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1

1.1

Vinna að því að sveitarfélög fái eðlilega og sanngjarna hlutdeild í beinum 

skatttekjum hins opinbera af ferðaþjónustu. Aðgerðin sé hluti af 

heildstæðri endurskoðun á fyrirkomulagi og fjármögnun ferðamála á 

Íslandi þar sem hlutverk og hlutdeild sveitarfélaganna verði endurskilgreind 

í samræmi við þá ríku ábyrgð sem þau bera á þjónustuveitingu, innviðum 

og viðhaldi á grunnstoðum ferðaþjónustu í landinu.  

Borgarstjóri, 

sviðsstjóri MOF

Samband ísl. 

sveitarfélaga

Reykjavíkurborg tekur þátt í fjölmörgum uppbyggingarverkefnum í 

ferðaþjónustu með haghöfum og ríki. Borgin er eina sveitarfélagið sem leggur 

framlag í verkefni eins og Inspired By Iceland og Iceland Naturally auk þess að 

vera kjölfestu aðili í „Ráðstefnuborginni“. Borgin ber líka mikinn kostnað í 

kringum aukið álag ferðaþjónustunnar en á sama tíma eru framlög ríksins í 

krónum talið lægri til borgarinnar en annarra sveitarfélaga. Þetta þarf að 

leiðrétta markvissum hætti. 

Gæti skilað verulegum 

tekjum eftir áherslum og 

leiðum sem yrðu farnar

1.2
Efla langtíma samstarf sveitarfélaganna á Höfuðborgarsvæðinu í málefnum 

viðburða og ferðaþjónustu með langtímasamningi milli sveitarfélaganna. 

HBST, nágranna- 

sveitarfélög

Í kjölfar „Reykjavík Loves“ vinnunar hafa skapast forsendur og vilji fyrir nánari 

og öflugra samstarfi sveitarfélaganna en áður. Mörg verkefni sem eru í gangi 

núna á milli sveitarfélaganna byggja á aukinni dreifingu gesta um áhugaverð 

svæði um alla borg með það að markmiði að lengja dvöl gestanna í borginni. 

Þetta samstarf þarf að efla enn frekar með langtímasamstarfssamningi.

1.3

Allar aðgerðir borgarinnar er lúta að ferðaþjónustu séu metnar með því að 

beita þriggja þátta virðismælikvörðum  þ.e. með hagsmuni íbúa, 

ferðamanna og ferðaþjónustunnar í Reykjavík að leiðarljósi.

Í þessu felst að skoða allar framkvæmdir og inngrip borgarinnar með það að 

leiðarljósi að meta áhrif á íbúa ekki síður en áhrif á gesti og 

ferðaþjónustuaðila. Þannig verði tryggt að vöxtur ferðaþjónustunnar í þessu 

þétta samfélagi sem er Reykjavík og miðborg hennar, sé í sátt við 

nærsamfélagið. 

Kostnaðarlaus aðgerð

1.4
Í öllum markaðsaðgerðum og sértækum markaðsverkefnum sé horft til 

þess að laða að borginni betur borgandi gesti. 
HBST

Allir eru velkomnir til Reykjavíkur en þegar fjármagn borgarinnar er notað til 

að sækja á erlenda markaði sé það haft að leiðarljósi í markaðstarfi að sótt sé 

að betur borgandi markhópum og áherslu á komur utan háannar.  Það er jafnt 

átt við stærri markaðsverkefni eða sértækar minni aðgerðir.

1.5
Gestakort Reykjavíkur verði gert rafrænt og samstarfsaðilum kortsins 

gefinn tími til að aðlagast að því. 

HBST, samstarfsaðilar 

í gestakorts- 

verkefninu 

Enn hefur ekki tekist að gera Gestakort Reykjavíkur (Reykjavík City Card)  

rafrænt. Ekki hefur enn tekist að finna lausnir sem ganga fyrir Strætó sem er 

einn stærsti aðilinn að kortinu. Mjög brýnt er að innleiða þessar breytingar 

sem fyrst og ná þannig betri sölu og notkun á kortinu. 

1.6

Skilgreina segla á höfuðborgarsvæðinu sem heild, kortleggja þá og 

markaðssetja með það að leiðarljósi að efla áfangastaðinn, fjölga 

gistinóttum, auka arðsemi ferðaþjónustunnar og dreifa álagi.

HBST, nágranna- 

sveitarfélög

Þessi aðgerð er að fyrirmynd frá Amsterdam og Brussel. Með því að 

endurnefna leiðir almenningssamgangna og merkja áhugaverða staði í jaðri 

borgarinnar og í nágrannasvetarfélögunum með skiljanlegum hætti fyrir 

erlenda gesti verður flæði gesta um stærra svæði auðveldað. Með þessari 

aðgerð er verið að létta á miðborg Reykjavíkur, dreifa ferðamönnum á 

áhugaverða staði á höfuðborgarsvæðinu og auðga upplifun þeirra, um leið er 

líklegt að dvöl þeirra lengist og tekjur aukist.

10 milljónir til þriggja 

ára. 

1.7

Efla Höfuðborgarstofu svo hún geti betur stutt við og markaðssett ört 

vaxandi ferðaþjónustu í Reykjavík. Í því sambandi verði kannaðir kostir og 

gallar þess að breyta rekstrarforminu í samstarfi einkaaðila og 

Reykjavíkurborgar.

MOF, Menningar- og 

ferðamálaráð

Með því að opna rekstarformið upp í svokallað PPP Public Private Parnetship 

gætu opnast leiðir til sparnaðar fyrir borgina. Þessi aðgerð gæti falið í sér 

aukna skilvirkni og víðtækari kostnaðarþátttöku haghafa ferðaþjónustunnar. 

Þetta módel hefur tekið við rekstri svokallaðra DMO (Destination 

Management Organization) stofnanna eins og Höfuðborgarstofu í flestum 

borgum Evrópu og Bandaríkjanna. 

Gæti sparað borginni 30 

til 50 milljónir á ári.

