
STJÓRNARRÁÐSREITUR
INNGANGUR

Með þingsályktun Alþingis 2016 um að efna til 
skipulagssamkeppni á Stjórnarráðsreitnum sér 
Reykjavík fram á að geta tekið mikilvægt skref að þeirri 
heildarmynd á miðbæjarskipulagi borgarinnar sem 
unnið hefur verið að á síðustu árum m.a. í gegnum 
Aðalskipulag Reykjavíkur frá 2013.
Samtímis staðfestir ályktunin mikilvægi þess að 
helstu stofnanir lýðræðisins; Alþingi, Stjórnarráðið og 
ráðuneyti ríkisstjórnarinnar séu sameinaðar, sýnilegar 
og aðgengilegar íbúum landsins.

SÖGUSVIÐ STJÓRNSÝSLU OG MENNINGAR

Alþingi, Stjórnarráðið og Stjórnanrráðsreiturinn munu 
mynda skýran ás ríkisvaldsins í gegnum miðbæinn. 
Stjórnarráðsreiturinn hefur að mati tillöguhöfunda 
mikla möguleika á að styrkja þennan ás og þá sögu, 
ímynd lýðveldis, menningar og stjórnsýslu sem hefur 
byggst upp á svæðinu í gegnum árin. 
Stjórnarráðið, Safnahúsið, Þjóðleikhúsið, Hæstiréttur, 
húsnæði Fjármálaráðuneytisins, Seðlabankinn og 
Harpan mynda með svipsterkum göfl um sínum, 
ásamt Arnarhóli, leikmynd þjóðar, stjórnsýslu, laga og 
menningar. Það er ósk tillöguhöfunda að skrifa nýjan 
kafl a í þessa sögu borgar og þjóðar. 

MEGINMARKMIÐ

 - Að móta skipulag sem stuðlar að góðri   
    heildarlausn fyrir borg og stjórnsýslu, þar sem  
    gæði borgarumhverfi s er haft að leiðarljósi.

 - Að styrkja sögu stjórnsýslu, laga og menningar,  
    sem fyrir er á svæðinu með staðsetningu  
    nýrrar byggingar ráðuneyta við Arnarhól, og  
    gefa henni virðulegan sess í góðum félagsskap.

 - Að móta vinnustað framtíðar sem:
  - styrkir stjórnsýslu og tengsl milli   
     ráðuneyta og stofnana
  - styrkir nánasta umhverfi  með   
     fjölbreyttum rýmum, innandyra sem  
     utan
  - er öruggur

 - Að tryggja vistvænar lausnir í skipulagi og  
  uppbyggingu 

 - Að koma til móts við markmið stjórnvalda um  
    kolefnishlutlaust Ísland árið 2040.

HEILDARLAUSN

Tillagan leitast við að styrkja núverandi byggð í 
nágrenni við Stjórnarráðsreitinn. Hvort sem það eru 
hinar stóru byggingar menningar og stofnanna við 
Arnarhól eða hinar smágerðu bygginar sem standa á 
horni Klapparstígs og Lindargötu. 
Safnahúsið, Þjóðleikhúsið, Hæstiréttur og húsnæði 
Fjármálaráðuneytisins eru allar einstakar byggingar 
hvað varðar sögu, innihald og byggingarlist. Þessar 
stofnanir standa sem sérstæðar byggingar sem 
hverfa frá því skipulagi sem að öðru leyti er ríkjandi á 
svæðinu með skýrri götumyndum og randbyggð. Með 
tengingu við Arnarhól myndar þetta svæði mikilvægan 
sess í hjarta borgarinnar sem stoðir stjórnsýslu og 
menningar. 
Tillaga þessi leitar eftir því að styrkja svæðið með því 
að staðsetja nýju ráðuneytisbygginguna sem hluta af 
þessari sögu. Hinn „formlegi fl ötur“ Arnarhóls, sem 
afmarkast af Seðlabankanum og Hverfi sgötu, dregst 
inn undir núvernadi stofnanir og menningarbyggingar 
og myndar opin bæjarstruktúr. Hinn nýji „formlegi 
fl ötur“ nær að Skuggasundi til austurs og Sölvhólsgötu 
til norðurs og er ný ráðuneytisbygging staðsett á 
norð-austur hluta hans. Með hinum nýja fl eti eru tengsl 
svæðisins við miðbæjinn styrkt með fjölbreyttum 
nýjum torgum og almenningsrýmum. 

