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Inngangur og bakgrunnur  

Á fundi skipulagsnefndar Akureyrarbæjar 8. júlí 2015 var 

samþykkt tillaga um að Göngugötu verði lokað fyrir bílaumferð 

frá kl. 11–16 á föstudögum og laugardögum til loka ágúst sama 

ár. Í framhaldinu skyldu svo unnar verklagsreglur um lokun 

götunnar í samráði við hagsmunaaðila á svæðinu.  

Einnig var samþykkt ósk frá Listasafninu á Akureyri um að 

Listagili verði lokað fyrir bílaumferð frá kl. 14–17 á 

laugardögum þegar sýningar eru opnaðar á vegum safnsins.  

Fyrsti fundur vinnuhóps um málið var haldinn 11. desember 

síðastliðinn. Þar fóru m.a. fram almennar umræður um 

fyrirkomulag lokana til þessa og gagnrýni sem þær hafa fengið. 

Þá voru verkefni hópsins rædd og ákveðið að vinnu hans skuli 

lokið fyrir páska 2016 svo hægt verði að taka upp lokanir vorið 

2016, þ.e. ef ákveðið verður að fara í lokanir. Einnig voru ýmis 

praktísk atriði varðandi framkvæmd lokana rædd, eins og hvernig og með hverju ætti að loka, hver ætti að sjá um lokanir, 

hvert skuli beina umferð og með hvaða hætti skuli auglýsa lokanirnar. 

Á fundi á Skipulagsdeild Akureyrarbæjar 14. desember var verkfræðistofunni EFLU falið það verkefni að skoða áhrif lokana 

gatna í miðbæ á umferðarflæði og skoða hvernig staðið skuli að lokunum og auglýsingum um þær. Í þessu minnisblaði er 

farið yfir þessi atriði. 

  

Mynd 1 Lokanir fyrir umferð í miðbæ Akureyrar sem hér er 
um rætt 
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Samantekt 

 Það er í lagi að loka Göngugötu fyrir umferð en nauðsynlegt er að auðvelt sé að opna hana fyrir þeim sem þurfa að 

komast þar inn. Það á t.d. við um neyðarakstur og vöruflutninga.  

 Nóg er að hafa skilti sem merkja lokanir Göngugötu við upphaf lokana. 

 Ef Listagili er lokað er nauðsynlegt að vara við lokuninni á gatnamótum víða í bænum til að beina umferð frá 

Oddeyrargötu og sem mest frá Þórunnarstræti.  

 Helstu afleiðingar lokana í Listagili eru aukin umferð í íbúagötum og meiri umferðarhávaði þar, auknar 

akstursvegalengdir og meiri mengun. Mælt er með því að gera nánari athugun á dreifingu umferðar þegar Listagili er 

lokað. Þá þarf sérstaklega að skoða hvort gatnamót, Oddeyrargata og Þórunnarstræti anni þeirri umferðaraukningu 

sem lokanir hafa í för með sér. 

 Akstur strætisvagna raskast verulega þegar Listagili er lokað, því þarf að skoða það sérstaklega vel. 

 Æskilegt er að neyðarakstur um Listagil sé óheftur þrátt fyrir lokanir.  

 Í báðum tilfellum þarf að auglýsa lokanir vel og með góðum fyrirvara í fjölmiðlum. 

Göngugata 

Sá hluti Hafnarstrætis sem um ræðir er í daglegu tali kallað Göngugata. Mynd 1 sýnir þennan hluta götunnar með bláum 

lit. Hún er vistgata með einstefnu til norðurs og meðfram henni liggja sautján fimmtán mínútna bílastæði. Beggja vegna 

götunnar eru verslanir, veitingastaðir, gistiheimili, heilsugæsla og svæði fyrir gangandi umferð. Á svæðum fyrir gangandi 

umferð eru víða tröppur og lítið pláss, þau eru því ekki góð með tilliti til fatlaðra og fólks með barnavagna.   

Í einhverjum tilfellum, t.d. þegar hátíðarhöld eru á Ráðhústorgi, er hluta af Skipagötu lokað meðfram lokun Göngugötu. 

Mynd 1 sýnir þennan hluta götunnar með grænum lit. 

Þau skipti sem Göngugötu hefur verið lokað hafa borist kvartanir frá nokkrum kaupmönnum í götunni sem finnst vegið að 

verslunum þeirra. Eigendur gistiheimila vilja sumir að viðskiptavinir sínir geti notað bílastæðin í götunni en hinsvegar hafa 

einnig borist kvartanir frá gistiheimilum við götuna vegna hávaða frá umferð þegar gatan er opin. 