1.8

Tryggja að umferðarþungi sem skapast hefur með aukningu erlendra gesta 

í Reykjavík flæði sem skilvirkast í gegnum þrengri götur borgarinnar og í 

kringum hópferðamiðstöðar sbr. BSÍ, Reykjavíkurflugvöll og aðra 

sambærilega staði. Skoða þarf frekari takmarkanir á umferð stærri og 

millistórra bíla um ákveðin svæði borgarinnar en um leið að bæta og fjölga 

safnstæðum á sömu svæðum. Auknar heimildir og þyngri sektarákvæði 

verði fyrir bílastæðasjóð og lögreglu til að bregðast við misnotkun á þeim 

reglum sem settar verða í þessu samhengi. 

USK, HBST

Með því að takmarka og banna umferð með öllu á skilgreindum svæðum en 

um leið auðkenna og skerpa á reglum um safnstæði ætti flæði Hópferðabíla 

að batna til muna. Þessi aðgerð miðar að því að draga úr hættu og auka sátt 

borgarbúa í garð ferðaþjónustunnar. Með þessu er verið að tryggja að 

Hópferðabílafyrirtækin geti með sem auðveldustum og öruggustum hætti 

þjónað sínum viðskiptavinum í sátt við íbúa.

30 milljónir til fimm ára. 

FORGANGSAÐGERÐIR 
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1.9

Koma á laggirnar vöruþróunar- og nýsköpunarsjóði í samstarfi 

Reykjavíkurborgar, Nýsköpunarmiðstöðvar, fjármálastofnana, o.fl. aðila 

sem hefur það hlutverk að styðja frumkvöðla við að þróa nýmæli fyrir 

ferðamenn í Reykjavík utan háannar. Áherslur sjóðsins endurspegli fjórar 

stoðir og gildi Ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar.

MOF 

Vöruþróunar- og nýsköpunarsjóði er ætlað að gera aðilum kleift að sækja um 

styrk til að þróa viðskiptatæki í kringum afþreyingu og aðra nýsköpun í 

ferðaþjónustu innan borgarinnar. Komið hefur fram í viðtölum við erlenda 

gesti að þeim finnst vanta fleiri möguleika í afþreyingu og þeir eru tilbúnir að 

eyða auknum fjármunum í áhugaverðar vörur og þjónustu. Sjóður sem þessi 

gæti margfaldað framboð á vörum og þjónustu á nokkrum árum og er í raun 

nauðsynlegt millistig frá hugmyndarstigi að fjármögnun. Mörg tækifæri eru að 

nálgast fjármagn á almennum markaði en nánast engin tækifæri eru í boði til 

að fjármagna þróun hugmynda og viðskiptaáætlanna í ferðaþjónustu. 

10 til 20 milljónir á ári - 

skiptist á milli Rvk og 

samstarfsaðila. Borgin 

með 30% til 50% 

1.10

Móta rannsóknarstefnu og áætlun tengda ferðaþjónustu í Reykjavík til 

þriggja ára í senn og skilgreina þau gögn sem þurfa að liggja til grundvallar 

ákvarðanatöku. Í þessari aðgerð felst m.a. náið samstarf við 

háskólasamfélagið, einkaaðila, opinbera aðila og aðra um tölulegar 

upplýsingar, rannsóknir og reglulegar kannanir á helstu þáttum sem 

mikilvægt er að fylgjast með, þ.m.t. viðhorfi/þolmörkum ferðamanna og 

heimamanna.

HBST

Einn helsti akkilesarhæll þróunar í ferðaþjónustu er vöntun gagna. 

Ferðamálastofa hefur að mestu sniðgengið höfuðborgarsvæðið í rannsóknum 

sínum og gerð ferðaþjónustureikninga hjá Hagstofunni var hætt 2009. 

Höfuðborgarstofa hefur unnið svokallaðar brottfararkannanir að sumri og 

vetri og nýlega var unnin samfélagsleg þolmarkakönnun. Eftir stendur að  

rannsóknir til að skilja ferðaþjónustuna og þróun hennar eru af skornum 

skammti. Allir þeir sem vilja nýta gagnreynda þekkingu, áreiðanleg gögn og 

rannsóknir til grundvallar ákvarðanatöku í ferðaþjónustu þurfa að taka 

höndum saman og vinna áætlanir um gögn sem þurfa að liggja fyrir og 

rannsóknir sem þarf að framkvæma.

5 milljónir á ári 

1.11

Samræma stefnur og aðgerðir um miðborgina sem taki mið af einstöku 

hlutverki hennar sem fjölsóttasti ferðamannastaður landsins. Stefnan taki 

m.a. til fegrunar, hreinsunar, öryggismála, umhverfis- og borgargæða og 

skerpi einnig á umgjörð rekstraraðila og húseigenda, s.s. með ákvæðum um 

ábyrgð á útliti fasteigna, hreinsun, opnunartíma o.fl. Aðkoma 

Höfuðborgarstofu að öllu sem snertir málefni miðborgarinnar sé tryggð.

USK, MOF

Miðborgin er fjölsóttasti ferðamannastaður á Íslandi. Það er því mikilvægt að 

Höfuðborgarstofa sé með í ráðum þegar ákvarðanir sem tengjast miðborginni 

eru teknar. Leiðarljósið er samhæfing aðgerða og að samfélag íbúa og gesta 

þróist á jákvæðan hátt. 

Kostnaðarlaus aðgerð

1.12

Styðja við hafsækna ferðaþjónustu m.a. með stórbættri aðstöðu fyrir 

ferðaþjónustutengda starfsemi í Gömlu höfninni. Efla Sjóminjasafnið sem 

hliðið að gömlu höfninni og Grandanum. 

 USK, HBST, 

Faxaflóahafnir

Gamla höfnin er eitt skemmtilegasta svæðið í miðbænum og lífið sem hefur 

skapast í kringum hvalaskoðunina, söfnin, veitingastaðina og tengda verslun 

hefur umbreytt þessu svæði á örfáum árum. Það er mikilvægt að þessi gróska 

og kraftur fái stuðning til að halda áfram í þessum náttúrulega en kröftuga 

vexti. 

1.13

Auka samstarf við Faxaflóahafnir svo hámarka megi framlegð af 

heimsóknum skemmtiferðaskipa m.a. með því að Reykjavík verði skiptihöfn 

fyrir áhafnir og gesti og dreifa megi sem best álagi á innviði borgarinnar. 

Einnig verði settar kröfur um umgengni og umhverfisvernd í tengslum við 

heimsóknir skemmtiferðaskipa og miða þar við þá aðila erlendis sem best 

þykja hafa útfært slíkar kröfur.

