á meðan en aðalaðkoma stærri tækja að Stýrimannastíg 
er um Hrannarstíg. 

Að ofangreindum þáttum sögðum höfum við því mikar áhyggjur af aðgengi neyðarbíla og stærri 
þjónustutækja. Vandamálið er stórt og verður að okkar mati stærra við tilkomu umræddrar grenndarstöðvar. 
Bent er á að um mannslíf gæti verið að ræða sem og varðveislu merkra menningarminja og hverfis sem 
okkur er afar annt um. Áhættan er mikil að okkar mati.  

Við hvetjum því skipulagsráð til að falla frá óformum um að staðsetja grenndarstöðina hér á einum 
viðkvæmasta blett hverfisins hvað umferðarvanda snýr. Þá  viljum jafnframt koma áleiðis til ykkar 
ábendingu um að borgin ígrundi að taka til gagngerrar endurskoðunar bílastæðamál á svæðinu og að tekin 
verði upp gjaldskylda á stærra svæði lengra vestur.  Því miður líða jaðarsettu göturnar hér í nágreninu fyrir 
það að gjaldskylda er austan megin Ægisgötu, vestan megin þar sækja bílstjórar í gjaldfrjáls stæði og svífast 
þá oft einskis hvað varðar umferðalög né öryggi íbúa og í ljósi þess hversu mikið hverfið er að þéttast teljum 
við brýnt að borgin taki á málum.  

Að lokum jafnframt máli okkar til stuðnings bendum við á menningarsöguleg verðmæti þessarar byggðar 
eins og m.a fjallað er um í Byggingarsögu Árbæjarsafns útgefinni 1994 þar sem fjallað um 
menningarverðmætin á Landakotssvæðinu (Fylgiskjal 5).  Þar er tekið fram að ásamt byggðinni við 
Landakotsskóla séu elstu húsin á umræddu svæði einmitt þessi þrjú timburhús sem standa næst 
grenndarstöðinni (sjá fylgiskjal 3). Eru þetta einu timburhúsin á Landakostsreitnum en húsin standa 
jafnframt við eina heilsteyptustu götu Reykavík, Stýrimannastíg:  



Hús Stýrimannaskólans þykir þar merkast en húsið var byggt árið 1898 af Suðuramtinu sem skólahús fyrir 
Stýriannaskóla en hýsti um tíma aðra skóla, Gagnfræðaskóla Vestubæjar og Vesturbæjarskóla. Gatan 
Stýrimannastígur dregur nafnt sitt af skólanum sem byggður var ofarlega í Hlíðarhúsavelli og lá 
Stýrimannastígurinn frá Vesturgötu. Má segja að gatan hafi risið undir því nafni á fyrsta áratug aldarinnar 
og þar bjuggu margir skipstjórnarmenn eða menn se tengdust sjávarútvegi. Bent er því á að  flest húsin við 
Stýrimannastíg í dag eru friðuð og er meirihluti þeirra byggður úr timbri.  

Stýrimannaskólinn er virðulegt hús er lokar á fallegan hátt einni heilstæðustu götumynd gamalla 
timburhúsa í Reykjavík; er tvímælalaust eitt af glæsilegustu “perspektífum” í borginni. Komið hefur til tals 
að friða götumynd Stýrimannastígs. Umhverfi Stýrimannaskólans hefur um langa hríð verið ábótavant. 
Væri það tilhlýtiðlegt, nú eftir að að endurbótum á skólahúsinu er lokið, að hugað verði að umhverfi þess 
og það fært til þess horfs sem sæmir gamla Stýrimannaskólandum.  

Komi til framkvæmda bendum við á að töluvert er um klappir á svæðinu og gæti því framkvæmdin falið í 
sér rask fyrir nærliggjandi hús þótt erfitt sé að fullyrða um það (sem eins og fram hefur komið eru friðuð 
auk þess sem Stýrimannaskólinn sjálfur og nánast umhverfi er friðlýst) og því viljum við því benda á að 
mikilvægt sé að framkvæmd af þessu tagi sé unnin í nánu samráði við Minjastofnun enda segir í lögum um 
menningarminjar 80/2012:  Umhverfis friðaðar fornleifar er 15 metra friðhelgað svæði og gilda sömu 
reglur um það svæði og um fornleifarnar sjálfar. Hvers konar röskun, byggingarframkvæmdir eða aðrar 
framkvæmdir á fornleifum og á friðhelguðu svæði umhverfis þær eru óheimilar án leyfis Minjastofnunar 
Íslands.   

Að ofangreindum þáttum sögðum þykir okkur tillagan um að setja grenndarstöð við hlið skólans varasama. 
Allar líkur eru á að hún muni fela í sér aukna brunaáhættu og þannig stofna öryggi íbúa og varðveislu 
byggðar í hættu. Við teljum mikilvægt að borgin gæti ítrustu ráðstafana hvað varðar öryggi íbúa og okkar 
þegar hugað er að skipulagsbreytingum af þessu tagi auk þess sem við teljum mikilvægt að borgin tryggi 
að gömul byggð sé vernduð svo að komandi kynslóðir geti notið hennar. Við leggjum til að 
grenndarstöðinni verði fundinn betri staður og viljum þá líka koma á framfæri þeirri ábendingu að 
endurhugsa allt umhverfi Stýrimannaskólans í samráði við Menntamálaráðuneytið (eiganda hússins) og 
bjóða þar upp á vistlegri samkomustað fyrir íbúa hverfisins í takt við markmið borgarinnar og Aðalskipulag 
2040 sem nýlega var kynnt. Svæðið býður upp á mikil tækifæri og skemmtilegt torg sem sæmir gamla 
Stýrimannaskólanum myndi svo sannarlega til að auka lífsgæði íbúa, vistmanna á Landakotsspítala og bæta 
í mannlífið á svæðinu.   

