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Útdráttur 
Sporbílakerfisgrunnhönnunin er u.þ.b. 50 ára gömul. Hún hefur einstaka fræðilega
möguleika sem almenn samgöngulausn sem er snögg, einstaklingsmiðuð og
sveigjanleg eins og einkabílar og örugg og hrein eins og rafknúnar almennings-
samgöngur. Ekkert kerfi hafði þó náð af hönnunar- og tilraunastiginu fyrr en fyrr
þessu ári þegar ULTra-kerfið var tekið til rekstrar Heathrow-flugvelli. Jafnframt er
smíðum sporbílakerfi 2getthere Masdar, fyrstu vistvænu borginni. Þessar
innleiðingar sanna að grunnhugmyndin gengur upp. Samt er ennþá hvergi fyrirhuguð
bygging sporbílakerfis sem samgöngukerfis fyrir almenning borg. Ástæður þessa eru
greindar. grundvelli þeirrar greiningar er ný sporbílakerfishönnun lögð til með
ULTra-kerfið sem fyrirmynd. þessari nýju hönnun eru bæði farartæki og brautir
mun grennri og léttari en öðrum hönnunum. Smæð brautanna veldur því að
tvístefna verður innbyggður eiginleika þeirra sem tvöfaldar afköst þeirra miðað við
einstefnu, sem hefur verið ríkjandi eiginleiki sporbílakerfishannana. Sama smæð gerir
mögulegar einfaldari og ódýrari stöðvar. Líkleg frammistaða kerfisins er metin með
aðstoð hönnunarforrita og útreikninga og líklegur kostnaður metinn með samanburði
við ULTra-kerfið. Niðurstaðan telst vera nógu góð til að hér kann að vera um að ræða
fyrstu vænlegu sporbílakerfishönnunina til innleiðingar sem samgöngukerfi fyrir al-
menning borg. Aftast ritgerðinni er lögð fram tillaga að sporbílabrautaneti
grundvelli hönnunarinnar höfuðborgarsvæðinu Íslandi.

Abstract 
The concept of personal rapid transit (PRT) is approximately 50 years old. It has
unique theoretical potential as general transportation solution that is quick, private
and flexible like cars and safe and clean like electric mass transit. However, no design
had advanced beyond the design and experimental stage until this year, when the
ULTra system started operating on Heathrow airport. Also, the 2getthere PRT system
is being built as the transit system of choice for Masdar City, the world‘s first
pollution-free town. These implementations prove that the concept works. Still, no
such system is being planned for construction as general transit system in city.
The reasons for this are analysed. Based on this analysis, new PRT design is
presented with ULTra as model. In it, both vehicles and guideways are considerably
slenderer and lighter than is the case in other published designs. Because of their
smallness, two-way traffic will be an inherent characteristic of all tracks which
doubles their capacity compared with one-way tracks, long popular amongst PRT
designs. The same minimality enables simpler and cheaper design of stations. The
system‘s likely performance is assessed by way of design programs and calculations
and its likely cost is assessed by comparison with ULTra. The conclusion is
sufficiently positive that this may be the first viable PRT design for implementation as

general transit system for city. At the end of the thesis, track network based on
the design for the capital city area in Iceland is proposed.
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Formáli 
Samgöngur og skipulag verða eigi aðskilin. Skipulag svæðis stýrir möguleikum sam-
gangna þess umfram annað. Mikilvægasta sambandið er einfalt: möguleg skilvirkni
samgangna helzt hendur við íbúaþéttleika. Eftirfarandi dæmi er tekið úr þekktri
grein eftir (Newman og Kenworthy 1989). Moskvu er flatarmál lands mann 72 m2

og eldsneytisnotkun vegna samgangna mann nálega GJ/ári. Houston Texas er
flatarmálið 1.200 m2 mann eða 17-falt við Moskvu og eldsneytisnotkun 74 GJ/ári.
Þrátt fyrir að síðarnefnda staðnum sé varið 74 sinnum meira eldsneyti mann til að
koma fólki milli staða, gengur það ekki betur. Houston eru umferðarteppur sízt
minna vandamál en Moskvu.