STJÓRNARRÁÐSREITURINN – SKIPULAG

Reiturinn hefur um árabil staðið sem opið sár í skipulagi 
borgarinnar. Skipulag borgarinnar norðan við Laugaveg 
hefur einkennst af afmarkaðri randbyggð á reitum 
sem liggja samsíða Laugavegi og með götum sem 
þvera byggðina og opna á útsýni út á Faxafl óa og Esju. 
Tillagan virðir þetta skipulag borgarinnar og vill halda í 
útsýni frá Smiðjustíg út yfi r fjörðinn. 
Smiðjustígur er framlengdur til norðurs sem göngugata 
og undirstrikar tengsl svæðisins við Hverfi sgötu, 
Laugaveg og Skólavörðuholt. Þannig myndast beinn 
sjónás frá Skólavörðustíg til norðurs út á Faxafl óa og 
frá samkeppnissvæðinu suður uppá Skólavörðustíg. 
Lindargata myndar mikilvæga tengingu við Arnarhól 
og áfram til vesturs við nýuppgerða Geirsgötu 
og undirstrikar þannig tengsl uppbyggingar á 
Stjórnarráðsreit við uppbyggingu á Hafnartorgi. 
Ný göngutenging verður frá Lýðveldisgarðinum við 
Hverfi sgötu, austan við Þjóðleikhúsið og inn á torgið við 
nýju Stjórnarráðbygginguna og tengir svæðið vel við 
almenningssamgönguás á Hverfi sgötu. 

Reiturinn skiptist í sex mistóra reiti sem taka upp línur í 
skipulagi borgarinnar. Reitirnir sex er aðlagaðir að þeirri 

STJÓRNARRÁÐSREITUR

MENNINGARTORGIÐ
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HIN FORMLEGI FLÖTUR FRAMLENGDUR

Arnarhóll á sér sess í stað þjóðarinnar 
og á honum eru oft fjölmennar sam-
komur og mannfögnuðir. Hinn „formlegi 
fl ötur“ Arnarhóls er framlengdur inn á 
svæðið og bindur saman Safnahúsið, 
Þjóðleikhúsið, Hæstarétt, gamla 
Hæstarétt og hina nýju ráðuneytisbyg-
gingu. Önnur byggð á svæðinu myndar 
randbyggð sem afmarkar hinn formlega 
fl öt og byggingar hans. 

AÐKOMA OG BÍLASTÆÐI

Umferð ökutækja er takmörkuð á 
svæðinu af öryggisástæðum. Tak-
mörkuð umferð s.s. fyrir aðföng, verður 
heimiluð um Skuggasund og Sölvhóls-
götu. Mikil áhersla er lögð á vistvænar 
samgöngur í tillögunni, bættar teng-
ingar við almenningssamgöngur og 
aðstöðu til göngu og hjólreiða. Gert er 
ráð fyrir bílastæðakjallara á norðanverðu 
svæðinu en af öryggisástæðum er ekki 
gert ráð fyrir bílastæðum í kjallara undir 

TAKMÖRKUÐ UMFERÐ

ÖRYGGISSVÆÐI Í BÍLAKJALLARA

UMFERÐ BÍLA

BÍLASTÆÐAKJALLARI

INNRÖMMUN ARNARHÓLS

Arnarhóll hefur í gegnum árin átt stóran 
sess í sögu og ímynd þjóðarinnar 
og hafa ýmsar byggingar tengdar 
menningarstarfsemi og stjórnsýslu 
byggst upp á svæðinu í kringum 
Arnarhól. Stjórnarráðið, Safnahúsið, 
Þjóðleikhúsið, Hæstiréttur, húsnæði 
Fjármálaráðuneytisins, Seðlabankinn 
og Harpan mynda með svipsterkum 
göfl um sínum, ásamt Arnarhóli og 
styttunni af Ingólfi  Arnarsyni, leikmynd 
þjóðar, stjórnsýslu, laga og menningar. 
Nýtt skipulag Stjórnarráðsreitsins styrkir 
enn frekar sögu svæðisins með tilkomu 
nýrrar Stjórnarráðsbyggingar.