 

 

Mynd 2 Göngugatan á Akureyri (heimild: www.ja.is) 
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Áhrif lokana 

Þar sem Göngugatan er verslunargata sem ekki tengir saman tvö svæði, á stór hluti umferðar þar upphafs/endapunkt á 

bílastæðum hennar. Einhver hluti umferðarinnar er þó gegnumakstur, þar sem hefð er fyrir því að „rúnta‟ í gegnum 

götuna. Lokun götunnar hefur þess vegna helst staðbundin áhrif, þeir sem hugðust leggja bíl sínum þar leita í næstu 

bílastæði. Breyting á umferðarflæði er því lítil, helst eykst umferð í Skipagötu að einhverju leyti og hugsanlega leita 

einhverjir í bílastæði í Brekkugötu sem veldur auknum truflunum fyrir íbúa þar. Ekki þykir því þörf á því að grípa til neinna 

ráðstafana varðandi dreifingu umferðar þegar Göngugötu er lokað.  

Þegar hluta Skipagötu er einnig lokað má reikna með að akstur um bílastæði austan Skipagötu verði meiri. Nóg er að 

merkja þessar lokanir við Skipagötu þar sem áhrif á umferðarflæði í nærliggjandi götum eru ekki mikil. 

Framkvæmd lokana 

Settir hafa verið fram fimm valkostir um lokanir Göngugötu: 

0. Opið fyrir umferð allt árið. 

1. Lokað yfir sumartímann og hugsanlega í desember. 

2. Tímabundnar lokanir yfir sumartímann og hugsanlega í desember. 

3. Fastar tímabundnar lokanir yfir allt árið. 

4. Lokað allt árið. 

Ýmsir valkostir hafa verið ræddir varðandi það hvernig skuli loka Göngugötunni. Hingað til hefur henni verið lokað með 

keðju en henni hefur nokkrum sinnum verið stolið, auk þess sem ekki þykir vera mikil prýði af henni. Þær hugmyndir sem 

komið hafa upp eru meðal annars: 

 Rafmagnspollar sem öllu jöfnu eru niðri en fara upp þegar lokað er. Þá væri annað hvort hægt að opna með því 

að hringja í sérstakt númer eða keyra hægt upp að þeim. Mynd 3 sýnir dæmi um polla af þessu tagi. 

 Varanlegt hlið sem hægt væri að opna og loka með auðveldum hætti. Mynd 4 sýnir dæmi um svona hlið í 

Reykjavík. 

Mynd 3 Rafmagnspolli sem lokar fyrir umferð á göngugötu í 
Delft í Hollandi (heimild: www.maps.google.com) 

Mynd 4 Hlið sem loka fyrir umferð á Laugavegi í Reykjavík 
(heimild: www.visir.is) 

 

Nauðsynlegt er að mögulegt sé að opna götuna fyrir þeirri umferð sem þarf að aka þar um. Sú umferð getur t.d. verið 

vegna vöruflutninga til og frá verslunum í götunni. Líklega er óþarfi að opna fyrir alla þá sem eiga erfitt með að komast að 

Heilsugæslunni þar sem hægt er að komast að henni frá Oddagötu, þar sem eru bæði einnar og tveggja klukkustunda 

bílastæði. Það er þó skilyrði að aðgengi þar sé ekki heft vegna t.d. snjós. Fötluðum vegfarendum mun vera heimilt að aka 

um Brekkugötu og Ráðhústorg að bílastæði fatlaðra við skrifstofu sýslumanns í norðanverðu Hafnarstræti. 

Samkvæmt Ólafi Stefánssyni, slökkviliðsstjóra á Akureyri, þá þurfa neyðarflutningar að komast inn í Göngugötuna. Lokun 

götunnar myndi að hans mati líklega gera akstur þeirra þar inn auðveldari því þar væru þá engir kyrrstæðir bílar. Gangandi 

vegfarendur eru fljótir að færa sig ef á þarf að halda. 
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Tilkynningar um lokanir 

Mikilvægt er að kynna almenningi, lögreglu og slökkviliði lokanir í Göngugötu og Skipagötu vel og með góðum fyrirvara. 

