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Inngangur 
Í tillögu að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 eru í aðgerðaráætlun sett fram verkefni sem vinna á 

til að stefnan nái fram að ganga. Meginverkefnið til framtíðar í samgöngu- og byggðarþróun er uppbygging 

hágæðakerfis almenningssamgangna, svokallaðrar „Borgarlínu“. Á sama tíma þarf að vinna að þróun 

stofnvegakerfis höfuðborgarsvæðisins og stofnleiða fyrir hjólreiðar. Þessi þrjú kerfi þ.e. hágæðakerfi 

almenningssamgangna, stofnvegakerfi og stofnleiðir hjólreiða þarf að samþætta og innleiða í aðalskipulags-

áætlanir hvers sveitarfélags. Samkvæmt tillögu að svæðisskipulagi 2015-2040 á grunnvinnu í þessum 

samgönguverkefnum að vera lokið fyrir árslok 2016. 

Í þessari greinargerð eru birtar niðurstöður fyrsta fasa greiningar á bestu legu hágæðakerfis 

almenningssamgangna, Borgarlínunnar. Verkefnið var unnið af Mannviti fyrir Samtök sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu (SSH) með fjármagni úr sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins. Aðferðarfræði og forsendur 

voru kynntar fyrir svæðisskipulagsnefnd og fagráði svæðisskipulags áður en vinna við verkefnið hófst. Í nóvember 

2014 voru haldnir fundir með samgöngu- og skipulagssérfræðingum allra sveitarfélaga á svæðinu til að ákveða 

hvaða akstursleiðir milli kjarna ætti að taka til skoðunar í þessum fyrsta fasa verkefnisins. Í kjölfar greiningar á 

völdum leiðum voru sérfræðingar sveitarfélaganna kallaðir til fundar í febrúar þar sem niðurstöður voru kynntar og 

valdar voru þær akstursleiðir sem að þeirra mati á að vinna áfram með í þróun Borgarlínunnar. 

Þessi greinagerð hefst á stuttri lýsingu á aðferðarfræði og þar á eftir eru birtar helstu niðurstöður fyrsta fasa 

greiningar fyrir hvern legg í kerfinu. Í viðauka A er að finna helstu hönnunarforsendur hágæðakerfa sem notaðar 

eru á þessu stigi. Í viðauka B er að finna kort með öllum þeim leiðum sem settar voru á blað í upphafi, áður en 

þeim var fækkað á fundum með fulltrúum sveitarfélaganna. Í viðauka C er að finna kort sem notuð voru í 

vinnuferlinu, m.a. á fundum með sveitarfélögum, sem sýna hlutfallslega dreifingu vélknúinnar umferðar milli 

hverfa á höfuðborgarsvæðinu m.v. ferðavenjukönnun Gallup frá 2011. 

 
Mynd 1: Hágæðakerfi - Hraðvagnar (BRT) í Kaupmannahöfn (tölvugerð mynd). 

 
Mynd 2: Hágæðakerfi - Léttlest í Le Mans. 

 

Mat á sviðsmyndum um þróun höfuðborgarsvæðisins 

Í skýrslunni „Höfuðborgarsvæðið 2040 – Mat á samgöngusviðsmyndum“ er greint frá niðurstöðum mats á þremur 

sviðsmyndum um framtíðarsamgöngur á höfuðborgarsvæðinu til ársins 2040. Niðurstöður þeirrar greiningar í heild 

eru aðgengilegar í skýrslu á heimasíðu SSH (www.ssh.is). Mat var lagt á kostnað og hagkvæmni mismunandi leiða 

til að móta öflugt og umhverfisvænt samgöngukerfi sem þjónar sem best vaxandi íbúafjölda höfuðborgarsvæðisins 

og auknum fjölda gesta og ferðamanna. Matið byggði á niðurstöðum umferðarspáa og áætlana um stofn- og 

rekstrarkostnað stofnkerfa bílaumferðar og almenningssamgangna. Segja má að niðurstöður sviðsmyndagreiningar 

séu nokkuð afgerandi og komi alls ekki á óvart miðað við stefnumótun í þéttbýlissamgöngum erlendis síðustu ár og 

áratugi. Þar kemur fram að ef hagkvæmar og umhverfisvænar samgöngur eru markmiðið þá eiga samgöngu- og 

skipulagsyfirvöld að stefna að þéttingu byggðar á höfuðborgarsvæðinu og leggja um leið áherslu á eflingu 

almenningssamgangna, göngu og hjólreiða.  

Í núgildandi svæðisskipulagi (2001-2024) er því spáð að bílaumferð muni aukast langt umfram íbúafjölgun, samfara 

áframhaldandi vexti byggðar út á við. Rík áhersla er lögð á það í svæðisskipulaginu að fjárfesta í samgöngukerfi 

höfuðborgarsvæðisins til að taka við allri framtíðarumferð án þess að umferðartafir aukist að ráði. Reynsla af slíkri 

stefnu erlendis þ.e. áframhaldandi vexti einkabílaumferðar og útþenslu byggðar hefur þó ekki þótt nægilega 

jákvæð og í ljósi þessa hefur stefnan verið sett á eflingu annarra ferðamáta í flestum borgarsamfélögum af svipaðri 

stærð og skala og höfuðborgarsvæðið. Markmiðið erlendis hefur því verið að íbúafjöldi aukist án þess að 

bílaumferð aukist.  

Í mati á samgöngusviðsmyndum í „Höfuðborgarsvæðið 2040 – Mat á samgöngusviðsmyndum“ benda 

umferðarspár til þess að erfitt verði að uppfylla ferðaþarfir fólks með góðu móti fram til ársins 2040 með 

uppbyggingu vegamannvirkja eingöngu og áframhaldandi vexti í einkabílaumferð. Ef haldið er áfram á sömu braut 

þ.e. að vöxtur höfuðborgarsvæðisins haldi áfram út á við með óbreyttum ferðavenjum myndi bílaumferð aukast 

langt umfram íbúafjölgun samkvæmt niðurstöðum umferðarlíkansreikninga. Tími sem hver íbúi eyðir að meðaltali í 

umferðinni muni þá aukast um 25% frá því sem hann er nú og umferðartafir einnig verulega þrátt fyrir miklar 

fjárfestingar í gatnakerfi. 

Verði vöxtur í byggð hins vegar að mestu inn á við og fjárfest verði í hágæðakerfi almenningssamgangna með það 

fyrir augum að auka hlutdeild þeirra í ferðamátavali verði hægt að koma í veg fyrir aukningu í ferðatíma og 

umferðartöfum á höfuðborgarsvæðinu. Þá yrðu ferðavenjur á höfuðborgarsvæðinu árið 2040 svipaðar og í 

norrænum borgum af sambærilegri stærð í dag. Gæta þyrfti að því að auka veg virkra samgangna þ.e. göngu og 

hjólreiða samfara vexti í almenningssamgöngum ef markmið um breyttar ferðavenjur eiga að ná fram að ganga. 

Niðurstöður umferðarlíkans fyrir höfuðborgarsvæðið staðfesta þetta en líkanið bendir til að umferð og 

umferðartafir muni aukast mun minna fram til ársins 2040 með breyttum ferðavenjum og vexti byggðar inn á við, í 

samanburði við óbreytta stefnu. Þannig myndi sá tími sem íbúar eyða í umferðinni standa í stað eða minnka, frá því 

sem hann er nú.  

Rétt er þó að taka fram að hér er ekki átt við byltingu í ferðavenjum á höfuðborgarsvæðinu þar sem að meirihluti 

allra ferða yrði ennþá farinn á einkabíl þrátt fyrir aukna hlutdeild almenningssamgangna, göngu- og hjólreiða. Ef vel 

verður staðið að uppbyggingu hágæðakerfis og framgangi virkra samgangna er þó líklegt að staðan í samgöngukerfi 

höfuðborgarsvæðisins árið 2040 verði töluvert öðruvísi en að óbreyttu.  

Kostnaðar- og ábatagreining bendir þá til að umfangsmikill sparnaður fyrir notendur og samfélagið í heild náist ef 

byggð og samgöngur þróast með þessum hætti. Beinn þjóðhagslegur ábati af breyttum ferðavenjum á 

skipulagstímabilinu er metinn á um 100 milljarða kr. Auk þessa ábata eru heilsufarsleg áhrif aukinna hjólreiða og 

göngu og sparnaður í bílastæðakostnaði metinn á tugi milljarða.   

http://www.ssh.is/
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1. Samanburður akstursleiða Borgarlínu 
Í tillögu að svæðisskipulagi 2015-2040 (hér eftir nefnt „Höfuðborgarsvæðið 2040“) er sett fram eftirfarandi stefna 

um almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu árið 2040: 

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

vegar verður byggt upp nýtt hágæðakerfi almenningssamgangna, Borgarlína, sem flytur fjölda fólks á milli helstu 

kjarna og valinna þróunarsvæða. Hins vegar er strætisvagnakerfi, sem verður aðlagað hágæðakerfinu og myndar 

net um þéttbýli höfuðborgarsvæðisins. 

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. 

Áætlanir um uppbyggingu húsnæðis og hágæðakerfis verða samtvinnaðar til að hægt sé að uppfylla ferðaþarfir 

sem flestra íbúa og ferðamanna með kerfinu og byggja um leið sterkari farþegagrunn. Þannig myndar 

hágæðakerfið kjarnann í samgöngu- og þróunarási höfuðborgarsvæðisins. 

Hefðbundið strætisvagnakerfi verður lagað að hágæðakerfinu, hágæða stoppistöðvar skipulagðar með tilliti til 

aðgengis hjólandi og gangandi og grundvöllur þess að veita gott aðgengi einkabíla að endastöðvum í 

hágæðakerfinu verður kannaður.“ 

Sett er fram mælanlegt markmið (2.2.) um að hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum innan svæðisins 

árið 2040 verði a.m.k. 12%. 

Undir markmiði 2.2. eru m.a. settar fram eftirfarandi aðgerðir um fyrstu skref í þróun hágæðakerfis 

almenningssamgangna: 

2.2.1. Svæðisskipulagsnefnd, í samvinnu við sveitarfélög, greinir nánar og ákvarðar eins og hægt er legu hágæðakerfis 

almenningssamgangna (Borgarlínu) og útfærslu samgöngu- og þróunaráss. Þeirri grunnvinnu skal lokið fyrir lok árs 2016. 

Í ferlinu verður hagkvæm áfangaskipting á uppbyggingu kerfisins ákvörðuð út frá núverandi byggð og skipulagðri 

byggðarþróun. 

Samhliða verða uppbyggingaráform endurskoðuð og sett verður fram tímasett stefna um uppbyggingu sveitarfélaganna 

á samgöngu- og þróunarásnum. Þeirri stefnu skal fylgja í þróunaráætlunum til að tryggja að tímasetning uppbyggingar 

byggðar og Borgarlínu fylgist að. 

Lega samgöngu- og þróunaráss og uppbygging hans skal bundin í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins þegar hún liggur 

fyrir með breytingu eða endurskoðun. Sveitarfélögin innleiða jafnframt samgöngu- og þróunarás í aðalskipulagsáætlanir. 

2.2.5 Sveitarfélögin vinna með svæðisskipulagsnefnd og SSH nánari greiningu og ákvarða eins og hægt er legu 

hágæðakerfis almenningssamgangna og útfærslu samgöngu- og þróunaráss. Þeirri grunnvinnu á að ljúka fyrir lok árs 

2016. Sveitarfélögin innleiða að því loknu legu hágæðakerfis og helstu stoppistöðvar almenningssamgangna í 

aðalskipulagsáætlanir. 

Í „Höfuðborgarsvæðið 2040“ hafa verið skilgreindir byggðakjarnar og þeim skipt niður í landskjarna, svæðiskjarna 

og bæjarkjarna auk samgöngumiðaðra þróunarsvæða. Stefnt er að því að þessir kjarnar tengist saman með 

hágæðakerfi almenningssamgangna (hraðvagna- eða léttlestarkerfi) og að meginþunga uppbyggingar fram til 

ársins 2040 verði beint á svæði meðfram þessum samgöngu- og þróunarás sem kerfið myndar. Kjarnarnir eru 

sýndir á mynd 9. 

                
Mynd 3: Kjarnar og vaxtarmörk (úr Höfuðborgarsvæðið 2040). 

Samgöngu- og þróunarás, hryggjarstykkið í stefnu Höfuðborgarsvæðisins 2040, er enn sem komið eingöngu 

skilgreindur sem tenging á milli skilgreindra kjarna. Lega ássins og hágæðakerfis er bundin af staðsetningu kjarna 

en val á akstursleiðum þar á milli hefur ekki farið fram. Skematíska mynd af kjörnum og leggjum þar á milli má sjá 

að neðan.  

 
Mynd 4: Skematísk mynd af kjörnum og leggjum þar á milli (úr Höfuðborgarsvæðið 2040). 
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1.1 Greining á bestu legu - Fasi I 

Meginmarkmið þessa fyrsta fasa í greiningu Borgarlínu eins og kemur fram í aðgerð 2.2.1. að ofan er að greina og 

bera saman mögulegar akstursleiðir milli kjarna. Lagt var upp með að finna eina til fjóra mögulegar leiðir fyrir 

línuna á milli kjarnanna og greina þær, í samstarfi við sérfræðinga sveitarfélaganna.  

Í þessum kafla verður farið yfir helstu valkosti í akstursleiðum Borgarlínu milli kjarna. Akstursleiðirnar eru í 

þessum fasa bornar saman með greiningu á rými, farþegagrunni, þróunarmöguleikum aðliggjandi byggðar o.fl. 

þáttum. Akstursleiðum Borgarlínu er í þessu verkefni skipt upp í eftirfarandi leggi milli kjarna og samgöngumiðaðra 

þróunarsvæða: 

Leggur 1: Vellir – Fjörður  

Leggur 2: Fjörður – Garðabær 

Leggur 3: Garðabær – Hamraborg 

Leggur 4: Garðabær – Smárinn 

Leggur 5: Smárinn – Mjódd 

Leggur 6: Mjódd – Vogar 

Leggur 7: Hamraborg – Miðbær (BSÍ) 

Leggur 8: Hamraborg – Miðbær (Harpa) 

Leggur 9: Seltjarnarnes 

Leggur 10: Vogar – Harpa 

Leggur 11: Vogar – Keldur 

Leggur 12: Keldur – Háholt. 