HBST, Faxaflóahafnir

Komið verði á auknu samstarfi milli Höfuðborgarstofu og Faxaflóahafna um 

markaðsetningu Reykjavíkur sem heilsársáfangastaðar. Skoða þarf leiðir til að 

umbuna skipum fyrir lengri dvöl og komu utan háannar. Faxaflóahafnir skoði 

að taka upp markaðsgjald á hvern farþega sem færi í áframhaldandi 

markaðsamstarfs Reykjavíkur sem áfangastaðar utan háannar. Í þessu 

samstarfi verði tekin umræða um umhverfisvernd og hvergi slakað á 

umgengiskröfum. 

Gæti aflað borginni 20 til 

100 milljónir í 

markaðstarf og 

framkvæmda til úrbóta 

tengdri hafsækinni 

ferðaþjónustu

Miða við þá 

áfangastaði 

sem eru með 

hæstar kröfur

1.14

Setja umhverfisgæði í borginni og markvissa þróun og kynningu á Reykjavík 

sem grænum áfangastað í forgang. Gestir borgarinnar hafi aðgang að 

umhverfisvænum samgöngum. Haldið verði áfram að bæta aðstöðu fyrir 

gangandi og hjólandi í borginni.

Græn orka og umhverfisgæði eru eitt sterkasta gildið í ímynd Reykjavíkur og 

sýnileiki þess er mikilvægur fyrir okkur öll og komandi kynslóðir. Gestir 

borgarinnar verða að upplifa það að borgin og hagaðilar í ferðaþjónustu gangi 

í takt þegar kemur að umhverfisvernd og -gæðum. Þannig þarf 

umhverfisvænn ferðamáti að hafa forgang í ferðmálastefnu borgarinnar. 

Kynna þarf vel hjólareiðaáætlun og stefnur sem settar eru fram þar. Einnig 

þarf að vinna áfram með flokkun sorps, þrifum á borgarlandi og öðrum 

þáttum sem koma að grænni upplifun. 

1.15

Setja upp sölugátt á visitreykjavik.is m.a. til að gera notendum kleift að 

bóka þar sem flest tengt heimsókn til Reykjavíkur og kaupa miða á 

viðburði.

Farið verði í samningsútboð um sölu á vörum og þjónustu í gegnum 

visitreykjavik.is . Um það myndu gilda sambærilegar grunnreglur og um 

samningsútboð upplýsingamiðstöðvarinnar um sjálfstæði söluaðila.  

Gæti skaffað HBST 

talsverðar tekjur 

1.16

Styrkja vörumerkið Reykjavík með sérstakri aðgerðaáætlun sem felur m.a. í 

sér að aðalflugvöllur Íslands verði kenndur við Reykjavík og mörkunin 

„Reykjavík Loves“ verði innleidd í kynningarstarfi helstu samstarfsaðila 

borgarinnar í ferðaþjónustu.

Unnið verði markvisst að því með hagaðilum að „hlið“ Reykjavíkur fá ásýnd 

gestrisni með Reykjavik Loves merkingum. Þá er sérstaklega verið að skoða 

Leifstöð, BSÍ og Flugvöllinn í Reykjavík og aðra þá staði sem eru fyrstu 

viðkomustaðir erlendir gesta til borgarinnar. 

10 milljónir
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1.17
Vekja athygli á mikilvægi gæðastarfs og hæfni í ferðaþjónustu og styðja við 

fjölgun þeirra fyrirtækja sem hafa gæðavottun og/eða eru í Vakanum. 

Gæði og hæfni í ferðaþjónustu á Íslandi skiptir miklu þegar kemur að 

fagmennsku og arðsemi. Mikilvægt er að borgin finni leiðir til að styðja við 

aukin gæði og hæfni á þann hátt sem fært þykir. Meta skuli leiðir til þess 

innan borgarinnar í samvinnu við ferðaþjónustufyrirtæki og opinbera aðila

1.18

Stuðla að sjálfbærni og siðferði í ferðaþjónustu með skilgreiningu 

Alþjóðaferðamálastofnunarinnar að leiðarljósi þannig að komandi kynslóðir 

séu hafðar í huga í uppbyggingu ferðaþjónustu í landi höfuðborgarinnar.

Staðlar Alþjóðaferðamálastofnunarinnar minna okkur á gildi þess að 

umgangast auðlindir með komandi kynslóðir í huga.

1.19
Bregðast við svartri atvinnustarfsemi og skattsvikum og stuðla að 

heilbrigðri samkeppni á markaði og aukinni arðsemi.

Stuðla að vitundarvakningu um góða starfshætti í ferðaþjónustu og vinna 

markvisst með opinberum aðilum til að draga úr svartri starfsemi og 

skattsvikum. 

1.20

Vekja athygli á mikilvægi og þýðingu ferðaþjónustu fyrir hagkerfi og 

þjónustuframboð í Reykjavík og gera sýnilegt þannig að íbúar fái 

upplýsingar og tilfinningu fyrir mikilvægi greinarinnar.

Þarna er verið að vísa til vitundarvakninar eða auglýsingaherferð með 

haghöfum á  „Tourism Matters“ forsendum. Kynna samfélaginu hvað 

ferðaþjónustan skilar samfélaginu í beinum og óbeinum tekjum sem og 

auknum lífsgæðum og fjölbreytni í borginni. 

5 milljónir 

3



Meginstef Aðgerðir Ábyrgð
Framkvæmd/ 

Samstarfsaðilar
Nánari skýring á aðgerð Áætlaður kostnaður Tími

Afrakstur/ 

Væntingar um 

niðurstöður

Staða

2

2.1 Tónlist
Styðja við vöruþróun og þróun þjónustu sem tengist þemaferðum í 

samhengi við tónlist og tónlistaviðburði, m.a.  „pakka“ og námskeið.
MOF Útón, einkaaðilar

Tengja saman hagsmunaaðila s.s. Útón/Hörpu og fyrirtæki sem hafa áhuga á 

að bjóða upp á tónlistarsögulega upplifun á höfuðborgarsvæðinu.

2.2 Setja upp Bjarkarsýningu í Reykjavík. MOF Sviðstjóri MOF 
Vinna með Björk og tengdum aðilum að því að koma upp sýningu eða 

sköpunarsetri sem m.a. gæti byggt á sýningu Museum of Modern Art á ferli 

Bjarkar Guðmundsdóttur. 