 

Við kjósum borg fyrir fólk sem tryggir lífsgæði íbúa og vellíðan í anda Aðalskipulags 
Reykjavíkurborgar 2040 

Að lokum viljum við benda á að okkar mati stendur grenndarstöðin of nálægt byggð. M.a vísa svefnherbergi 
og fleiri vistarrými og garðar nærliggjandi húsa að grenndarstöðinni sjálfri og eru sum hver þeirra einungis 
í örfárra metra fjarlægð og á það meðal annars við um okkar hús að Stýrimannastíg 12. Við teljum þannig 
að með þessu sé  lífsgæðum okkar og nágranna okkar skert verulega. Í nýútgefnu Aðalskipulagi 
Reykjavíkurborgar 2040 er talað um mikilvægi lífsgæðis borgarbúa og áhersla lögð á gæði í hinu 
manngerða umhverfi borgarinnar og markmið að setja manneskjuna í öndvegi og forgangsraða í hennar 
þágu. Því miður er við kynntum okkar þessar tillögur er það upplifun okkar að þessi sýn ekki viðhöfð við 
skipulagningu þessa reits. Grenndarstöðvar eru vissulega af hinu góða en það er okkar mat að sökum þeirrar 
umferðar, umgangs og mengunar sem mun hlýst af þeim af þeim sé mikilvægt að tryggja að fjarlægð þeirra 
frá íbúðarhúsum sé næg þannig að tryggt sé að allir íbúar búi áfram við svipuð lífsgæði þrátt fyrir tilkomu 
grenndarstöðva og bætta umhverfismenningu óháð aldri hverfa:  



 Í tillögunum er þess getið að gámarnir uppfylli Evrópustaðla um hljóðvist og hljóðmengun en 
hvergi er minnst á útfærslu gámanna út frá umhverfismálum, þjónustu, þrifum né loftgæðum.  
Nálægð við gönguleið, leiksvæði barna og nærliggjandi hús felur í sér skilyrðislaust þá kröfu að 
loftgæði  og nánasta umhverfi haldist óbreytt og hreint. Við höfum efasemdir um að svo geti orðið. 
Við athugun okkar á grenndarstöð við Bríetartún (sem er einmitt með djúpgáma af þessu tagi) 
kemur í ljós að megn lykt og óþefjan leggur yfir nærliggjandi svæði, þar með talið leikvöll sem 
stendur þar við. Við fundum raunar lyktina í tugi metra fjarlægð sem er að okkar mati með öllu 
óásættanlegt. Auk þess virðast vera fjölmörg dæmi þess að grenndarstöðvarnar anni ekki því magni 
sem komið er með til flokkunar í þær og að gengið sé afar illa um þær (sjá Fylgiskjöl 2 & 3). Byggt 
á þessu er það mat okkar að grenndarstöðin standi alltof nálægt íbúðarhúsunum í kring og því allar 
líkur á að hún muni skerða þau gæði sem við þó búum við í dag.  

Við teljum að ákjósanlegri staðsetning grenndarstöðva sé m.a á þjónustusvæðum eða svo til gerðum 
kjörnum sem íbúar úr hverfinu sæki í og ferð í flokkun nýtist og sé þá þeim mun umhverfisvænni fyrir 
vikið.   Þetta hefur tekist vel til t.d á Akureyri þar sem grenndargámum er oft komið við hjá 
matvöruverslunum eða í nálægð við þjónustukjarna eða í útjaðri hverfanna sjálfra við fjölfarnar götur. Þá 
höfðu undirrituð samband við Ástu Fjelsted framkvæmdastjóra Krónunar sem deildi því með okkur að 
Krónan væri nú þegar í samtali við Sorpu um slíkar grenndarstöðvar á lóðum við sínar verslanir. Ásta tók 
vel í ábendingu okkar um að einni slíkri yrði komið upp sem fyrst við Krónuna á Granda og hvatti borgina 
til að hafa samband við sig beint.  Bent er á að vert væri að skoða önnur slík svæði m.a við höfnina, 
Vesturbugtina eða Landakotstúnið sem liggur meira í alfaraleið og nóg er um landrými.   

Við vonum að ofangreind greinagerð hafi varpað ljósi á málstað okkar og byggt á ofangreindu hvetjum við 
skipulagsráð til að falla frá þessari tillögu og vinna þess í stað að því að finna grenndarstöðinni betri og 
öruggari stað fyrir hverfið.  

Virðingafyllst,  

Nótt Thorberg  

Sigurjón H. Ingólfsson  

Íbúar að Stýrimannastíg 12  

 

  

 

 

 



Fylgiskjal 1 Dæmi um bíla sem lagt við Hrannarstíg og Öldugötu – brot á umferðalögum 



 



 

 



  

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



   

 

 

 



 

 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



Fylgiskjal 2 Grenndarstöðvar og umgengni þeirra  

Myndir af nánast umhverfi grenndarstöðva sýnir glöggt að umgengi um þá er víða ekki góð  

 

v  



 



 

 

  



 

 



 



Fylgiskjal 3 Fréttaflutningur um umgengi við grenndarstöðvar 

Nágrönnum ofbýður yfirfullir nytjagámar - Vísir (visir.is) 

 

 

  



Grenndargámar á Eiðistorgi fjarlægðir vegna slæmrar umgengni | Fréttir | Fréttir og útgefið efni | 
Seltjarnarnesbær 

 

 

  



Grenndarstöð við Ferjubakka lokað | Reykjavik 

 

 

 



Fylgiskjal 4 - Dæmi um djúpgám  

Myndirnar sýna glöggt að lyfta þurfi gámunum mjög hátt upp enda ná innri ílat djúpt ofan í jörðu.  