Gott væri ef allar lokanir væru ákveðnar t.d. í byrjun hvers árs og tilkynntar með viðeigandi hætti í fjölmiðlum. Einnig ætti 

að vera auðvelt að finna upplýsingar um allar lokanir á heimasíðu Akureyrarbæjar. Þegar nær dregur lokunum, t.d. 

tveimur vikum fyrr, þarf að auglýsa þær aftur þannig að sem flestir bæjarbúar séu upplýstir. Á meðan lokunum stendur er 

nóg að setja skilti með upplýsingum um lokun við suðurenda Göngugötu. 

Mat ráðgjafa 

Að mati ráðgjafa er ekkert sem mælir gegn því að loka Göngugötu fyrir umferð hvort sem það er varanlega eða 

tímabundið. Það er þó nauðsynlegt að lokunin sé með þeim hætti að hægt sé að opna með skjótum hætti fyrir t.d. 

vöruflutninga og neyðarakstur. 

Listagil 

Kaupvangsstræti liggur í beinu framhaldi af Þingvallastræti niður að Drottningarbraut/Glerárgötu. Það er því helsta 

tenging efri og neðri Brekkuhverfa við miðbæ. Miðpunktur listalífs á Akureyri er í Kaupvangsstræti, það kallast því í 

daglegu tali Listagil. Árdagsumferð (ÁDU)1 var metin í Listagilinu árið 2012 6.700 farartæki á sólarhring. 

Þau skipti sem Listagili hefur verið lokað hafa borist kvartanir m.a. frá íbúum Oddeyrargötu um aukningu á umferð þar. 

Götustæði Oddeyrargötu er þröngt og ekki er æskilegt að beina umferð þangað. Þess vegna þarf að gæta vel að því að 

vara við lokunum nægilega tímanlega til að beina umferð annað. Að mati ráðgjafa er æskilegast að beina umferð sem 

mest um Dalsbraut eða Miðhúsabraut, umferð sem ekki fer þar ætti að beina um Þórunnarstræti. 

 

Mynd 5 Listagilið á Akureyri (heimild: www.visitakureyri.is) 

Áhrif lokana 

Þar sem Listagil er mikilvæg tenging við miðbæjarsvæði hefur lokun þess mikil áhrif á dreifingu umferðar í bænum. Mjög 

mikilvægt er að beina umferð sem mest um Dalsbraut og Miðhúsabraut og svo um Þórunnarstræti, frekar en 

Oddeyrargötu og Eyrarlandsveg. Því þarf, auk auglýsinga í fjölmiðlum, að setja upp skilti á nokkrum gatnamótum þar sem 

varað er við lokunum og vegfarendum beint annað. 

                                                                 

1 ÁDU er meðalumferð á dag yfir árið 
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Helstu áhrif lokana eru því aukin umferð á öðrum götum bæjarins því eins og fram hefur komið þá er ÁDU um Listagilið 

6.700 ökutæki á sólarhring. Þó reynt verði að beina umferð frá Oddeyrargötu þá mun umferð samt sem áður aukast þar. 

Umferð mun einnig aukast um Þórunnarstræti og m.a. um Eyrarlandsveg og framhjá sjúkrahúsi. Líklegast þykir að 

Dalsbraut og Miðhúsabraut anni þeirri aukningu sem lokanir hafa í för með sér, en það þarf þó að gera greiningu á 

dreifingu umferðar og athuga hvort götur og gatnamót anni þeirri aukningu sem lokanirnar valda. 

Þær götur sem nefndar eru hér að framan eru margar hverjar íbúagötur. Aukning á umferð í þeim veldur truflun vegna 

umferðarhávaða. Ef Listagili er lokað fyrir umferð aukast eknar vegalengdir innan bæjarins sem leiðir af sér meiri mengun. 

Framkvæmd lokana 

Settir hafa verið fram fimm valkostir um lokanir Listagils: 

0. Opið fyrir umferð allt árið. 

1a.  Lokað yfir sumartímann (júlí – ágúst). 

1b.  Takmörkuð umferð yfir sumartímann. 

2a.  Tímabundnar lokanir á föstum tímum. 

2b.  Tímabundnar takmarkanir. 

Ýmsir valkostir hafa verið ræddir varðandi það hvernig staðið skuli að lokun Listagils. Hingað til hefur því verið lokað með 

keilum og skiltum. Aðrar hugmyndir sem komið hafa upp eru meðal annars: 

 Hlið, annað hvort hefðbundið eða listfengt. 

 Rafmagnspollar. 

 Skilti. 

 Keðja. 

 Blómakör. 

