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Skipulags- og samgönguráð 
Málsnúmer: USK2021040046 

20. apríl 2021 

Aðgerðir til að bæta aðgengi fyrir alla á strætóstöðvum 2021 

Óskað er heimildar skipulags- og samgönguráðs fyrir áframhaldandi undirbúning, verkhönnun og gerð 
útboðsgagna fyrir lagfæringar á aðgengi fyrir alla á eftirfarandi strætóstöðvum: 

• Skeljanes (nr. 90000200) 
• Laugarnesvegur v. Kirkjusand (nr. 

90000184) 
• Flókagata v. Kjarvalsstaði (nr. 

90000263) 
• Borgartún v. Nóatún (nr. 90000780) 
• Rangársel (nr. 90000071) 
• Rangársel (nr. 90000072) 
• Jaðarsel v. Holtasel (nr. 90000428) 
• Jaðarsel v. Holtasel (nr. 90000513) 
• Selásbraut v. Næfurás (nr. 90000404) 
• Selásbraut v. Næfurás (nr. 90000412) 

• Krókháls v. Öskju (nr. 90000842) 
• Strandvegur v. Rimaflöt (nr. 90000463) 
• Biskupsgata (nr. 90000527) 
• Lambhagavegur v. Mímisbrunn (nr. 

90000763) 
• Fellsvegur (nr. 90000650) 
• Fellsvegur (nr. 90000657) 
• Mímisbrunnur v. Úlfarsbraut (nr. 

90000753) 
• Mímisbrunnur v. Úlfarsbraut (nr. 

90000779) 

Lýsing á fyrirhuguðum aðgerðum á hverjum stað eru á næstu síðu. Í flestum tilfellum er um að ræða 
endurnýjun á kantsteini þannig að hann sé í réttri hæð, yfirborði við biðstöð og gerð leiðar- og 
varúðarlína. Á einum stað, Flókagötu, er gert ráð fyrir að fjarlægð verði 2 bílastæði.

Greinargerð 
Á síðasta ári var gerð úttekt á aðgengi fyrir alla við strætóstöðvar í Reykjavík. Úttektin var kynnt fyrir 
skipulags- og samgönguráði 11. nóvember 2020. Í kjölfar úttektarinnar var unnin nánari greining á 
stöðvunum og lagfæringum á strætóstöðvum forgangsraðað eftir ástandi og notkun að teknu tilliti til 
kostnaðar. 

Í heild eru 556 strætóstöðvar í Reykjavík í dag. Hér er óskað heimildar til að halda áfram undirbúningi 
lagfæringa á 18 strætóstöðvum af þeim 350 sem þarfnast lagfæringa. Ekki er gert ráð fyrir að fara í 
lagfæringar á þeim stöðvum sem sem fyrirhugað er að detti út/færist í nýju leiðarneti Strætó eða verða 
endurgerðar í tengslum við uppbyggingu fyrsta áfanga Borgarlínu, sem saman eru 206 stöðvar.  

Áætlað er að framkvæmdir hefjist í ár og að heildarkostnaður framkvæmda ársins sé um 40 milljónir 
kr.  

Fyrir hönd skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar 

 
Bjarni Rúnar Ingvarsson 

Ráðgjafaverkfræðingur
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