 

 

 































































































Fylgiskjal 6  

Leifar af sýnilegri íkveikju fyrir aftan Stýrimannaskólann  
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USK Skipulag

Frá: þórður þórðarson 
Sent: þriðjudagur, 7. júní 2022 14:14
Til: USK Skipulag
Efni: Fwd: Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Landakotsreits

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Flaggað

 
 

Fr. verkefnastjóri 
Sólveig Sigurðardóttir 
 
Vísað er til bréfs frá embætti Skipulagsfulltrúa Reykjavíkur, dags. 4.5.2022 hvar íbúum Marargötu 2, 101 Reykjavík er 
gefinn kostur til og með 7.6.2022 til að gera athugasemdir við fyrirhugaða breytingu deiliskipulags Landakotsreits. 
 
Við undirrituð viljum leyfa okkur að gera eftirfarandi athugasemdir: 
 
1. Við teljum að ekki sé nauðsyn á að setja upp grenndargáma á umræddum stað enda einungis nokkur hundruð 
metrar í endurnýtingarstöð Sorpu við Ánanaust, sem gegnir sama hlutverki. 
2. Um er að ræða að verið er að setja safnstöð inní mitt íbúðarhverfi, sem öllu jöfnu ætti að vera staðsett við jaðar 
byggðar til að valda ekki röskun fyrir íbúa. Einungis nokkrir metrar eru í næstu svefnherbergi. 
3. Skv. fyrirliggjandi tillögu er gert ráð fyrir að þrengt verði að umferð og ekki er gert ráð fyrir svæði fyrir bifreiðar til 
að athafna sig. Má ljóst vera að þessi skipan mun leiða til þess að ólöglega verður lagt eða umferð stöðvuð þegar 
komið verður með sorp eða það sótt. 
4. Það sem grenndargámar hafa verið settir upp hafa íbúar kvartað yfir umgengni í kringum þá og yfir því að þeir eigi 
það til að stíflast, þannig að fólk leggur rusl til hliðar við þá með tilheyrandi sóðaskap. 
5. Að lokum þá er hönnun gámanna ábótavant enda þegar lok þeirra lagt aftur þá skellur það í stafi og því þarf að 
tryggja að sett sé pumpa á lokin svo þau leggist hljóðlega að þegar þeim er lokað. 
6. Umrædd starfsemi mun kalla á aukna umferð inní íbúðarhverfi og skapa hættu fyrir börn sem eru þarna í 
leikskóla. Á Öldugötu og Hrannarstíg ríkir nú þegar algjört öngþveiti er kemur að umferð og lagningu ökutækja og er 
ekki á það bætandi. 
 
Almennt séð þá er umræddri breytingu andmælt enda um að ræða starfsemi sem fellur ekki að íbúðabyggð. 
 
 
Virðingarfyllst, 
 
Eigendur Marargötu 2 
 
Þórður Þórðarson 
 
Kristín Ingvadóttir 
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USK Skipulag

Frá: Guðrún Birna Brynjarsdóttir 
Sent: þriðjudagur, 7. júní 2022 15:05
Til: USK Skipulag
Efni: Athugasemdir við Landakotsreit

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Flaggað

Ágæti viðtakandi,  
 
Nú hefur skipulag Landakotsreitar verið kynnt og kemur það mjög á óvart að standi til að fara með slíka framkvæmd 
inn í jafn rótgróið hverfi við hlið einu af elsta húsinu í hverfinu. 
Húsið sem um ræðir er gamli Stýrimannaskólinn í Reykjavík, byggður 1898, er á mjög illa hirtri lóð sem lengi vel hefur 
verið ónæði af, bæði af völdum fíkniefnasölu og íkveikjum í trjám/rafmagnsskúr bak við húsið. Fram hjá þessu svæði 
geng ég amk 4 sinnum á dag þar sem ég er með börn í Landakotsskóla og er búið að þrengja verulega að að gangandi 
umferð á þessari gönguleið upp að skólanum eftir að hleðslustöðvar á vegum ON voru settar á miðja gangstétt og 
ekki lengur hægt að komast með barnavagn þarna með góðu móti. Frekari þrengingar á þessum litla bletti eru með 
öllu ólíðandi fyrir aðila sem sækir leikskólann Öldukot, íbúa á svæðinu og unga vegfarendur á leið í 
Landakotsskóla.  
Með því að setja djúpgáma með tilheyrandi eldhættu, slysagildrum og umferð 12 metra ökutækis sem tæmir þá verð 
ég að mótmæla því harðlega að þetta sé að gerast á þessum stað! Við höfum ekki langt að sækja í Sorpu í 
Ánanaustum og óska ég eftir því að fallið verður frá þessum áformum með hag íbúa þessa hverfis að leiðarljósi.  
Má einning minna á þá staðreynd að setja átti þessa djúpgáma upphaflega til móts við sendiráðin á Túngötu og var 
sú framkvæmd hafin en mótmæltu sendiráðin svo gríðarlega að fallið var frá þeirri framkvæmd. Að ætla svo að vægi 
athugasemda almennra borgara séu minna mikilvæg skal varast með öllu.  
Virðingarfyllst, 
Guðrún Birna Brynjarsdóttir  
Stýrimannastíg 4 
 



 
Reykjavik, 7. júní  2022 
 
 
V/ Bréf skipulagsfulltrúa, dags 4. Maí – tillaga að breyttu deiliskipulagi á horni Hrannarstígs 
og Öldugötu, til að koma þar fyrir grenndargámum.  
 