Á þessu stigi eru leiðir skoðaðar bæði sem hraðvagna- og léttlestarleiðir. 

Fyrir hvern legg Borgarlínunnar er í þessu verkefni lagt mat á eftirfarandi: 

 Rými fyrir akstur í sérrými 

Skilgreind voru dæmigerð götuþversnið með sérreinum fyrir hraðvagna/léttlestar til viðbótar við 

núverandi akreinar og göngu/hjólaleiðir. Því næst var það kortlagt með markvissum hætti á hvaða 

leiðum milli kjarna er hægt að koma þeim þversniðum fyrir án þess að fara inn fyrir skilgreind 

lóðamörk. Við kortlagningu leiða var meginreglan að línan fari um þar sem nægt göturými er til 

staðar og að afkastageta gatna verði ekki minnkuð nema mögulega í undantekningatilfellum. Fleiri 

leiðir en sýndar eru hér á eftir voru skoðaðar á frumstigi en á vinnufundum með fulltrúum 

sveitarfélaganna var þeim forgangsraðað og fækkað áður en ráðist var í greiningu á farþegafjölda, 

ferðatíma o.fl. Kort með öllum þeim leiðum sem settar voru á blað í upphafi er að finna í viðauka 

B. 

 Rými fyrir meginstoppistöðvar og mögulegar staðsetningar  

Í vinnuferlinu hefur það verið rætt, m.a. á fundum með sveitarfélögunum, hvar og hvernig  best er 

að staðsetja meginstoppistöðvar Borgarlínunnar í kjörnum sveitarfélaganna eða í næsta nágrenni. 

Frekari ákvarðanir um nákvæma staðsetningu og útfærslu meginstoppistöðva þarf að taka á 

frumhönnunar og  ramma- eða deiliskipulagsstigi fyrir hvern kjarna fyrir sig. Þá þarf m.a. að taka 

tillit til fjölda hefðbundinna strætisvagna sem líklega munu stoppa við biðstöðina eða í næsta 

nágrenni hennar auk þess sem lykilatriði er að góðar göngu- og hjólaleiðir tengist stöðinni.  

 Staðsetning stoppistöðva (milli kjarna) 

Til að viðhalda hraða er oft miðað við að um 800 m séu á milli stoppistöðva í hágæðakerfi 

almenningssamgangna en það er að sjálfsögðu háð aðstæðum hvort þessi vegalengd er styttri eða 

lengri. Þó er mikilvægt að fjölda stoppistöðva sé stillt í hóf til að viðhalda hraðari yfirferð en í 

hefðbundnu strætisvagnakerfi. Í þessum fyrsta fasa eru ekki gerðar tillögur að staðsetningu 

stoppistöðva milli kjarna en í mati á ferðatíma milli kjarna er gert ráð fyrir ákveðnum fjölda sem 

ágætt er að hafa til viðmiðunar. Mat á bestu staðsetningum stoppistöðva á leiðum milli kjarna þarf 

að vinna á síðari stigum með hliðsjón af rými, fjarlægð í næstu stoppistöð, farþegatalningum 

Strætó bs. og fjölda íbúa og starfa innan 5-10 mínútna göngufjarlægðar frá stoppistöð í dag. Ekki 

síst þarf við staðsetningu stoppistöðva að greina hvaða tækifæri eru til þróunar byggðar í nágrenni 

stöðvanna umfram það sem hugmyndir eru um í dag. 

 Aðgengi og farþegafjöldi 

Mat er lagt á aðgengi íbúa og starfa að hverjum legg í kerfinu m.v. byggð í dag og 

þróunarmöguleika meðfram leggnum. Með landfræðilegum upplýsingakerfum er fjöldi íbúa og 

flatarmál atvinnuhúsnæðis innan 5 mínútna göngufjarlægðar frá mismunandi akstursleiðum milli 

kjarna metinn á samanburðarhæfan hátt. Upp úr ferðavenjukönnun Gallup 2011 voru einnig unnin 

ferðafylki með öllum vélknúnum ferðum á höfuðborgarsvæðinu til að fá fram upphaf og enda 

strætisvagnaferða og einkabílaferða. Þannig fást mikilvægar vísbendingar um hvert fólk úr 

viðkomandi hverfum er að ferðast með almenningssamgöngum og einkabíl, hvaða fjölda þarf að 

flytja á milli svæða og þar með hvar þörfin er mest fyrir Borgarlínuna. Kortin voru notuð í 

vinnuferlinu, m.a. á fundum með sveitarfélögum og eru þau birt í viðauka C. 

 Ferðatími 

Mat er lagt á ferðatíma milli kjarna m.v. gefnar forsendur um ökuhraða almenningsvagna í sérrými, 

hröðun, biðtíma og fjölda biðstöðva. ATH að uppgefinn ferðatími g.r.f. akstri í sérrými alla leið en 

fyrirséð er að sumum leggjum verður akstur að hluta til í blandaðri umferð. 

Matsþættirnir að ofan koma fram í þeirri umfjöllun sem á eftir fer. Hver akstursleið er rýnd út frá eftirfarandi:  

1. Rými og almennri umferð: Markmiðið er að athuga hvort svæði sé til staðar fyrir Borgarlínu í sérrými án 

þess að rými annarra ferðamáta sé skert. Líklegt verður að teljast að Borgarlínan þurfi að aka í blandaðri 

umferð á ákveðnum köflum og í gegnum stök gatnamót þar sem sérrými verður ekki komið við.  

2. Gatnamótum: Flókið getur verið að fara með Borgalínu í forgangi í gegnum gatnamót og getur fjöldi þeirra 

því haft mikil áhrif á flækjustig og kostnað.  

3. Vegferli og hæðarhindrunum: Eins og fram kemur í Viðauka A um hönnunarforsendur hafa krappar 

beygjur áhrif á ferðatíma og þægindi farþega. Langhalli yfir ákveðnum mörkum hefur einnig áhrif á 

kostnað. Athugað er einnig hvort hæðarhindranir, núverandi göngu eða vegbrýr, eru á akstursleiðinni.  

4. Biðstöðvum og farþegagrunni: Greining á fjölda íbúa og flatarmáli atvinnuhúsnæðis (allir flokkar FMR) sem 

í dag eru staðsett innan við 400 metra (5 mín ganga) frá akstursleiðinni.  

5. Vegalengd og ferðatíma: Einfaldur útreikningur á ferðatíma Borgarlínu að því gefnu að ákveðið margar 

stoppistöðvar séu á leiðinni og að vagnar hafi forgang á gatnamótum.  

6. Göngu/hjólastígum: Mat á áhrifum sérrýmis fyrir Borgarlínu á rými fyrir göngu-/hjólastíga. 

7. Þróunarmöguleikum: Huglægt mat á þróunarmöguleikum svæða innan 5 mínútna göngufjarlægðar frá 

akstursleiðum, byggt á tillögu að svæðisskipulagi og öðrum gögnum.   
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1.1.1 Leggur 1: Vellir – Fjörður 

Frá Völlum í Hafnarfirði eru skoðaðar þrjár akstursleiðir að kjarnabiðstöð i Firðinum. Gert er ráð fyrir að upphafs-

/endastöð sé staðsett við Ásbraut vestan Tjarnarvalla 15 (Bónus). Leið 1A heldur þaðan eftir Ásbraut og svo eftir 

Strandgötu undir Reykjanesbraut og endar að lokum í Firðinum. Leið 1B fer yfir Reykjanesbraut á brú og tengist 

Suðurbraut við Hvaleyrarskóla (til stendur að byggja göngubrú á þessum stað). Leiðin tengist svo Strandgötu og 

heldur þaðan í átt að Firðinum. Leið 1C er hugsuð sem blanda þessara leiða, réttsælis einstefnuleið um Ásbraut og 

Suðurbraut með nýrri brú yfir Reykjanesbraut. 

Almenn umferð og rými: 

Nóg pláss er til að koma fyrir sérrein í báðar áttir á leið 1A án þess að fækka akreinum fyrir almenna umferð eða 

fara inn á lóðir á öllum leiðum. Æskilegt er að aka í miðju eftir öllum kaflanum til að lágmarka fjölda bágapunkta (e. 

conflict point) og að almenningssamgöngur fái þannig forgang í gegnum hringtorgin á Ásbraut. Undantekning er þó 

við undirgöng undir Reykjanesbraut og á brú yfir gönguleið við Ásvelli. Þar þarf sértæka lausn. Mögulegt er að að 

taka beygjuakrein af almennri umferð í undirgöngum og nýta fyrir báðar akstursstefnur Borgarlínunnar. Skoða þarf 

einnig hvort forsenda sé fyrir því að hafa Borgarlínu í blandaðri umferð á þessum stöðum eða hvort breikka eigi 

mannvirki. Í ljósi þess að áætlaður ferðatími enda á milli er innan við 6 mínútur er eðlilegt að skoða hvort ekki verði 

fullnægjandi, a.m.k. til einhverra ára, að einni akrein verði bætt við akstursleiðina í stað tveggja. Sú akrein, í miðju, 

er þá notuð af Borgarlínunni í báðar áttir og akstri hagað þannig að vagnar þurfi ekki að mætast á leggnum.  

Á leiðum 1B og 1C um Suðurbraut eru fyrirsjáaleg þrengsli þar sem það eru um 17 metrar milli lóðarmarka. Það er 

því ekki nægt rými til að koma fyrir Borgarlínu í sérrými í báðar akstursstefnur. Mögulegt er annað hvort að hafa 

Borgarlínuna í einstefnu í sérrými (eins og leið 1C gerir ráð fyrir) eða í blandaðri umferð á kafla.  

Gatnamót:  

Gert er ráð fyrir að Borgarlína fari beint í gegnum hringtorg með ljósastýrðum forgangi. Fyrirsjáanleg eru þrengsli í 

undirgöngum undir Reykjanesbraut. Hægt væri að leysa það með Borgarlínu á einni akrein á stuttum kafla. 

Vegferill og hæðarhindranir: 

Engin takmörkun vegna langhalla og/eða beygjuradíusa. Hæðarhindrun er í undirgöngum við Reykjanesbraut sem 

kemur ekki að sök fyrir hraðvagna en þarfnast skoðunar fyrir léttlest . 

Biðstöðvar og farþegagrunnur: 

Endabiðstöð er staðsett milli Bónus og Icelandair við Ásbraut. Þar eða í nágrenninu þarf að vera pláss fyrir vagna til 

að snúa við (ef hraðvagnar). Á endabiðstöð og í Firði er gert ráð fyrir tengingu við hefðbundnar strætóleiðir sem 

þjónusta önnur svæði en Borgarlínan. Fjöldi fólks sem býr innan 200 og 400 m frá hverri akstursleið í dag og 

flatarmál atvinnuhúsnæðis á sama svæði er sýnt í töflu. 

Vegalengd og ferðatími: 

Við ferðatímaútreikning er gert ráð fyrir þremur biðstöðvum á öllum leiðum. Til einföldunar á þessu stigi er gert ráð 

fyrir forgangi á gatnamótum og akstri í sérrými alla leið. Áætlaðan ferðatíma á leið má sjá í töflu. 

Göngu/hjólastígar: 

Rými er gott stærstan hluta leiðar en gæti verið þröngt fyrir aðskilinn hjólastíg á Strandgötu við smábátahöfn.  

Þróunarmöguleikar: 

Möguleikar til uppbyggingar og þéttingar byggðar meðfram akstursleiðunum eru töluverðir. Bæði við 

Tjarnarvelli/Ásbraut og handan Reykjanesbrautar á svæði austan Hvaleyrarskóla sem er vel tengt með 

undirgöngum. Eins má benda á svæði milli Strandgötu og Lindarhvamms og hafnarmegin við Strandgötu. Verði 

akstursleið 1B eða 1C fyrir valinu þá tengist Borgarlínan mögulegu þróunarsvæði afmörkuðu af Hvaleyrarbraut, 

Suðurbraut og Skipalóni  

Tafla 1. Samanburður akstursleiða - leggur 1. 

Aksturs-
leið 

Hlutfall 
leiðar í 
sérrými 
(2 akr) 

Fjöldi 
stærri 
gatnamóta 
á leið 

Hindrun í Farþegagrunnur 400m Farþegagrunnur 200m Ferðatími 

      Vegferli Hæð Íbúar Starfsemi Íbúar Starfsemi Mínútur 

1A 90% 7 Nei Já 6.532 161 þús m
2
 2.430 98 þús m

2
 5,7 

1B 40% 5 Nei Nei 7.332 214 þús m
2
 2.859 106 þús m

2
 6,6 

1C 60% 8 Nei Já 7.837 220 þús m
2
 3.466 132 þús m

2
 6,6 

 
Mynd 5. Leggur 1: Vellir-Fjörður. 
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1.1.2 Leggur 2: Fjörður – Garðabær 

Frá Firði í Hafnarfirði eru hér til skoðunar fjórar akstursleiðir að kjarnabiðstöð í Garðabæ. Leið 2A fylgir núverandi 

akstursleið leiðar 1 eftir Reykjavíkurvegi. Leiðir 2B og 2C gera það sama en eru frábrugðnar að því leyti að þær taka 

sveig eftir Vesturgötu og svo áfram eftir Hjallabraut (2C). Leið 2B tengist á Reykjavíkurveg frá Hraunbrún eftir að 

hafa keyrt eftir Vesturgötu. Leið 2D fylgir Lækjargötu upp á Reykjanesbraut og þaðan áleiðis eftir Fjarðarhrauni inn 

á Reykjavíkurveg til að tengjast kjarnabiðstöð í Garðabæ. 

Almenn umferð og rými: 

Á leið 2A er breidd milli lóðamarka að jafnaði um 16-20 m milli Fjarðar og Flatahrauns að undanskildum stuttum 

kafla með 12 metra götukassa við gatnamót Reykjavíkurvegar/Arnarhrauns. Sérrými fyrir Borgarlínu á þessum kafla 

er mögulegt ef línan getur notast við eina akrein á þessum kafla eða almenn umferð verður í einstefnu. Nægjanlegt 

rými er fyrir Borgarlínu í sérrými það sem eftir er leiðar að Garðabæ og æskilegt að það rými sé í miðju götukassans 

til að lágmarka fjölda bágapunkta. Með um 20 metra rými er mögulegt að koma Borgarlínunni fyrir í sérrými með 

akrein í báðar akstursstefnur fyrir almenna umferð og gangstétt beggja vegna. 