Þarfnast úttektar

2.3
Bókmenntir og 

saga

Skapa samstarfsvettvang Bókmenntaborgar, bókasafna, útgefenda, 

bókabúða og fleiri til að kynna bókmenntir fyrir erlendum ferðamönnum. 

Orðlistamiðstöð sem komið verður á fót í Grófarhúsi þjóni einnig sem 

kynningargátt gagnvart erlendum gestum í borginni.

MOF
Bókmenntaborgin, 

útgefendur 

Þarna er hugmyndin að tengja saman merka höfunda, bækur við staði í 

borginni og tengja merkingar Bókmenntaborgarinnar alveg inn í bókabúðirnar 

þar sem bækur þessu tengdar væru í sérmerktum hillum eða framsetningum. Í 

merkingum Bókmenntaborgarinnar væru innlendir og erlendir gestir hvattir til 

að fara í bókabúð og kynna sér viðkomandi efni. 

2 milljónir á ári 

2.4
Fjölga menningarmerkingum í borginni sem eru aðgengilegar fyrir erlenda 

ferðamenn

Bókmenntaborgin, 

menningarmerkinga-

hópur

USK 
Kortleggja menningarmerkingar og samræma. Fjölga þar sem á við með það 

að leiðarljósi að erlendir gestir sjái hvað er áhugavert og hvað það er langt 

þangað. 

3 milljónir

2.5 Hönnun 
Vinna með Hönnunarmiðstöð Íslands að því að kynna Reykjavík sem 

áhugaverða hönnunarborg.
MOF, USK

MOF, 

Hönnunarmiðstöð
Kortleggja hagsmunaaðila og skilgreina aðgerðir sem hægt er að fara í.

2.6
Vinna með Hönnunarmiðstöð við að efla HönnunarMars sem alþjóðlegan 

viðburð
MOF, USK

Gera Hönnunarmars sýnilegri í viðburðadagatali Reykjavíkur - Reykjavík 

Festival City. Ein af stóru borgarhátíðunum.

2.7
Viðburðir og 

hátíðir

Höfuðborgarstofa komi að mati á umsóknum og tillögum um styrki til 

hátíða úr Borgarhátíðarsjóði út frá áherslum ferðamálastefnu borgarinnar
MOF MOF, HBST

Með þessu móti getur Höfuðborgarstofa komið á framfæri áherslum sem 

unnið er með í ferðamálastefnu og gildum borgarinnar.

2.8
Efla vitund borgarbúa og erlendra ferðamanna um viðburðadagatal 

visitreykjavik.is/reykjavik.is.
HBST UTD

Halda kynningarherferð á viðburðadagatali visitreykjavik.is/reykjavik.is sem 

aðaldagatali fyrir erlenda ferðamenn og íbúa í Reykjavík. Kynningarherferð 

verði beint að viðburðahöldurum, upplýsingaveitendum, ferðamönnum og 

íbúum.

1.500.000 2016

2.9 Efla hátíðahald sem ferðahvata í vöruúrvali ferðasala. HBST

Leiða saman og koma á samstarfi ferðaþjónustuaðila og hátíðarhaldara um 

vöruþróun ferðapakka og námskeiða í kringum stærstu viðburði. Vinna 

hátíðardagatal og gefa út með góðum fyrirvara.

2.10
Vinna að stofnun samráðsvettvangs stærri hátíða borgarinnar til að efla 

gæði hátíða og starfsumhverfis þeirra
HBST USK 

Skilgreina kríteríu fyrir stærri hátíðir. Hafa samband við hátíðir og halda 

reglulega fundi.

2.11

Unnið verði að því með deildum borgarinnar sem koma að leyfisveitingum 

vegna hátíða og viðburða í borginni að efla upplýsingagjöf til rekstaraðila 

svo tryggja megi að vöxtur á þeim vettvangi verði í sátt við  nær samfélagið 

hvort sem átt er við íbúa eða rekstraraðila

USK
Heilbrigðiseftirlit 

Reykjavíkur
Taka saman upplýsingar, finna þeim stað á reykjavik.is og koma á framfæri.

2.12
Söfn, sýningar 

og upplifun

Komið verði upp náttúruvísindasýningu í Reykjavík þannig að gestir 

borgarinnar geti fræðst um náttúru og auðlindir landsins.
MOF, SEA

Menntamála- 

ráðuneytið

Fylgja eftir hugmyndum um að setja upp náttúruvísindasýningu í Perlunni eða 

á öðrum vænlegum stað.

2.13
Fjölga fræðslu- og upplifunarmöguleikum í söfnum fyrir börn og fjölskyldur 

s.s. með þróun miðlunar innan safna borgarinnar og með tilkomu nýrra 

safna t.d. sjávardýrasafns, vísindasafns o.fl.

MOF

2.14 Auka upplifun gesta á söfnum í gegnum þátttöku og sviðsetningar Borgarsögusafn, HBST

2.15

Gera reglulegar og ítarlegri kannanir á viðhorfum og upplifunum erlendra 

gesta í söfnum og sýningum í borginni og nýta niðurstöður kannana svo 

þróa megi þau sem enn sterkara aðdráttarafl

HBST MOF
Liður í rannsóknarstefnu: útfæra og samræma samanburðarkannanir sem 

lagðar eru fyrir ferðamenn á söfnum og sýningum reglulega.

2.16

Skilgreina og markaðssetja sérstaklega menningarmiðju Reykjavíkur 

(Reykjavik Cultural District) og koma á samstarfi menningarstofnana, 

skipuleggjenda viðburða og annarra hagsmunaaðila í menningarstarfi.

HBST, söfn

2.17
Hafa rými fyrir sögustundir með Íslendingum fyrir erlenda ferðamenn á 

bókasöfnum (Meet an Icelander)
MOF, söfn

2.18 Markaðir Einfalda regluverk fyrir matarmarkaði USK, SEA

2.19
Útbúa skýrar og aðgengilegar upplýsingar til að einfalda þátttöku og 

uppsetningu á mörkuðum m.a. skoða einföldun leyfa o.fl.
USK Taka saman upplýsingar, finna þeim stað á reykjavik.is og koma á framfæri.

2.20
Koma á fót viðurkenningu fyrir framúrskarandi veitingastað ársins sbr. 

Njarðarskjöld og Freyjusóma
HBST Félagasamtök

Skipuleggja í samráði við félag hótel- og veitingamanna SAF, Kokkalandslið, 

Félag íslenskra matreiðslumeistara o.fl.