Við undirritaðar, íbúar á Stýrimannastíg 14, tökum undir með nágrönnum okkar og 
mótmælum þessum áformum. 
 
Fyrir þvi eru þessar ástæður helstar:   
 
Í gögnum um tillögu um breytingu á deiliskipulagi segir m.a. „Stöðin er staðsett við götu til 
að auðvelda aðkomu vegna losunar. Athafnasvæði þeirra sem flokka er innan við ílátin, fjær 
götu. Gert er ráð fyrir að lóðin verði hellulögð og pollum komið fyrir götumegin til varnar 
móttökulúgum“.  

 

• Ekki er fjallað um hvernig fólk, sem kemur akandi með sorp, geti lagt bílum sínum 
meðan það flokkar í ílátin. Það blasir við, miðað við umferðarþunga og ásókn í 
bílastæði á svæðinu, að raunin verður sú að fólk einfaldlega stöðvar bifreiðar sínar í 
götinni, meðan það athafnar sig við gámana. Sama á við um bíla sem sinna tæmingu 
á gámunum.  
 

• Barnafjölskyldum hefur fjölgað mikið í hverfinu á undanförnum árum, Mörg þessara 
barna sækja leikskóla við Öldugötu, Landakotsskóla, og fjöldi barna fer um 
Hrannarstíg, sem er styðsta og greiðasta leiðin, til að taka strætó í Haga- og 
Melaskóla, á mótum Túngötu og Hofsvallagötu.  
 

• Umferð, sem tengist fjölmennum vinnustöðum, svo sem leikskóla, sjúkrahúsi, þar 
sem reknar eru göngudeildir, Mími, þar sem fjölmenn námskeið eru haldin frá 
morgni til kvölds, er mjög þung og mikil ásókn í bílastæði. Landakotsskóli er ekki 
hverfiskóli og honum fylgir einnig mikl bílaumferð.   
 

• Eins og embættinu er kunnugt eru þegar í götunni hleðslustæði, sem einnig eykur á 
umferð í götunni. 
 

• Tillagan er kynnt þannig að bílastæðum fækki um fjögur (4) við Hrannarstíg.  
 Uppdráttur sem fylgdi bréfinu sýnir að bílastæðum mun einnig fækka við Öldugötu. 
   

Stórar bifreiðar eiga þegar erfitt með að komast leiðar sinnar af Hrannarstíg, til 
austurs eða vestur á Öldugötu. Ásókn i bílastæði er slík að fjölda bifreiða er jafnan 
lagt ólöglega á þessu horni. Aðgengi slökkvliðs-, lögreglu og sjúkrabíla um hverfið 
þarf að vera greið. Svo er málum ekki háttað nú, og því óskiljanlegt að leggja fram 
tillögu um breytingu á deiliskipulagi sem eykur umferð í þessari stuttu og þröngu 
einstefnugötu.  

 
 



 
Með þessari tillögu er því umferðaröryggi gangandi og akandi vegaranda stefnt í 
hættu.  
 
 
 

 
 
Íbúar Stýrimannastígs 14  
 
Magnús Bjarki Stefánsson 

 
 

 
Unnur Guðrún Pálsdóttir  
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USK Skipulag

Frá: Fjalar Kristjansson 
Sent: sunnudagur, 19. júní 2022 21:37
Til: Sigrun Ólafsdóttir; USK Skipulag
Efni: Fwd: Athugasemd við Deiliskipulagstillögu um gámastöð við horn Hrannarstígs og 

Öldugötu í Reykjavik.

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Flaggað

Hér kemur rétt útgáfa frá Öldugötu 24.  
 

 

From: Fjalar Kristjansson  
Sent: Sunday, June 19, 2022 7:38 PM 
To: skipulag@reykjavik.is 
Subject: Athugasemd við Deiliskipulagstillögu um gámastöð við horn Hrannarstígs og Öldugötu í 
Reykjavik. 

  

                                                                                                                                                                                    
                                                        19.06.2022 

  

Góðan dag.  

  

Við undirrituð Fjalar Kristjánsson og Sigrún Ólafsdóttir eigendur og íbúar að Öldugötu 24 í Reykjavik 
leggjumst eindreigið gegn tillögu að gámastöð fyrir sorp á horni Hrannarstígs og Öldugötu. Ásæður 
eru margar og augljósar og vekur tillagan furðu okkar og lýsir greinilegri vanþekkingu á aðstæðum í 
hverfinu, nálægð stöðvarinnar við íbúðarhús og vanvirðingu við íbúana og eignir þeirra.  Hér á  eftir 
eru talin upp helsu atriðin sem við teljum að komi í veg fyrir ofangreinda framkvæmd.   