Leiðir 2B og 2C fara um Vesturgötu en þar er langur kafli með einungis 15 metra milli lóðamarka. Leið 2B heldur svo 

áleiðis eftir Hjallabraut en þar er götukassinn 20-25 m. Á leið 2C eftir Hraunbrún eru einungis 12 m á milli 

lóðamarka megnið af leiðinni. Ekki er því rými fyrir Borgarlínu í sérrými á þessum leiðum nema með verulegum 

breytingum á almennri umferð. 

Leið 2D er mjög þröng áleiðis eftir Lækjargötu eða á bilinu 9-15 m. Það er því ekki pláss fyrir Borgarlínu í sérrými á 

þessari leið nema með verulegum breytingum á almennri umferð.  

Þröngur kafli er fyrir alla leiðarkosti á Hafnarfjarðavegi milli Vífilstaðarvegar og Lyngáss eða breidd niður í 19 m milli 

lóðarmarka. Lágmarksbreidd fyrir Borgarlínuna í sérrými og fjórar akreinar fyrir almenna umferð á þessum stað eru 

23 m að undanskildu rými fyrir gang og hjólastíga. Á þeim kafla þarf því að skoða sértækar lausnir, t.d. vegstokk. 

Gatnamót:  

Gert er ráð fyrir að Borgarlína fari með sérakreinum í gegnum hringtorg og ljósastýrð gatnamót með ljósaforgangi.  

Vegferill og hæðarhindranir: 

Langhalli á leið 2A fer upp í 8% á Reykjavíkurvegi og þarfnast því nánari skoðunar ef hanna á leiðina fyrir léttlest. 

Engin takmörkun er vegna beygjuradíusa.  

Á leið 2B eru tvær 90 gráðu beygjur en langhalli almennt undir 6%.  

Á leið 2C eru tvær 90 gráðu beygjur en langhalli almennt undir 6%. 

Á leið 2D eru þrjár 90 gráðu beygjur. Langhalli er almennt undir 6% nema á Lækjargötu næst Reykjanesbraut. 

Allar leiðir fara undir göngubrú við Breiðás sem er ekki vandamál fyrir hraðvagna en þarfnast skoðunar fyrir léttlest. 

Biðstöðvar og farþegagrunnur: 

Kjarnabiðstöðvar eru staðsettar í Firðinum og í Garðabæ. Í Firðinum eða í nágrenninu þarf að vera pláss fyrir 

hraðvagna að snúa við nema að fyrirséð verði að endabiðstöð verði á Völlunum og að allir vagnar aki þangað. Á 

kjarnabiðstöðvum er gert ráð fyrir tengingu við hefðbundnar strætóleiðir sem þjóna öðrum svæðum en 

Borgarlínan. Fjölda fólks sem býr innan 200 og 400 m frá hverri akstursleið í dag og flatarmál atvinnuhúsnæðis á 

sama svæði má sjá í töflu. 

Vegalengd og ferðatími: 

Við ferðatímaútreikning er gert ráð fyrir fjórum biðstöðvum milli kjarna á leið 2A og fimm á leiðum 2B, 2C og 2D. Til 

einföldunar er gert ráð fyrir forgangi á gatnamótum og akstri í sérrými alla leið. Áætlaðan ferðatíma má sjá í töflu. 

Göngu/hjólastígar: 

Göngu/hjólastígur er meðfram allri leiðinni í dag. Rými er fyrir aðskilinn hjólastíg á köflum en ekki alla leið. 

Þróunarmöguleikar: 

Möguleikar til uppbyggingar og þéttingar byggðar meðfram akstursleiðunum eru töluverðir en ekki er mikill munur 

á leiðunum hvað þetta varðar þar sem fyrst og fremst er um að ræða svæði við Reykjavíkurveg norðan Flatahrauns 

og þróunarsvæði við Lyngás og kjarnann í Garðabæ sem allar leiðirnar aka um. 

Tafla 2. Samanburður akstursleiða - leggur 2. 

Aksturs-
leið 

Hlutfall leiðar í 
sérrými (2 akr) 

Fjöldi stærri 
gatnamóta á 
leið 

Hindrun í 
Farþegagrunnur 
400m 

Farþegagrunnur 
200m 

Ferðatími 

  
 

  Vegferli Hæð Íbúar Starfsemi Íbúar Starfsemi Mínútur 

2A 75% 6 Nei Já  7.369 290 þús m
2
 3.518 152 þús m

2
 7,2 

2B 90% 10 Já Já  8.406 289 þús m
2
 4.940 157 þús m

2
 9,1 

2C 70% 9 Já Já  7.301 295 þús m
2
 4.097 167 þús m

2
 9,3 

2D 75% 9 Já Já  7.689 405 þús m
2
 3.617 242 þús m

2
 8,8 

 

 
Mynd 6. Leggur 2: Fjörður-Garðabær. 
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Mynd 7. Dæmi um þversnið á legg 1 þar sem rými er takmarkað. 

 

 

 
Mynd 8. Dæmi um þversnið á legg 2 þar sem rými er takmarkað. 
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1.1.3 Leggur 3: Garðabær – Hamraborg  

Frá kjarnabiðstöð í Garðabæ áleiðis til Hamraborgar í Kópavogi eru tvær akstursleiðir skoðaðar hér. Leið 3A fylgir 

akstursleið leiðar 1 eftir Hafnafjarðarvegi. Leið 3B sveigir af Hafnafjarðarvegi við Arnarnes til að tengjast mögulegri 

stoppistöð við Fífuhvammsveg, en það opnar vel fyrir möguleika á að góðri tengingu yfir í Smára/Mjódd/Voga. Leið 

3B tengist svo Hafnarfjarðarvegi á ný eftir stopp við Fífuhvammsveg eða nýja götu um þróunarsvæðið vestan hans. 

Almenn umferð og rými: 

Á leið 3A er breidd götukassa að jafnaði um eða yfir 50 m að undanskildu rými undir brú við Arnarnesveg en þar fer 

rýmið niður í 35 metra milli núverandi kantlína. Fyrir Borgarlínu í sérrými á þessari leið er 26,5 m (án göngu-

/hjólastíga) lágmark með fjórum akreinum fyrir almenna umferð.  

Sama gildir fyrir leið 3B og leið 3A á þeim hluta sem hún er inni á Hafnarfjarðarvegi. Ekki er nægjanlegt rými fyrir 

sérstaka vinstri beygju fyrir Borgarlínu á brú á Arnarnesvegi yfir Hafnarfjarðarveg án þess að ganga á rými fyrir 

almenna umferð. Skoða verður nánar útfærslu á vinstri beygjum Borgarlínu á þessari leið en þær þurfa mögulega að 

fara undir eða yfir Hafnafjarðarveg. Það er þó háð staðsetningu sérreina, en skoða þarf hvernig best er að staðsetja 

Borgarlínu í götukassanum, þ.e. í miðjunni eða alfarið austan við núverandi veg milli Vífilsstaðavegar og 

Arnarnesvegar sem gæti verið auðveldara og skilvirkara fyrir leið 3B. 

Gatnamót:  

Fyrirsjáanlegt er að útfærslu gatnamóta á þessum leiðum þarf að skoða vel á síðari stigum. Hugsanleg lausn gæti 

verið að fara með akstursleið, tveggja akreina sérrými, alfarið austan við núverandi veg milli Vífilsstaðavegar og 

Arnarnesvegar og þaðan á ljósastýrðum gatnamótum yfir Arnarnesveg. Frá Arnarnesvegi áleiðis til Hamraborgar eru 

hugsanlegar tvær lausnir, ein er að fara með leiðir í „flyover“ yfir í miðju núverandi vegstæðis Hafnafjarðarvegar og 

þaðan aftur í „flyover“ upp á Kópavogsháls. Seinni lausnin gæti verið hliðrun á Hafnarfjarðarvegi svo hægt sé að 

halda áfram með Borgarlínu til hliðar, austan við Hafnarfjarðarveg, áleiðis að Kópavogshálsi.  

Vegferill og hæðarhindranir: 

Á leið 3A er engin 90 gráðu beygja og langhalli almennt undir 6%.  

Á leið 3B eru tvær 90 gráðu beygjur og langhalli almennt undir 6% nema á holti milli Fífuhvammsvegs og 

Hafnafjarðarvegar, en þar yrði langhalli um 7%.  

Biðstöðvar og farþegagrunnur: 

Kjarnabiðstöðvar eru staðsettar í Garðabæ og ofan á Gjánni. Á kjarnabiðstöðvum er gert ráð fyrir tengingu við 

hefðbundnar strætóleiðir sem þjóna öðrum svæðum en Borgarlínan. Á leið 3B er einnig gert ráð fyrir skiptistöð við 

Fífuhvammsveg (sjá legg 4). Fjölda fólks sem býr innan 200 og 400 m frá hverri akstursleið í dag og flatarmál 

atvinnuhúsnæðis á sama svæði má sjá í töflu. 

Vegalengd og ferðatími: 

Við ferðatímaútreikning er gert ráð fyrir einni biðstöð milli kjarna á leiðum 3A og 3B. Til einföldunar er gert ráð fyrir 

forgangi á gatnamótum og akstri í sérrými alla leið. Áætlaðan ferðatíma má sjá í töflu. 

Göngu/hjólastígar: 

Þar sem akstursleiðir fara aðallega eftir helgunarsvæði stofnvegar þar sem samhliða göngu- og  hjólastígar eru í 

töluverðri fjarlægð eru stígar ekki skoðaðir sérstaklega fyrir þennan legg. 

Þróunarmöguleikar: 

Möguleikar til uppbyggingar og þéttingar byggðar meðfram akstursleiðunum eru töluverðir en ekki er grundvallar 

munur á leiðunum hvað þetta varðar. Fyrst og fremst er um að ræða opið svæði við Arnarnesvog og á svæði á 

Arnarneshæð sem afmarkast af Fífuhvammsvegi, Arnarnesvegi og Hafnarfjarðarvegi. Þar væri hægt að skipuleggja 

byggð umhverfis skiptistöð tveggja leiða í Borgarlínunni ef einhvers konar útgáfa af leið 3B verður fyrir valinu á 

þessum legg. 

Tafla 3. Samanburður akstursleiða - leggur 3. 

Aksturs-
leið 

Hlutfall 
leiðar í 
sérrými (2 
akr) 

Fjöldi 
stærri 
gatnamóta 
á leið 

Hindrun í 
Farþegagrunnur 
400m 

Farþegagrunnur 200m Ferðatími 

      Vegferli Hæð Íbúar Starfsemi Íbúar Starfsemi Mínútur 

3A 100% 1 Nei Já 4.772 144 þús m
2
 1.902 60 þús m

2
 4,2 

3B 100% 3 Já Nei 5.811 147 þús m
2
 2.559 60 þús m

2
 5,5 

 
Mynd 9. Leggur 3: Garðabær – Hamraborg 
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1.1.4 Leggur 4: Garðabær – Smárinn  

Leggurinn tengir saman suðvesturhluta höfuðborgarsvæðisins og svæðiskjarnann í Smáralind og Mjódd. Þrjár 

akstursleiðir eru skoðaðar hér. Leiðir 4A og 4B liggja frá mögulegri skiptistöð við Arnarnes-/Fífuhvammsveg áleiðis 

að Smáralind, önnur leiðin um Fífuhvammsveg og hin eftir Arnarnesvegi og svo Smárahvammsvegi. Leið 4C fer ekki 

um svæðiskjarnana en er hér sýnd sem dæmi um hvernig hægt er að að tengja kjarna Garðabæjar við efri hverfi 

Garðabæjar og Kópavogs. Leiðin mun liggja eftir Vífilstaðarvegi og svo eftir framtíðarvegi sem tengist yfir á 

Arnarnesveg. Gert er ráð fyrir að Borgarlína sé fyrir miðju á öllum þessum leiðum. 

Almenn umferð og rými: 

Á leið 4A er breidd milli lóðamarka að jafnaði um eða yfir 50 m eftir Fífuhvammsvegi. Borgarlínan í sérrými á þessari 

leið er 32 m að lágmarki með fjórum akreinum fyrir almenna umferð og 3 metra breiðum stíg beggja vegna götu.  

Á leið 4B er breidd rýmis um 50 m eftir Arnanesvegi og um 35 m á Smárahvammsvegi. Borgarlínan í sérrými á 

þessari leið er 32 m lágmark eins og segir að ofan. Nóg pláss er því fyrir tveggja akreina sérrými á þeim leiðum. 

Á leið 4C er rými fyrir Borgarlínuna í sérrými nægjanlegt nema á brú yfir Reykjanesbraut sem þyrfti að skoða. 

Gatnamót:  

Gert er ráð fyrir að Borgarlína fari með sérakreinum í gegnum hringtorg og ljósastýrð gatnamót með ljósaforgangi. 

Fyrirsjáanleg eru þrengsli á gatnamótum Fífuhvammsvegar og Dalvegar sem skoða verður sérstaklega síðar.  

Vegferill og hæðarhindranir: 

Á leið 4A er engin 90 gráðu beygja og langhalli almennt undir 6% fyrir utan efsta hluta Fífuhvammsvegar þar sem 

hann er 6,4%. 

Á leið 4B eru tvær 90 gráðu beygjur og langhalli á bilinu 5-6,5%, brattast á Smárahvammsvegi.  

Á leið 4C er engin 90 gráðu beygja og langhalli almennt undir 6%.  

Biðstöðvar og farþegagrunnur: 

Gert er ráð fyrir að skiptibiðstöð yrði staðsett við Arnarnesveg/Fífuhvammsveg og kjarnabiðstöð við Smáralind, 

nálægt gatnamótum Smárahvammsvegar og Fífuhvammsvegar. Á kjarnabiðstöðvum er gert ráð fyrir tengingu við 

hefðbundnar strætóleiðir sem þjóna öðrum svæðum en Borgarlínan. Fjölda fólks sem býr innan 200 og 400 m frá 

hverri akstursleið í dag og flatarmál atvinnuhúsnæðis á sama svæði má sjá í töflu.  