MENNINGARBORGIN
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Meginstef Aðgerðir Ábyrgð
Framkvæmd/ 

Samstarfsaðilar
Nánari skýring á aðgerð Áætlaður kostnaður Tími

Afrakstur/ 

Væntingar um 

niðurstöður

Staða

3

3.1
Vetrar- 

stemning

Færa Vetrarhátíð í Reykjavík framar (lok janúar) og þróa stóran 

ljósatengdan árlegan viðburð tengdan henni
HBST

Markmiðið er að Vetrarhátíð marki lok jólatímabilsins. Stór ljósatengdur 

viðburður á Vetrarhátíð (sbr. Reykjavíkurmaraþonið á Menningarnótt) gæti 

verið ljósahlaup.

3 milljónir

3.2
Leggja áherslu á vöruþróun sem tengist vetrarstemmingu, rómantík og 

upplifun s.s. veðurbingó, sjósund, vetrarhjólreiðar, hreystigöngur 

(stormhike), o.fl.

HBST, USK
Ferðaþjónustu- 

fyrirtæki

Standa fyrir hvatningu og stuðningi til ferðaþjónustufyrirtækja varðandi 

vöruþróun sem tengist vetrarstemningu.

3.3 Gera vetrarútfærslu á Torg í biðstöðu  verkefninu út frá vetrarstemningu USK
Skapa líf og vetrarstemningu á torgum miðborgarinnar. Skilgreina verkefni og 

framkvæmd
15 milljónir

3.4
Hvetja veitingahús, hótel, bari o.þ.h. til að skapa vetrarstemningu 

utanhúss, t.d. með hitalömpum, teppum, eldstæðum, þar sem við á, 

o.s.frv. m.a. með því að gera aðgengilegar upplýsingar þar um.

USK, HBST Fundir með hagsmunaaðilum og vinna við leiðbeiningar.

3.5 Komið verði upp útiskautasvelli í miðborginni. USK Rekstraraðili
Gert er ráð fyrir að rekstraraðili kosti skautasvellið og borgin sjái um lokanir, 

rafmagn o.þ.h.
3 milljónir

3.6
Einkaaðilum verði boðið að koma upp skautaleigu í Ráðhúsinu þegar 

Tjörnina leggur.
Ráðhús Rekstraraðili Útbúa aðstöðu í Ráðhúsi fyrir skautaleigu.

3.7 Jólaborgin             
Ljósa- og aðventutíðin í Reykjavík hefjist með aðventuhátíð um miðjan 

nóvember og endi í lok janúar með Vetrarhátíð í Reykjavík. 
USK, HBST

MOF, USK, 

hagsmunaaðilar
Engin bein kostnaðaraukning - í raun bara skilgreining á tímabili 

3.8
Vinna markvisst í að efla viðburði og hátíðir á tímabilinu s.s. Gamlárshlaup 

ÍR, þrettándabrennur o.fl.  þannig að þeir verði aðgengilegir erlendum 

gestum. 

MOF, ÍTR 
Íþróttafélög í 

borginni 

Gera opna almenningsíþróttaviðburði meira áberandi í viðburðardagatali 

Reykjavíkurborgar 

3.9
Skreytingar og lýsing í borginni verði aukin með áherslu á fyrsta flokks 

hönnun með lengingu tímabilsins í huga. 
USK USK 

Hanna og fara í samráð um útfærslu og auking á kostnaði gæti verið, ákveðinn 

upphafskostnaður og svo viðhald. Þetta fjármagn bætist við það sem fyrir er.

20 milljónir 2016 og svo 

5 milljónir á ári

3.10

Þróa jólasvæði s.s. Jólaland í Laugardal og Árbæjarsafn. Skilgreina betur 

hlutverk Árbæjarsafns, Viðeyjar, Laugardalsins (jólaland), Grasagarðsins og 

fleiri staða í jóla- og friðarupplifun í Reykjavík.

USK, MOF Hverfastöðvar, HBST Skipulagning, samráðsfundir og fjármögnun á hverju svæði fyrir sig. 5 milljónir á hvert svæði

3.11
Gera þemakort af jólasvæðum á höfuðborgarsvæðinu með upplýsingum 

um staðsetningu og fjarlægð frá miðbæ.
HBST

Sveitarfélög í SSH, 

hagsmunasamtök  

Skilgreina jólasvæði á höfuðborgarsvæðinu. Unnið að forskrift Reykjavík Loves 

þemakortanna. Íslensk og ensk útgáfa.
1.500.000

3.12 Norðurljós Koma upp aðstöðu til norðurljósaskoðunar á höfuðborgarsvæðinu ÍTR, USK

Hópferðaskipu- 

leggjendur, 

ferðaskrifstofur 

Skilgreina, velja og koma upp aðstöðu fyrir norðurljósaútsýnisstaði innan 

borgarlandsins / höfuðborgarsvæðisins t.d. Kjalarnes, Skálafell, Bláfjöll, 

Grótta, Álftanes, Heiðmörk og/eða í Viðey. Kanna samstarfsfleti við einkaaðila 

um notkun á eignum borgarinnar og nágrannasveitarfélaga sbr. sundlaugum, 

skíðasvæðum (lyftur), o.fl. í vöruþróun á norðurljósaferðum á 

höfuðborgarsvæðinu.

Kostnaður fer eftir 

umfangi 

3.13
Skipulag og 

samgöngur

Stuðla að aukinni útiveru og auknum lífsgæðum borgarbúa og gesta á 

vetrum, t.d. með skjólveggjum, hita í gangstígum, 

yfirbyggingum/markísum, hitalömpum, o.s.frv.

USK, HBST
Hótel, Miðborgin 

okkar, rekstraraðilar
Vinna þarf leiðbeiningar fyrir rekstraaðila og halda fundi með þeim. 

3.14
Hafa göngu- og hjólastíga vel færa til notkunar allt árið með því að sanda, 

moka o.s.frv.
USK, SSH Það er unnið að þessu núna, auka fjármagn í þetta og þannig auka við. 

3.15
Viðburðir og 

vöruþróun

Fjölga friðartengdum viðburðum t.d. tengdum Friðarsúlunni og Friðarsetri 

Reykjavíkur.
HBST

MOF, Friðarsetur 

Reykjavíkur, 

Mannréttinda- 

skrifstofa

Skipa hóp sem kortleggur raunhæf sóknarfæri.

