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Samgöngukerfi

Gangandi, hjólandi og 
almenningssamgöngur í forgangi

• Borgarlínan
• Hjólastígar meðfram helstu götum
• Góðar tengingar við ytra stígakerfi, 
• Ný tenging undir Gullinbrú



Samgöngukerfi
Samgöngukerfi
Unnið með fimm mismunandi götutýpur:
• Borgarlínan
• Borgargata
• Húsagötur
• Vistgötur
• Gönguás



Borgarlínan
Hvað er Borgarlínan?
• Borgarlínan verður hryggjarstykki hágæða almenningssamgangna á

höfuðborgarsvæðinu.

• Borgarlínan verður drifkrafturinn í þróun höfuð borgarsvæðisins í átt að sjálfbæru
kolefnishlutlausu borgarsamfélagi þar sem ungir sem aldnir fá raunhæft val um
vistvæna ferðamáta með aðgengilegum almenningssamgöngum, hjóla og
göngustígum.

• Borgarlínan verður þungamiðjan og umhverfis hana munu byggjast ný og sjálfbær
hverfi.

• Borgarlínan kemur til með að hækka þjónustustig almenningssamgangna umfram
hefðbundið strætisvagnakerfi, með aukinni ferðatíðni, ferðahraða og flutningsgetu.

• Vandaðar og vel hannaðar stöðvar munu stuðla að auknu öryggi og þægindum
farþega, óháð veðri.

• Stöðvar verða kennileiti sem falla vel að umhverfinu, skapa spennandi borgarrými og
verða boðberar nýrra tíma.

• Borgarlínan mun aka eftir sérrými á samgöngu og þróunarásum til að greiða fyrir
umferð hennar og lágmarka tafir. Þessir ásar verða að nýju borgarrými þar sem vægi
almenningssamgangna er í fyrirrúmi.

• Upphaf og endir hverrar ferðar með almenningssamgöngum hefst á útiveru.
Mikilvægt að sú byggð sem þróast meðfram borgarlínugötum taki mið af því.

Biðstöðvar
Verða hannaðar í samræmi við leiðbeiningar 
1.lotu Borgarlínu
• Fargjöld greidd áður en gengið inn í vagn
• Brautarpallur í sömu hæð og gólf vagns
• Góð aðstaða fyrir reiðhjól og deilifarartæki
• Skjólgóð skýli með setaðstöðu
• Rauntímaupplýsingar
• Ör tíðni
• Lengri vagnar
• Algild hönnun
• Rúmgóðir brautarpallar, pláss í samræmi við 

eftirspurn



Borgarlínan
• Fyrsti áfangi Borgarlínu byrjar við Krossamýrartorg, 

ekur eftir Stórhöfða. Tengist Vogabyggð á brúm yfir 
Elliðaárvog. 

• Drög að nýju leiðarneti sýna þrjár strætóleiðir aka  um 
Stórhöfða í fyrstu lotu Borgarlínu. Tíðni 
Borgarlínuvagna 7-10 mín. 

• Borgarlínan ferðast í sérrými eftir Stórhöfða með 
stoppum við Krossamýrartorg og Lifandi landslag

• Stutt í stóra tengistöð við Vogabyggð

Fjöldi vagna 2034*:
Krossamýrartorg - 44 vagnar klst. (3.930 innstig á dag)
Lifandi Landslag – 61 vagn klst. (1.150 innstig á dag)

* Borgarlínan. 1.lota forsendur og frumdrög

Borgarlína, 1.lota Drög að nýju leiðarkerfi Strætó, 1. lota Borgarl.



Borgargötur
Borgargötur eru lykilgötur hvers hverfis sem
helstu stofnanir og þjónustukjarnar standa við.
Borgargöturnar eru tvær, Sævarhöfði og
Breiðhöfði. Ásamt Borgarlínuás eru þær
mikilvægustu samgöngutengingar svæðisins
fyrir alla samgönguhópa.

Samsíða bílastæði, hjólastígar og gangstígar eru
beggja vegna götu. Hugað verður vel að lýsingu.
Hámarkshraði er 40 km/klst.

Breiðhöfði

Sævarhöfði



Aðrar götur
Húsagötur liggja í öllum hverfum.
Fyrir miðju götunnar er rými fyrir
ökutæki til að mætast. Bílastæði eru í
götunni, þverstæði og samsíða.
Gangstéttir eru báðum megin götu.
Gangandi vegferendur hafa forgang í
þessum götum og skal öll hönnun
þeirra miðast við það að draga úr
umferðarhraða. Hámarkshraði er 30
km/klst.
Vistgata er samrými þar sem umferð
bíla og hjólandi er ekki aðgreind frá
gangandi. Engin bílastæði eru í
götunni. Hámarkshraði er 10 km/klst.
Gönguásinn er samkomustaður auk
þess að vera tengileið fyrir gangandi
og hjólandi. Göngu-, dvalar og
leiksvæði er í miðju rýmisins.

