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BRT (Bus Rapid Transit)
hraðvagnakerfi, kynning
▪ BRT-hraðvagnar aka ekki hraðar en
venjulegir strætisvagnar en stoppa
sjaldnar
▪ Vagnar aka í sérrými þar sem umferð er
þung þannig að umferðartafir eru minni
▪ Farþegar nota kort eða greiða fyrir far í
greiðsluvél á biðstöð til að lágmarka tíma
sem vagninn stoppar
Myndin sýnir biðstöð á hraðvagnaleið í SAmeríku

▪ Dæmigerð ferðatíðni er 10 mín á
álagstíma og 15 mín utan álagstím
▪ Allt stuðlar þetta að meiri ferðahraða

Gæðaflokkun hraðvagnakerfa (BRT)
• Hraðvagnakerfi eru hágæða strætókerfi
• Bestu kerfin sækja gjarnan um vottun hjá Institute of Transport
and Development Policy (ITDP)
• ITDP setur ströng skilyrði fyrir því að hraðvagnakerfi fái vottun
stofnunarinnar um að það sé BRT
• ITDP flokkar BRT-kerfi í Gold, Silver, Bronze og Basic.
• Aðeins eitt BRT-Gold kerfi í BNA: Albuquerque, 1 milljón íbúar
• ITDP gefur hraðvagnakerfum í Svíþjóð einkunnina: „NOT BRT“

Hraðvagnakerfi í litlum borgum N-Ameríku
• Skoðuð voru 40 borgarsvæði (2018) með 200-300 þús. íbúa í BNA
og Kanada.
• Bílaborgir með litlum umferðartöfum
• Samkeppnishæfni strætó gagnvart einkabíl er lítil
• Hlutur strætó í heildarferðafjölda er lítill
• 2 borgarsvæðanna komin með BRT, sem ITDP viðurkennir: Eugene
og Fort Collins
• Nokkur borgarsvæðanna með BRT í samgönguskipulagi. Sum hinna
svæðanna ætla að skoða fýsileika BRT á skipulagstímabilinu. Yfirleitt
ódýr BRT, sem ITDP vottar ekki. Slík kerfi stundum kölluð BRT-Lite
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Létt Borgarlína (BRT-Lite)
• Hágæða almenningsvagnakerfi
• Ferðatíðni 10 mín á álagstíma, 15
mín utan álagstíma
• Sérakreinar hægra megin þar sem
eru langar biðraðir bíla
• Lauslega áætlaður kostnaður á
bilinu 10 – 20 milljarðar ISK
• Gerir sama gagn og þunga
Borgarlínan

Létt Borgarlína – Nánari útfærsla
• Eftir því sem umferðarástand er betra minnkar þörfin á sérakreinum og
ferðatími almenningsvagna styttist. Tillögur SFA (áður ÁS) um breytingar á
samgöngusáttmálanum leiða til mun betra umferðarástands
• Leiðakerfi léttu Borgarlínunnar verður í stórum dráttum svipað og leiðakerfi
þeirrar þungu. Helstu frávik:
• Leiðir léttu línunnar verða töluvert styttri, þannig að heildarlengd kerfis
verður um 40 km í stað 60 km. Litlir vagnar og/eða pantbílar flytja farþega
að endastöðvum.
• Að jafnaði um 800 m milli biðstöðva
• Að jafnaði eru leiðir léttu línunnar með hærri hámarksökuhraða
• Ferðahraði með léttu línunni verður af ofangreindum ástæðum töluvert
meiri. Rekstrarkostnaður léttu línunnar verður því mun minni en þeirrar
þungu. Á móti kemur rekstur minni bíla og/eða pantbíla við endastöðvar.