3.16
Stuðla að vetrartískusýningum  „open air“ allt árið um kring með áherslu á 

íslenska hönnun
HBST

Íslensk vörumerki í 

fatahönnun með 

áherslur á 

vetrarfatnað

Gæti verið liður í Vetrarhátíð eða Hönnunarmars.

VETRARBORGIN
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Meginstef Aðgerðir Ábyrgð
Framkvæmd/ 

Samstarfsaðilar
Nánari skýring á aðgerð Áætlaður kostnaður Tími

Afrakstur/ 

Væntingar um 

niðurstöður

Staða

4

4.1
Jarðvarmi / 

Geothermal

Vinna vöruþróun í sundlaugunum á höfuðborgarsvæðinu þannig að þær 

einkennist af fjölbreytni og hverri laug verði sköpuð áhugaverð sérstaða.
ÍTR, HBST

Nágranna- 

sveitarfélög
Skipa hóp sem vinnur hugmyndir að vöruþróun og sérstöðu sundlauga.

4.2 Halda áfram að efla og þróa Nauthólsvík sem baðstað og áfangastað ÍTR, USK, HBST Orkuveitan?
Lengri opnunartími? Tengja við fræðslu um jarðhita og koma betur á framfæri 

sem must see áfangastað í Reykjavík.

4.3 Heilsulífstíll Merkja og auglýsa betur göngu- og hjólaleiðir á íslensku og ensku USK, HBST
Nágranna- 

sveitarfélög

Kynna þemahringi sem voru settir upp í öllum sveitarfélögum á hbsv í 

tengslum við hjólakortið Reykjavík loves cycling. Þróa sambærilega 

þemahringi með gönguleiðum. Upplýsingar aðgengilegar á vef í tengslum við 

hjólreiðaáætlun á ensku og íslensku, öll mál sem varða hjólreiðar í borginni á 

einum stað. 

4.4
Gera ferðamönnum aðgengilegt að iðka íþróttina sína t.d. með því að 

tengja saman áhugasama við hlaupahópa, hjólahópa, sjósundshópa 

heimamanna o.s.frv.

ÍTR, HBST
Íþróttafélög, 

íþróttahópar

Hafa samband við skipulagða íþróttahópa og bjóða þátttöku í verkefninu. 

Ákveða gjald, greiðsluleið og praktík. Kynna vel gegnum miðla 

Höfuðborgarstofu.

4.5
Græni 

trefillinn

Gera náttúruna og útivistarsvæði í nágrenni borgarinnar enn aðgengilegri 

s.s. með bættum almenningssamgöngum auk þess sem áhugaverðar nýjar 

hugmyndir (d. Esjukláfur) fái brautargengi hjá  Reykjavíkurborg.

USK, HBST

Strætó, Esjuferja, 

einkaaðilar, Snorri 

Sigurðsson 

líffræðingur hjá USK

Kortleggja vænlegar stoppistöðvar fyrir strætó á Græna treflinum. Funda með 

strætó um framboð á ferðum. Fylgja eftir ferli með kláf. USK/HBST setji niður 

tillögur að betri nýtingu á Græna treflinum.

4.6 Íþrótta- borgin
Koma á fót samstarfshópi lykilaðila í Laugardal, ÍTR, Egilshallar o.fl. á 

vettvangi Ráðstefnuborgarinnar til að ná alþjóðlegum íþróttaviðburðum til 

Reykjavíkur.

MIR, HBST
ÍTR, íþróttafélög, 

nágranna- 

sveitarfélög

Byggja á eldri samstarfshóp um alþjóðlega íþróttaviðburði og kortleggja og 

vinna í raunhæfum markmiðum.

4.7
Heilsutengd 

ferðaþjónusta

Skoða möguleika á að klasasamstarf Iceland of Health þróist í sömu átt og 

Meet in Reykjavík (Heal in Reykjavík)
Iceland of health HBST

Fela Meet in Reykjavík að þróa þetta verkefni nánar í átt að svipuðu formi og 

MiR.

4.8
Friður og 

slökun

Lengdur verði opnunartími ákveðinna sundlauga og/eða opna tækifæri fyrir 

einkaaðila að leigja aðstöðu af borginni með kyrrðarupplifun í forgrunni s.s. 

samflot, tenging við norðurljós o.fl.

ÍTR
SEA, HBST, 

einkaaðilar

Skilgreina hvaða sundlaugar henta best fyrir lengri opnunartíma og til útleigu 

á aðstöðu út frá markmiðum um kyrrðarupplifun.
Fá tölur frá ÍTR

HEILSUBORGIN
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Meginstef Aðgerðir Ábyrgð
Framkvæmd/ 

Samstarfsaðilar
Nánari skýring á aðgerð Áætlaður kostnaður Tími

Afrakstur/ 

Væntingar um 

niðurstöður

Staða

5

5.1
Ráðstefnur og 

borgarlíf

Reykjavíkurborg haldi áfram að vera helsti bakhjarl Meet in Reykjavík og 

þar með tryggja áframhaldandi markaðssetningu til betur borgandi gesta 

sem dreifast jafnt yfir allt árið.  

MOF, Borgarráð
MIR, Samstarfsaðilar 

verkefnisins 

Meet in Reykjavík verkefnið einblínir á markaðstarf sem lýtur að því að fá 

betur borgandi gesti til borgarinnar. Þegar fjölgun ferðamanna sem sækja 

Reykjavík heim er orðin jafn mikil og raun ber vitni er rík ástæða til að beina 

markaðsaðgerðum mestu leyti að gestum með meiri arðsemi á hverja 

gistinótt og betri dreifingu yfir árið. 40 milljónir á ári 

5.2
Reykjavíkurborg taki ríkan þátt í og styðji við umgjörð um Ambassador 

klúbb Meet in Reykjavík og borgarstjóri verði verndari verkefnisins.
MOF, Borgarráð, MIR

Skráðir sendiherrar 

MIR

Öflug þátttaka Reykjavíkurborgar mun skapa sterkari umgjörð um verkefnið 

og þar með auka slagkraft þess enn frekar meðal þeirra rúmlega eitt hundrað 

skráðu Ambassadora Meet in Reykjavík. Hér eru  gríðarleg tækifæri og 

verðmæti í húfi og til samanburðar hafa borgir eins og Glasgow (rekur 47 

milljón punda tekjur til starfsemi Ambassador verkefnisins á síðasta ári) og 

Melbourne náð miklum fjárhagslegum árangri með kröftugu starfi á þessu 

svið.