Húsagata samsíða stæði Húsagata þverstæði

Vistgata Gönguás



Hjólastæði
Hjólastæði
• Flest hjólastæðin við torg, við Borgarlínustöðvar og við skóla. 
• Minni hjólastæði eru staðsett við djúpgáma, verslanir, þjónustur 

og biðstöðvar strætó
• Hjólastæði við íbúðir í læstum geymslum
• Þjónustusvæði fyrir hjólreiðar
• Kröfur í bíla- og hjólastæðareglum Reykjavíkur

• Við íbúðir og hjúkrunarheimili skal gera ráð fyrir að um 90% hjólastæða séu í læstu rými 
(langtímastæði) og að um 10% stæða sé staðsett nærri inngangi fyrir gesti (skammtímastæði).

• Við skrifstofur og leikskóla skal gera ráð fyrir að 90% hjólastæða séu í læstu rými 
(hjólageymslur, hjólabúr, hjólaskápar) og að 10% stæða séu staðsett næst inngangi fyrir gesti.

• Við verslanir, grunnskóla og framhaldsskóla skal gera ráð fyrir að 20% hjólastæða séu í læstu 
rými (hjólageymslur, hjólabúr, hjólaskápar) og að 80% stæða séu staðsett næst inngangi fyrir 
gesti. Mælt er með því að helmingur hjólastæða við inngang sé yfirbyggður. 

Viðmið um lágmarksfjölda hjólastæða:
• Svæði 1 - 4.600 hjólastæði 
• Svæði 2 - 4.200 hjólastæði 



Bílastæði
Bílastæði
• Bílastæði á yfirborði í götum, sameiginleg afnot
• Bílastæði í bílakjöllurum, opin fyrir alla
• Bílastæði í bílakjöllurum, séreign
• Tímabundin sleppistæði við inngang húsa
• Gjaldskylda
• Stýring bílastæða
• Ásættanleg vegalengd frá heimili að bílastæði 155 m

Aðgerðir til að minnka bílastæðaþörf
• Blönduð landnotkun
• Deilibílar
• Innleiðing samgöngustefnu

• Öruggar læstar hjólageymslur
• Sturtu og búningsaðstaða
• Samgöngustyrkur
• Sveigjanlegur vinnutíma
• Vinna heima
• Samflot samstarfsmanna
• Hvatar til samflots – stæði nálægt inngangi, gjaldfrjáls bílastæði

Viðmið um fjölda bílastæða:
Íbúðir Starfsemi Bílastæði

Svæði 1 132.000 m2 88.000 m2 1.870
Svæði 2 194.000 m2 26.000 m2 1.500



Umferðaröryggi
• Umferðarhraði, 30-40 km/klst á helstu götum
• Þveranir gangandi og hjólandi um gatnamót skýrar
• Þveranir gangandi og hjólandi yfir götur upphækkaðar, 

sérstaklega við Borgarlínustöðvar
• Upphækkuð gatnamót
• Aðskilin verndarsvæði fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur 

við umferðarljós
• Miðeyjur í gatnamótum
• Undirgöng
• Aðgengi fyrir alla



Umferð
Umferð
• Mikið álag á gatnakerfið á stærstu klst. árdegis og síðdegis
• Umferðarstýring gefur almenningssamgöngum, gangandi 

og hjólandi forgang
• Vinstri beygjur bannaðar á og að Borgarlínuás

Hlutdeild ferðamáta
Markmið um hlutdeild ferðamáta eru í samræmi við markmið 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu um breyttar ferðavenjur
• Einkabíllinn 58%
• Gangandi og hjólandi 30%

• Almenningssamgöngur 12%

Árdegis

Síðdegis



Umferð
Nýjar tengingar
• Borgarlína á brúm yfir Elliðaárvog
• Tenging Sævarhöfða og Gullinbrúar
• Tenging Bíldshöfða og Vesturlandsvegar



Hljóðvist
Margar íbúðir snúa að umferðargötum með 
hljóðstigi yfir viðmiðunargildum.
Mótvægisaðgerðir:
• Lægri umferðarhraði
• Aðgerðir sem draga úr umferðarþunga
• Vistvænir Borgarlínuvagnar skapa minni hávaða
• Hljóðeinangra vel þær íbúðir sem snúa að 

götum