Vegalengd og ferðatími: 

Við ferðatímaútreikning er gert ráð fyrir einni biðstöð milli endastöðva á leiðum 4A og 4B. Gert er ráð fyrir þremur 

biðstöðvum á leið 4C. Til einföldunar er gert ráð fyrir forgangi á gatnamótum og akstri í sérrými alla leið. Áætlaðan 

ferðatíma má sjá í töflu. 

Göngu/hjólastígar: 

Nægt rými er fyrir göngu- og hjólaleiðir samsíða akstursleiðunum. 

Þróunarmöguleikar:  

Möguleikar til uppbyggingar og þéttingar byggðar meðfram akstursleiðum 4A og 4B eru töluverðir. Þar er helst að 

nefna eins og fyrir legg 3, svæðið á Arnarneshæð sem afmarkast af Fífuhvammsvegi, Arnarnesvegi og 

Hafnarfjarðarvegi sem báðar leiðir fara um og suðursvæði Smáralindar. Hvað þróunarmöguleika varðar hefur leið 

4B uppbyggingarsvæði á Nónhæð við mót Arnarnesvegar og Smárahvammsvegar fram yfir leið 4A. Miklir 

möguleikar eru á þéttri uppbyggingu á leið 4C austan Reykjanesbrautar til að skapa sterkan farþegagrunn fyrir 

almenningssamgöngur á þeirri leið. 

Tafla 4. Samanburður akstursleiða - leggur 4. 

Aksturs-
leið 

Hlutfall 
leiðar í 
sérrými (2 
akr) 

Fjöldi 
stærri 
gatnamóta 
á leið 

Hindrun í Farþegagrunnur 400m Farþegagrunnur 200m Ferðatími 

      Vegferli Hæð Íbúar Starfsemi Íbúar Starfsemi Mínútur 

4A 100% 2 Nei Já  3.852 175 þús m
2
 1.842 105 þús m

2
 2,5 

4B 100% 2 Já Já  3.817 148 þús m
2
 1.685 62 þús m

2
 2,8 

4C 100% 4 Nei Nei 4.097 142 þús m
2
 1.709 99 þús m

2
 7,7 

 

 
Mynd 10. Leggur 4: Garðabær – Smárinn. 
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 Mynd 11. Dæmi um þversnið á legg 3 

 
Mynd 12. Dæmi um þversnið á legg 4
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1.1.5 Leggur 5: Smárinn – Mjódd  

Frá Smáralind áleiðis að Mjódd eru tvær akstursleiðir skoðaðar hér. Leið 5A fylgir Dalvegi en sveigir þvert á 

Reykjanesbraut (brú eða undirgöng) við svæði þar sem gróðrarstöðin Mörkin er nú. Leiðin tengist svo Álfabakka og 

fer þar á eftir undir Breiðholtsbraut til að tengjast Mjódd (undirgöng til staðar). Gert er ráð fyrir að Borgarlína sé 

fyrir miðju í götukassanum á öllum þessum leiðum. Leið 5B fylgir Dalvegi, tengist svo Skemmuvegi  á nýrri brú eða 

um undirgöng yfir að skiptistöð í Mjódd. 

Almenn umferð og rými: 

Á leiðum 5A og 5B er breidd rýmis að jafnaði um eða yfir 35 m eftir Dalvegi að undanskildum kafla fram hjá Sorpu 

sem er 24 m og framhjá Gróðrastöðinni Mörk sem er 15 m. Þar þarf því sértæka lausn og eins þar sem leið 5B fer 

um núverandi athafnasvæði BYKO. 

Á leið 5A er nægt rými sunnan Reykjanesbrautar og líklega er hægt að bæta við sérakrein(um) í undirgöngum við 

Breiðholtsbraut.   

Borgarlínan í sérrými á þessum leiðum er 24 m að lágmarki með tveimur akreinum fyrir almenna umferð og 3 metra 

breiðum göngu- og hjólastíg beggja vegna götu. 

Gatnamót: 

Gert er ráð fyrir að Borgarlína fari með sérakreinum í gegnum ljósastýrð gatnamót og hringtorg með ljósaforgangi. 

Fyrirsjáanleg eru þrengsli á gatnamótum Fífuhvammsvegar og Dalvegar sem skoða verður sérstaklega síðar. Gert er 

ráð fyrir að Borgarlína fari yfir eða undir Reykjanesbraut og leið 5A fari um núverandi göng undir Breiðholtsbraut.  

Vegferill og hæðarhindranir: 

Á leið 5A er engin 90 gráðu beygja og langhalli almennt undir 6%. Á leið 5B er ein 90 gráðu beygja m.v. núverandi 

byggð og langhalli almennt undir 7%, brattast á Dalvegi við Breiðholtsbraut. 

Biðstöðvar og farþegagrunnur: 

Gert er ráð fyrir kjarnabiðstöð við Smáralind og í Mjódd. Á kjarnabiðstöðvum er gert ráð fyrir tengingu við 

hefðbundnar strætóleiðir sem þjóna öðrum svæðum en Borgarlínan. Fjölda fólks sem býr innan 200 og 400 m frá 

hverri akstursleið í dag og flatarmál atvinnuhúsnæðis á sama svæði má sjá í töflu.  

Vegalengd og ferðatími: 

Við ferðatímaútreikning er gert ráð fyrir þremur biðstöðvum milli endastöðva á leið 5A og tveimur biðstöðvum á 

leið 5B. Til einföldunar er gert ráð fyrir forgangi á gatnamótum og akstri í sérrými alla leið. Áætlaðan ferðatíma má 

sjá í töflu. 

Göngu/hjólastígar: 

Ekki er nægjanlegt rými fyrir aðskilinn hjóla- og göngustíg alla leið samsíða akstursleið 5B. Á leið 5A er nægjanlegt 

rými að undanskildum kafla fram hjá Sorpu. 

Þróunarmöguleikar:  

Möguleikar til uppbyggingar og þéttingar byggðar meðfram akstursleiðum 5A og 5B eru töluverðir. Meðfram 

Dalvegi, milli Dalvegar 18 og Breiðholtsbrautar, er ílangt svæði sem hægt er að þróa og svæðið sem afmarkast af 

Skemmuvegi, Nýbýlavegi og Reykjanesbraut er spennandi þróunarsvæði til framtíðar, sérstaklega ef Borgarlínan 

ekur um það eftir leið 5A. Leið 5B fer um óbyggt svæði í landi Reykjavíkur (Suður Mjódd) sem þróa má meðfram 

Borgarlínunni. Þá eru stór svæði í Mjódd og meðfram Stekkjarbakka sem áhugavert er að þróa og byggja upp.  

 

Tafla 5. Samanburður akstursleiða - leggur 5. 

Aksturs-
leið 

Hlutfall 
leiðar í 
sérrými (2 
akr) 

Fjöldi 
stærri 
gatnamóta 
á leið 

Hindrun í Farþegagrunnur 400m Farþegagrunnur 200m Ferðatími 

      Vegferli Hæð Íbúar Starfsemi Íbúar Starfsemi Mínútur 

5A 90% 0  Nei Já 5.851 373 þús m
2
 1.549 222 þús m

2
 5,8 

5B 80% 1 Já Nei 6.370 403 þús m
2
 1.895 291 þús m

2
 5,0 

 
Mynd 13. Leggur 5: Smárinn – Mjódd. 
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1.1.6 Leggur 6: Mjódd – Elliðaárvogur/Ártúnshöfði  

Leggur milli Mjóddar og Elliðaárvogs/Ártúnshöfða er flókinn í útfærslu þar sem Borgarlínan mun fara um tvenn 

mislæg gatnamót og Reykjanesbraut liggur þétt upp að Elliðaánum á þessum kafla. Greina þarf þennan legg 

sérstaklega með hliðsjón að umhverfi og kostnaði og staðsetningu stoppistöðvar í Elliðaárvogi-Ártúnshöfða þar sem 

tveir leggir Borgarlínunnar munu mætast. Við fyrstu skoðun má ætla að farsælt verði að hliðra akreinum fyrir 

almenna umferð til austurs inn í miðeyju þannig að austasta akreinin eða akreinar verði fyrir Borgarlínu. Nánari 

greining þarf að leiða í ljós hvort það gengur og eins þarf að greina hvort ein akrein (sem nýtist á báðar áttir) á 

þessum stutta kafla er fullnægjandi til framtíðar fyrir Borgarlínuna á 10-15 mínútna tíðni. 

Almenn umferð og rými: 

Á leið 6A er rýmið á Reykjanesbraut þrengst meðfram Öldugróf eða um 40 m milli hljóðmanar vestan megin og 

vegkants austan megin. Í þessu sniði eru fjórar akreinar í sitthvora átt fyrir almenna umferð. Borgarlínan í tveggja 

akreina sérrými á þessum stað þarf 40 m þversnið með átta akreinum fyrir almenna umferð. 

Gatnamót: 

Fyrirsjáanlegt er flækjustig við akstursleið Borgarlínu í gegnum mislægu gatnamótin við Vesturlandsveg. Skoða 

verður nánari útfærslu á seinni stigum og þá sérstaklega hvort Borgarlínan getur þverað Elliðaár ofan á núverandi 

hitaveitustokki og farið undir Vesturlandsveg um Sævarhöfða (sjá kort í kafla 2.2.). 

Vegferill og hæðarhindranir: 

Á leið 6A er engin 90 gráðu beygja (nema að ákveðið verði að þvera á hitaveitustokki) og langhalli almennt < 6%.  

Biðstöðvar og farþegagrunnur: 

Gert er ráð fyrir kjarnabiðstöð í Mjódd og í Elliðaárvogi/Ártúnshöfða. Á kjarnabiðstöðvum er gert ráð fyrir tengingu 

við hefðbundnar strætóleiðir sem þjóna öðrum svæðum en Borgarlínan. Fjölda fólks sem býr innan 200 og 400 m 

frá akstursleiðinni í dag og flatarmál atvinnuhúsnæðis á sama svæði má sjá í töflu. 

Vegalengd og ferðatími: 

Við ferðatímaútreikning er ekki gert ráð fyrir biðstöð milli endastöðva leggsins og gert er ráð fyrir að Borgarlínan aki 

í sérrrými þar sem akstursleiðin þverar mislæg vegamót. Áætlaðan ferðatíma má sjá í töflu. 

Göngu/hjólastígar: 

Göngu/hjólastígar samsíða leiðinni eru ekki skoðaðir sérstaklega þar sem um er að ræða óhefðbundið umhverfi þar 

sem göngu- og hjólaleiðir eru leysta á annan hátt en í göturými. 

Þróunarmöguleikar:  

Miklir möguleikar eru til endurnýtingar lands, uppbyggingar og þéttingar við báðar endastöðvarnar á leggnum eins 

og sýnt er í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 (AR 2010-2030). Eins eru svæði beggja vegna Bústaðavegar við 

Reykjanesbraut sem til greina kemur að þróa til uppbyggingar. Atvinnusvæðið frá Mjódd að mislægum vegamótum 

við Stekkjarbakka er framtíðarþróunarsvæði.  

 

Tafla 6. Samanburður akstursleiða - leggur 6. 

Aksturs-
leið 

Hlutfall 
leiðar í 
sérrými (2 
akr) 

Fjöldi 
stærri 
gatnamóta 
á leið 

Hindrun í Farþegagrunnur 400m Farþegagrunnur 200m Ferðatími 

      Vegferli Hæð Íbúar Starfsemi Íbúar Starfsemi Mínútur 

6A 100%  2  Nei  Nei 2.036 222 þús m
2
 359 98 þús m

2
   2,79 

 

 
Mynd 14. Leggur 6: Mjódd – Elliðaárvogur/Ártúnshöfði 
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Mynd 15. Dæmi um þversnið á legg 5. 

 

 
Mynd 16. Dæmi um þversnið á legg 6. 
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1.1.7 Leggur 7: Hamraborg – Miðbær (BSÍ) 

Frá kjarnabiðstöð í Hamraborg áleiðis að kjarnabiðstöð við BSÍ eru fjórar akstursleiðir til skoðunar. Leiðir 7A, 7B og 

7D fara um Kringlumýrarbraut. Leiðir 7A og 7D sveigja inn á Miklubraut við Kringluna en 7B heldur áfram og sveigir 

inná Laugaveg. Leið 7A fylgir Miklubraut og svo nýju Hringbraut að BSÍ. Leið 7B fylgir Laugavegi alla leið að Hlemmi 

og sveigir þaðan inná Snorrabraut og að lokum mun hún fylgja gömlu Hringbraut að BSÍ. Leið 7D fer um Miklubraut 

norðan megin til hliðar við núverandi götu og tengist svo inn á gömlu Hringbraut með eina eða tvær akreinar. Leið 

7C fer eftir Kársnesbraut og svo Vesturvör til þess að tengjast framtíðarbrú yfir Fossvoginn áleiðis að BSÍ. 

Almenn umferð og rými: 

Meðfram Kringlumýrarbraut á leið 7A og 7B er almennt nægt rými (>46m) fyrir Borgarlínuna. Eitt af þrengstu 

sniðunum á þessum kafla er fram hjá þjónustustöð N1 í Fossvogi eða 46 m. Þar þarf Borgarlínan 34 metra með 

þremur akreinum í hvora átt fyrir almenna umferð að undanskildu rými fyrir göngu- og hjólastíg. Undir brú yfir 

Bústaðarveg eru einungis 24 m milli ytri kantlína sem er of þröngt, en hægt væri að leysa með því að fara t.d. með 

Borgarlínuna yfir gatnamótin og koma fyrir biðstöð á Bústaðarvegi. Undir göngubrú við Fossvog og á brú yfir 

Nýbýlaveg er erfitt að koma Borgarlínunni fyrir í sérrými án uppfærslu mannvirkja.  

Á Miklubraut þar sem leiðir 7B og 7D fara um er almennt nægt rými fyrir Borgarlínuna í sérrými að undanskildum 

stuttum kafla við Lönguhlíð. Á þessum kafla við Lönguhlíð þarf 34,5 metra breitt snið með Borgarlínu í sérrými án 

þess að fórna bílastæðum eða öðru rými fyrir almenna umferð og stíga. Rýmið sem er til staðar er 29 m. Ef 

Miklabraut fer í stokk á þessum kafla verður Borgarlínan á yfirborði. 