Möguleg útfærsla biðstöðvar fyrir léttu Borgarlínuna

Jarret Walker

Erindi Jarret Walker í Salnum
https://ssh.is/utgefidh-efni/kynningarefni

Orð sem vöktu eftirtekt

„Eating the wrapper“
Tölvuskeyti ÞH til JW
What did you mean with „wrapper“?
Svar JW

Any technology is the "wrapper" once it becomes the goal in itself. If you become
emotionally attached to any public transport technology, to the point that you use
it where it is not the most cost-effective way to provide mobility, you are "eating
the wrapper and throwing away the food."
Skilaboð Walker:
Megin markmið (the food) hönnunar leiðakerfis er að bæta hreyfanleika (mobility)
íbúa borgar mælt í ferðatíma. Tæknin (the wrapper) ræðst af hagkvæmni.

Skýrsla Mannvits
og COWI
• Fyrsta framkvæmdalota Borgarlínu og nýtt leiðanet Strætó
bs er ekki þjóðhagslega hagkvæm fjárfesting (Ragnar
Árnason prófessor emeritus)
• Óbreytt ástand kemur ekki til greina en er notað sem
núllkostur í mati á hagkvæmi.
• Réttara að hafa nýtt leiðanet Strætó bs (með aukinni
ferðatíðni) sem núllkost, en það verður tekið í notkun
samhliða 1. áfanga Borgarlínu
• Uppbygging þjóðvega á höfuðborgarsvæðinu er mun
hagkvæmari en Borgarlínan og ber að nota sem
samanburðarkosti

Létt
Borgarlína
Kostir m.v.
þunga
Borgarlínu

• Stofnkostnaður allt að 80 milljörðum kr.
lægri
• Sparnað má nota í mun hagkvæmari
framkvæmdir við þjóðvegi á
höfuðborgarsvæðinu og kaup á
hreinorkuvögnum
• Eykur ekki umferðartafir
• Umferðartafir á framkvæmdatíma mun
minni
• Ljúka má framkvæmdum við kerfið á 3 - 5
árum
• Sveigjanlegra kerfi

Þunga Borgarlínan tekur akreinar
af almennri umferð
Það ásamt vinstribeygjubönnum á gatnamótun o.fl. Tefur aðra umferð talsvert

Suðurlandsbraut
Dæmigert þversnið
þar sem nú eru 2 +
2 akreinar fyrir
almenna umferð.
Heimild: Frumdragaskýrsla
Borgarlínu

Umferðarspár í nýju samgöngulíkani 2034
Ferðir á dag

Spá 2019

Spá 2034

35.000

72.900

1.061.600

1.498.000

Hlutur strætó/Borgarlínu**

3,2 %

4,6 %

Hjólandi

59.000

88.500

Með strætó/Borgarlínu

Með öðrum bílum*

*Vöru- og sendibílar meðtaldir
** Af ferðum með vélknúnum farartækjum

BRT á Eugenesvæðinu í BNA
• Íbúafjöldi um 250.000
• Um 10 milljón ferðir á ári, ca. 30.000 á dag, með almenningsvögnum

• BRT-kerfið er um 33 km. Ein leið BRT-Bronze, tvær leiðir BRT-Lite. Fyrsta leiðin kláruð 2007,
önnur 2013 og sú þriðja 2017
• Drög að samgönguáætlun Eugeneborgar frá 2017 gera ráð fyrir 100 km af BRT. Markmið að
þrefalda farþegafjölda með strætó + BRT
• Samgönguáætlun fyrir allt svæðið, útg. 2017, gerir ráð fyrir uppbyggingu vega upp á 100
milljarða kr.
• Umferðarástand er gott og markmiðið að svo verði áfram. Reyndar reiknað með aukningu á
umferðartöfum.
• Ekki reiknað með tafagjöldum, þar eð þau eru óvinsæl

Eugenesvæðið – Nýjar tillögur
• Nýlega lagðar fram tillögur þar sem horft er til 10 ára
• Ráðgjafi Jarrett Walker & Associates

• Strætóleiðum fækkar, ferðatíðni eykst
• BRT-Lite eða 15 mín ferðatíðni á nýjum stofnleiðum
• Áætlað að farþegum með BRT fjölgi um 1,1 milljón á næstu 10 árum

• Tillögur verða afgreiddar eftir Covid 19

Endir
Takk fyrir