Tillagan gerir ráð fyrir að byggingar 
norðan við Lindargötu séu varðveittar  
ásamt byggingum á horni Skúlagötu og 
Ingólfsstræti samkvæmt skýrslu um 
umsagnarskyld  og friðuð hús. Þær byg-
gingar sem gert er ráð fyrir að víki eru 
annað hvort í slæmu ástandi eða henta 
ekki þeirri uppbyggingu sem fyrirhuguð 
er. Við niðurrif bygginga er gert ráð fyrir 
fl okkun byggingarefna og endurnýtingu 
innan svæðisins s.s. við landmótun og 
fyllingar eftir fremsta megni.

NÚVERNADI BYGGINGAR Á SVÆÐINU

FRIÐAÐAR BYGGINGAR

BYGGINGAR SEM HALDA SÉR

FJARLÆGÐAR BYGGINGAR

ÁS RÍKISVALDSINS

Alþingi, Stjórnarráðið og hin nýja 
ráðuneytisbygging mynda ás stjórnsýslu 
í gegnum miðbæ Reykjavíkur. Góðar 
tengingar, bæði fyrir gangandi, hjólandi 
og akandi umferð, verða milli núverandi 
Stjórnarráðs og nýrrar ráðuneytisby-
ggingar og tryggja samgöngur starfs-
manna og annarra þeirra á milli. 

Tillagan leggur áherslu á fjölbreyttar 
göngutengingar um svæðið og lifandi 
almenningsrými. Almennt er gert ráð 
fyrir lifandi jarðhæðum sem styrkja 
almenningsrými og mannlíf á götum úti. 
Gert er ráð fyrir þremur megin torgum. 
Stjórnarráðstorgið myndar formlegt 
torg framan við stjórnarráð þar sem gert 
er ráð fyrir móttöku og aðkomu gesta 
og bílalest 5-10 bíla. Tillagan gerir ráð 
fyrir að svæðið norðan við Þjóðleikhúsið 
verði uppfært. Menningartorgið, lítið 

ALMENNINGSRÝMI OG 
TENGINGAR

MENNINGARTORGIÐ

BÆJARTORG

STJÓRNARRÁÐSTORGIÐ

GRÆN RÝMI

BORGARRÝMI

GÖNGU- OG HJÓLALEIÐIR

STRÆTÓ - BORGARLÍNA

STOPPISTÖÐVARMENNINGARÁS

Tillagan miðast að því að styrkja 
tengsl Laugavegs og Hverfi sgötu 
við samkeppnissvæðið. Það er ósk 
tillöguhöfunda að virkja fl eiri hliðar 
Þjóðleikhússins með Menningartorginu 
og tengja við aðrar menningarstofnanir 
s.s. Kassann og Listaháskóla Íslands 
sem fær nýja staðsetningu við 
Bæjartorgið. 

MENNINGARTENGDAR BYGGINGAR

MENNINGARÁSINN

Reiturinn skiptist í sex mistóra reiti sem 
taka upp línur í skipulagi borgarinnar. 
Reitirnir sex er aðlagaðir að nærliggjandi 
byggð, allt frá íbúðabyggð á horni 
Klapparstígs og Lindargötu til skrifstofu- 
og hótelbygginga á horni Ingólfsstrætis 
og Skúlagötu. Allir reitir nema R.01 
leitast við að halda í formfasta 
randbyggð líkt og er ríkjandi á svæðinu  
á meðan byggingar innan reits R.01 
standa sem sérstæðar byggingar líkt 
og nágrannabygginarnar (Þjóðleikhúsið, 
Hæstiréttur og Safnahúsið).