Einkabíllinn gefur fólki einstakt frelsi til ferðalaga innanbæjar og utan, flytur fólk
frá dyrum til dyra, veitir skjól, stjórnartilfinningu og er stöðutákn. Gallar einkabíla-
samfélagsins eru hinsvegar margir, stórir og vaxandi. Árlega taka bílslys hærri toll
mannslífa heiminum en allt Víetnamstríðið. Sá tollur verður ekki metinn til fjár. Við
það bætist að líkams- og eignatjón er verulegur baggi hverju bílvæddu þjóðfélagi.
Vegna lítillar setningar (farþegafjölda) einkabíla eru afköst fólksflutninga með þeim
lítil og umferðarteppur tíðar. mörgum tilvikum kemst fólk ekki hraðar með einkabíl
en öðrum aðferðum. Jafnvel meira land fer undir malbik en hús og garða samanlagt.
Mengun frá bílum veldur sjúkdómum og dauða. Frá þeim kemur stór hluti allrar
kolefnislosunar. Umferð þeirra er ósjálfbær; hún gengur fyrir olíu sem stöðugt hraðar
gengur á.

Veruleiki nútímans er hinsvegar að lítill minnihluti mannkyns býr þéttbýlum
borgum. yngri byggðum, sem byggzt hafa upp kringum einkabílinn, er ekki hægt að
halda uppi samkeppnishæfu þjónustustigi almenningssamgöngum eins og þær
gerast nú. fjarveru jafngóðs valkosts hafa því vinsældir einkabílsins ekki dvínað
þrátt fyrir alla gallana sem taldir voru að ofan.

Þessar aðstæður hafa fengið menn til að leita að landsamgöngukerfi sem býður
upp öryggi, mengunarleysi og hagkvæmni svipað og hjá rafknúnum almennings-
samgöngum en jafnframt hraða, einkalíf og sveigjanleika svipað og hjá einkabílum. Til
er ein grunnhönnun (konsept) sem leitast við að uppfylla þessar kröfur. Skal grunn-
hönnun þessi hér eftir nefnd sporbílakerfi (á ensku yfirleitt personal rapid transit
(PRT), með lauslegri vísun til rapid transit sem er algengt hugtak um léttlestakerfi).

Hugmyndir um sporbíla eiga það sameiginlegt að þeim er gert ráð fyrir sér-
stökum brautum, yfirleitt upphækkuðum, og sjálfstýrðum, rafknúnum farartækjum
stærð við einkabíla sem eru til reiðu líkt og leigubílar og flytja einstakling eða hóp
sem vill ferðast saman frá upphafsstað til áfangastaðar án viðkomu leiðinni.

Þrátt fyrir að þessi grunnhugmynd sé aðlaðandi hafa þær sporbílakerfishannanir
sem komið hafa fram til þessa liðið fyrir ýmsa galla: of háan kostnað, of lítil afköst
brauta (enda hafa þær yfirleitt einstefnu), of lítil afköst stöðva (fyrirkomulag þeirra
hefur mörgum hönnunum jafnvel verið óleystur vandi) og of mikla fyrirferð (þ.e.
kerfið kemst ekki fyrir þéttri borgarbyggð). Má greina þetta sem ástæður þess að
eftir fimm áratuga rannsóknir og þróun hefur ennþá ekkert sporbílakerfi verið byggt



til almenns rekstrar, þó þetta sé byrjað að breytast með nýlegri byggingu spor-
bílakerfa Heathrow-flugvelli og fyrsta vistvæna bænum, Masdar.

því sem hér fer eftir verða kostir og gallar þekktra sporbílakerfishannana
greindir nánar. Síðan verður kannað hvernig slík kerfi mætti mögulega bæta. Síðast
verður skoðað hvernig slíkt kerfi gæti litið út höfuðborgarsvæðinu og hvað það
kostaði.

Peningaupphæðir verða almennt gefnar upp evrum vegna sveiflna gengi
íslenzkrar krónu, nema heimildin gefi upp krónur. 
  



Efnisyfirlit 
FORMÁLI  1 

EFNISYFIRLIT 3 

1 EINKENNI SPORBÍLAKERFA 11 

1.1 SKILGREINING 11 
1.2 SLYSATÍÐNI 11 
1.3 KOSTNAÐUR 12 
1.4 RÝMD BRAUTA 21 
1.5 RÝMD STÖÐVA 24 
1.6 AFLTAKA 27 
1.7 ORKUNOTKUN 31 
1.8 MENGUN 32 
1.9 KOLTVÍSÝRINGSLOSUN 33 
1.10 FYRIRFERÐ - ÚTLIT 33 
1.11 HÁVAÐI 34 
1.12 AÐGENGI 34 
1.13 STÝRIKERFI SPORBÍLS 35 
1.14 STJÓRNKERFI UMFERÐAR 36 
1.15 LANDNOTKUN 36 
1.16 VÖRUFLUTNINGAR 37 
1.17 GJALDTAKA 37 
1.18 MARKVERÐAR ÁLITSGERÐIR 38 
1.19 SAMANTEKT 40 