Þátttaka í árlegri

 móttöku til 

heiðurs 

Ambassadorum

plús Þátttaka 

borgarstjóra

5.3
Tengja Reykjavík City Card við grunnskráningarpakka ráðstefnugesta og 

kosta inn sem hluta af ráðstefnugjaldi.
MIR, HBST

Ráðstefnu- 

skrifstofur 

MIR og HBSt starfi saman að því að ráðstefnuskipuleggjendur kaupi Gestakort 

Reykjavíkur inn í ráðstefnupakka í Reykjavík. Þannig eykst virði ráðstefnunar 

fyrir þá sem þær sækja um leið og menningarneysla eykst í Reykjavíkurborg 

ásamt hvata til notkunar á umhverfisvænni samgöngumáta.

0 kr. (mögulegur 

afsláttur á kortum á 

meðan á innleiðingu 

stendur)

5.4
Kortleggja heita reiti (wifi hot spots) í Reykjavík og þá sérstaklega í 

nágrenni við ráðstefnusvæði.
MIR, HBST SAF 

MIR, HBSt og SAF vinni að Reykjavik Loves Wifi í samvinnu við símafélögin og 

aðra haghafa. Bæta merkingar á „hot spots“ og almennar upplýsingar um 

staðsetningar bæði í prentuðum upplýsingamiðlum sem og digital/vef.

Kostnaður væri um 

1.500.000,- sem hægt er 

að fjármagna með 

auglýsingum 

5.5
Auka sýnileika Reykjavíkur sem ráðstefnuborgar í Leifsstöð og gera 

ráðstefnuhöldurum/þjónustuaðilum kleift að mæta gestum sínum í 

Leifsstöð með faglegri móttöku og merkingum.

MIR
Isavia, Ráðstefnu- 

skrifstofur

Hér væri bæði um virðisaukandi þjónustu við ráðstefnuhaldara að ræða sem 

og styrkingu á gæðum og mörkun á áfangastaðnum Reykjavík sem 

ráðstefnuborg á heimsmælikvarða.

Kostnaður hjá 

ráðstefnuhöld.

afsl. Frá Isavia

5.6
Setja upp varanlegar merkingar (fána/digital skjái/skilti) í nágrenni Hörpu 

og miðbæ Reykjavíkur sem marki Reykjavík sem „Reykjavík Conference 

City“.

MIR, HBST
Framkvæmdasvið 

Reykjavíkurborgar

Þetta legði grunninn að því að bæði íbúar Reykjavíkur og allir gestir sjái 

Reykjavík sem ráðstefnuborg og styðji þar með við langtíma mörkun 

borgarinnar sem ráðstefnuáfangastað á heimsmælikvarða.

500.000-1.500.000 kr. á 

ári

5.7 Útbúa miðlægan gagnagrunn um MICE tengda viðburði MIR, HBST
Skipuleggjendur 

hátíða í borginni 

MIR og HBSt tengi saman viðburðadagatal Reykjavíkurborgar við gagnaveitur 

MIR (Event Calendar) þannig að ráðstefnuhaldarar geti skoðað hvað er 

framundan í borginni og skipulagt ráðstefnur í kringum stórhátíðir í Reykjavík. 

Þannig aukið upplifun ráðstefnugesta. 

5.8

Samvinna við 

ráðstefnu- 

haldara

Framkvæma reglulegar viðhorfskannanir á meðal ráðstefnugesta til að 

styrkja ákvörðunartöku grunn varðandi markaðssetningu og vöruþróun.
MIR

Ráðstefnu- 

skrifstofur 

Byggja upp og tryggja samanburðarhæfni yfir lengri tíma, bæði  til að meta 

punktstöðu á hverjum tíma fyrir sig ásamt því að fylgjast með breytingum og 

þar með þeim mögulegum áhrifum sem nýjungar/breytingar leiða af sér.

500.000,- kr. á ári

5.9
Grænar 

ráðstefnur

Kynna Reykjavík sem mjög umhverfisvænan áfangastað og koma á 

framfæri bæði í tengslum við markaðssetningu á ráðstefnum sem og til 

almennra ferðamanna.

USK, MIR, HBST
Umhverfisráðu- 

neytið ofl 

Hér væri hægt draga saman sterka tölfræði um stöðu og árangur Reykjavíkur í 

umhverfismálum ásamt því að hlutfall endurnýtanlegrar orku á Íslandi er það 

hæðsta sem finnst. Þessu pakkað inn ásamt td. árangri í „Scandinavian 

Sustainability Index“ væri mjög sterkur markaðslegur punktur á sama tíma og 

það stuðlaði að áframhaldandi athygli og árangri á þessu sviði

Gæti rúmast innan 

núverandi ramma 

ábyrgðaraðila en snérist 

meira um skipulag og 

vilja

5.10
Þróa staðal um grænt ráðstefnuhald og hvetja ráðstefnuhaldara til að taka 

þátt í þeim staðli sem yrði fyrir valinu af Reykjavíkurborg, 

Höfuðborgarstofu og MIR

MIR, HBST
Hér eru nokkrir möguleikar til staðar eins og ISO, Sustainable Certification 

(Earthcheck), Scandinavian Sustainability Index o.s.frv.

500.000,- kr. - 1.500.000 

kr. á ári

5.11 Vöruþróun

Kynna fyrir ferðaþjónustufyrirtækjum yfirlit yfir viðburði Reykjavíkur og 

stærstu ráðstefnur framundan og hvetja til markvissrar vöruþróunar og 

kynningar á þjónustu og ferðum tengdum þeim.

MIR, HBST SAF ofl 

MIR og HBSt boði til kynningarfunda einu sinni ári þar sem kynnt væri 

jafnfætis hátíðardagatal komandi árs og þá um leið stærstu ráðstefnur 

komandi árs. Á fundinum væru ferðaskipuleggjendur hvattir til vöruþróunar 

og að skipuleggja ferðir í kringum stórar ráðstefnur og viðburði.