6 REITIR 
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STOFNANIR / SKRIFSTOFUR

STJÓRNARBYGGING

ÍBÚABYGGÐ

MENNTASTOFNUN /MENNING

DÓMSTÓLAR

byggð sem þeir liggja að, allt frá smágerðri íbúðabyggð 
á horni Klapparstígs og Lindargötu til stærri skrifstofu- 
og hótelbygginga á horni Ingólfsstrætis og Skúlagötu. 
Allir halda í sterka randbyggð eins og aðliggjandi 
skipulag á meðan að byggingar á reit R.01 standa sem 
sérstæðar byggingar líkt og nágrannabygginarnar 
(Þjóðleikhúsið, Hæstiréttur og Safnahúsið)

Reitur R.01 er nýr ráðuneytisreitur. Á honum verða 
ásamt nýju ráðuneytisbyggingunni, Landsréttur 
og Hérðasdómur (staðsett í núvernadi byggingum 
Fjármálaráðuneytisins) og Kassinn . Neðri dómsstig 
landsins eru því staðsett í nágrenni við Hæstarétt og 
mynda heildstætt umhverfi  allra dómsstiga landsins.
 Á reit R.02 er gert ráð fyrir öðrum stjórnsýslu- og 
ríkisstofnunum, ásamt bílastæðum í bílakjallara og 
öruggum kjallara fyrir ráðuneytisbygginguna.
Á reit R.03, R.04, R.05 og R.06 er gert ráð fyrir blandaðri 
byggð.

RÁÐUNEYTISBYGGING

Ráðuneytisbyggingin er staðsett á hinum nýja formlega 
fl eti ásamt öðrum stofnunum á svæðinu. Til að styrkja 
sögu svæðisins hefur nýrri ráðuneytisbyggingu 
verið valin staðsetning, þar sem byggingin verður 
hluti af sögu fortíðar og mun með framsækinni og 
metnaðrfullri nýbyggingu vísa til framtíðar hvað varðar 
arkitektúr, innra skipulag vinnustaðarins og vistvænna 
lausna. Framan við bygginginuna er gert ráð fyrir 
aðkomutorgi sem snýr að Ingólfstorgi og Arnarhól og 
myndar formlegan inngang að ráðuneytisbyggingunni.
Með auknum áherslum á samvinnu og samrekstur 
ráðuneyta telja höfundar að framtíðarstaðsetning 
sameinaðra ráðuneyta sé best fyrirkomið í einni 
byggingu. Byggingin er samansett af fjölbreyttum 
einingum sem aðlagast nánasta umhverfi . Í aðalhluta 
byggingarinnar er gert ráð fyrir hinum mismunandi 
ráðuneytum, en fundarherbergjum, tæknirýmum og 
annarri stoðþjónustu í lægri einingum.
Sveigjanleiki innan byggingarinnar er mikill og eru 
hæðir byggingarinnar mismunandi að stærð, frá ca. 800 
m2 til ca. 2.000 m2, til þess að mæta fjölbreyttum og 
mismunandi þörfum ráðuneyta.

BYGGÐARMYNSTUR / BYGGINGAR

Skipulagsvæðið skiptist upp í sex mismunandi 
reiti. Á tveim stærstu reitunum , R.01 og R.02 er 
gert ráð fyrir ráðuneytisbyggingu, stofnunum og 
skrifstofubyggingum. Á reitum R.03-R.06 er gert ráð 
fyrir blandaðri byggð. Hæðir bygginga taka mið af 
nærliggjandi byggð sem og Aðalskipulagi Reykjavíkur. 
Ný ráðuneytisbygging er fyrirhuguð sem 9 hæða 
bygging og brýtir því það skipulagsákvæði sem getið er 
um í AR 2013. 
Gert er ráð fyrir að friðaðar byggingar verði nýttar 
undir starfsemi sem fellur að notkun og uppbyggingu 
svæðisins. 
Skipulagstillagan sýnir nýtingu upp á 2,4 sem skiptast:

- Ráðuneyti    13.000 m2
- Stofnanir /skrifstofur  17.000 m2
- Dómstólar       4.500 m2
- Íbúðir / blönduð byggð  13.500 m2
- Núverandi byggingar   17.500 m2
 
- Samtals  65.500 m2 / NHF 2,4

- Bílastæði  15.000 m2 / ca 550 stæði

SAMGÖNGUR / TENGINGAR

Stjórnarráðsreiturinn er miðsvæðis, í nálægð við aðra 
þjónustu miðbæjarins og við almenningssamgönguás 
við Hverfi sgötu. Þetta styður við vistvænar samgöngur, 
starfsfólks og gesta. Nýtt skipulag leggur aukna áherslu 
á bættar göngutengingar við Hverfi sgötu og Laugaveg 
og uppbyggingu við Hafnartorg og á Hörpureit. 
Hjólreiðastígar meðfram Sæbraut og eftir Hverfi sgötu 
tengjast svæðinu og gert er ráð fyrir aðstöðu fyrir 
hjólreiðafólk á svæðinu. 