Á nýju Hringbraut þar sem leið 7B fer um er nægt rými fyrir Borgarlínuna í sérrými að undanskilinni brú við 

Snorrabraut. Erfitt yrði að koma Borgarlínunni fyrir undir brúnni í sérrými án uppfærslu mannvirkja. Leið 7D sem fer 

um gömlu Hringbraut hefur þann kost fram yfir leið 7B að hún þarf ekki að fara undir brú. Hægt væri að útfæra leið 

7D á einni akrein norðan megin við Miklubraut. Þetta gæti einnig opnað fleiri möguleika við Lönguhlíð.  

Á Laugavegi þar sem Leið 7B fer um er almennt nægjanlegt rými fyrir Borgarlínu í sérrými að undanskildum stuttum 

kafla við Ásholt. Á þessum kafla eru 17 m milli lóðarmarka. Með 17 m rými er hægt að koma Borgarlínunni fyrir í 

sérrými með einstefnu fyrir almenna umferð og gönguleiðum beggja vegna.  

Á Snorrabraut er ekki nægjanlegt rými milli lóðamarka fyrir Borgarlínuna með fjórum akreinum fyrir almenna 

umferð. 

Á Kársnesbraut þar sem leið 7C fer um er ekki nægjanlegt rými fyrir Borgarlínunna í sérrými. 

Alls staðar er gert ráð fyrir því að Borgarlínan sé í miðju nema á leið 7D við Miklubraut þar sem gert er ráð fyrir að 

hún sé þar til hliðar. Staðsetning línunnar, í miðju eða til hliðar þarf að skoðast betur í næsta fasa. 

Gatnamót: 

Almennt er gert er ráð fyrir að Borgarlína fari með sérakreinum í gegnum ljósastýrð gatnamót. Skoða þarf nánar 

áhrif þess á almenna umferð að veita Borgarlínu forgang á umferðarþungum gatnamótum. Frá Hamraborg er 

hugsanleg lausn að fara með akstursleiðir vestan megin við Kringlumýrarbraut alla leið að gatnamótum 

Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar. Þetta myndi einnig auðvelda útfærslu sérrýmis á þeim gatnamótum, á leiðum 

7A og 7D yrði akstursleiðin utan við gatnamótin. Leiðir gætu svo farið inná miðju Miklubrautar við Stakkahlíð. 

Önnur lausn eru Borgarlína í „flyover“ frá Hamraborg inná miðeyju Kringlumýrarbrautar og aftur yfir eða undir 

gatnamót Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar. Það eins og margt fleira þarfnast nánari skoðunar í næsta fasa.    

Vegferill og hæðarhindranir: 

Á leið 7A er ein 90 gráðu beygja. 

Á leið 7B eru þrjár 90 gráðu beygjur. Á leið 7C eru tvær 90 gráðu beygjur á leið 7D er ein 90 gráðu beygja.  

Langhalli er allmennt undir 6% á öllum leiðum nema niður í Fossvoginn frá Hamraborginni þar sem allar leiðir fara 

um er 7% halli. 

 

 
Mynd 17. Leggur 7: Hamraborg – Miðbær (BSÍ). 
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Biðstöðvar og farþegagrunnur: 

Gert er ráð fyrir kjarnabiðstöðvum við báða enda leggsins. Á kjarnabiðstöðvum er gert ráð fyrir tengingu við 

hefðbundnar strætóleiðir sem þjóna öðrum svæðum en Borgarlínan. Fjölda fólks sem býr innan 200 og 400 m frá 

hverri akstursleið í dag og flatarmál atvinnuhúsnæðis á sama svæði má sjá í töflu. 

Vegalengd og ferðatími: 

Við ferðatímaútreikning er gert ráð fyrir þremur biðstöðvum milli endastöðva á akstursleiðum 7A, 7C og 7D. Gert er 

ráð fyrir 6 biðstöðvum á leið 7B. Alls staðar er gert ráð fyrir forgangi á gatnamótum í ferðatímaútreikningum.  

Áætlaðan ferðatíma má sjá í töflu. 

Göngu/hjólastígar: 

Útfærslu göngu- og hjólastíga þarf að skoða sérstaklega á síðari stigum fyrir þennan legg þar sem fyrirséð er að 

akstursleiðir verði flóknari í útfærslu en annars staðar í kerfinu. 

Þróunarmöguleikar:  

Möguleikar til uppbyggingar og þéttingar byggðar meðfram akstursleiðunum eru í öllum tilfellum töluverðir en 

leiðirnar aka um svæði sem Kópavogur og Reykjavík hafa skilgreint sem þróunarsvæði í sínum skipulagsáætlunum. 

Borgarlínan getur haft jákvæð áhrif á þessi þróunarsvæði þar sem hún myndar greiða og umhverfisvæna tengingu 

við kjarna sveitarfélaganna. 

Tafla 7. Samanburður akstursleiða - leggur 7. 

Aksturs-
leið 

Hlutfall 
leiðar í 
sérrými (2 
akr) 

Fjöldi 
stærri 
gatnamóta 
á leið 

Hindrun í Farþegagrunnur 400m Farþegagrunnur 200m Ferðatími 

      Vegferli Hæð Íbúar Starfsemi Íbúar Starfsemi Mínútur 

7A 85%  7  Já  Já 11.917 1.649 þús m
2
 5.913 207 þús m

2
 7,5 

7B 90%  14  Já  Já 17.682 2.546 þús m
2
 9.371 1.852 þús m

2
 11,6 

7C 70%  3  Já  Já 5.229 812 þús m
2
 2.760 186 þús m

2
 8,7 

7D 75%  6  Já  (Já) 12.762 1.868 þús m
2
 6.073 1.243 þús m

2
 7,3 
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1.1.8 Leggur 8: Hamraborg – Miðbær (Harpa) 

Frá kjarnabiðstöð við Hamraborg áleiðis að miðborginni (Hörpu) eru þrjár akstursleiðir til skoðunar. Leið 8A er 

sambærileg leið 7B nema hún heldur áfram um Kringlumýrarbraut og inn Borgartún. Gert er ráð fyrir að leiðin fari 

yfir Snorrabraut inná Skúlagötu og fylgi henni áleiðis að Hörpu. Leið 8B er sambærileg leið 7B nema hún mun 

tengjast inn á Hverfisgötu og þaðan áfram að Hörpu. Leið 8C er sambærileg leið 7A að BSÍ en þaðan mun hún halda 

áfram eftir Sóleyjargötu, Fríkirkjuvegi og Lækjargötu áleiðis að Hörpu. Þessa leið væri líka hægt að útfæra líkt og leið 

7D með akstursleið norðan megin Miklubrautar.  

Almenn umferð og rými: 

Akstursleiðir á Kringlumýrarbraut að Laugavegi og á Miklubraut eru til umfjöllunar í umræðu um legg 7 hér á undan. 

Á Skúlagötu fer leið 8A í gegnum bílastæði innan lóðamarka Skúlagötu 21. Rými milli bygginga á þessum stað er 

13,5 m sem er nægjanlegt fyrir Borgarlínuna við hámarkshraða 30 km/klst og gönguleið sitt hvoru megin. Það sem 

eftir er áleiðis að Hörpu um Skúlagötu er rými nægt fyrir Borgarlínuna í sérrými eða 17 m með tveimur akreinum 

fyrir almenna umferð og gönguleið öðrum megin. 

Á Hverfisgötu þar sem leið 8B fer um eru 15 m milli lóðarmarka og er því ekki pláss fyrir Borgarlínuna í sérrými. Ef 

setja á Borgarlínu í sérrými verður ekki eftir rými fyrir almenna bílaumferð. Skoða þarf hvort hægt er að blanda 

saman akstursleiðum 8A og 8B á þann hátt að frá Katrínartúni fari línan um Skúlagötu en ekki Hverfisgötu (sjá kort í 

kafla 2.2.). 

Þar sem leið 8C fer milli BSÍ og Hörpu er þversniðið þrengst á Fríkirkjuvegi við Reykjavíkurtjörn og þar þarf 

Borgarlínan að vera í blandaðri umferð. Hægt er að koma Borgarlínu í sérrými í Lækjargötu með endurhönnun 

götunnar og fækkun bílastæða í götu.  

Gatnamót: 

Almennt er gert er ráð fyrir að Borgarlína fari fyrir miðju með sérakreinum í gegnum ljósastýrð gatnamót. Sjá aðrar 

útfærslur í umfjöllun um legg 7. 

Vegferill og hæðarhindranir: 

Á öllum leiðum er ein 90 gráðu beygja. 

Langhalli er allmennt undir 6% á öllum leiðum nema niður í Fossvoginn frá Hamraborginni þar sem allar leiðir fara 

um er 7% halli. Á leið 8B fer langhallinn í 8,5% á Hverfisgötu við Arnarhól. 

Biðstöðvar og farþegagrunnur: 

Gert er ráð fyrir kjarnabiðstöðvum í Hamraborg og BSÍ. Á kjarnabiðstöðvum er gert ráð fyrir tengingu við 

hefðbundnar strætóleiðir sem þjóna öðrum svæðum en Borgarlínan. Fjölda fólks sem býr innan 200 og 400 m frá 

hverri akstursleið í dag og flatarmál atvinnuhúsnæðis á sama svæði má sjá í töflu. 

Vegalengd og ferðatími: 

Við ferðatímaútreikning er gert ráð fyrir 8 biðstöðvum milli kjarna á leið 8A og 7 biðstöðvum á leið 8B og 8C.  

Áætlaðan ferðatíma má sjá í töflu. 

Göngu/hjólastígar: 

Útfærslu göngu- og hjólastíga þarf að skoða sérstaklega á síðari stigum fyrir þennan legg þar sem fyrirséð er að 

akstursleiðir verði flóknari í útfærslu en annars staðar í kerfinu. 

Þróunarmöguleikar:  

Möguleikar til uppbyggingar og þéttingar byggðar meðfram akstursleiðunum eru í öllum tilfellum töluverðir en 

leiðirnar aka um svæði sem Kópavogur og Reykjavík hafa skilgreint sem þróunarsvæði í sínum skipulagsáætlunum. 

Borgarlínan getur haft mjög jákvæð áhrif á þessi þróunarsvæði þar sem hún myndar greiða og umhverfisvæna 

tengingu við kjarna sveitarfélaganna. 

Tafla 8. Samanburður akstursleiða - leggur 8. 

Aksturs-
leið 

Hlutfall 
leiðar í 
sérrými (2 
akr) 

Fjöldi 
stærri 
gatnamóta 
á leið 

Hindrun í Farþegagrunnur 400m 
Farþegagrunnur 
200m 

Ferðatími 

      Vegferli Hæð Íbúar Starfsemi Íbúar Starfsemi Mínútur 

8A 95%  12  Já  Já 17.193 1.552 þús m
2
 8.101 914 þús m

2
 13,5 

8B 75%  13  Já  Já 18.678 1.562 þús m
2
 9.932 930 þús m

2
 12 

8C 85%  8  Já  Já 15.298 2.287 þús m
2
 6.926 492 þús m

2
 12,2 

  
Mynd 18. Leggur 8 : Hamraborg – Miðbær (Harpa) 
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Mynd 19. Dæmi um þversnið á legg 7. 

 

 

 

 
Mynd 20. Dæmi um þversnið á legg 8. 
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1.1.9 Leggur 9: Miðbær – Seltjarnarnes 

Frá miðbæjarkjörnunum Hörpu og BSÍ eru skoðaðar þrjár leiðir að kjarnabiðstöð við Eiðistorg, tvær frá BSÍ og ein frá 

Hörpu. Leiðir 9A og 9C fara báðar eftir Hringbraut og svo eftir Nesvegi. Þær eru frábrugðnar að því leyti að leið 9A 

tengist Nesvegi um Hofsvallagötu en leið 9C fer í gegnum lóð Háskólans við Þjóðarbókhlöðuna og svo eftir Neshaga. 

Skoða þarf  nánar hvort hægt er að koma fyrir einnar akreinar akstursleið til að beintengja Neshaga og Ægissíðu 

samsíða göngustíg sem liggur sunnan lóða við Einimel 1-7. Leið 9B fer eftir Geirsgötu, Ánanaustum og svo 

Eiðsgranda áleiðis að Eiðistorgi. Á fundi með Reykjavíkurborg í febrúar 2015 var ákveðið að akstursleið sem fer 

Hringbraut alla leið frá BSÍ að Ánanaustum verði einnig til skoðunar í næsta fasa. Sjá kort í kafla. 2.2.  

Almenn umferð og rými: 

Við Þjóðminjasafnið á Hringbraut, þar sem leiðir 9A og 9C fara um, eru 25 m milli lóðarmarka en Borgarlínan í 

sérrými með fjórum akreinum fyrir almenna umferð þarf 32 m. Að öllum líkindum þarf línan því að vera í blandaðri 

umferð þar.  

Á Nesvegi er breidd milli lóðamarka um 20 m og er því mögulegt að koma Borgarlínunni fyrri í sérrými með tveimur 

akreinum fyrir almenna umferð og gangstéttum beggja vegna. 

Á Hofsvallagötu þar sem leið 9A fer um er rýmið um 18 m sem er nóg fyrir eina akrein í sérrými fyrir Borgarlínuna. 

Á Neshaga þar sem leið 9C fer um er rýmið um 17 m sem er nóg fyrir eina akrein í sérrými fyrir Borgarlínuna. 

Leið 9C fer yfir lóðamörk milli Þjóðarbókhlöðu og Hótel Sögu milli Neshaga og Hringbrautar.  

Nægt pláss er fyrir Borgarlínuna á leið 9B að undanskilinni Geirsgötu milli Tryggvagötu og að Ánanaustum en þar er 

breidd milli lóðarmarka einungis 14 m og því ekki pláss fyrir Borgarlínuna með akreinum fyrir bílaumferð. 

Gatnamót: 

Almennt er gert er ráð fyrir að Borgarlína fari fyrir miðju með sérakreinum í gegnum ljósastýrð gatnamót og 

hringtorg með ljósaforgangi. Ljóst er að gatnamót Hringbrautar og Hofsvallagötu þar sem akstursleiðir beygja 90 

gráður verða flöskuháls sem skoða þarf sérstaklega. 

Vegferill og hæðarhindranir: 

Á leiðum 9A og 9B eru tvær 90 gráðu beygjur og ein á leið 9C. 

Langhalli er allmennt undir 6% á öllum leiðum. 