  

1. Stöðin verður í um 8-15 metra fjarlægð frá lóðamörkum margra íbúðahúsa og skóla. Má því 
búast við verulegu ónæði fyrir íbúanna, svo sem óþifum af yfirborssorpi sem ekki skilar sér í 
gámananna, hávaða vegna umgengni, skellum í lokum gáma og lyktarmengun af sorpi sem 
nær að rotna í eða utan gámanna.   Við bendum á að borgin hefur þegar þurft að loka 
Gámastöð (við Ferjubakka) vegna óþrifnaðar. 

  

2. Umferð um götur í nágreninu ekki síst Hrannarstíg og Öldugötu mun aukast við þessa 
staðsetningu.  Þessar götur eru þegar með of mikla umferð. Börnum á leið í  skóla og 
leikskóla  stafar aukin hætta af meiri  umferð sérstaklega af stórum rusla/gáma bílum.  Við 
bendum á að hún fer yfir gangstéttir bæði við Túngötu og Öldugötu.  Tillagan, ef 
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framkvæmd, eykur því hættu á slysum hér í götunum ekki síst hjá okkar viðkvæmustu 
borgurum.  

3. Tillagan gerir ráð fyrir fækkun stæða í næsta nágreni við Gámastöðina sem svarar um 10 
stæðum eins og stæðin eru notuð í dag.  Þetta er galið því nú þegar er slegist um stæði hér 
og í næstu götum. Ástæðurnar eru nokkrar. Þeir sem heimsækja miðborgina eiga ekki val á 
gjaldfrjálsum stæðum þar og sækja því á þetta svæði. Borgin hefur tekið upp gjaldskyldu á 
götum austan Ægisgötu og fyrir vikið velja þeir sem búa á því svæði (austan Ægisgötu) oft að 
leggja hér í nágreninu, þó nóg sé af stæðum nær þeim.  Ekki síst er það algengt að menn 
leggja hér til lengri tíma ef þeir þurfa.  Einnig koma bílaleigubilar gjarnan í hverfið og 
ferðamenn ganga svo að gististöðum austar til að forðast gjaldsyldu.  Einnig virðast þær 
stofnanir sem eru í nágreninu hafa meiri þörf á stæðum en áður (Landakot, Leikskólinn við 
Öldugötu og Landakotsskóli).  Að auki hafa verið tekin í notkun stæði fyrir rafhleðslu á bílum 
sem áður voru öllum opin, um 10 stæði, sem enn eykur skort á stæðum.   Þetta ástand er 
okkur íbúum hér til verulegs ama en tillagan sýnir að borgarfulltrúar virðast ekki hirða um 
slíkt og vilja halda áfram að bæta gráu ofan á svart. 

 Allir skynsamir einstaklingar hljóta að sjá að þessi staðsetning er vond fyrir íbúana hér.  Við bendum 
á að það má finna mun hentugri staði fyrir þessa gáma hér í nágrenninu svo sem við Landakotstún. 
Við erum tilbúin að sýna borgarstarfsmönnum þá staði sem okkur sýnist hentugir ef eftir því er leitað 
því það er augljóst að aðstandendur tillögunnar þekkja ekki hverfið hér og þær aðstæður sem hér 
eru. 

  

Með vinsemd.  Fjalar og Sigrún. 
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USK Skipulag

Frá: Sigrun Olafsdottir 
Sent: þriðjudagur, 21. júní 2022 14:49
Til: USK Skipulag
Efni: Fwd: Athugasemd við Deiliskipulagstillögu um gámastöð við horn Hrannarstígs og 

Öldugötu í Reykjavik.

Hér kemur rétt útgáfa að athugasemd um skipulagstillögunar. Kveðja Sigrún og Fjalar  

Sent from my iPhone 
 
Begin forwarded message: 

From: Fjalar Kristjansson  
Date: 19 June 2022 at 21:37:31 GMT 
To: Sigrun Ólafsdóttir  skipulag@reykjavik.is 
Subject: Fwd: Athugasemd við Deiliskipulagstillögu um gámastöð við horn Hrannarstígs og 
Öldugötu í Reykjavik. 

  
Hér kemur rétt útgáfa frá Öldugötu 24.  
 

 

From: Fjalar Kristjansson  
Sent: Sunday, June 19, 2022 7:38 PM 
To: skipulag@reykjavik.is 
Subject: Athugasemd við Deiliskipulagstillögu um gámastöð við horn Hrannarstígs 
og Öldugötu í Reykjavik. 

  

                                                                                                                                                       
                                                                                     19.06.2022 

  

Góðan dag.  

  

Við undirrituð Fjalar Kristjánsson og Sigrún Ólafsdóttir eigendur og íbúar að 
Öldugötu 24 í Reykjavik leggjumst eindreigið gegn tillögu að gámastöð fyrir sorp á 
horni Hrannarstígs og Öldugötu. Ásæður eru margar og augljósar og vekur tillagan 
furðu okkar og lýsir greinilegri vanþekkingu á aðstæðum í hverfinu, nálægð 
stöðvarinnar við íbúðarhús og vanvirðingu við íbúana og eignir þeirra.  Hér á  eftir 
eru talin upp helsu atriðin sem við teljum að komi í veg fyrir ofangreinda 
framkvæmd.   
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1. Stöðin verður í um 8-15 metra fjarlægð frá lóðamörkum margra íbúðahúsa 
og skóla. Má því búast við verulegu ónæði fyrir íbúanna, svo sem óþifum af 
yfirborssorpi sem ekki skilar sér í gámananna, hávaða vegna umgengni, 
skellum í lokum gáma og lyktarmengun af sorpi sem nær að rotna í eða utan 
gámanna.   Við bendum á að borgin hefur þegar þurft að loka Gámastöð (við 
Ferjubakka) vegna óþrifnaðar. 