200.000 kr. - 500.000 kr 

á ári 

5.12

Vinna í því að fá ráðstefnugesti til þess að koma aftur til Reykjavíkur á eigin 

vegum með fjölskyldu og vinum með markvissum aðgerðum s.s. 

kynningarefni á ráðstefnum sem verði gert hluti af ráðstefnugögnum þar 

sem því er við komið.

MIR, HBST

Afhenda gestum sérstakan Meet in Reykjavik upplýsingapakka við 

komu/skráningu sem væri hannaður og framsettur með það að leiðarljósi að 

opna auga þeirra sem koma á ráðstefnu í Reykjavík fyrir því að  velja Reykjavík 

sem framtíðaráfangastað.

5.13

Búa til hvatakerfi fyrir ráðstefnur sem vilja/geta komið yfir háveturinn 

(nóvember - febrúar) til að gera álitlegra að koma á þessum tíma og skapa 

hvata til að færa ráðstefnur inn á þennan tíma af jaðartímum sem eru 

vinsælli.

 MIR, HBST
Sundlaugar, strætó, 

söfn, 

Hér gæti td. verið um að ræða aðgang að sundlaugum, söfnum, 

almenningssamgöngum, Höfða, ráðhúsi o.s.frv. ásamt almennum stuðningi 

við auglýsingar ráðstefnuhaldara til eigin meðlima sem MIR getur aðstoðað 

við með endurnýtanlegu markaðsefni sem hægt er að aðlaga að nafni hverrar 

ráðstefnu fyrir sig á auðveldan og ódýran máta.

Afslættir (sem í 

einhverjum tilfellum 

væri tapaðar mögulegar 

tekjur)

RÁÐSTEFNUBORGIN
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Meginstef Aðgerðir Ábyrgð
Framkvæmd/ 

Samstarfsaðilar
Nánari skýring á aðgerð Áætlaður kostnaður Tími

Afrakstur/ 

Væntingar um 

niðurstöður

Staða

5.14

Byggja upp sértæka nálgun á „Sport í Reykjavík“ með samstarfshópi 

lykilaðila í Laugardal, ÍTR, Egilshallar o.fl. á vettvangi Ráðstefnuborgarinnar 

til að stuðla að komu alþjóðlegra íþróttaviðburða til Reykjavíkur.

MIR, HBST

ÍTR, ÍSÍ, ÍBR,  

íþróttafélög og 

sérsambönd,  

nágrannasveitar- 

félög

Framleiða sértækt markaðsefni sem samanstandi af almennum upplýsingum 

um innviði og aðstöðu, myndefni og sértækt markaðsmyndband „Sport in 

Reykjavík“ sem byggi á fjölbreyttum íþróttaviðburðum (nýjasta efnið frá 

smáþjóðaleikunum og evrópumóti í hópfimleikum). Vinna sameiginlegan 

ramma sem styðji við greiningu á þeim möguleikum sem eru til staðar (tími og 

aðstaða) og pörun á mögulegum viðburðum sem passa út frá því (ásamt því 

að skapa verðmæti fyrir viðkomandi gestgjafa, innviði og Reykjavíkurborg í 

heild sinni).

5.15

Hefja uppbyggingu á „ráðstefnuskógi“ í borgarlandinu sem væri boðin fram 

til annars vegar kolefnisjöfnunar á ferðum ráðstefnugesta (frjáls framlög 

skipuleggjenda og gesta) sem og fyrir stærri hópa sem vilja skapa „legacy“ á 

áfangastaðnum og skilja eftir sig marktækt jákvætt fótspor.

MIR, HBST
Skógræktarfélög, 

Skógrækt Ríkisins

Hér væri tækifæri á að tengja við fjölbreytta og jákvæða PR viðburði, sýna 

uppbyggingu og þróun skógarins, samfélagsmiðla herferðir, vefmyndavélar, 

upplýsingar um samanlögð jákvæð áhrif o.s.frv. o.s.frv.

Frjáls framlög 

ráðstefnuhal. og 

ráðstefnugesta - landið  

framlag borgarinnar

5.16

Gera upplýsinga App eða farsímavef sem miðlaði öllum helstu upplýsingum 

um Reykjavík til ráðstefnugesta á aðgengilegan og auðveldan máta (kynnt 

fyrir ráðstefnugestum strax við móttöku ráðstefnugagna)

MIR, HBST

Ráðstefnus- 

krifstofur, 

fjölbreyttir 

þjónustuaðilar 

ásamt 

tæknifyrirtækjum

Í viðkomandi Appi eða upplýsingaveitu væri td. hægt að hafa: 

Rvk City Card væri hægt að kaupa rafrænt, upplýsingar um staðsetningar og 

mögulega niðurhalanlegt kort af Reykjavík, ýta fram tækifærum í nágrenni 

notanda, hýsa fjölbreytt kort eins og þemakort, og kort sem vísa á t.d. söfn, 

áhugaverða staði, veitingahús og bari, hefði fjölbreyttar aðgangs og 

opnunarupplýsingar, viðburðadagatal, strætóupplýsingar, upplýsingar um 

hvað er að gerast í Reykjavík í kvöld/vikunni ásamt fjölda annarra áhugaverðra 

upplýsinga.

Grunnkostnaður upp á 

um 5 milljónir og 

töluvert vinnuframlag / 

kostnaður við að 

viðhalda upplýsingum

5.17

Menningar- og ráðstefnuborgin Reykjavík verði efld með því að komið verði 

á fót 2 - 3 alþjóðlega viðurkenndum, reglubundnum viðburðum sem 

kenndir eru við Reykjavík og laða til borgarinnar betur borgandi ferðamenn 

utan háannar.

MIR
Einstaklingar, hópar, 

félagasamtök

Hér væri um að ræða að hvetja til uppbyggingar á árlegum 

ráðstefnum/viðburðum sem gætu vaxið og orðið árlegar ráðstefnur/viðburðir 

og þar með stuðlað að sterkari mörkun á Reykjavík í alþjóðlegu samhengi 

innan ráðstefnumarkaðar, hlutaðeigandi fræðagreinar eða iðnaðar sem og 

almenna mörkun á Reykjavík í heild sinni. Dæmi: 

- Future of Healthcare conference (Teitur Guðmundsson)

- Foodloose conference (Guðmundur Freyr Jóhannson)

- Energy branding conference (Friðrik Larsen)

- Ice Circle conference (Páll Ásgeir Davíðsson)
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