Biðstöðvar og farþegagrunnur: 

Kjarnabiðstöðvar eru staðsettar á BSÍ og við Eiðistorg. Á kjarnabiðstöðvum er gert ráð fyrir tengingu við 

hefðbundnar strætóleiðir sem þjóna öðrum svæðum en Borgarlínan. Fjölda fólks sem býr innan 200 og 400 m frá 

hverri akstursleið í dag og flatarmál atvinnuhúsnæðis á sama svæði má sjá í töflu. 

Vegalengd og ferðatími: 

Við ferðatímaútreikning er gert ráð fyrir 4 biðstöðvum milli kjarna á öllum leiðum. Áætlaðan ferðatíma má sjá í 

töflu. 

Göngu/hjólastígar: 

Útfærslu göngu- og hjólastíga þarf að skoða sérstaklega á síðari stigum fyrir þennan legg þar sem fyrirséð er að 

akstursleiðir verði flóknari í útfærslu en annars staðar í kerfinu. 

Þróunarmöguleikar:  

Möguleikar til uppbyggingar og þéttingar byggðar meðfram akstursleiðunum eru mun meiri á akstursleið 9B en 

hinum tveimur sem fara um grónari hverfi. Leið 9B fer um vestasta hluta samgöngu- og þróunaráss sem skilgreindur 

er í AR 2010-2030 og um svæði við Ánanaust og Eiðsgranda sem nú eru í enduruppbyggingu. Eldri hugmyndir um 

byggð á landfyllingum við Ánanaust/Eiðsgranda falla vel að akstursleið 9B. Með kjarnabiðstöð við gatnamót 

Nesvegar og Suðurstrandar eða Eiðsgranda og Suðurstrandar styrkist grundvöllur þéttrar uppbyggingar á og við 

miðbæ Seltjarnarness.  

 
Tafla 9. Samanburður akstursleiða - leggur 9. 

Aksturs-
leið 

Hlutfall 
leiðar í 
sérrými (2 
akr) 

Fjöldi 
stærri 
gatnamóta 
á leið 

Hindrun í Farþegagrunnur 400m 
Farþegagrunnur 
200m 

Ferðatími 

      Vegferli Hæð Íbúar Starfsemi Íbúar Starfsemi Mínútur 

9A 75%  8  já  Nei 11.651 722 þús m
2
 7.070 98 þús m

2
 7,7 

9B 70%  6  já  Nei 9.251 711 þús m
2
 5.008 287 þús m

2
 7,6 

9C 80%  4  já  Nei 9.440 687 þús m
2
 4.552 117 þús m

2
 6,7 

 

 
Mynd 21. Leggur 9: BSÍ/Harpa - Seltjarnarnes. 
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1.1.10 Leggur 10: Elliðaárvogur/Ártúnshöfði – Miðbær (Harpa) 

Frá kjarnabiðstöð við Elliðaárvoga/Ártúnshöfða áleiðis að BSÍ og Hörpu eru þrjár akstursleiðir til skoðunar. Leið 10A 

fer eftir Miklubraut og svo Hringbraut að BSÍ og þaðan eftir Sóleyjargötu, Fríkirkjuvegi og Lækjargötu að Hörpu. 

Leiðir 10B og 10C fara um Suðurlandsbraut og skiljast að við Lágmúla. Leið 10B fer Laugaveg og Hverfisgötu áleiðis 

að Hörpu og 10C fer eftir Borgartúni og Skúlagötu. Í næsta fasa þarf að skoða hvort hægt er að tvinna þessar tvær 

leiðir saman. 

Almenn umferð og rými: 

Fjallað hefur verið um akstursleiðir vestan Kringlumýrarbrautar í umfjöllun um leggi 7 og 8 hér á undan.  

Á Miklubraut þar sem leið 10A fer um er minnsta breidd 45 m milli lóðamarka bensínstöðva við Kringlu. Nægt pláss 

er því fyrir Borgarlínuna í sérrými sem þarf 32 m með 6 akreinum fyrir almenna umferð og undanskildu svæði fyrir 

göngu- og hjólastíga. Á þessari leið fer leiðin undir 4 göngubrýr og 2 vegbrýr.  

Á Suðurlandsbraut þar sem leiðir 10B og 10C fara um er einnig nægt pláss fyrir Borgarlínuna. Þrengst er við 

Grensásveg 1 eða 44,5 m milli lóðamarka. Borgarlínan þarf á þessum stað 37 m þversnið með 6 akreinum fyrir 

almenna umferð og göngu- og hjólastígum. 

Austan Kringlumýrarbrautar á því að vera á tiltölulega einfaldan hátt að koma Borgarlínu fyrir í sérrými. 

Gatnamót: 

Almennt er gert er ráð fyrir að Borgarlína fari fyrir miðju með sérakreinum í gegnum ljósastýrð gatnamót og 

hringtorg með ljósaforgangi. Frá kjarnabiðstöð í Elliðarávogi/Ártúnshöfða er hugsanleg lausn fyrir 10A að fara í 

„flyover“ í miðju Miklubrautar. 

Vegferill og hæðarhindranir: 

Engar 90 gráðu beygjur eru á þessum leiðum. 

Langhalli er allmennt undir 6% á öllum leiðum nema á leið 10B fer langhallinn í 8,5% á Hverfisgötu við Arnarhól. 

Biðstöðvar og farþegagrunnur: 

Gert er ráð fyrir kjarnabiðstöðvum í Elliðaárvogi/Ártúnshöfða og BSÍ. Á kjarnabiðstöðvum er gert ráð fyrir tengingu 

við hefðbundnar strætóleiðir sem þjóna öðrum svæðum en Borgarlínan. Fjölda fólks sem býr innan 200 og 400 m 

frá hverri akstursleið í dag og flatarmál atvinnuhúsnæðis á sama svæði má sjá í töflu. 

Vegalengd og ferðatími: 

Við ferðatímaútreikning er gert ráð fyrir 6 biðstöðvum milli kjarnabiðstöðva á leið 10A og 7 biðstöðvum á leiðum 

10B og 10C. Áætlaðan ferðatíma má sjá í töflu. 

Göngu/hjólastígar: 

Líklegt er að nægt rými sé fyrir göngu- og hjólastíga samsíða Borgarlínunni austan Kringlumýrarbrautar. 

Þróunarmöguleikar:  

Þróunarmöguleikar eru miklir samsíða akstursleiðunum. Akstursleiðir 10B og 10C fylgja samgöngu- og þróunarási 

sem skilgreindur er í AR 2010-2030 en leið 10A fylgir Miklubraut. Við mótun AR 2010-2030 voru þróunarmöguleikar 

við þessa tvo ása greindir sérstaklega. Innan 200 m frá ásnum um Suðurlandsbraut er möguleg uppbygging um 1 

milljón fermetra en um 660 þús. fermetrar samsíða Miklubraut skv. AR 2010-2030. 

 

 

Tafla 10. Samanburður akstursleiða - leggur 10. 

Aksturs-
leið 

Hlutfall 
leiðar í 
sérrými (2 
akr) 

Fjöldi 
stærri 
gatnamóta 
á leið 

Hindrun í Farþegagrunnur 400m Farþegagrunnur 200m Ferðatími 

      Vegferli Hæð Íbúar Starfsemi Íbúar Starfsemi Mínútur 

10A 75%  11  Nei  Já 16.896 2.519 þús m
2
 7.298 333 þús m

2
 11,7 

10B 50%  13  Nei  Nei 15.881 1.812 þús m
2
 7.695 1.159 þús m

2
 11,8 

10C 85%  15  Nei  Nei 13.845 1.796 þús m
2
 5.897 1.129 þús m

2
 12,6 

 

 
Mynd 22. Leggur 10: Elliðaárvogur/Ártúnshöfði – Harpa. 
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Mynd 23. Dæmi um þversnið á legg 9. 

 

 
Mynd 24. Dæmi um þversnið á legg 10. 
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1.1.11 Leggur 11: Elliðarárvogur – Keldnaholt 

Frá kjarnabiðstöð í Elliðaárvogi/Ártúnshöfða áleiðis að Keldnaholti eru þrjár leiðir til skoðunar. Leið 11A fer eftir 

nýjum vegi sem tengist Dvergshöfða. Leiðin fer svo um Stórhöfða og þaðan eftir nýjum vegi að Víkurvegi og tengist 

að lokum Blikastaðavegi við Korputorg. Leið 11B fer eftir Dvergshöfða og sveigir svo inná Gullinbrú og tengist að 

lokum Blikastaðavegi með Hallsvegi. Leið 11C er sambærileg leið 11B nema hún tengist Gullinbrú um Sævarhöfða 

og fer neðan Ártúnshöfða. 

Almenn umferð og rými: 

Á Dvergshöfða þar sem leiðir 11A og 11B fara um er breidd milli lóðamarka 28 m. Borgarlínan þarf ásamt akrein í 

hvora átt fyrir almenna umferð og göngustíg 21,5 m á þessum stað.  

Frá Dvergshöfða og áleiðis að endabiðstöð er nægt rými fyrir Borgarlínuna á leið 11A. 

Á Sævarhöfða þar sem leið 11C fer um er breidd 19 m milli lóðarmarka Sorpu og Malbikunarstöðvarinnar sem er of 

þröngt fyrir Borgarlínuna í sérrými. Það sem eftir er leiðar takmarkast rýmið af bergstáli við athafnasvæði 

Björgunar. 

Þar sem leiðir 11B og 11C fara í gegnum Grafarvog er nægt pláss fyrir Borgarlínu í sérrými að undanskilinni Gullinbrú 

sem þyrfti að breikka nema línan fari þar um í blandaðri umferð.  

Gatnamót: 

Almennt er gert er ráð fyrir að Borgarlína fari fyrir miðju með sérakreinum í gegnum ljósastýrð gatnamót og 

hringtorg með ljósaforgangi. 

Vegferill og hæðarhindranir: 

Á leið 11A eru tvær 90 gráðu beygjur og langhalli fer upp í 7,5% áleiðis upp Ártúnsholt og við og upp að Víkurvegi. 

Á leið 11B eru tvær 90 gráðu beygjur. Langhalli fer upp í 7,5% áleiðis upp Ártúnsholt og við Gullinbrú norðan megin. 

Sunnan megin frá Gullinbrú er langhallinn yfir 8%.   

Á leið 11C er ein 90 gráðu beygja. Langhalli fer upp í 7,5% norðan megin við Gullinbrú.  

Biðstöðvar og farþegagrunnur: 

Gert er ráð fyrir kjarnabiðstöðvum í Elliðaárvogi/Ártúnshöfða og Keldnaholti. Á kjarnabiðstöðvum er gert ráð fyrir 

tengingu við hefðbundnar strætóleiðir sem þjóna öðrum svæðum en Borgarlínan. Fjölda fólks sem býr innan 200 og 

400 m frá hverri akstursleið í dag og flatarmál atvinnuhúsnæðis á sama svæði má sjá í töflu. 

Vegalengd og ferðatími: 

Við ferðatímaútreikning er gert ráð fyrir 8 biðstöðvum á öllum leiðum milli kjarnabiðstöðva. Áætlaðan ferðatíma má 

sjá í töflu. 

Göngu/hjólastígar: 

Elliðaárvogur/Ártúnshöfði og Keldur/Keldnaholt eru allt svæði sem verða endurskipulögð á næstu árum og göngu- 

og hjólastígar þar með. Líklega verður nægilegt rými fyrir göngu- og hjólastíga samsíða Borgarlínu á þessum 

akstursleiðum en það þarf að skoða sérstaklega í skipulagsvinnu. 

Þróunarmöguleikar:  

Akstursleið 11A fylgir samgöngu- og þróunarási sem markaður er í AR 2010-2030. Miklir þróunarmöguleikar eru á 

þessari leið og hægt er að skipuleggja byggðina út frá Borgarlínunni með hugmyndafræði samgöngumiðaðs 

skipulags (e. Transit Oriented Development) til að farþegagrunnur línunnar verði sem sterkastur. Minni 

þróunarmöguleikar eru á þeim hluta akstursleiða sem fara um Grafarvog og erfiðara um vik að byggja sterkan 

farþegagrunn þar sem byggð meðfram leiðinni er og verður líklega frekar gisin. 

 
Tafla 11. Samanburður akstursleiða - leggur 11. 

Aksturs-
leið 

Hlutfall 
leiðar í 
sérrými (2 
akr) 

Fjöldi 
stærri 
gatnamóta 
á leið 

Hindrun í 
Farþegagrunnur 
400m 

Farþegagrunnur 
200m 

Ferðatími 

      Vegferli Hæð Íbúar Starfsemi Íbúar Starfsemi Mínútur 

11A 100%  8  Nei  Nei 2.032 798 þús m
2
 662 434 þús m

2
 13,9 

11B 100%  8  Já  Nei 6.842 653 þús m
2
 2.883 292 þús m

2
 13,2 

11C 95%  8  Já  Nei 6.795 383 þús m
2
 3.207 143 þús m

2
 12,8 

 

 
Mynd 25. Leggur 11 : Elliðaárvogur/Ártúnshöfði – Keldnaholt. 
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1.1.12 Leggur 12: Keldnaholt – Mosfellsbær (Háholt) 

Frá kjarnabiðstöð í Keldnaholti áleiðis að upphafs-/endastöð í Háholti eru þrjár akstursleiðir til skoðunar. Leið 12A 

fylgir Vesturlandsvegi og fer að Háholti eftir Þverholti. Leiðir 12B og 12C fara eftir nýjum tengivegi um 

Blikastaðaland og svo um Baugshlíð og Bogatanga. Leið 12B fer inn á Langatanga og þaðan inn á Bjarkarholt áleiðis 

að Háholti. Leið 12C fylgir Bogatanga áfram og fer svo í einstefnu um Skeiðholt og Skólabraut og tengist Háholti að 

lokum. Þannig er hægt að mynda einstefnuleið við þessa enda- og upphafsbiðstöð í kerfinu og láta þjónustuna ná til 

fleiri íbúa í leiðinni.  

Almenn umferð og rými: 

Á Vesturlandsvegi þar sem leið 12A fer um er nægt pláss fyrir Borgarlínuna í sérrými.  

