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Núverandi stefna um skipulag og samgöngur á höfuðborgarsvæðinu  -
gagnrýni

Gífurlegar breytingar eru áætlaðar til langrar framtíðar – eru yfirvöld á 
réttri leið? 

Helstu efnisþættir:

• Punktar úr skipulagssögu: Þétting byggðar - einsleitni húsagerða  -
samgöngur og gatnakerfi

• Borgarlínan og tillögur áhugahóps um bættar samgöngur um 
hagkvæmari lausn þ.e. léttari borgarlínu – viðhorfskönnun MMR 
fyrir SFA - maí 2021



Til umhugsunar

• Ásdís Hlökk skipulagsstjóri í tilefni 100 ára afmælis skipulagslaga: Mikilvægt að 
skapa mannvænlegt borgarumhverfi, gamli vesturbærinn er dæmi um góða 
fyrirmynd með sínum fjölbreyttu húsagerðum og hlýlegu yfirbragði (Moggi 29. 
nóvember 2021).

• Hvernig rímar núverandi stefna um 5-7 hæða hús í þéttbyggðum reitum við 
sjónarmið skipulagsstjórans og yfirbragð Reykjavíkur?

• Munu áform um borgarlínu bæta umferðarástand á höfuðborgarsvæðinu?

• Eru forsendur áætlana örugglega réttar hvað varðar fjölgun íbúa, umferðar, og 
breytingar á samfélagi og samgöngutækni?

• Hafa yfirvöld reiknað út kostnað íbúa og fyrirtækja vegna umferðartafa?

• Er skynsamlegt að þrengja mikið að helstu stofnvegum til framtíðar?

• Er það rétt að hver nýr bíll kalli á 4 bílastæði??



Nokkrir punktar úr skipulagssögu Reykjavíkur

• Fyrstu skipulagslög 1921 – eitt af megin markmiðum greiðfærar 
samgöngur og lágreist byggð – birta í húsakynnum - opin svæði og 
torg.

• Fyrsta aðalskipulagið AR 1962 – 1983. ,,Kerfisbundið skipulag“ -
Flokkun landnotkunar og stigflokkun gatnakerfis – reiknað með bílar 
verði á hverju heimili í lok skipulagstíma, það gekk eftir. 
Stofnbrautakerfið hefur þjónað umferð vel fram á 21. öldina.

• AR 2010 – 2030 (2040). 90% nýrra hverfa innan byggðamarka  á 
þéttingareitum – borgarlína fái forgang fyrir almenna umferð, en 
þrengt að umferð bíla með fækkun akreina og færri bílastæðum.



Einsleitni í húsagerðum

• Nær allar nýjar íbúðir í Reykjavík síðustu árin í þéttbyggðum 
þéttingarklösum í 5 – 7 hæða húsum.

• Mjög fá raðhús og einbýlishús verið byggð í Reykjavík í rúman áratug.

• Íbúðir á þéttingareitum dýrari en ef byggt væri á opnu landi t.d. á jaðri 
byggðarinnar.

• Mikill skortur á íbúðum á markaði, sérstaklega í sérbýli og verðhækkanir 
verið miklar – flutningar frá höfuðborgarsvæði.

• Í viðhorfskönnun sem höfundur vann fyrir Reykjavíkurborg 2013 sögðust 
2/3 svarenda helst vilja búa í sérbýlishúsi  og fjarri mikilli umferðaræð. 40% 
töldu miðað við efnahag að þeir myndu flytja næst í sérbýlishús.



Í gildandi aðalskipulagi Reykjavíkur til 2030 (40) eiga 90% allra nýbygginga 
að vera innan núverandi byggðamarka



Þétting byggðar í sögulegu ljósi 1971 - 2002 

www.adalskipulag.is

Þétting byggðar á sér langa 
sögu í Reykjavík, en nýja 
byggðin var felld að fyrri 
byggð. Þ.e. svipaður 
þéttleiki og yfirbragð.

Síðustu árin er byggðin mun 
hærri og þéttari en áður 
þ.e. á skjön við nærliggjandi 
byggð. Skortur á opnum 
svæðum, birtu í íbúðum og 
stæði fyrir bíla.



Aðalskipulag Reykjavíkur 1962-1983 – nútímavæðing gatnakerfisins
Samþykkt 1966. Áhersla á aðgreiningu landnotkunar og flokkun gatna. Mislæg
gatnamót - megin umferðaræðar fyrir allt höfuðborgarsvæðið.



Stofnbrautir og tengibrautir  AR 1984 - 2004

Búið að fella út  nokkrar
stofnbrautir og fækka
mislægum gatnamótum.

Eitt það versta sem
gert er í samgöngu-
skipulagi er að fella út
stofnbrautir.

Einnig er afleitt að 
þrengja að stofn-
brautum og taka út
mislæg gatnamót.

