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• Aukin fjölbreyttni í framhliðabygginga með 
hurðum, gluggum og gróðri

• Aukin fjölbreyttni í götu með hellulögn úr 
náttúrulegum steinum. 

• Aukinn gróður á milli húsa, sett niður á 
skipulagðan hátt.

• Rými fyrir stóla og borð þar sem fólk getur 
komið saman. 

Frakkastígur er með eldri götum Reykjavíkurborgar og hefur sett svip sinn á menningarlíf miðbæja-
rins í gengum árin. Á götunni er hægt að sækja ýmsa þjónustu svo sem kaffihús, ísbúð, veitingahús, 
gullsmið o.fl.
Margir borgarbúar kannast vel við götuna þar sem hún hefur verið rótgróin gata miðbæjarins í áratu-
gi. Gatan er staðsett í biðbæ Reykjavíkur og teygir sig frá Hallgrímskirkju alla leið að Sæbraut. 
Eins og svo margar götur í miðbæ Reykjavíkur, hefur áhersla á einkabílinn verið í forgangi sem hefur 
leitt til þess að mikil bílaumferð og þröng bílastæði hafa einkennt götuna með tilheyrandi óöryggi. 
Einnig er mikið um manninn á Frakkastíg. Gangandi vegfarendur sækja mikið þá þjónustu sem er 
í boði, svo sem kaffihús, veitingastaði eða hvort sem það á leið að Hallgrímskirkju sem er gríðarlega 
vinsæll áfangastaður. Þessi blanda af akandi umferð og gangandi fólks bætir lítið upp á öryggi og þar 
afleiðandi hefur neikvæð áhrif á andlega vellíðan fólks 

Til þess að bæta líkur á hugrænni endurheimt jafnt sem öryggi eru eftirfarandi tillögur gerðar. 
Hluti Frakkastígs er gerð að göngugötu þar sem bílar eru ekki fyrir og þrengja þannig ekki að 
gangandi vegfarendum og skapar öruggt rými fyrir notendur. 
Göngugatan býður upp á svæði þar sem er hægt að setjast niður og borða, t.d. bakarísmat eða drekka 
kaffi frá hinum ýmsu stöðum á Frakkastíg. Rýmið skapar einnig pláss fyrir t.d. matar-/kaffivagna sem 
hafa verið vinsælir í miðbænum og eykur afþreyingu enn meira.    
Rannsóknir hafa sýnt fram á það að gróður og tré hefur jákvæð áhrif á gangandi vegfarendur og 
eykur líkur á andlega endurheimt til muna. Frakkastígur er afar þröng  gata og lítið pláss fyrir stór tré 
en þrátt fyrir það er hægt að koma fyrir minni runnum og trjám á skipulagðan hátt svo að notandinn 
upplifir meiri ró og er líklegri til þess að ná hugrænni endurheimt. 

Frakkastígur eins og hann er í dag einkennist af þröngum bílastæðum, mikilli 
umferð bæði bíla og gangandi vegfarenda. Það getur verið varasamt að fara 
yfir götuna þar sem gæta þarf vel að akandi umferð. Einnig er lítið um gróður 
fyrir utan fá ein tré sem prýða götuna. Það getur verið afar erfitt að ganga 
niður Frakkastíg á háannatíma þar streituvaldar af umferðinni er mikil.
Það er lítið um svæði þar sem hægt er að staldra við og njóta götunnar þar sem 
mikið er um gamlar fallegar byggingar sem hafa einkennt miðbæ Reykjavíkur.

Aðlagandi og öruggt umhverfi


