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Efni: Fylgibréf með umsókn um heimild til gerðar deiliskipulags á lóð 
Lækjargötu 1, lóð forsætisráðuneytisins og Stjórnarráðshússins 
 
Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR) fyrir hönd forsætisráðuneytis (FOR) og Ríkissjóðs 
Íslands sækir um heimild til gerðar deiliskipulags fyrir lóðina Lækjargötu 1, lóð 
forsætisráðuneytisins og Stjórnarráðshússins vegna áforma um viðbyggingu við 
Stjórnarráðshúsið fyrir starfsemi FOR.  Deiliskipulagið verður unnið í samræmi við 
lýsingu hönnunarsamkeppni um verkefnið (sem Reykjavíkurborg kom að 
undirbúningsvinnu um) og vinningstillögu Kurt & Pí arkitekta frá árinu 2018.   
Vegna áforma um viðbyggingu var gerð krafa um fornleifauppgröft á lóðinni áður enn 
uppbygging hæfist.  Fornleifauppgreftri í samvinnu við Minjastofnun Íslands er að ljúka á 
lóðinni.  Sem hluta af því verkefni var aflað byggingarleyfis fyrir rifi stakstæðs bakhúss á 
lóðinni.  Heimild Minjastofnunar Íslands lá fyrir við þá umsókn.  Rifi bakhússins er lokið. 
 
Í samræmi við vinningstillögu Kurt & Pí arkitekta (KP) er um að ræða tveggja hæða 
viðbyggingu með niðurgröfnum kjallara, sem tengist Stjórnarráðshúsi með tengigangi. 
Við endurmat á verkefninu er áformað byggingarmagn á lóð og fjöldi hæða húshluta: 
 

 Núverandi friðað Stjórnarráðshús, 2 hæðir og ris, 512 m² brúttó. 
 Viðbygging og tengigangur, 2 hæðir og kjallari, um 1500 m² brúttó. 

 
Byggingarheimildir og aðrir skipulagsþættir verða nánar útfærðir við gerð 
deiliskipulagsins. 
 
Markmið og forsendur samkeppnislýsingar 2018 voru neðangreindar: 
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Vinningstillaga Kurt & Pí er fylgiskjal umsóknar. 
Rifið stakstætt bakhús er sýnt gullitað á mynd. 
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F.h. Framkvæmdasýslu ríkisins 
 
Friðrik Ó. Friðriksson,  
verkefnastjóri fagsviðs þróunar eigna og aðstöðu / arkitekt FAÍ  
 
Viðhengi umsóknar: 

1. Umboð FOR til FSR um að sækja um heimild til gerðar og vinnslu deiliskipulags. 
2. Mæliblað lóðarinnar 
3. Vinningstillaga Kurt & Pí arkitekta 



INNGANGUR
Deiliskipulag þetta fjallar um lóðina Lækjargötu 1 (L101319, stgr. 0-1-1170001). Ekki er fyrir hendi gildandi deiliskipulag af lóðinni.

AFMÖRKUN DEILISKIPULAGS
Deiliskipulagssvæðið afmarkast af  lóðarmörkum Lækjargötu 1 sem er á götureit milli Lækjargötu, Hverfisgötu, Ingólfsstrætis og Bankastrætis. 

Samkvæmt gildandi Aðalskipulagi Reykjavíkur er svæðið skilgreint sem Miðborgarsvæði (M1a, Miðborgarkjarni), 

þar sem m.a er að finna lykilstofnanir stjórnsýslu, menningar og mennta.

Afmörkun deiliskipulagsins helgast af sérstöðu lóðarinnar innan götureitsins. Lækjargata 1 er aðsetur forsætisráðuneytis og ríkisstjórnar Íslands. 

Sú starfsemi er algerlega ólík annari starfsemi sem fyrir finnst innan götureitsins. Ráðgert er að götureiturinn verði deiliskipulagður í áföngum og er 

þetta deiliskipulag fyrsti áfangi þeirrar vinnu.

Vegna krafna um varnir og öryggi eru sérstök ákvæði varðandi frágang á lóðarmörkum og aðkomu að byggingum tiltekin í deiliskipulaginu sem 

undirstrika sérstöðu Stjórnarráðsins í borginni.  Stjórnarráðshúsið sjálft, sem er í hjarta skipulagssvæðisins nýtur sérstakrar stöðu á allan hátt, 

hvort sem litið er til menningarsögulegs gildis þess, þeirrar starfsemi sem það hýsir eða einstakrar stöðu sem ein af lykilbyggingum Reykjavíkur og 

landsins alls.