Á Baugshlíð og Bogatanga þar sem akstursleiðir 12B og 12C fara um er rými milli lóðarmarka að jafnaði 45 m. Þetta 

er nægjanlegt pláss fyrir Borgarlínuna í sérrými auk akreina fyrir almenna umferð og göngu-/hjólastíga.  

Þar sem leið 12B fer um Bjarkarholt er ekki pláss fyrir tveggja akreina sérrými Borgarlínu. Í ljósi þess að Háholt er 

upphafs- og endabiðstöð Borgarlínu er eðlilegt að skoða hvort ekki verði fullnægjandi, a.m.k. til einhverra ára, að 

einni akrein verði bætt við akstursleiðir í stað tveggja um Baugshlíð/Bogatanga og aðrar götur Mosfellsbæjar. Sú 

akrein, í miðju, er þá notuð af Borgarlínunni í báðar áttir og akstri hagað þannig að vagnar þurfi ekki að mætast á 

leggnum.  

Gatnamót: 

Almennt er gert er ráð fyrir að Borgarlína fari fyrir miðju með sérakreinum í gegnum ljósastýrð gatnamót og 

hringtorg með ljósaforgangi.  

Vegferill og hæðarhindranir: 

Á leið 12A eru tvær 90 gráðu beygjur. Á leiðum 12B og 12C er ein 90 gráðu beygja.  

Langhalli er allmennt undir 6% á öllum leiðum. 

Biðstöðvar og farþegagrunnur: 

Endabiðstöð er staðsett við Háholt/Þverholt. Þar eða í nágrenningu þarf að vera pláss fyrir vagna til að snúa við (ef 

hraðvagnar) ef akstur verður ekki leystur með einstefnuhringleið. Á báðum stöðvum er gert ráð fyrir tengingu við 

hefðbundnar strætóleiðir sem þjónusta önnur svæði en Borgarlínan. Fjöldi fólks sem býr innan 200 og 400 m frá 

hverri akstursleið í dag og flatarmál atvinnuhúsnæðis á sama svæði er sýnt í töflu. 

Vegalengd og ferðatími: 

Við ferðatímaútreikning er gert ráð fyrir 2 biðstöðvum milli kjarna á leið 12A og 4 biðstöðvum á leiðum 12B og 12C. 

Áætlaðan ferðatíma má sjá í töflu. 

Göngu/hjólastígar: 

Rými er gott stærstan hluta leiðar fyrir göngu- og hjólastíg samsíða Borgarlínunni.  

Þróunarmöguleikar: 

Miklir þróunarmöguleikar eru samsíða akstursleiðum 12B og 12C þar sem þær fara um Keldnaholt, Korpu og 

Blikastaðaland og hægt er að skipuleggja byggð þar út frá Borgarlínunni með hugmyndafræði samgöngumiðaðs 

skipulags (e. Transit Oriented Development) til að farþegagrunnur línunnar verði sem sterkastur. Tækifæri til 

uppbyggingar við upphafs- og endastöðina við Háholt eru einnig töluverð og Borgarlínan gæti haft umtalsverð áhrif 

á þróun miðbæjar Mosfellsbæjar. 

 

 

 

 

Tafla 12. Samanburður akstursleiða - leggur 12. 

Aksturs-
leið 

Hlutfall 
leiðar í 
sérrými (2 
akr) 

Fjöldi 
stærri 
gatnamóta 
á leið 

Hindrun í Farþegagrunnur 400m Farþegagrunnur 200m Ferðatími 

      Vegferli Hæð Íbúar Starfsemi Íbúar Starfsemi Mínútur 

12A 100%  7  Já  Já 3.592 211 þús m
2
 912 55 þús m

2
 7,3 

12B 100%  6 Já  Nei 4.949 131 þús m
2
 2.652 98 þús m

2
 9,3 

12C 100%  6  Já  Nei 5.366 154 þús m
2
 3.187 119 þús m

2
 9,4 

 

 

 
Mynd 26. Leggur 12 : Keldnaholt – Háholt. 
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Mynd 27. Dæmi um þversnið á legg 11. 

 

 
Mynd 28. Dæmi um þversnið á legg 12. 
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2. Leiðaval og áframhaldandi greining á Borgarlínu 
Á vinnufundum með samgöngu- og skipulagssérfræðingum sveitarfélaganna í febrúar 2015 fóru fundarmenn í 

sameiningu yfir þær niðurstöður úr fyrsta fasa greiningar á Borgarlínu sem birtar eru hér á undan með það 

markmið að velja akstursleiðir til að vinna áfram með í þróun Borgarlínunnar. Í framhaldinu voru eftirfarandi 

ákvarðanir teknar um hvern legg í kerfinu fyrir sig: 

Leggur 1: Vellir – Fjörður 

Akstursleiðir 1A, 1B og 1C verða teknar til nánari skoðunar í áframhaldandi greiningu á Borgarlínu. 

Leggur 2: Fjörður – Garðabær 

Akstursleiðir 2A og 2B verða teknar til nánari skoðunar í áframhaldandi greiningu á Borgarlínu. 

Leggur 3: Garðabær – Hamraborg 

Akstursleiðir 3A og 3B verða teknar til nánari skoðunar í áframhaldandi greiningu á Borgarlínu. 

Leggur 4:  Garðabær – Smárinn 

Akstursleiðir 4A og 4B verða teknar til nánari skoðunar í áframhaldandi greiningu á Borgarlínu. 

Leggur 5:  Smárinn – Mjódd 

Akstursleiðir 5A og 5B verða teknar til nánari skoðunar í áframhaldandi greiningu á Borgarlínu. 

Leggur 6:  Mjódd – Elliðaárvogur/Ártúnshöfði 

Akstursleið 6A verður tekin til nánari skoðunar í áframhaldandi greiningu á Borgarlínu. 

Leggur 7:  Hamraborg – Miðbær (BSÍ) 

Akstursleiðir 7A, 7C og 7D verða teknar til nánari skoðunar í áframhaldandi greiningu á Borgarlínu. 

Leggur 8:  Hamraborg – Miðbær (Harpa) 

Akstursleiðir 8B og 8C verða teknar til nánari skoðunar í áframhaldandi greiningu á Borgarlínu. 

Leggur 9:  Miðbær – Seltjarnarnes 

Akstursleiðir 9B og 9C auk Hringbrautar verða teknar til nánari skoðunar í áframhaldandi greiningu á Borgarlínu. 

Leggur 10: Elliðaárvogur/Ártúnshöfði – Miðbær (Harpa) 

Akstursleiðir 10A og 10B  verða teknar til nánari skoðunar í áframhaldandi greiningu á Borgarlínu. 

Leggur 11:  Elliðaárvogur/Ártúnshöfði – Keldnaholt 

Akstursleiðir 11A, 11B og 11C verða teknar til nánari skoðunar í áframhaldandi greiningu á Borgarlínu. 

Leggur 12:  Keldnaholt – Mosfellsbær (Háholt) 

Akstursleiðir 12B og 12C verða teknar til nánari skoðunar í áframhaldandi greiningu á Borgarlínu. 

 

Heildarkort af þessum akstursleiðum er birt á næstu síðu.   

2.1 Áframhaldandi greining á Borgarlínu 

Sú vinna sem lýst er í þessari skýrslu er fyrsti fasi greiningar. Til að hægt sé að fastsetja legu Borgarlínu í 

skipulagsáætlunum sveitarfélaga þarf að vanda til verka, tryggja víðtækan samanburð leiða þannig að besta legan 

verði fyrir valinu og að sátt ríki um hana. Fasi I, þar sem búið er að grisja fjölda leiða til skoðunar og velja þær 

vænlegustu, myndar grunn að þeim ákvörðunum en meðal þess sem þarf að meta í framhaldinu eru eftirfarandi 

þættir:   

1. Farþegaspár: Nýta þarf nýtt almenningssamgöngulíkan SSH og Strætó bs. til að gera fyrstu 

farþegaspár fyrir Borgarlínuna. Þannig fæst áætlun um farþegafjölda á sólarhring í Borgarlínu í dag og 

í framtíðinni m.v. mismunandi útfærslur hennar. 

2. Stofnkostnaður: Þegar leiðavalkostum hefur verið fækkað í Fasa I þarf að leggja frumdrög að hönnun 

endurgerðs göturýmis fyrir Borgarlínu, einkabílaumferð, gangandi og hjólandi. Megintilgangur þeirrar 

grófu frumhönnunar verður að fá fram magntölur til að vinna frumáætlun stofnkostnaðar 

mismunandi leiða. 

3. Rekstrarkostnaður: Meta þarf fjölda aksturstíma til að halda uppi viðunandi tíðni og rekstrarkostnað á 

mismunandi útfærslum Borgarlínu með reynslutölum úr rekstri Strætó bs. og erlendum reynslutölum 

um rekstur hágæðakerfa. 

4. Kostnaður/ábati – samanburður leiða: Þegar ofangreindri vinnu er lokið er hægt að meta hvað það 

þýðir að velja eina leið umfram aðra fyrir viðkomandi legg, þ.e. fjölda íbúa/starfa sem leggurinn þjónar 

og mögulegan farþegafjölda skv. almenningssamgöngulíkani m.v. ferðatíma, rekstrarkostnað og 

stofnkostnað. Þannig fæst samanburður til að nálgast hagkvæmustu leiðina milli kjarna (miðað við 25 

ára tímabil). 

5. Umhverfis- og samfélagsáhrif: Til að meta mögulegar leiðir fyrir Borgarlínu á heildstæðan hátt þarf 

einnig að fara fram frummat á umhverfis- og samfélagsáhrifum kerfisins t.d. á loftmengun, hljóðvist, 

öryggi, ásýnd, „barrier effect“ o.fl. Matið verður unnið með aðferðarfræði sem nú er í þróun með 

styrk frá Skipulagsstofnun og byggir á aðferðarfræði umhverfismats áætlana. 

6. Leiðakerfi strætisvagna – breytingar með tilkomu Borgarlínu: Með nýju almenningssamgöngulíkani 

SSH og Strætó bs. þarf að vinna tillögur að breytingum á leiðakerfi strætisvagna sem eðlilega þarf að 

gera með tilkomu Borgarlínu til að nýting og samþætting þessa tveggja laga almennings-

samgöngukerfis verði sem best.  

7. Áfangaskipting uppbyggingar Borgarlínu: Næsta skref er að setja niður tillögu að hagkvæmri 

áfangaskiptingu fyrir uppbyggingu Borgarlínu. Sú tillaga þarf að byggja á fjárveitingum, 

stofnkostnaðarmati, núverandi farþegagrunni í strætisvögnum, fyrirhugaðri uppbyggingu íbúða og 

atvinnuhúsnæðis og niðurstöðum flestra verkþátta að ofan. 

8. Fjármögnun Borgarlínu: Fjármögnun almenningssamgangna er með ýmsum hætti á Vesturlöndum en 

algengt er að ríki og sveitarfélög skipti með sér stofnkostnaði. Samhliða þeirri tæknilegu vinnu sem 

lýst er að ofan þarf að skoða leiðir við fjármögnun Borgarlínu, ræða við ríkisvaldið, kanna nánar 

hvernig fjármögnun er háttað erlendis, kanna möguleika á „Public-Private-Partnership“ verklagi sem 

notað er í almenningssamgöngum í Kanada, skoða styrkja- og lánamöguleika hjá Evrópska fjárfestinga-

bankanum o.m.fl. 

Þegar niðurstöður ofangreindra athugana liggja fyrir er hægt að binda legu samgöngu- og þróunaráss í skipulagi, 

endurskoða og setja fram tímasetta stefnu um uppbyggingu sveitarfélaganna á ásnum og innleiða ásinn í 

aðalskipulagsáætlanir þeirra.  
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2.2 Akstursleiðir til áframhaldandi greiningar 
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Viðauki A - Hönnunarforsendur hágæðakerfa 

Hér á eftir er yfirferð á helstu hönnunarforsendum léttlesta- og hraðvagnakerfa (e. Bus Rapid Transit). Lítið er til 

um hönnunarforsendur fyrir slík kerfi í íslenskum stöðlum og verður því mikið stuðst við hönnunarstaðla annarra 

norrænna landa og þá helst Svíþjóðar og Danmerkur.  

Hafa þarf í huga að hugsanlega verði bæði kerfin fyrir valinu þ.e. að kerfið eða hluti þess verði uppfært úr 

hraðvagnakerfi yfir í léttlestarkerfi eftir einhver ár eða áratugi í rekstri.  

Vagnar 

Lengd vagna ræðst að miklu leyti af því hvaða eftirspurn kerfið þarf að anna. Meðallengd léttlesta er iðulega á 

bilinu 30 til 40 m. Fyrir hraðvagnana eru algengar lengdir fyrir einfalda liðvagna 18 m og tvöfalda liðvagna 24 til 25 

m. Í töflu 1 hér að neðan má sjá nokkrar lykilstærðir vagna. 

Tafla 13: Algengar lykilstærðir vagna hágæðakerfa. 

Tegund  Lengd (m) Breidd (m) Hæð (m) 

Hefðbundinn strætisvagn 12 2,55 3,2 

BRT (Einfaldur liðvagn) 18 2,55 3,2 

BRT (Tvöfaldur liðvagn) 24 2,55 3,2 

Léttlest (1) 30 2,70/2,95 6,5 

Léttlest (2) 40 2,70/2,95 6,5 

 

Algeng breidd á nýjum léttlestarvögnum er á bilinu 2,4 til 2,65 m en við það bætist breidd á baksýnisspeglum uppá 

0,15 m á hvora hlið sem gerir heildarbreiddina 2,7 til 2,95 m. Helsta forsenda fyrir því að velja breiðari vagna 

erlendis er að opna fyrir þann möguleika að geta samnýtt lestarteina með venjulegum lestarkerfum. Þar sem 

ekkert lestarkerfi er fyrir á Íslandi er eðlilegra að velja vagna sem eru nær strætisvögnum í breidd til að lágmarka 

rýmisþörf.  