VISTVÆNAR LAUSNIR
 
Lögð er rík áhersla á vistvænar lausnir. Horft er til 
íslenskrar náttúru og staðbundins gróðurs sem hentar 
íslenskum aðstæðum. 
Notast verður við blágrænar ofanvatnslausnir þar 
sem yfi rborðsvatni verður fl eytt í rásum og safnar 
í settjarnir í stað þess að leiða það í veitukerfi  
borgarinnar. Samhliða því að hægja á niðursigi vatns þá 
styrkja blágrænar ofanvatnslausnir fjölbreytileika lífríkis 
á svæðinu og auðga umhverfi ð. 
Gert er ráð fyrir að hátt hlutfall af þakyfi rborði 
verði græn þök og/eða þakgarðar en græn þök eru 
mikilvægur þáttur í blágrænum ofanvatnslausnum. 
Grænar framhliðar eru auk þess nýtar til þess að draga 
úr glýju, skapa skjól og bæta loftgæði. 
Leitast er við að skapa skjólgóð rými sem snúa 
móti sólu. Þar sem svæðið hallar í átt til norðurs er 
byggingum hagað þannig að þær myndi skjólgóð 
almenningsrými sem snúa til móts við sólu.

torg með aðstöðu fyrir útileikhús verði 
milli Gamla Hæstaréttar og hús Jóns 
Þorsteinssonar þar sem nú er leiksviðið 
Kassinn. Þannig kallast nýbygging 
Stjórnarráðsins á við Þjóðleikhúsið og 
styrkir tengsl svæðisins enn frekar við 
nærumhverfi ð. Þriðja torgið, Bæjartorgið 
er þar sem Skuggasund og Sölvhólsgata 
mætast en við það er torg er gert ráð fyrir 
nýrri byggingu Listháskóla Íslands ásamt 
blandaðri byggð.

stjórnarráðsbyggingu. Fjöldi bílastæða á 
svæðinu er takmarkaður og tekur mið af 
bílastæðakröfum fyrir miðsvæði í Reyk-
javík. Gert er ráð fyrir samnýtingu stæða 
í næsta nágrenni s.s. bílastæðahúsa við 
Traðarkot, Kolaport og Hörpu.
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ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
B. 1950

HÆSTIRÉTTUR
B. 1996

ARNARHVOLL
B. 1931

RÁÐUNEYTISBYGGING

SAFNAHÚSIÐ
B. 1908

HVERFISGATA
LINDARGATADÓMSTÓLAR

SKRIFSTOFUR

STOFNANIR /
SKRIFSTOFUR ÖRYGGISSVÆÐI

8M

ÖRYGGISSVÆÐI-BÍLAKJALLARI
KJALLARI - VÖRUMÓTTAKA

HOTEL

e

P

Gróður á þökum og veggjum bætir 

fjölbreytileika

-
jafa

FRÁ ARNARHÓL

VISTVÆNAR LAUSNIR / 
KOLEFNISHLUTLAUST ÍSLAND 2040

YTRA SKIPULAG RÁÐUNEYTISBYGGINGAR 

RÁÐUNEYTISBYGGINGIN – 
AÐKOMA

AÐAL INNGANGUR
DROP-OFF

AUKA 
INNGANGAR

VÖRUMÓTTAKA Á FYRSTU 
HÆÐ OG Í KJALLARA

Aðkoma að 
ráðuneytisbyggingunni 
skiptist í þrennt, formleg 
aðkoma og inngangur 
ráðuneytis, aðkoma 
starfsmanna og 
vörumóttaka. Formleg 
aðkoma byggingarinnar 
er staðsett  vestan við 
bygginguna við aðkomutorg 
við Ingólfsstræti og 
Arnarhól, Stjónarráðstorgið. 
Þar er gert ráð fyrir 
aðkomu ráðherra og gesta 
við formleg tilefni. Að 
austanverðu er aðgengi 
fyrir starfsfólk með góð 
tengsl við gönguleiðir og 
almenningssamgöngur 
frá Hverfi sgötu og 
nærliggjandi byggð. Gert 
er ráð fyrir vörumóttöku að 
norðanverðu og vegna ríkra 
öryggiskrafa, einnig í kjallara.

