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Almannasamgöngur í umræðu

❖Borgarlínunafnið: Lestar og sporvagnar 

❖COWI skýrslan 2017: Lestar og sporv. tekið út

❖BRT samþykkt í Borgarstjórn 18.09.2018 (?), 

fullyrt að Borgarlína minnki umferð,  

rykmengun og kolefnislosun



Metro Köbenhavn

Metro er í jarðgöngum í 

miðborginni en þar fyrir 

utan mest ofanjarðar. Þetta 

er léttar lestar og þegar 

þær koma upp úr jörðinni 

eru þær gjarnan settar á 

svona brú til að komast 

fyrir innan um önnur 

farartæki. Gríðarlega 

fjárfrekt, sbr. BOSTON 

BIG DIG og METRO 

KØBENHAVN



BRT hraðvagnakerfi

Frétt á vef RÚV 22.03.

2017 - 16:30: Líklegast

að hraðvagnar aki um

Borgarlínuna. BRT (Bus

Rapid Transit) er kallað hrað-

vagnakerfi hér. Þeir aka ekkert

hraðar en fólk kaupir sig inn í

skýlið í sjálfsala og vagninn ekur

í sérrými svo tafir eru minni þar

sem álag er mikð. Svona kerfi

nær 3 falda afkasta- getuna. Þau

eru vinsælust þar sem bílaeign er

lírtil, t.d. í Asíu, S. og M. Amer.



1. lota tilbúin til sýningar

Frumdragaskýrslan um Bl er full 

af svona myndum til að sýna á 

kosningafundum með slagorðum

„Borgarlínan er þráður sem 

tengir hverfi höfuðborgar-

svæðisins saman. Uppbygging 

við borgarlínustöðvar styður við 

sjálfbærari lífsstíl íbúa borgar-

innar þar sem virkar samgöngur 

munu bæta flæði milli borgar-

hluta og stuðla að bættum 

lífsgæðum í hverfum 

borgarinnar.“

Annars er skýrslan mjög rýr, 

skýrir fátt og hlaupið er yfir 

erfiðu málin að mestu, t.d. öll 

umhverfismál



Vagnar Borgarlínu – og ekki

140 manna vagnar eru sýndir,

en strax var tilkynnt á kynn-

ingu frumdragaskýrslu að

gömlu vagnarnir verði áfram

“fyrst um sinn”. Nýir vagnar

kosta um 50 ma.kr og koma

líklega aldrei.



Biðstöðvar líkar þeim gömlu



Borgarlína létt og þung



Umhverfisávinningur strætó/bílar

❖ +  Minni meðaleyðsla á farþega 

❖ +  Færri bílar minna ryk

❖ + Lægri ferðakostnaður 

❖ - Lengri ferðatími

❖ - Þunga Borgarlínan tefur bílaumferð 

=>  aukinn tafakostnaður

=>  aukin eldsneytiseyðsla



Rekstrardæmi: Strætó bs 2019.  1



CO2 losun: Eyðsla 3 ferðir á dag

❖Eldsneyti            Strætó           Lítill bíll  8 l/100km 

á ári/mann          315  ltr          325 ltr

Strætó og bíllinn eru nokkuð jafnir. Losun: Tæpt tonn/mann á ári. 

Með þungu Borgarlínu fjölgar ferðum og losun eykst .   



Ferðakostnaður. 

❖Kort/Eldsneyti    Strætó           Lítill bíll  8 l/100km 

á ári/mann          80.000               86.000

❖Tafir 25%         160.000               80.000    

Reiknað er með þungu Borgarlínunni.   

Tafakostnaður er reiknaður 4.000 kr/klst fyrir alla.



Rykmengun Miklabr./Grensásv.

Svifryk er mest í hauststillum.  Eina sem hjálpar er þvottur !!



Auknar tafir: Laugav./Suðurl.br. 

❖ Tvær reinar teknar, umferðarýmd 10% minni A-V

❖ Tafakostnaður bíla:  + 20% í  128.000 kr/bíl ef reiknað 

er með 4 ferðum í stað 3, aukning kr. 25.600

❖ Með 100.000 bílum (lágmark) fæst aukinn 

tafakostnaður  2,6 ma.kr/ári en  mjög erfitt er að fá 

gögn um þennan þátt tafakostnaðar. Auk þess nemur 

umframeyðsla 5.000 tonnum af eldsneyti sem 

samsvarar að lámarki 15.000 af útblæstri



CO2 heildarlosun á Íslandi



Heildarinnflutningur á olíu



Umhverfisávinningur strætó/bílar

❖ +  Minni meðaleyðsla á farþega                   NEI

❖ +  Færri bílar minna ryk                               NEI

❖ + Lægri ferðakostnaður                                NEI

❖ - Lengri ferðatími.                                 x2 eða 3 

❖ Þunga Borgarlínan tefur bílaumferð

=>  aukinn tafakostnaður.       2,6 ma.kr/ári+ 

=>  aukin eldsneytiseyðsla.          5.000 tonn+ 



Áhrif Borgarlínu

❖UMFERÐ                   Áætlað    Verður 

Umferðarrýmd  A-V    E/U         - 10% 

Umferðarrýmd  N-S     E/U         - (20 – 30) % ?

Bílafjöldi í umferð     - 24.000      ~  0  (Líklegast)

❖MENGUN

Ryk                                              ~  0

❖CO2 losun (strætó)                    + 1,5 kt

önnur umferð                     + 60 (?) kt



Þakka áheyrn 