  

1. Umferð um götur í nágreninu ekki síst Hrannarstíg og Öldugötu mun aukast 
við þessa staðsetningu.  Þessar götur eru þegar með of mikla umferð. 
Börnum á leið í  skóla og leikskóla  stafar aukin hætta af meiri  umferð 
sérstaklega af stórum rusla/gáma bílum.  Við bendum á að hún fer yfir 
gangstéttir bæði við Túngötu og Öldugötu.  Tillagan, ef framkvæmd, eykur 
því hættu á slysum hér í götunum ekki síst hjá okkar viðkvæmustu 
borgurum.  

1. Tillagan gerir ráð fyrir fækkun stæða í næsta nágreni við Gámastöðina sem 
svarar um 10 stæðum eins og stæðin eru notuð í dag.  Þetta er galið því nú 
þegar er slegist um stæði hér og í næstu götum. Ástæðurnar eru nokkrar. 
Þeir sem heimsækja miðborgina eiga ekki val á gjaldfrjálsum stæðum þar og 
sækja því á þetta svæði. Borgin hefur tekið upp gjaldskyldu á götum austan 
Ægisgötu og fyrir vikið velja þeir sem búa á því svæði (austan Ægisgötu) oft 
að leggja hér í nágreninu, þó nóg sé af stæðum nær þeim.  Ekki síst er það 
algengt að menn leggja hér til lengri tíma ef þeir þurfa.  Einnig koma 
bílaleigubilar gjarnan í hverfið og ferðamenn ganga svo að gististöðum 
austar til að forðast gjaldsyldu.  Einnig virðast þær stofnanir sem eru í 
nágreninu hafa meiri þörf á stæðum en áður (Landakot, Leikskólinn við 
Öldugötu og Landakotsskóli).  Að auki hafa verið tekin í notkun stæði fyrir 
rafhleðslu á bílum sem áður voru öllum opin, um 10 stæði, sem enn eykur 
skort á stæðum.   Þetta ástand er okkur íbúum hér til verulegs ama en 
tillagan sýnir að borgarfulltrúar virðast ekki hirða um slíkt og vilja halda 
áfram að bæta gráu ofan á svart. 

 Allir skynsamir einstaklingar hljóta að sjá að þessi staðsetning er vond fyrir íbúana 
hér.  Við bendum á að það má finna mun hentugri staði fyrir þessa gáma hér í 
nágrenninu svo sem við Landakotstún. Við erum tilbúin að sýna 
borgarstarfsmönnum þá staði sem okkur sýnist hentugir ef eftir því er leitað því það 
er augljóst að aðstandendur tillögunnar þekkja ekki hverfið hér og þær aðstæður 
sem hér eru. 

  

Með vinsemd.  Fjalar og Sigrún. 
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Reykjavík, 1. september 2022 
 

 
Landakotsreitur 
 
Breyting á deiliskipulagi vegna grenndarstöðvar við Öldugötu/Hrannarstíg 
 
 
Athugasemdir og svör  
 
Að lokinni grenndarkynningu er lögð fram að nýju tillaga umhverfis- og skipulagssviðs að breytingu á 
deiliskipulagi Landakotsreits. Í breytingunni felst að skilgreina nýja lóð og byggingarreit fyrir grenndarstöð á 
horni Hrannarstígs og Öldugötu, breyting á fyrirkomulagi bílastæða í borgarlandi við Hrannarstíg og ráðstafanir 
við gatnamót til að auka umferðaröryggi, skv. uppdrætti VA arkitekta, dags. 20. apríl 2022.  
 
Tillagan var grenndarkynnt frá 9. maí 2022 til og með 20. júní 2022. 
 
Eftirtaldir sendu athugasemdir:  

1. María Hrönn Gunnarsdóttir og Hörður Kristjánsson dags. 25. maí 2022 
2. Kristín Sverrisdóttir, Anna María Karlsdóttir og Guðmundur Bjarki Jóhannesson dags. 2. júní 2022 
3. MAGNA lögmenn f.h. Mímis-símenntunar ehf. dags. 3. júní 2022 
4. Benedikt Ingólfsson, Birna Stefánsdóttir, Hugrún R. Hólmgeirsdóttir, Sólveig Halldórsdóttir og Viktor 

Leifsson dags. 5. júní 2022 
5. Nótt Thorberg og Sigurjón H. Ingólfsson dags. 5. júní 2022 
6. Þórður Þórðarson og Kristín Ingvadóttir dags. 7. júní 2022 
7. Guðrún Birna Brynjarsdóttir dags. 7. júní 2022 
8. Magnús Bjarki Stefánsson og Unnur Guðrún Pálsdóttir dags. 7. júní 2022 
9. Fjalar Kristjánsson og Sigrún Ólafsdóttir dags. 19. júní og 21. júní 2022 

 

   
Lóðarhafar sem sendu inn athugasemdir               Grenndarkynnt deiliskipulagstillaga 
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Athugasemdir og svör 
  
Nágrannar mótmæla tillögunni á grundvelli öryggis, aukinnar brunahættu, skerts aðgengi neyðarbíla, 
menningarsjónarmiða og almennra lífsgæða íbúa á svæðinu: 
 
 
Ónæði og nálægð við íbúa  
 
Bréfaritarar hafa kynnt sér grenndarstöðvar nærliggjandi hverfa og þykir ljóst að búast megi við verulegu 
ónæði, óþrifum og lyktarmengun af yfirborðssorpi og hávaða vegna umgengni og losunar. Allar líkur séu á að 
gámarnir fyllist og efni sett við hlið gámana sjálfra. Tillagan er talin skerða lífsgæði nágranna verulega þar sem 
svefnherbergi og garðar snúi að fyrirhugaðri grenndarstöð, og sum þeirra aðeins í örfárra metra fjarlægð.  
 