Samkvæmt Ólafi Stefánssyni, slökkviliðsstjóra á Akureyri þá er Listagilið sjaldan notað til sjúkraflutninga. Það kemur þó 

fyrir, sérstaklega ef verið er að flytja bráðveikt fólk úr miðbæjarsvæðinu á sjúkrahúsið. Það er því æskilegt að neyðarakstur 

sé óheftur um Listagil. 

Óvíst er hvernig verður með akstur strætisvagna ef Listagili verður lokað. Ef aðgangur er takmarkaður ættu strætisvagnar 

að hafa leyfi til að aka þar um, en ef Listagili er lokað þarf að finna aðra akstursleið fyrir strætisvagna. Mjög mikilvægt er 

að skoða þetta atriði vel svo lokanir í Listagili og breytingar á akstursleiðum strætisvagna valdi ekki samdrætti í notkun 

þjónustunnar. 

Tilkynningar um lokanir 

Mikilvægt er að kynna almenningi, lögreglu og slökkviliði lokanir í Listagili vel og með góðum fyrirvara, hvort sem því er 

lokað alveg eða aðgengi takmarkað. Gott væri ef allar lokanir væru ákveðnar t.d. í byrjun hvers árs og tilkynntar með 

viðeigandi hætti í fjölmiðlum, þó líklega megi gera ráð fyrir að veður geti sett strik í reikninginn varðandi lokanir. Einnig 

ætti að vera auðvelt að finna upplýsingar um allar lokanir á heimasíðu Akureyrarbæjar. Þegar nær dregur lokunum, t.d. 

tveimur vikum fyrr, þarf að auglýsa þær aftur þannig að sem flestir bæjarbúar séu upplýstir. Á meðan lokunum stendur 

þarf að setja upp skilti sem vara við lokunum víða um bæinn til þess að beina umferð sem mest um Dalsbraut eða um 

Þórunnarstræti. Mynd 6 sýnir staðsetningu þessara skilta en þau eru eftirfarandi:  

Fyrir umferð ofan úr byggð niður í miðbæ: 

1. Þingvallastræti/Dalsbraut. Beinir umferð norður Dalsbraut í stað Þingvallastrætis. 

2. Miðhúsabraut/Þórunnarstræti. Beinir umferð niður Miðhúsabraut í stað Þórunnarstrætis. 

3. Naustabraut/Miðhúsabraut. Beinir umferð niður Miðhúsabraut í stað Þórunnarstrætis. 

4. Þórunnarstræti/Hrafnagilsstræti. Beinir umferð norður Þórunnarstræti í stað Eyrarlandsvegar og Listagils. 

5. Þingvallastræti/Þórunnarstræti. Beinir umferð norður Þórunnarstræti í stað Þingvallastrætis. 



            

 

 

EFLA verkfræðistofa | Reykjavík | Selfoss | Akureyri | Fjarðabyggð | Egilsstaðir | Reykjanesbær |Sími: 412 6000 | www.efla.is  Bls.6 af 6 

6. Við upphaf lokunar efst í Listagili.  

Fyrir umferð úr miðbæ upp Brekku: 

7. Drottningarbraut/Miðhúsabraut. Beinir umferð upp Miðhúsabraut í stað Oddeyrargötu eða Þórunnarstrætis. 

8. Drottningarbraut/Kaupvangsstræti. Varar við lokun áður en beygt er inn að miðbæ. 

9. Við upphaf lokunar neðst í Listagili. 

10. Glerárgata/Þórunnarstræti. Beinir umferð suður Þórunnarstræti áður en komið er að lokunum í miðbæ.  

 

Mynd 6 Staðsetning skilta sem vara við lokunum Listagils 

Mat ráðgjafa 

Lokanir fyrir umferð um Listagil hafa mikil áhrif á umferðarflæði á Akureyri. Þær leiða af sér aukna umferð í íbúagötum og 

gatnamótum sem hugsanlega anna ekki þeirri umferð, truflanir vegna umferðarhávaða, auknar akstursvegalengdir og 

aukna mengun. 

Að mati ráðgjafa þarf því að gera nánari athugun á þessum breytingum á umferðarflæði. Líklega er ekki hægt að mæla 

með því að lokarnir þar séu varanlegar yfir langt tímabil heldur frekar á ákveðnum dögum í nokkrar klukkustundir í senn, 

þegar eitthvað er um að vera í Listagili og veður leyfir. 

Mjög mikilvægt er að skoða áhrif lokana á akstursleiðir og notkun strætisvagna. 

 