RÁÐUNEYTISBYGGINGIN – 
ÖRYGGI

8M12M

8M

8M

8M

Mikilvægt er að tryggja 
öryggi starfsmanna og 
gesta á svæðinu og sér í lagi 
í tengslum við ráðuneytin. 
Gert er ráð fyrir sérstakri 
aðkomu í kjallara sé þess 
þörf. Ný ráðuneytisbygging 
er staðsett milli bygginga 
og myndar þannig sjálfkrafa 
örugga fjarlægð frá götum/
umferð um svæðið. Allar 
byggingar sem standa að 
nýju ráðuneytisbyggingunni 
eru stofnanir sem lúta 
aðgangsstýringar af hendi 
ríkisins.  Á milli bygginga 
er lögð áhersla á að 
öryggisráðstafanir falli vel að 
bæjarrýminu og unnar með 
landmótun og götugögnum.

RÁÐUNEYTISBYGGINGIN – 
AÐLIGGJANDI TORG/RÝMI

ARNARHÓLL OG 
STJÓRNARRÁÐSTORGIÐ

BÆJARTORG

MENNINGARTORGIÐ

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Ráðuneytisbyggingin liggur 
miðsvæðis í nýju skipulagi. Að 
byggingunni liggja 3 torg sem öll 
hafa mismunandi karakter.
 
-Stjórnarráðstorgið, til vesturs 
er aðkoma og aðalinngangur 
nýrrar ráðuneytisbyggingar.
 
-Til suðurs er 
Menningartorgið sem tengir 
ráðuneytisbygginguna við 
þjóðleikhúsið. Hér er gert ráð 
fyrir mögulegum uppákomum 
tengdum menningarlífi  í 
miðbænum. Settröppur eru 
staðsettar við torgið.

-Bæjartorgið er staðsett 
austanmeginn við bygginguna 
og tengir saman borgina og hin 
nýja formlega fl öt.

Til þess að mæta markmiðum stjórnvalda um 
kolefnishlutlaust Ísland 2040 er lögð áhersla 
á fjölbreyttar lausnir sem stuðla að minna 
kolefnisspori, bæði við uppbyggingu svæðisins og 
af þeirri starfsemi sem þar mun vera. 

Skilvirkar almenningssamgöngur og greiðar 
göngutengingar að biðstöðvum þeirra stuðla m.a. 
að vistvænni ferðavenjum borgarbúa. Uppbygging 
atvinnustarfsemi í nálægð við miðbæ styttir 
vegalendir fólks til vinnu. Lögð er áhersla á greiðar 
tengingar við göngu- og hjólreiðanet, aðstöðu fyrir 
hjólreiðafólk, deilihjól og deilibíla og hleðslustöðvar 
fyrir rafmagnshjól og bíla.

Lögð er áhersla á að draga úr umframframleiðslu 
til þess að lágmarka kolefnisspor uppbyggingar á 
svæðinu. Við niðurrif á byggingum er gert ráð fyrir 
fl okkun byggingarefna og endurnýtingu þeirra 
innan svæðisins s.s. við landmótun og fyllingar eftir 
fremsta megni.  

Litlar vindmyllur nýtast í almenningsrýmum, á 
biðstöðvum og þökum bygginga til framleiðslu á 
vistvænni orku t.d. til upphitunar biðskýla, hleðslu 
smátækja, lýsingar o.fl . þ.h. Með því að halda utan 
um kolefnisspor uppbyggingar og starfsemi má 
vinna markvissar að því að auka kolefnisjöfnun með 
leiðum eins og uppgræðslu, endurheimt votlendis 
og skógrækt.

Gert er ráð fyrir aðstöðu til fl okkunar og 
endurvinnslu, reitum til ræktunar og moltugerðar 
t.d. fyrir rekstaraðila mötuneyta og veitingastaða. 
Á vestari hluta svæðisins við skrifstofu byggingar 
er gert ráð fyrir stærri fl okkunarstöðvum sorps en 
djúpgámum á austari hluta svæðisins. 
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