
Perlufestin okkar – Auknir uppbyggingarmöguleikar 

meðfram Borgarlínu

Málþing um loftslagsmál og sjálfbærni í byggingariðnaði
Hrafnkell Á. Proppé svæðisskipulagstjóri 



Samgöngur 19%

Þar af vegsamgöngur 93% - 30% af allri umferð er fram inna höfuðborgarsvæðisins.

~ Hlutur umferðar á höfuðborgarsvæðinu í heildarútsreymi gróðurhúsalofttegunda er 5,5%

Iðnaður og efnanotkun 45%

Þar af mannvirkjagerð 7% - 80% af allri mannvirkjagerð fer fram inna höfuðborgarsvæðisins.

~ Hlutur mannvirkjagerðar á höfuðborgarsvæðinu í heildarútsreymigróðurhúsa lofttegunda er 2,5%

Áhrifamestu útstreymisflokkar



„Höfuðborgarsvæðið sameinast um 

byltingu í almenningssamgöngum 

og nýja sýn á þróun byggðar“

Nýtt svæðisskipulag – nýjar áherslur
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If you plan cities for 

cars and traffic,

you get cars and traffic.



Skipt um kúrs



Leiðarstefið



Leiðarlýsing

Markmið um að a.m.k. 66% byggðar verði á kjörnum 

og samgöngumiðuðum þróunarsvæðum.

Markmið um að hlutfall almenningssamgangna í 

umferð verið a.m.k. 12%. Hlutdeild bílaumferðar fari 

úr 76% niður í a.m.k. 58%.



Hágæðakerfi almenningssamgangna sem flytur fjölda fólks á milli helstu kjarna og valinna 

þróunarsvæða.

• Sérrými tryggir hraða og áreiðanleika

• Há tíðni og langur þjónustutími

• Auðlesið og þægilegt

Borgarlína



Er þetta eitthvað meira en almenningssamgöngur? 

– Hágæðakerfi tekur upp minna landsvæði og eru með minni útblástur per íbúa en 

einkabíllnn. Meiri hreyfanleiki íbúanna stuðlar einnig að betri lýðheilsu

– Hópar sem eiga erfitt með að keyra sjálfir fá fleiri tækifæri til að ferðast og taka þátt í 

hagkerfinu. Dæmi um þetta eru eldri borgarar, hreyfihamlaðir, ungt fólk og fátækir.

– Með hágæða kerfi sem keyrir í sérrými er mögulegt að láta borgir vaxa langt umfram það 

sem hægt er með borg sem er eingöngu háð bílum.

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

bílum.

– Auðveldar uppbyggingu ferðamannaiðnaðarins á fleiri stöðum en í miðborg Reykjavíkur



Höfuðborgarsvæðið nú 

Tölur:

M2 innan vaxtarmarka:

~ 18 millj. 

Íbúar innan vaxtamarka:

212.000

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



Fabúleringar....  Hvað ef?

Tölur:

Lengd Borgarlínu:

~ 43 km. 

Fjöldi stöðva:

43

Hlutfall byggðar inna 

áhrifasvæðis Borgarlínu:

11% innan 200m

32% innan 400m

52% innan 400m

63% innan 800m

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

Forsendur:

Dæmi um mögulega leið 

byggt á greiningu Mannvits 

frá 2015. 



Höfuðborgarsvæðið eftir hundrað ár?

Tölur:

M2 innan vaxtarmarka:

~ 46 millj. 

Aukning á massa:

260%

Hlutfall byggðar innan 

áhrifasvæðis Borgarlínu:

14% innan 200m

44% innan 400m

67% innan 600m

80% innan 800m

Forsendur:

Þéttleiki kjarna:  Nh. 1,2

Þéttleiki stöðva: Nh. 1,0

Helmingast á 600 m

Ekki farið inná á græn 

svæði skilgreind eru í  SSK. 

Ályktun:  Með markvissri uppbyggingu meðfram Borgarlínu verður auðvelt að tvöfalda íbúafjölda höfuðborgarsvæðisins innan 

vaxtamarka og tryggja grunn fyrir hagkvæmar almenningssamgöngur.


