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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



Höfuðborgarsvæðið 2040
• Svæðisskipulag fyrir höfuðborgarsvæðið 

til 2040

• Sameiginlega áætlun sveitarfélaganna 
um uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu 
til ársins 2040

• Vinna hófst á haustmánuðum 2012

• Svæðisskipulag var samþykkt í maí 
2015



+70 ÞÚSUND ÍBÚAR?
1985



+70 ÞÚSUND ÍBÚAR
2013



+70 ÞÚSUND ÍBÚAR?



Höfuðborgarsvæðið 2040

A – Vöxtur út á við
Óbreytt ferðamynstur

B – Vöxtur mestur inn á við
Viðsnúningur í ferðamynstri

C – Vöxtur inn á við
Bylting í ferðamynstri



Höfuðborgarsvæðið 2040
• Lesefni !

http://ssh.is/svaedisskipulag

http://ssh.is/svaedisskipulag


FJÁRFESTING Í SAMGÖNGUM AUKIN LÍFSGÆÐI? 

Þróun umferðar til 2040 - umferðarspár
 Íbúar +35%

 Aksturstímar +64%  

 Ekin vegalengd +54%  

 Umferðartafir +78%

Framtíðarvöxtur svæðisins kallar á 

breytta nálgun í skipulagi byggðar 

og samgangna.

Óbreytt stefna

- Áætlaðar lykilstærðir 2015-2040 

 Stofnvegakerfið 110-130 ma. kr.

 Innri götur, veitur 100-120 ma. kr.  

 Fjölgun einkabíla200-250 ma. kr.

 Fjölgun bílastæða ….. ma. kr.





Eknir kílómetrar

• Og tíminn – 15 klst vs 2 klst á viku  ! 



Borgarlínuverkefni

• 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 og hins vegar í að undirbúa stofnun félags utan um uppbygginguna.



Hágæða almenningssamgöngur : 
• Akstur í sérrými

• Hraði og áreiðanleiki

• Mikil afkastageta - tíðni undir 10 mínútum, 5-7 mínútur á annatíma

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

• Sérkenni (concept-identity)

• Innlendir orkugjafar



En við erum bara litla Ísland ? 
• Skilgreining OECD á borgarsvæðum 

eftir íbúafjölda:
• Mjög stór > 1,5 milljónir íbúa

• Stór: 500 þús – 1,5 milljónir íbúa

• Miðlungs: 200 þús – 500 þús

• Lítil: 50 þús – 200 þús

• Höfuðborgarsvæðið = 215 þús



Initial, organization and overall screening phase (A)

Screening and scoping phase (B)

Clarification report phase (C)

Outline design, EIA and financing phase (D)

Detailed design, preparation and construction phase (E)

SSH

Borga-

lína 

ohf

Ferlið



Þekkingarstiginn

Þekkingarstiginn – þar sem nákvæmnin eykst eftir því sem umfang
verkefnisins þrengist. 

Stairs of knowledge 

and decision

PLANNING CONSTRUCTED



Tilgangur með fasa B
Tilgangur með fasa B var að meta samgönguása og mögulegar línur með
valkostagreiningu (multi-criteria analysis);

› Til að geta forgangsraðað línum í samgönguásum (ná frá 235 km niður í 58 
km)

› Minnka umfang verkefnisins og þrengja niður í þær línur sem æskilegt er að
halda áfram með í fasa C   

› Val á tækni(BRT/LRT)

Initial, organization and overall screening phase (A)

Screening and scoping phase (B)

Clarification report phase (C)

Outline design, EIA and financing phase (D)

Detailed design, preparation and construction 
phase (E)



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



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

FEBRUARY 2017

SELECTION OF CRITERIA20

Valkostagreining



Kostnaður og hindranir
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Valkostagreining

Þáttur Skýring

Stofnkostnaður Verð pr lengdareiningu Tölugildi

Hindranir T.d. Brýr, göng, veitur, byggingar, landslag, verndunarsvæði Huglægt mat

Rekstrarkostnaður Rekstrarkostnaður pr vegalend Tölugildi

Strætókerfi sparnaður Aðlögun núverandi strætókerfis, áhrif á rekstrarkostnað. Tölugildi



Þjónusta og farþegafjöldi

17. MARCH 2017
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Valkostagreining

Þáttur Skýring

Upptökusvæði Fjöldi íbúa og stærða atvinnusvæðis í dag og árið 2040 innan 400m Tölugildi

Mat á farþegafjölda Tvær aðferðir: 
- Einfalt „elasticity“ líkan án þess að settar séu takmarkanir á bílaumferð
- 12 % hlutdeild
Viðmið: Farþegar pr km, farþegar á annatíma

Tölugildi

Tíðni og afkastageta - Áhrif á tíðni m.v í dag
- Áhrif á afkastagetu m.v í dag

Huglægt

Ferðatími - Bæting á ferðatíma m.v. í dag Huglægt

Áreiðanleiki - Áreiðanleiki m.v í dag Huglægt

Samhengi í kerfinu - Hvar eru skiptingar?
- Aðgengi án hjáleiða

Huglægt

Byggðaþróunar
möguleikar

Transit-oriented development, þétting byggðar Huglægt

Áhrif á aðra umferð - Bílaumferð, hjólaumferð, gangandi Huglægt
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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
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Val á samgönguásum
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B-1

B-3
C-1
C-2

A-1
C-1
C-3
C-4

D-1
D-2
D-3

Vellir

Hafnarfjörður

Garðatorg

Eiðistorg

Harpa

BSÍ

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5

Kringlan Vogar

Hamrar

Mosfellsbær

Smáralind

Hamraborg

Mjódd

Norðlingaholt

Ártún

Háholt

C-3

Frá samgönguásum að línum – 16 línur til greiningar

C-4

B-2
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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



• Áætlanir um uppbyggingu húsnæðis og Borgarlínu verða samtvinnaðar til að hægt 

sé að uppfylla ferðaþarfir sem flestra íbúa og ferðamanna með kerfinu.

BORGARLÍNA - LANDNOTKUN



Strætó heldur áfram að vera mikilvægur

30



Heildarkerfi ásamt tillögum úr opnu ferli
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› Mögulegt
heildarkerfi
ásamt
athugasemdum
úr opnu ferli vorið
2017



Heildarkerfi inn í Svæðisskipulag

32

› 58 km innviðir



Heildarkerfið fyrir Borgarlínur
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58 km innviðir sem

› 44 % af íbúum(ca 97.000) eru í 400 m göngufæri frá

› Ná 65 % of innstigum í almenningssamgöngukerfi dagsins í dag

› Ná yfir 54 % af “vagnastoppum”
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Borgarlína – heildarkerfi

- vinnslutillaga sumar 2017
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Hallið ykkur upp í vindinn!
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https://www.youtube.com/watch?time
_continue=2&v=KITqzFeJ-7Q

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KITqzFeJ-7Q

