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H2040 - SAMGÖNGUSTEFNA

• Samgöngu- og þróunarás er hryggjarstykkið í H2040.

• Í kjörnum og á samgöngumiðuðum þróunarsvæðum er í skipulagi lögð áhersla á 
að fólk geti farið erinda sinna innan hverfis gangandi eða hjólandi og að stór 
hluti þeirra ferða sem farnar eru að/frá hverfinu verði með 
almenningssamgöngum. 

• Fólksfjölgun verður mætt án þess að álag á stofnvegakerfið aukist í sama hlutfalli.



• Almenningssamgöngur innan þéttbýlis höfuðborgarsvæðisins eiga að mynda 
heildstætt tveggja laga kerfi. 

• Annars vegar nýtt hágæðakerfi almenningssamgangna, Borgarlína, sem flytur 
fjölda fólks á milli helstu kjarna og valinna þróunarsvæða.

• Hins vegar strætisvagnakerfi, sem verður aðlagað hágæðakerfinu og myndar 
net um þéttbýlið.

H2040 - BORGARLÍNA



• Unnið verður að markvissri þróun og uppbyggingu 
Borgarlínu, hágæða almenningssamgöngukerfis sem 
hefur mikla flutningsgetu, hátt þjónustustig og ferðast í 
sérrými, þ.e. kemst greitt milli staða óháð töfum í bílaumferð.
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Borg Íbúafjöldi Léttlest/Hraðvagn Lengd km Stöðvar Opnun

Óðinsvé 190.000 Léttlest 14,5 26 2020

Árósir 320.000 Léttlest 12 19 2017

Álaborg 120.000 Léttlest 12 24 2025

Le Mans 190.000 Léttlest 15,2 29 2007

Angers 283.000 Léttlest 12,3 25 2011

Rouen 150.000 Hraðvagn 38 51 2001

Björgvin 260.000 Léttlest 10 15 2010

Eugene 150.000 Hraðvagn 20 24 2007

Almere 186.000 Hraðvagn 53 24 2004

Swansea 228.000 Hraðvagn 13 27 2009
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Greining og samanburður á mögulegum akstursleiðum eftir 12 leggjum 
milli kjarna.

– 1: Vellir – Fjörður 

– 2: Fjörður – Garðabær

– 3: Garðabær – Hamraborg

– 4: Garðabær – Smárinn

– 5: Smárinn – Mjódd

– 6: Mjódd – Vogar

– 7: Hamraborg – Miðbær (BSÍ)

– 8: Hamraborg – Miðbær (Harpa)

– 9: Seltjarnarnes

– 10: Vogar – Harpa

– 11: Vogar – Keldur

– 12: Keldur – Háholt
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BORGARLÍNA - HVAR?

Innan 400 m frá akstursleiðum á korti
• 80 þús. íbúar (40 þús. innan 200 m)

• 68% af verslunar- og skrifstofuhúsnæði

• 51% af öllu atvinnuhúsnæði
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• Áætlanir um uppbyggingu húsnæðis og Borgarlínu verða samtvinnaðar til að hægt 
sé að uppfylla ferðaþarfir sem flestra íbúa og ferðamanna með kerfinu.

• Þannig myndar Borgarlínan kjarnann í samgöngu- og þróunarási 

höfuðborgarsvæðisins.
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Borgarlína - dæmi um umfang (H2040 - fylgiskjal 6)
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• Hjá SSH liggur fyrir umfjöllun um opinberar og PPP fjármögnunarleiðir 
hágæðakerfa almenningssamgangna. 

• Opinber fjármögnun er ýmist í formi almennrar eða sértækrar skattheimtu.

• Sérstakur skattur er þá eyrnamerktur almennings-samgöngum, t.d. staðbundin 
hækkun sölu- eða eldsneytisskatta, vegtollar, gjaldtaka af bílastæðum.

• Virðisföngun (e. value capture) með sértækum sköttum á 
fasteignauppbyggingu á áhrifasvæðum nýrra almenningssamgöngukerfa 
og/eða sölu á auknum byggingarrétti við „lestarstöðvar“.

Lykilatriði fyrir sátt um sértæka skattheimtu:

„Skilgreind forgangsröðun framkvæmda, að staðbundinni tekjuöflun sé varið í 
samgöngubætur á áhrifasvæðinu og að skattheimtan sé aðeins tímabundin.“  
[TRB, 2009].
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Opinber fjármögnun

Dæmi: Samgönguskattur á fyrirtæki - Versement Transport
Í Frakklandi hafa verið byggð léttlestarkerfi, í 33 borgum frá árinu 1985 en 25 af þeim 
teljast litlar borgir (færri en 250.000 íbúar). 
 „Versement Transport“ skatturinn sem lagður var  á árið 1971 er meginstofn 

fjármögnunar. Skattlagning á öll fyrirtæki með yfir 9 starfsmenn í stærri borgum (0,5-

2% álagning í tekjuskatti). 
 Skatturinn er að öllu leyti eyrnamerktur fjárfestingum í núverandi kerfi og rekstri 

almenningssamgöngukerfisins. 
 Hefur sögulega séð staðið undir 39% af fjárfestingum 

og rekstri. 

BORGARLÍNA - HVERNIG?



Samstarf hins opinbera og 
einkaaðila

PPP í uppbyggingu og rekstri hágæða 
almenningssamgöngukerfa hefur fjölgað 
nokkuð stöðugt í Norður-Ameríku og Vestur-
Evrópu síðastliðin 25 ár.

Á síðari árum hafa Bandaríkin og Kanada 
orðið fyrirmyndir í PPP. Á næsta ári er 
ráðgert að hefja minnst þrjú, mjög stór 
verkefni í N-Ameríku.
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Dæmi um PPP í almenningssamgöngum í Kanada.
Hraðvagnakerfið (Bus Rapid Transit) Viva (York Regional Transit)
• Samgönguyfirvöld sáu um stærstan hluta fjármögnunarinnar, ákváðu þjónustustig

og fargjöld og hafa yfirráð yfir eignum og tekjum. 
• Einkaaðilar sáu um hönnun, uppbyggingu, innkaup og rekstur að hluta (starfsfólk og aðföng).
• Einkaaðilar tóku á sig alla framkvæmdaáhættu og bera hluta rekstraráhættu.

• 2004-2007 jókst notkun á hraðvagnaleiðum úr 5,3 í 12,4 millj. farþega/ári.
• 2013 voru farþegar kerfisins 22,7 millj. 

Tími frá því að undirbúningur verkefnisins hófst og þangað til fyrstu vagnarnir hófu akstur var 36 
mán. 
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Mögulegt dæmi um Borgarlínu árið 2040
Nær 40 km sérkerfi/sérrými BRT eða léttlest
Heildarstofnkostnaður: 70 – 150 ma. Kr.



Mögulegt dæmi um Borgarlínu árið 2022
1 áfangi fer í rekstur árið 2022 ≈ 18 km 
Fjárfesting uppá 30 – 65 ma.kr.


