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Samgönguskipulag 101

• Samgönguvandi borga er ekki tæknivandi, heldur rúmfræði og vandamálið er plássleysi!

• Tálmyndin um ferðatíma

• Sjálfbærni

• Það geta/vilja ekki allir keyra 
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Teymið og verkefnin
› Bent Bertil Jacobsen COWI

› Henrik Vestergaard  COWI

› Michael Goth-Rindal COWI

› Lilja G. Karlsdóttir Viaplan

› Bergen 

› Stavanger 

› Óðinsvé 

› Árósir 

› Álaborg 

› Kaupmannahöfn

› Strætókerfi, hraðvagnakerfi, léttlestarkerfi, neðanajarðarlestir

› Hjólandi, gangandi og bílar (hefðbundir og sjálfkeyrandi) 



• Svæðisskipulag samþykkt 2015

• Hryggjarstykkið í stefnunni er nýtt hágæða almenningssamgöngukerfi

• Á vegum SSH er unnið að undirbúningi Borgarlínu sem felst annars vegar í ákvörðun á legu 
línunnar til að koma henni inn í skipulag sveitarfélaganna og hins vegar í að undirbúa stofnun 
félags utan um uppbygginguna.

Borgarlínuverkefni



SSH

Borga-

lína 

ohf

Ferlið



Hágæða almenningssamgöngur : 

• Vagnar aka í samfelldu sérrými þar sem önnur umferð er óheimil

• Tíðni undir 10 mínútum, 5-7 mínútur á annatíma

• Yfirbyggðar, vandaðar biðstöðvar og miðasala áður en farið er inn í vagn

• Innlendir orkugjafar
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Valkostagreining – Multi-Criteria Analysis 

› Margir valkostir í stöðunni

› Hvað er ákjósanlegasta leiðin? 

› Hvernig mælir maður hvaða leið er 
ákjósanlegust? 

› Notað í almenningssamgönguverkefnum til að 
þrengja verkefnarammann
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Valkostagreining – Multi-Criteria Analysis 

› Niðurstöður valkostagreiningar byggir á þeim 
upplýsingum og gögnum sem eru til staðar

› Fyrir skipulagsferlið sem er framundan, þá 
miðar valkostagreiningin að því að útiloka 
línur sem sýna slaka frammistöðu.

› Þær línur sem eftir standa verða greindar 
nánar til að finna hver þeirra hentar best sem 
fyrsti uppbyggingarfasi Borgarlínu



Dæmi um valkostagreiningu í Bergen í Noregi (Multi 
Criteria Analysis) 

FEBRUARY 2017

SELECTION OF CRITERIA12

Valkostagreining
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Þættir notaðir í valkostagreiningu Borgarlínu
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Val á samgönguásum
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24. APRIL 2017

PROJECT GROUP MEETING16

Frá samgönguásum að línum – unnið áfram með 7 línur inn í skipulagsfasann
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Niðurstöður valkostagreiningar fyrir þær 7 línur sem halda 
áfram í skipulagsferli
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Tæknin – Hraðvagn (BRT) eða Léttlest (LRT)

› +3.500 farþegar/km: Skýr viðmið um léttlestarkerfi

› +2.000 farþegar/km: Mögulegt viðmið fyrir léttlestarkerfi ef aðrar stærri 
ástæður eru einnig til staðar eins og:

› Góðir möguleikar á frekari þéttingu og þróun byggðar

› Vilji til að lyfta ákveðnum svæðum upp

› Búa til kerfisáhrif, stækkun á fyrirliggjandi léttlestarkerfi

› +1.000 farþegar/km: Viðmið fyrir hraðvagnakerfi

Annað viðmið fyrir Bergen, en þó með minna vægi er:

› +2.000 íbúar/km (400 m upptökusvæði): Mögulegt léttlestarkerfi



Strætó heldur áfram að vera mikilvægur
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Bakgrunnsgögn aðgengileg til frekari skoðunar
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BORGARLÍNA

Afmörkun samgöngu- og þróunarása

Kynning á vinnslutillögum 7. júní 2017

Breyting á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins

Breytingar á aðalskipulagi
• Garðabæjar

• Hafnarfjarðar

• Kópavogsbæjar

• Mosfellsbæjar

• Reykjavíkurborgar

• Seltjarnarnesbæjar



Forsendur

► Útfærsla á stefnu svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins

> Aðgerðir til að mæta fjölgun íbúa um 70.000

> Aðgerðir til að mæta markmiðum um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda

► Samstarfslýsing sveitarfélaga og Vegagerðarinnar

► Þróunarmöguleikar

► Greining COWI og Viaplan

► Reynsla og nálgun í Stavanger, Bergen og víðar



Tímalína

Verklýsing

Kynning

Tillaga

Kynning

Vinnslutillaga

Kynning

Afgreiðsla

Mars - apríl

Júní

Nóvember - desember

Drög að legu Borgarlínu 

og áhrifasvæðis

Tillaga að legu Borgarlínu 

og áhrifasvæðis

Svæðisskipulagsnefnd

Bæjarstjórnir

Skipulagsstofnun



Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins

• Afmörkun samgöngu- og þróunarása



Kjarnar á höfuðborgarsvæðinu

• Í svæðisskipulaginu er kveðið á um að 

sveitarfélögin í samvinnu við Vegagerðina 

skuli ákveða legu Borgarlínu og festa í sínum 

skipulagsáætlunum. 

• Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa 

sett markmið, að árið 2040 verði hlutdeild 

almenningssamgangna að minnsta kosti 

12% af heildar ferðum innan 

höfuðborgarsvæðisins. 

• Borgarlína, hágæðakerfi 

almenningssamgangna, er stærsta 

sameiginlega verkefni sveitarfélaganna á 

höfuðborgarsvæðinu.



Tenging á milli kjarna með Borgarlínu

• Hágæðakerfi almenningssamgangna er 

hryggjarstykkið í Svæðisskipulagi 

höfuðborgarsvæðisins til 2040. 

• Borgarlína er lykilverkefni í samgöngum til að 

auka flutningsgetu á milli sveitarfélaganna og 

gera þeim kleift að mæta tæplega 40% fjölgun 

íbúa og fjölgun ferðamanna án þess að álag á 

stofnvegakerfið aukist í sama hlutfalli.

• Tryggja hagkvæman vöxt þannig að 66% 

íbúðabyggðar höfuðborgarsvæðisins verði á 

kjörnum og samgöngumiðuðum svæðum árið 

2040.



Tillögur að samgönguásum



Aðalskipulagsbreytingar

• Afmörkun samgöngu- og þróunarása



Borgarlína og áhrifasvæði

Valkostir frá miðbæ að Hafnarfjarðarvegi

• Um Fjarðargötu og Reykjavíkurveg

• Um Lækjargötu, Álfaskeið og Fjarðarhraun

Vellir

Miðbær



Borgarlína og áhrifasvæði

Valkostir frá Arnarneshálsi

• Eftir Hafnarfjarðarvegi

• Arnarnesvegur að 

Smáralind

Valkostir við Engidal

• Eftir Reykjavíkurvegi

• Eftir Fjarðarhrauni



Borgarlína og áhrifasvæði

Valkostir að Hamraborg

• Eftir Hafnarfjarðarvegi

• Arnarnesvegur að Smáralind

Kórinn

Smáralind

Hamraborg



Borgarlína og áhrifasvæði

Valkostir frá BSÍ að Fríkirkjuvegi

• Eftir Hringbraut, Suðurgötu og 

Skothúsvegi

• Eftir Sóleyjargötu

Valkostir frá Fossvogi að Kringlu

• Eftir Kringlumýrarbraut

• Eftir Fossvogsvegi, 

Háaleitisbraut og Listabraut

Valkostur

• Tenging milli Miklubrautar og 

Suðurlandsbrautar

Fell

BSÍ

Spöng



Borgarlína og áhrifasvæði

Eiðistorg



Borgarlína og áhrifasvæði

Miðbær



Skilmálar

Flokkur þróunarsvæðis
Afmörkun 

þróunarsvæðis

Lágmarks 

nýtingarhlutfall

*Svæðisnýting

Kjarnastöð 600 m radíus 1,0 

Þróunarás Borgarlínu 400 m til hvorrar hliðar 0,5 

Þróunarás Borgarlínu

Mosfellsbær
400 m til hvorrar hliðar 0,4

Flokkur þróunarsvæðis Bílastæðakröfur Hjólastæðakröfur

Kjarnastöð
Hámark 0,7 stæði á 

100 byggða fermetra

Lágmark 3 hjólastæði á 

100 byggða fermetra

Þróunarás Borgarlínu
Hámark 1,2 stæði á 

100 byggða fermetra

Lágmark 2 hjólastæði á 

100 byggða fermetra

Melar



Skilmálar

Flokkur þróunarsvæðis
Afmörkun 

þróunarsvæðis

Lágmarks 

nýtingarhlutfall

*Svæðisnýting

Kjarnastöð 600 m radíus 1,0 

Þróunarás Borgarlínu 400 m til hvorrar hliðar 0,5 

Þróunarás Borgarlínu

Mosfellsbær
400 m til hvorrar hliðar 0,4

Flokkur þróunarsvæðis Bílastæðakröfur Hjólastæðakröfur

Kjarnastöð
Hámark 0,7 stæði á 

100 byggða fermetra

Lágmark 3 hjólastæði á 

100 byggða fermetra

Þróunarás Borgarlínu
Hámark 1,2 stæði á 

100 byggða fermetra

Lágmark 2 hjólastæði á 

100 byggða fermetra

Hlíðar



Skilmálar

Flokkur þróunarsvæðis
Afmörkun 

þróunarsvæðis

Lágmarks 

nýtingarhlutfall

*Svæðisnýting

Kjarnastöð 600 m radíus 1,0 