Svar: Gámar á grenndarstöðvum eru ætlaðir undir móttöku á þurrum endurvinnsluefnum frá 
heimilum (pappír, plast, gler, málmar, textíll og skilagjaldsskyldar drykkjarvöruumbúðir) sem 
eru lyktarlaus. Almennt sorp og lífúrgangur sem af getur komið lykt er ekki safnað á 
grenndarstöðvum heldur við heimili. Djúpgámarnir eru hannaðir skv. stöðlum ÍST EN 13071-1 
til 3 fyrir söfnun á úrgangsefnum. Þeir eru einnig CE vottaðir fyrir söfnun á úrgangsefni í 
samræmi við tilskipun 2006/42/EB. Efni eru á botni glergáms sem dregur úr hljóði. Á gámum 
undir gler og málma eru opin göt og á plastgámi tromla. Á gám fyrir pappír er loka inni í 
gámnum sem opnast þegar efni er sett í hann. 

 
 
Ásýnd og byggðarmynstur 
 
Íbúar telja tillöguna ekki samræmast áherslum aðalskipulags á gæði í hinu manngerða umhverfi. Ekki fáist séð 
að mat á áhrifum hennar hafi farið fram, en hún hafi áhrif á ásýnd og svipmót byggðarinnar.  
Íbúar benda á menningarsöguleg verðmæti byggðarinnar. Þarna sé ein elsta timburhúsabyggð borgarinnar en 
grenndarstöð í þéttri timburhúsabyggð feli í sér aukna brunahættu. Breytingin gæti skert aðgengi neyðarbíla að 
svæðinu enn frekar og þannig stefnt bæði íbúum og menningarminjum í hættu. 
 

Svar: Í aðalskipulagi má finna umhverfis- og auðlindastefnu Reykjavíkurborgar, en eitt af 
markmiðum hennar er að draga úr úrgangi til urðunar og auka endurnýtingu og endurvinnslu. 
Fjölgun grenndarstöðva, og aukið aðgengi íbúa að þeim, samræmist þessum markmiðum og 
bætir nærþjónustu við íbúa.  
Gámarnir eru úr stáli. Ef eldur kemur upp brennur efnið en eldurinn dreifir sér ekki. Gler og 
málmar brenna ekki.  

 
Gamli Stýrimannaskólinn í Reykjavík (Öldugata 23), byggður 1898, sé friðlýst bygging og því beri að leita álits 
Minjastofnunar Íslands við allar breytingar á henni. Það virðist ekki hafa verið gert þrátt fyrir verulegar 
breytingar á ásýnd hússins (þ.e. með tilkomu grenndarstövðar við hlið þess, vegna hækkunar á gangstétt 
framan við húsið og vegna breikkunar Öldugötu). 
 

Svar: Tillagan felur ekki í sér breytingu á gamla húsi Stýrimannaskólans (Öldugötu 23) en 
gangstétt fyrir framan húsið verður breytt og hún bætt. Málinu fylgir umsögn Minjastofnunar 
Íslands, dags. 31. maí 2022, en þar segir m.a.: 
„Þar sem um minni háttar breytingar á deiliskipulagi er að ræða og breytingarnar ná ekki til 
húsa og mannvirkja á svæðinu, fer stofnunin ekki fram á uppfærslu húsaskráningar né að 
unnin verði fornleifaskráning fyrir skipulagssvæðið, eins og atvikum er háttað.“ 
Þá bendir Minjastofnun á að hið gamla hús Stýrimannaskólans að Öldugötu 23 sé friðlýst en 
ekki friðað. Þetta þurfi að leiðrétta í tillögunni. Skipulagsfulltrúi þakkar fyrir ábendinguna og 
hefur þetta atriði verið lagfært á uppdrætti í kjölfar grenndarkynningar. 
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Umferð og bílastæði 
 
Tillagan muni hafa í för með sér aukna umferð, ekki síst um Öldugötu og Hrannarstíg. Hún sé nú þegar mikil og 
lítil virðing borin fyrir umferðarhraða í hverfinu. Fjöldi bíla leggi ólöglega við götuna og óskað hafi verið eftir 
betri götumerkingum en lítið gerst.  
 

Svar: Samhliða gerð djúpgáma stendur til að fara í aðgerðir sem miða að því að lækka 
aksturshraða og bæta umferðaröryggi á svæðinu. Aðgerðin mun gera bílastæði betur 
afmörkuð svo minni líkur verði á að fólk leggi ólöglega. Ekki er gert ráð fyrir að koma 
djúpgámanna muni auka verulega bílaumferð, bæði þar sem þessum djúpgámum er ætlað að 
þétta net þeirra og vegna nálægðar við endurvinnslustöð Sorpu við Ánanaust.  

 
Gera megi ráð fyrir að flestir sæki grenndarstöðina akandi en ekki sé skýrt hvar gert sé ráð fyrir að bílar stöðvi 
við losun. Aukin hætta muni skapast fyrir börn á leið í skóla og leikskóla, sérstaklega vegna losunarbíla. Aðgengi 
neyðarbíla muni einnig skerðast á meðan losun á sér stað við Hrannarstíg. Þá sé fyrirhugað athafnasvæði þeirra 
sem flokka í raun gönguleiðin meðfram götunni sem leiði til frekari þrengingar.  
 