Þetta hefur verið gert
í Reykjavík síðustu ár.



Fyrsti áfangi borgarlínu og helstu þéttingasvæði

Um er að ræða 13 km af samgönguás

þar sem lykilframkvæmdir eru

brýr yfir Fossvog og Elliðaárvog.



Sundabraut – hvenær kemur hún?

Bjarni Reynarsson Fasteignaráðstefnan 2017

Lítið verið bætt við
stofnbrautakerfið í rúman áratug
þrátt fyrir aukna umferð.

Sundabraut verið á skipulagi í um  

3 áratugi.- Flóttaleiðir? – Ný 
byggðasvæði til norðurs? Ekki hluti 
samgöngusáttmála til 2033

Þrátt fyrir miklar fjárveitingar hefur 
farþegum strætó ekki fjölgað, enn 
um 4 – 5% af öllum ferðum.

Samgöngusáttmáli 2019: 
120 milljarðar
Aðallega borgarlína og aðkomuvegir
að höfuðborgarsvæði



Tillaga vinnuhóps Vegagerðar og borgarverkfræðings 2003 um mislæg 
gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar

Markmið að auka umferðaröryggi, 
minnka tafatíma  og draga úr
umferðarslysum.

Samkvæmt útreikningum styttist
tafatími um 70%

Fækkaði umferðarslysum um 80%

Arðsemi yfir 20%

Þessari tillögu var hafnað.



Þrengt að umferðarþyngstu gatnamótum borgarinnar til 
framtíðar.



Áætlun svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins um breytta 

ferðamáta með tilkomu borgarlínu til 2030.

• Ferðir með einkabíl fari úr 75% í 58% af öllum ferðum

• Ferðir með almenningssamgöngum/borgarlínu fari úr 5% í 12%

• Gangandi og hjólandi fari úr 20% í 30%.

Eru þetta raunhæfar áætlanir??



Þung Borgarlína: Kjörsnið

Hún kallar á:
• Mjög dýra útfærslu
• Fækkun akreina fyrir aðra umferð
• Mun meiri umferðartafir

Hámarkshraði 30 – 40 km/klst.

Kantur lokar á 
neyðarakstur

Reihjól á 
sínum stað

Borgarlínan

Þórarinn Hjaltason umferðarverkfræðingur   og SSH. Hvers vegna miðlæg borgarlína??



Létt Borgarlína: Snið í mikla umferðaræð.

Hámarkshraði 50– 80 km/klst.

Ódýr og sveigjanleg útfærsla
Akreinum fyrir aðra umferð
er ekki fækkað
Litlar umferðartafir á 
byggingartíma

Bílar í neyðarakstri 
komast yfir

Allar tengingar verða auðveldari. Sérrými verður því 
aðeins sett þar sem umferðatafir myndast og má 
lengja eftir þörfum



Ferðavenjukönnun meðal íbúa 
höfuðborgarsvæðisins í maí 2021

Unnin af MMR fyrir  áhugamannahópinn
,,Samgöngur fyrir alla“ 

Leitað var eftir viðhorfum íbúanna á stöðu samgöngumála og á stefnu  

skipulagsyfirvalda í þeim málum m.a. á áformum um borgarlínu.

611 manns í öllum sveitarfélögum á svæðinu svöruðu könnuninni.
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Ferðamáti á höfuðborgarsvæðinu maí 2021 

18 ára og eldri
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Meðalferðatími heimili vinna  eftir ferðamáta á 
höfuðborgarsvæðinu maí  2021 - mínútur

Allir ferðamátar  12 :25 mínútur
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Hve margar mínútur gætir þú sparað í daglegum ferðum 
ef umferðatafir væru engar? 

Allir Reykjavík vestan Elliðaárvogar Reykjavík austan Elliðaárvogar Önnur sveitarfélög
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Hversu hlynntur eða andvígur ert þú því að akreinum á 
Suðurlandsbraut verði fækka úr 4 í 2 vegna borgarlínu? 

Andvígir alls: 78% Hlynntir alls:  22%
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Eru til hagkvæmari leiðir til að bæta
almenningssamgöngur en núverandi tillögur um 

borgarlínu?

Já Nei Veit ekki
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Hversu oft telur þú að þú munir nota borgarlínu? 

50% mánaðarlega eða sjaldnar



,,Þétting hryggðar og borgarlína“

Eru skipulags- og samgöngumálin á höfuðborgarsvæðinu að verða hreinn farsi?  -
sbr. Dóri DNA í Borgarleikhúsi

Hvert er hlutverk skipulagsyfirvalda?

A) Að hafa vit fyrir fólki og þvinga það til að breyta hegðun sinni?

eða    

B) Að setja ramma um þróun byggðar og samgangna byggt á  venjum og þörfum 
fólks og fyrirtækja?

Er með þungri borgarlínu verið að bæta aðstæður fárra á kostnað margra?


