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Perlufestin !



„Höfuðborgarsvæðið sameinast um 
byltingu í almenningssamgöngum 
og nýja sýn á þróun byggðar“
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Svæðisskipulagið gerir ráð fyrir að á 
næstu 25 árum fjölgi íbúum um 

70.000 eða um 35%

Af hverju að breyta 
um stefnu?



Af hverju skiptir máli hvar og hvernig við 
byggjum? 
Samþykkt stefna Svæðisskipulagsins : 

– Notkun almenningssamgangna á að aukast og verða amk  12% árið 2040

– 66% íbúðabyggðar verði þar sem þjónustustig almenningssamgangna er 
hátt.

Almenningssamgöngur og byggðaþróun er eins og rennilás, það þarf að 
skipuleggja þetta saman til að hlutirnir virki



Hvað gerist ef okkur mistekst ? 

– Santa Clara light rail  (Silicon Valley 1988)

– Stendur einungis undir 15% af rekstrarkostnaði, 
kerfið því þungur baggi í rekstri.

– 68 km og 62 stöðvar

– Lítið sem ekkert gert varðandi uppbyggingu 
meðfram kerfinu

Lykilatriðið er að þétta byggð meðfram 
stöðvunum – „Think like a business“!  

„Changing land-use patterns is 
something that is hard work, 
takes a long time and a lot of 
political will“



Fáum við eitthvað meira út úr þessu en gott 
almenningssamgöngukerfi? 

– Hágæðakerfi tekur upp minna landsvæði og eru með minni útblástur per íbúa 
en einkabíllnn. Meiri hreyfanleiki íbúanna stuðlar einnig að betri lýðheilsu

– Hópar sem eiga erfitt með að keyra sjálfir fá fleiri tækifæri til að ferðast og taka 
þátt í hagkerfinu. Dæmi um þetta eru eldri borgarar, hreyfihamlaðir, ungt fólk og 
fátækir.

– Með hágæða kerfi sem keyrir í sérrými er mögulegt að láta borgir vaxa langt 
umfram það sem hægt er með borg sem er eingöngu háð bílum.

– Þróun á sjálfkeyrandi strætó og lest er komin mun lengra á veg en þróun á 
sjálfkeyrandi bílum.

– Auðveldar uppbyggingu ferðamannaiðnaðarins á fleiri stöðum en í miðborg 
Reykjavíkur



Skilgreiningar:

Borgarlinan tengir saman miðkjarna allra sveitarfélaga

Almenningssamgöngur mynda tveggja laga kerfi

Uppbygging þéttbýlis verði innan vaxtamarka

Mest uppbygging þar sem þjónusta alm.samg. er góð

Aðgerðir:

Fyrir lok árs 2016 hafi svæðisskipulagsnefnd, í samvinnu 
við sveitarfélög og Vegagerðina ákvarðar eins og hægt er, 
legu hágæðakerfis almenningssamgangna (Borgarlínu). 

Að því loknu er lega Borgarlínu og staðsetning stöðva fest 
í aðalskipulög sveitarfélaga.

Gildandi svæðisskipulag –
samþykkt stefna 





Höfuðborgarsvæðið nú 

Tölur:

M2 innan vaxtarmarka:
~ 18 millj. 

Íbúar innan vaxtamarka:
212.000

Fullyrðing:  Byggð mjög dreifð, nh. innan vaxtamarka 0,14 – nær ómöguleg að reka hagkvæmar almenningssamgöngur 



Fræðilegar fabúleringar....

Tölur:

Lengd Borgarlínu:
~ 43 km. 

Fjöldi stöðva:
43

Hlutfall byggðar inna 
áhrifasvæðis Borgarlínu:
11% innan 200m
32% innan 400m
52% innan 400m
63% innan 800m

Spurning:  Hvað ef gerist ef Borgarlínu verður drifkraftur þéttingar líkt og mörg erlend dæmi sýna að geti orðið?

Forsendur:

Dæmi um mögulega leið 
byggt á greiningu Mannvits 
frá 2015. 



Höfuðborgarsvæðið eftir hundrað ár?

Tölur:

M2 innan vaxtarmarka:
~ 46 millj. 

Aukning á massa:
260%

Hlutfall byggðar innan 
áhrifasvæðis Borgarlínu:
14% innan 200m
44% innan 400m
67% innan 600m
80% innan 800m

Forsendur:

Þéttleiki kjarna:  Nh. 1,2
Þéttleiki stöðva: Nh. 1,0
Helmingast á 600 m
Ekki farið inná á græn 
svæði skilgreind eru í  SSK. 

Ályktun:  Með markvissri uppbyggingu meðfram Borgarlínu verður auðvelt að tvöfalda íbúafjölda höfuðborgarsvæðisins innan 
vaxtamarka og tryggja grunn fyrir hagkvæmar almenningssamgöngur.