LÝSING SVÆÐIS, NÚVERANDI ÁSTAND
Á lóðinni stendur eitt hús, Stjórnarráðshúsið, sem byggt var á árunum 1765-1771.  Upprunalegar teikningar af húsinu hafa ekki varðveist en fullvíst er 
talið að arkitekt byggingarinnar hafi verið Georg David Anthon (1714-1781) hirðhúsameistari í Kaupmannahöfn og kennari við Listaakademíuna þar.
Húsið var friðað í B flokki af menntamálráðherra 14. desember 1973 samkvæmt 1.mgr. 26.gr. og 27.gr. þjóðminjalaga nr 52/1969 og 1. janúar 1990 skv. 
aldursákvæði 1.mgr.36.gr. þjóðminjalaga nr.88/1989. Húsið var upphaflega byggt sem tugthús en hefur hýst Stjórnarráð Íslands frá árinu 1904. Framan 
við Stjórnarráðshúsið eru tvær styttur eftir Einar Jónsson myndhöggvara. Önnur er af Kristjáni IX, frá árinu 1911, en hin er af Hannesi Haftein, frá árinu 
1931. Styttan af Hannesi Hafstein stendur á stöpli frá 1915 sem aður var undir styttu af Jóni Sigurðssyni, áður en hún var færð á Austurvöll. Báðir 
stöplarnir hafa því náð 100 ára aldri og þeir friðaðir skv. 1. mgr. 29.gr. laga um menningarminjarr. 80/2012. Höfundur stöpuls undir styttu af Hannesi 
Hafstein er Einar Jónsson en höfundar að stöpli undir styrttu af Kristjáni IX er ókunnur. Skrifstofa forseta Íslands var í húsinu 1973 til 1996. Í dag er 
forsætisráðuneytið til húsa í húsinu auk þess sem þar er að finna aðalfundarstað ríkisstjórnar Íslands. Húsið stendur í grónum garði sem afmarkast á 
lóðarmörkum með hlöðnum steinkanti til norðurs og vesturs en járn grindverk, milli steyptra stöpla, til suðurs, meðfram Bankastræti. Aðkoma að húsinu er 
frá Lækjargötu, þar sem er að finna bílastæði meðfram götu. Að auki eru bílastæði í norðaustur horni lóðarinnar, með aðkomu frá Hverfisgötu.

FORNLEIFAR
Húsakönnun og skráning menningarminja; fornleifa, húsa og mannvirkja á svæðinu, sem samkvæmt lögum skal fara fram áður en gengið er frá 
deiliskipulagi liggur fyrir í;

Húsakönnun Borgarsögusafns Reykjavíkur, skýrsla nr. 82/2001, Bernhöftstorfa og nágrenni
Fornleifaskráning Borgarsögusafn Reykjavíkur, skýrsla nr. 186/2017, Eldri byggð á lóð Stjórnarráðsins

Fornleifagröftur og rannsóknir hafa þegar farið fram á lóðinni og liggja niðurstöður rannsóknarinnar fyrir í;
Fornleifarannsókn, nr. 201907-0096, Stjórnarráðsreituri, Framkvæmdauppgröftur við Stjórnarráðshúsið 2019-2020

Við rannsóknirnar fundust ekki fornleifar sem áhrif hafa á fyrirhugaða uppbyggingu á lóðinni.

TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGI
Árið 2018 var efnt til samkeppni, í samstarfi við Arkitektafélag Íslands, um viðbyggingu við Stjórnarráðshúsið. Áður en til samkeppninnar kom var búið að 
eiga sér stað viðtækt samráð um skipulagsþætti á lóðinni. Alls bárust 30 tillögur i samkeppnina sem voru allar teknar til dóms og hlaut tillaga 
arkitektastofunnar Kurt og Pí  1. verðlaun. Sú tillaga er grundvöllur þessa deiliskipulags, sem gerir ráð fyrir nýbyggingu á austurhluta lóðarinnar sem 
tengist Stjórnrráðshúsi með tengigangi. Aðalaðkomu að Stjórnarráðinu er breytt þannig að hún færist frá Lækjargötu að Hverfisgötu. Gert er ráð fyrir 
girðingum á lóðarmörkum og umferðarstýringu á aðkomusvæði (við lóðarmörk).

STARFSEMI
Gert er ráð fyrir óbreyttri starfsemi á lóðinni og munu byggingarnar hýsa forsætisráðuneyti Íslands.

BYGGINGAR
Nýbyggingin er á tveimur hæðum auk kjallara, m.a. með bílageymslu. Nýr aðalinngangur forsætisráðuneytis er í nýbyggingunni og framan við hann 
er skyggni með súlum í frambrún. Nýbyggingin tengist Stjórnarráðshúsinu með einnar hæðar tengigangi. Heimilt er að fjarlægja seinni tíma útbyggingu á 
austurhlið Stjórnarráðshúss.
Byggingarreitur nýbyggingar er skilgreindur bæði í grunnmynd og sneiðingu og skal byggingin rúmast innan hans. Einstaka byggingarhlutar, s.s. kantar 
og brúnir,  mega standa lítillega út fyrir byggingarreit. Tæknibúnaður s.s. loftræsting og lyftustokkur má standa allt að 1,5 metra upp fyrir 
hámarkshæðarkóta. Heimilt er að reisa hjólaskýli utan byggingarreits.