Þróunarás Borgarlínu 400 m til hvorrar hliðar 0,5 

Þróunarás Borgarlínu

Mosfellsbær
400 m til hvorrar hliðar 0,4

Flokkur þróunarsvæðis Bílastæðakröfur Hjólastæðakröfur

Kjarnastöð
Hámark 0,7 stæði á 

100 byggða fermetra

Lágmark 3 hjólastæði á 

100 byggða fermetra

Þróunarás Borgarlínu
Hámark 1,2 stæði á 

100 byggða fermetra

Lágmark 2 hjólastæði á 

100 byggða fermetra

Smárar



Umhverfisáhrif

• Stuðlar að fjölbreyttu 

framboði húsnæðis?

• Eykur aðgengi að 

samgöngukerfi?

• Stuðlar að fjölbreytni í 

atvinnu?

• Hagkvæmt samgöngukerfi?

• Breyttar ferðavenjur?

• Losun 

gróðurhúsalofttegunda?

• Áhrif á manngert umhverfi?

• Áhrif á náttúru?

Umhverfisþættir

Valkostur Samfélag Efnahagur

Athafnir 

daglegs 

lífs

Manngert 

landslag

Náttúrlegt 

umhverfi

Aðrar 

áætlanir

Borgarlínan ++ ++ +

? hljóðvist

+ loftgæði

? ásýnd 

0

++ LSK

++ SSK

++ Stefna

Þróun án 

Borgarlínu 

(Núllkostur)

- - - -

- hljóðvist

- loftgæði

?/- ásýnd

0 - -



Næstu skref

• Kynna drög fyrir umsagnaraðilum og 
almenningi

• Viðbrögð við ábendingum

• Nánari samanburður valkosta

• Gera betur grein fyrir áhrifum:

> á umferð

> á áætlanir um uppbyggingarsvæði

> á innviði

• Afla ítarlegri upplýsinga um 
umhverfisáhrif:

> Loftgæði

> Menningarminjar

> Yfirbragð byggðar



Ábendingar

► Öll gögn aðgengileg á www.borgarlinan.is

► Frestur til að senda ábendingar er til og með 20. júní (þriðjudagur)

► Skriflegar og senda til ssh eða viðkomandi aðila:

• Svæðisskipulag: ssh@ssh.is

• Garðabær: arinbjorn@gardabaer.is

• Hafnarfjörður: hafnarfjordur@hafnarfjordur.is

• Kópavogur: skipulag@kopavogur

• Mosfellsbær: olafurm@mos.is

• Reykjavík: skipulag@reykjavik.is

• Seltjarnarnes: postur@seltjarnarnes.is



Skipulagsverkefnið  felst í að móta framtíðar innviðanet hágæða almenningsamgangna

Stefnan er að stórauka vægi almenningssamgangna – það getur ekki gerst án þess að byggja upp 

innviði.

Hér gilda alveg sömu lögmál og við skipulag framtíðar innviða annarra samgangna s.s. stofnvega. 

Horfa þarf áratugi fram í tímann m.t.t. framtíðarþróunar 



Aðalskipulag Reykjavíkur 1962
vinnslutillaga

• Á þessum tíma voru aðalleiðir úr 

borginni eftir Suðurlandsbraut 

og Skógarhlíð

• Meginleiðirnar hafa byggst upp 

eftir þessu skipulagi:

• Miklabraut

• Kringlumýrabraut

• Sæbraut

• Bústaðavegur

• Sumar leiðir hafa breyst; 

Fossvogsbraut og Hlíðarfótur

• Annars staðar hafa ýmist orðið 

viðbætur eða leiðir felldar út.

Það að hafa heildarskipulag var grunnurinn af 

markvissri uppbyggingu stofnvegakerfisins.



Vinnslutillögur að heildarneti innviða Borgarlínu

Heildarsýn á innviðauppbyggingu 

sem byggist upp í áföngum yfir langt 

tímabil.

Við mótun lokatillagna verður unnið 

úr ábendingum. Einnig verður unnið 

með umferðarlíkön sem gefa gleggri 

mynd á áhrifum Borgarlínu á umferð, 

loftslagsmál ofl..

Stefnt er að því að lokatillögur verði 

kynntar í lok árs. Þá gefst almenningi 

og hagsmunaaðlum aftur tækifæri til 

athugasemda.

Fylgjast má með á:

www.borgarlinan.is

http://www.borgarlinan.is/