Svar: Skýrt afmarkað svæði undir bæði lestun og losun er hellulagt fyrir framan djúpgámana, í 
fjarlægð frá gangstéttum og gönguleiðum skólabarna. Aðgengi neyðarbíla var ein 
meginforsenda hönnunar á svæðinu og á aðgengi þeirra að batna með breytingunum. 
Athafnasvæði er við djúpgámana sem teppir enga umferð, hvorki gangandi, hjólandi né 
akandi.  

 
Tillagan sé kynnt þannig að bílastæðum fækki um fjögur við Hrannarstíg en uppdráttur sýni fækkun um allt að 
10 bílastæði (eins og þau eru notuð í dag).  
 

Svar: Fjallað er um stöðvun og lagningu ökutækja í 28. og 29. gr. umferðarlaga (nr. 77/2019 
með áorðnum breytingum). Þar stendur m.a. að „[e]igi má stöðva ökutæki eða leggja því: […] 
á gangbraut eða innan 5 metra frá henni […] á vegamótum eða innan 5 metra frá næstu brún 
akbrautar á þvervegi […]“ og „[e]igi má leggja ökutæki: […] að hluta eða heild fyrir framan 
innkeyrslu að húsi eða lóð […] þannig að hindri aðgang að öðru ökutæki eða færslu þess af 
staðnum“. Minnsta stærð samsíða stæða samkvæmt forskrift um bílastæði er 2 m x 6 m, fjöldi 
slíkra stæða sem uppfylla áðurnefnd ákvæði umferðarlaga og verða fjarlægð af Öldugötu eru 
4. Sami fjöldi stæða verður fjarlægður af Hrannarstíg. 

 
Vegna gjaldskyldu á götum austan Ægisgötu leggi fólk frekar við Öldugötu og Hrannarstíg. 
Nýting gjaldskyldra bílastæða austan Ægisgötu sé aftur á móti ekki mikil. Íbúar vilja að borgin taki til 
gagngerrar endurskoðunar bílastæðamál á svæðinu og að tekin verði upp gjaldskylda á stærra svæði til vesturs.  
 

Svar: Bílastæðasjóður hefur látið framkvæma mælingu á nýtingu stæða og er með til 
skoðunar stækkun/breytingu á gjaldskyldu svæði.  

 
Nálægar stofnanir hafi mikla þörf á bílastæðum (Landakot, Leikskólinn við Öldugötu og Landakotsskóli) og 
fækkun bílastæða sé til þess fallin að takmarka aðgengi að þeim enn frekar. 
 

Svar: Stofnanir og aðrir vinnustaðir nota bílastæði á öðrum tímum en íbúar. Mæling á nýtingu 
bílastæða sýnir að á dagvinnutíma eru stæðin næst Landakotsspítala að miklu leyti upptekin, 
en nýting fellur mjög hratt með fjarlægð. Þannig er töluvert af lausum stæðum á 
dagvinnutíma á næstu götunum í kring. Við aðrar stofnanir er ekki jafn skýr munur á nýtingu 
stæða.  
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Aðrar staðsetningar  
 
Íbúar telja grenndarstöð ekki falla að íbúðarbyggð og leggja til að henni verði fundinn betri staður, t.a.m. við 
Landakotstún, höfnina eða Vesturbugt. Grenndargámar séu yfirleitt í opnu rými, gjarnan tengt 
þjónustukjörnum. Þá sé ekki þörf á stöðinni sem um ræðir vegna nálægðar við Sorpu við Ánanaust.  
 

Svar: Stefna Reykjavíkurborgar er að grenndarstöðvar á borgarlandi séu í hámark 500 m 
göngufjarlægð frá íbúum. Næstu stöðvar fyrir gamla vesturbæinn eru við gamla JL-húsið, 
Vesturbæjarlaug og á Freyjutorg. Greining á fjarlægð í næstu grenndarstöð leiðir í ljós að 
gönguleið að grenndarstöð í gamla Vesturbæ er yfir 500 m á mjög stóru svæði, og allt að 850 
m við Garðastræti. Í gegnum árin hafa íbúar í gamla Vesturbæ reglulega kallað eftir bættri 
þjónustu í nærumhverfi sínu. Endurvinnslustöð Sorpu kemur ekki í stað þessarar nærþjónustu.   

 

 
 
Athugasemd Veitna 
 
Veitur benda á að rafmagnslagnir liggja í gangstétt við Öldugötu og óska eftir að lagnirnar verði varðar með 
viðeigandi ráðstöfunum á framkvæmdatíma. 
 
Svar: Ábending móttekin. 
 
 
Niðurstaða 
 
Í kjölfar grenndarkynningar hafa myndskýringar á uppdrætti verið lagfærðar og húsið að Öldugötu 23 nú skráð 
sem friðlýst en ekki friðað, sbr. athugasemd frá Minjastofnun Íslands.   
 
Lagt er til að tillagan verði samþykkt efnislega óbreytt, með framangreindri lagfæringu, sbr.uppdrátt dags. 20. 
apríl 2022 og síðast breytt þann 31. ágúst 2022.   
 
 
F.h. Skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
Sólveig Sigurðardóttir 
arkitekt / verkefnastjóri 
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