 

Mynd 29: Flutningsgeta strætisvagna, hraðvagna og léttlesta og metro (farþegar/klst. í hvora átt) af plusway.dk 

Hámarkshraði og hröðun 

Hámarkshraði léttlestarvagna ræðst af samspili nokkurra þátta eins og ferðatíma, fjölda stoppistöðva og 

umferðaröryggi. Í þéttbýli (utan stofnvegakerfisins) er almennt ekki gert ráð fyrir að vagnar fari yfir 50 km/klst og 

hámarkshraði er því oft á bilinu 30-40 km/klst. Á stofnvegum geta léttlestar í sérrými farið yfir 50 km/klst en ef 

hraði á að vera meiri en 70 km/klst þarf að útbúa kerfið með sérstöku stýrikerfi samkvæmt erlendum stöðlum 

(BOStrab §49). Slíkt gæti aukið kostnaðinn talsvert. Hraðvagnar hafa engar sérstakar hraðatakmarkanir aðrar en 

þær sem tilgreindar eru í umferðarlögum og geta þ.a.l. fylgt núverandi hraðatakmörkunum á götum og vegum. 

Hæsti hámarkshraði innan höfuðborgarsvæðisins er 80 km/klst. 

Hröðun 

Algengt er notast við hröðun uppá 1,2 m/s2 fyrir léttlestir. Þetta er ráðlögð hámarkshröðun með tilliti til þæginda 

farþega og ferðatíma (Spårvagnar i Skåne, 2011). Með hraðvögnum er yfirleitt erfiðara að ná jafn stöðugri hröðun 

og með léttlestum og þar af leiðandi eru léttlestar oft taldar „þægilegri“ ferðamáti. Erlendis er oft notast við 

hröðun á bilinu 0,6 m/s2 til 0,9m/s2 við útreikninga á ferðatíma fyrir hraðvagna (TCRP Report 90, 2003).  

Með þessum viðmiðum er gengið út frá því við ferðatímaútreikninga að það taki léttlest um 19 sekúndur að ná 

hámarkshraða sínum (70 km/klst). Til samanburðar tekur það hraðvagnana 28 sekúndur að ná 70 km/klst og 39 

sekúndur að ná sínum hámarkshraða (80 km/klst). Út frá línuritinu hér að neðan má lesa að það tekur léttlestina 

155 metra að ná hámarkshraða sínum (70 km/klst) og hraðvagnana um 430 metra að ná hámarkshraða (80 

km/klst). 

 

Mynd 30: Sú vegalengd sem það tekur léttlest og hraðvagn að ná ákveðnum hraða. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

H
ra

ð
i (

km
/k

ls
t)

 

Vegalengd (m) 

Léttlest Hraðvagnar (BRT)



 

   

Höfundaréttur © 2015 Mannvit. Allur réttur áskilinn. Prentuð skjöl geta verið úrelt og ný útgáfa aðgengileg í skjalastjórnunarkerfi.  │Bls 26  

Rýmisþörf, stólpar og stoppistöðvar 

Á myndinni að neðan eru listuð upp dæmi um breiddir sem notaðar eru sem hönnunarforsendur þegar meta þarf 

rýmisþörf hraðvagns eða léttlestar. 

Frí breidd („vagnbredd“ á mynd að neðan) er breidd farartækis með baksýnisspeglum þ.e. það rými sem 

farartækið tekur á götunni.  Í dæminu sem sýnt er á mynd að neðan er frí breidd 2,7 m, sem er breidd léttlestar og 

ráðandi hönnunarforsenda. Sambærileg breidd fyrir hraðvagn er 2,6 m en hér er tekið mið af breidd léttlestar ef 

ætlunin er að gatan geti rúmað léttlest í byrjun eða á seinni stigum.  

Á myndinni táknar bókstafurinn „v“ lágmarksbreidd að hindrun. Hindrun í dæminu um 70 km/klst verður vegrið og 

í 50 km/klst dæminu vélknúin ökutæki á ferð. Í 30 km/klst dæminu er ekki gert ráð fyrir að þörf sé á sérstöku 

öryggisrými en gera verður ráð fyrir að léttlestarvagnar geti hreyfst vegna ójafna á teinum og að hraðvagnar hafi 

smá svigrúm. Milli léttlestarinnar og hindranna (t.d. vegriðs) eða annarrar vélknúinnar umferðar þarf 0,7 metra 

öryggissvæði hið minnsta (BOStrab §19) eða lágmarksbreidd milli vagna.  

Á myndinni táknar bókstafurinn „a“  lágmarksbreidd milli vagna. Lágmarksbreidd milli léttlesta er alltaf 0,7 m svo 

fólk komist út í neyð, milli tveggja vagna. Þegar hraði er kominn yfir 30 km/klst er breiddarforsenda milli hraðvagna 

orðin ráðandi en hún er 1 m fyrir 50 km/klst og 1,3 m fyrir 70 km/klst. Á myndinni að neðan þarf að gera ráð fyrir 

því að vagnbreidd léttlestarinnar sé meiri og þar sem hönnunarforsendur léttlestar eru ráðandi minnkar það 

breiddir um 0,2 metra. 

 

Mynd 31: Rýmisþörf þversniðs hraðvagna (BRT) 

Stólpar 

Að því gefnu að aflgjafi léttlestarinnar verði rafmagn sem leitt er með línu að ofan þarf að huga vel að útfærslu svo 

að stólpar fyrir raflínur verði ekki álitnir truflandi í umhverfinu. Til að lágmarka ásýnd stólpa í umhverfinu og 

kostnað þarf að leitast eftir því að hafa stólpa sem fæsta. Algeng útfærsla er einn stólpi í miðju eða upphengd 

rafmagnslína milli húsa, sjá mynd að neðan. 

 
Mynd 32: Tvær mismunandi útfærslur á rafmagnsstólpum  

Öryggissvæði skal vera milli stólpa og almennrar umferðar til að hindra árekstur. Útfærslur á slíku eru mismunandi 

eftir hraða og umfangi umferðar en öryggissvæðið er iðulega um 0,5-1,0 m við lágan hraða og um 4 til 7 m við háan 

hraða og umferðarþungar götur, ef ekki er notast við vegrið. Ef útfærsla með stólpa í miðju verður fyrir valinu þarf 

ekki að bæta við breidd í þversniði. Vegna kröfu um miðdeili milli hraðvagna gildir þetta eingöngu þar sem 

nægjanlegt pláss er fyrir. 

Breidd á stoppistöðvum 

Breidd á stoppistöðvum skal almennt ekki vera minni en 3,5 m með búnaði t.d. biðskýli. Á stoppistöðvum er þess 

krafist í sænskum staðli að frí breidd fyrir farþega sé minnst 2,25 m án búnaðar og getur því heildarbreidd 

stoppistöðvarinnar verið meiri með viðameiri búnaði. Hafa þarf einnig í huga að hver farþegi á stoppistöðinni tekur 

um einn fermetra. Á stoppistöð með miklum farþegafjölda er því minnsta breidd óæskileg. 

Staðsetning í götu 

Það eru nokkrir möguleikar á útfærslum á staðsetningu léttlesta eða hraðvagna í göturýminu. Algengt er að hafa 

léttlest fyrir miðju í götusniði eins og sýnt er til vinstri á eftirfarandi mynd, einnig er hægt að útfæra teina til hliðar 

eins og sýnt er til hægri á myndinni. 

 

Mynd 33: Staðsetning léttlesta eða hraðvagna í götu 

Ein útfærsla til viðbótar er að vera með akreinar sitt hvoru megin í götusniði. Ókostur þessarar útfærslu er almennt 

hærri efniskostnaður ásamt því að aðgengi að fasteignum báðum megin götunnar skerðist. 

Almennt er besta staðsetningin fyrir léttlest í miðju götunnar. Slíkt stuðlar að betri  bæjarmynd en aðrar útfærslur 

og lega lestarinnar skerðir þá ekki aðgengi að húsnæði báðum megin götu. Með þessari staðsetningu eru einu 

bágapunktarnir (e. conflict point) við samsíða bílaumferð sem er að beygja til vinstri en ekki til hægri eins og raunin 

er með akstur léttlestar/hraðvagna sitt hvoru megin í götusniði. Hafa þarf því í huga að minnka þörf á vinstri 

beygjum annarrar umferðar meðfram teinum. 

Þar sem starfsemi er að mestu leyti öðrum megin við götu er hliðlæg staðsetning spora algeng.  

Eftirfarandi eru helstu kostir þess að staðsetja sérrými almenningssamgangna í miðju; 

1. Umferðaröryggi við stoppistöðvar er oft betra þegar bílar þurfa að taka „krók“ á leið sinni fram hjá 

stoppistöðinni með þeim afleiðingum að þeir draga úr hraða. 

2. Samhverf hönnun göturýmisins gefur betri bæjarmynd. 

3. Auðveldar notkun trjáa og bílastæða á götu. 

4. Auðveldar vöruflutninga til verslana því ekki þarf að þvera sérrými til að komast að húsum. 

5. Skilvirkari umferðaraðstæður á gatnamótum . 

Eftirfarandi eru helstu ókostir staðsetningar í miðju; 

1. Þarf meira pláss samanborið við útfærslu til hliðar ef einungis ein akrein er til hliðar (4 m). 

Eftirfarandi eru helstu kostir staðsetningar til hliðar; 

1. Akreinabreiddir þurfa ekki að vera eins breiðar samanborið við útfærslu í miðju.  
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2. Farþegar þurfa ekki að fara yfir bílagötu til að komast á „réttan“ stað, ef starfsemi er sömu megin og 

sérrými almenningssamgangna. Á móti kemur að til að komast á byggð hinum megin götunnar þurfa 

farþegar að þvera fleiri bílaakreinar. 

Eftirfarandi eru helstu ókostir staðsetningar til hliðar; 

1. Ósamhverf hönnun göturýmisins. 

2. Oft er einungis hægt að koma fyrir bílastæðum öðrum megin götunnar. 

Hafa verður í huga við útfærslu í miðju að skilja lesta- eða hraðvagnaakreinar að með einhvers konar hindrun 

(kantsteini) til að fyrirbyggja u-beygjur í gegnum svæðið.  

 

Mynd 34: Dæmi um léttlest til hliðar við almenna umferð í Norrköping í Svíþjóð 

Vegferill 

Hraðvagnar geta í flestum tilfellum ekið þá vegferla sem notaðir eru í veghönnun hérlendis. Hvað varðar 

hönnunarforsendur fyrir léttlest eru ekki til neinar séríslenskar forsendur og verður því að leita út fyrir 

landssteinana til að finna þær, eins og áður kom fram. Í þessari skýrslu verður stuðst við sænsku hönnunar-

leiðbeiningarnar „RIBUSS-08“ sem eru byggðar á sænska veghönnunarstaðlinum „VGU“. Sé markmiðið að byggja 

hágæðaalmenningssamgöngur upp í áföngum þ.e. að byrjað sé með hraðvagna sem síðan síðar meir verði 

uppfærðir yfir í léttlestir verður að gæta þess við val á hönnunarforsendum að þær takmarki ekki þann möguleika 

að geta uppfært. Hönnunarforsendur sem settar eru fyrir léttlestir eru nánast í öllum atvikum stífari en þær sem 

notaðar eru fyrir aðra umferð.  

Hvað varðar val á láréttum bogum eru sjónlengdir mikilvægasta forsendan. Í töflunni hér að neðan má sjá minnsta 

leyfilega láréttan boga við gefinn hönnunarhraða til að uppfylla kröfur um sjónlengdir.  

Tafla 14: Algengar hönnunarforsendur fyrir vegferil léttlestar. 

Hraði Láréttur bogi (m) Lóðréttur bogi (m) Langhalli (%) 

20 km/klst 40 
 

 

30 km/klst 75 
 

 

50 km/klst 200 1300 9 

70 km/klst 400 3500 7 

100 km/klst 800 
 

5 

 

Við ákvörðun á lágmarksbogum fyrir lóðrétta legu eru sjónlengdir og þægindi afgerandi. Í töflu hér að ofan eru 

lágmarksradíusar þessara boga sýndir fyrir mismunandi hönnunarhraða.  

Í Svíþjóð er reynt að halda langhalla léttlesta undir 6% til að lágmarka kostnað við drifbúnað. Langhalli upp til 8-9% 

er mögulegur með uppfærðum drifbúnaði og eru leyfilegur en við slíkar aðstæður þarf að athuga sérstaklega 

brattar beygjur, gatnamót við aðra umferð, sjónlengdir og stöðvunarvegalengd vegna hálku. Hvað varðar langhalla 

fyrir hraðvagna er æskilegt að hann sé ekki yfir 7%. Á stoppistöðvum skal langhalli ekki fara yfir 2% samkvæmt 

sænskum stöðlum. 

Ferðatímaútreikningur 

Eins og lesa má af samanburði vagna léttlesta og hraðvagna er hraði og hröðun þessara kerfa frábrugðinn. 

Meðan léttlestin getur haldið jafnari og hærri hröðun þá er ekki víst að ráðist verði í þá stýrikerfisfjárfestingu sem 

krafa er gerð um erlendis til að heimila þeim að ná 80 km/klst. Af þessum sökum má gera ráð fyrir að 

meðalferðatími léttlestar og hraðvagna sé á heildina litið svipaður þó léttlestin hafi líklega vinninginn. Því eru 

ferðatímaútreikningar í þessum fyrsta fasa byggðir á forsendum hraðvagna eða hámarkshraða 80 km/klst með 

hröðunina og afhröðun (e. deceleration) 0,9m/s2. Fyrir dvalartíma á biðstöðvum verður hann áætlaður 15 

sekúndur á almennum biðstöðvum, 30 sekúndur á minni kjarnabiðstöðvum (t.d. Fjörður) og 60 sekúndur á stærri 

kjarnabiðstöðvum (t.d. BSÍ).  

Útreikningur á farþegagrunni 

Til að leggja mat á hugsanlegan farþegagrunn Borgarlínu er einfaldri greiningaraðferð beitt í þessu verkefni. 

Útreikningur byggir á því að taka saman alla íbúa og fermetrafjölda atvinnuhúsnæðis sem er innan við 400 metra 

frá viðkomandi akstursleið. Ástæða fyrir vali á þessari aðferð er að staðsetning stoppistöðva er á þessu stigi mjög 

óljós. Með þessari aðferð er því áhersla lögð á samanburð hugsanlegra akstursleiða heldur en útreikning á 

raunverulegu upptökusvæði stoppistöðva sem greina þarf á síðri stigum. 
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Viðauki B – Akstursleiðir í forskoðun f. fundi með sveitarfélögum 
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Viðauki C - Dreifing vélknúinnar umferðar eftir póstnúmerum 
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