AÐKOMA
Ný aðkoma að forsætisráðuneytinu snýr að Hverfisgötu. Þar er aðkoma bæði gangandi og akandi umferðar, sem og vörumóttaka og aðkoma að 
bílageymslu í kjallara. Engin langtíma bílastæði eru á lóðinni en á aðkomusvæði eru fjögur sleppistæði og skammtíma hjólastæði. Þrjú bílastæði eru í 
kjallara sem og stæði fyrir hjól og rafskutlur. Önnur bílastæði forsætisráðuneytis eru í bílakjallara ráðuneyta á Stjórnarráðsreit.

GIRÐINGAR
Heimilt er að reisa girðingar á lóðarmörkum í anda þeirra girðinga sem fyrir eru. Hæð girðinga er 1,8 - 2,0m., mælt frá yfirborði gangstéttar.  Staðsetning 
hliða er óbreytt. Við aðkomusvæði er gert ráð fyrir steinhlöðnum gróðurbeðum og umferðarstýringum (fellistólpum) á lóðarmörkum.

UMHVERFISÁHRIF
Deiliskipulag þetta fellur ekki undir lög um umhverfismat áætlana (102/2006) Hins vegar er gerð grein fyrir umhverfisáhrifum deiliskipulagsins í samræmi 
við 12.gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Ætla má að þær breytingar sem fyrirhugaðar eru á svæðinu hafi í för með sér jákvæð umhverfisleg áhrif 
sem helgast fyrst og fremst af því að heildaryfirbragð svæðisins styrkist og umgjörð og staða Stjórnarráðshússins sem lykilbyggingar í borgarlandslaginu 
er undirstrikuð. Þá er aðgengi bætt með nýrri aðkomu. Neikvæð umhverfisáhrif eru möguleg á framkvæmdatímanum, vegna þess rasks og ónæðis sem 
þá verður, s.s. hávaði, þungaumferð og möguleg svifriksmengun  vegna óvarins jarðvegs. Grípa þarf til viðeigandi mótvægisaðgerða 
á framkvæmdatímanum vegna þessa

STÆRÐATAFLA

NÚVERANDI ÁSTAND
bygg.m bygg.m n.hl. n.hl.

staðgr. heiti lóð [m2] ofanj. [m2] með kj. [m2] ofanj. m.kj. athugasemdir
0-11-1170001 Lækjargata 1 2.610,2 592.0 592.0 0,263 0,23

BYGGINGARHEIMILDIR skv. TILLÖGU AÐ DEILISKIPULAGI
bygg.m bygg.m n.hl. n.hl.

staðgr. heiti lóð [m2] ofanj. [m2] með kj. [m2] ofanj. m.kj. athugasemdir
0-11-1170001 Lækjargata 1 2.610,2 1850,0  2550,0 0,71 0,98
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Arkitekt FAI

Ásmundur H. Sturluson

asmundur@kurtogpi .is

Kt. 280765  2959

Arkitekt EPFL-FAI

Steinþór Kári Kárason

steinthor@kurtogpi .is

Kt. 160867  5319

Lækjargata 1 - Stjórnarráð Íslands

Deiliskipulag

Númer:

243_S_001
Breyting:

-

www.kurtogpi.is

101 Reykjavík / Iceland

Skólavörðustígur 2

info@kurtogpi.is

F: (354) 552 9252

T: (354) 552 0252

HLUTI AÐALSKIPULAGS REYKJAVÍKUR 2010 - 2030

SAMÞYKKTIR

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur
meðferð í samræmi við ákvæði 2. mgr. 43 gr.

skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í/á

____________________ þann __________ 20 __ .

Tillagan var auglýst frá __________ 20 __
með athugasemdafresti til __________ 20 __ . 

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í

B-deild Stjórnartíðinda þann __________ 20 __ .

_______________________________

DEILISKIPULAGSUPPDRÁTTUR, MKV. 1:500

SKUGGAVARP, 21. JÚNÍ 10:00 SKUGGAVARP, 21. JÚNÍ 13:30 SKUGGAVARP, 21. JÚNÍ 18:00 SKUGGAVARP, 21. SEPTEMBER 10:00 SKUGGAVARP, 21. SEPTEMBER 13:30 SKUGGAVARP, 21. SEPTEMBER 18:00

ÁSÝND AÐ BANKASTRÆTI, MKV. 1:500

ÁSÝND AÐ HVERFISGÖTU, MKV. 1:500

DEILISKIPULAG FYRIR LÆKJARGÖTU 1 - FORSÆTISRÁÐUNEYTI ÍSLANDS

SNEIÐING A, MKV. 1:500
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