2 AÐLÖGUN AÐ BORG 43 

3 HÖNNUN LÉTTSPORBÍLA 45 

3.1 AÐALATRIÐI 45 
3.2 UNDIRVAGN 49 
3.3 HJÓL 49 
3.4 RAMMI 49 
3.5 YTRA BYRÐI 49 
3.6 SÆTI 50 
3.7 KNÚNING 50 
3.8 HEMLAR 51 
3.9 RAFHLÖÐUR 51 
3.10 SKYNJARAR 52 
3.11 STJÓRNTÖLVA 52 
3.12 AÐGENGI FYRIR FATLAÐA 52 
3.13 STÖÐUGLEIKASTÝRING 53 
3.14 RAFSEGLAR FYRIR KEÐJUMYNDUN 53 
3.15 UPPHITUN 54 
3.16 BÖRN OG HÓPAR 54 
3.17 VÖRUFLUTNINGAR 54 



3.18 VERÐ 55 

4 HÖNNUN BRAUTA Í LÉTTSPORBÍLAKERFI 57 

4.1 BRAUTAREINING 57 
4.2 ÁLAGSÞOLSGREINING - NOTÁLAG 65 
4.3 ÁLAGSÞOLSGREINING - VINDÁLAG 67 
4.4 ÁLAGSÞOLSGREINING - NIÐURSTAÐA 69 
4.5 STÖPLAR 71 
4.6 STÖÐVAR 71 
4.7 BRAUTAGERÐIR 76 
4.8 VIÐSNÚNINGUR 78 
4.9 VERÐ 79 

5 EÐLISFRÆÐI LÉTTSPORBÍLAKERFIS 83 

5.1 AFLÞÖRF LÉTTSPORBÍLS 83 
5.2 HRÖÐUNARTÍMAR OG -VEGALENGDIR 87 
5.3 ORKUKENNISTÆRÐIR 88 
5.4 STÖÐUGLEIKI 90 

6 EINKENNI LÉTTSPORBÍLAKERFIS 93 

6.1 SLYSATÍÐNI 93 
6.2 KOSTNAÐUR 93 
6.3 RÝMD BRAUTA 94 
6.4 RÝMD STÖÐVA 97 
6.5 ORKUNOTKUN 98 
6.6 FYRIRFERÐ 98 
6.7 HÁVAÐI 98 
6.8 GJALDTAKA 98 

7 SKIPULAGSTILLAGA 100 

7.1 ALMENNT 100 
7.2 BRAUTANET 100 
7.3 MEIRI ÞÉTTLEIKI 101 
7.4 AFKÖST 101 
7.5 ÚTHLUTUN FARARTÆKJA 101 

8 FREKARI MÖGULEIKAR 105 

8.1 FARARTÆKI Í FULLRI BREIDD 105 
8.2 UTANBÆJARBRAUTIR 105 
8.3 SJÁLFSTÝRING Á GÖTUM 105 
8.4 SEGULSVIF 106 

9 LOKAORÐ 108 

9.1 SAMANBURÐUR 108 
9.2 BÍLAEIGN 109 
9.3 ÁLYKTANIR 110 

VIÐAUKI A. HELZTU SPORBÍLAKERFISHANNANIR 113 



A.1  YFIRLIT 113 
A.2  PRT 2000 113 
A.3  VECTUS 116 
A.4  URBAN LIGHT TRANSPORT (ULTRA) 119 
A.5  2GETTHERE / MASDAR 128 

VIÐAUKI B. KOSTNAÐUR VIÐ BÍLASTÆÐI 130 

HEIMILDIR 132 



Myndir 
Mynd 1: Stofnkostnaður sporbílakerfis km einstefnubrautar: 18 athuganir frá

1998-2008. Verðtölur endurreiknaðar fram til 2007. Eftir (Tegnér og
Angelov 2009). 14 

Mynd 2: Stofnkostnaður sporbílakerfa brautarkílómetra sem fall af
lágmarksstærð borga fyrir félagslega arðbærni. Eftir (Tegnér og
Angelov 2009). 14 

Mynd 3: Rýmd almenns sporbílakerfis sem fall af hraða (jöfnur 1.1 og 1.2) m.v.
f=0,9, L=3,5 m, tc=0,12 s, k=1 og a=6 m/s2 Samtala beggja
akstursstefna. 23 

Mynd 4: Hugmynd um hönnun stöðvar sporbílakerfi. Mynd: (Won, Choe og
Karray 2006). 26 

Mynd 5: Hugmynd um hönnun stöðvar Skyweb Express (Taxi 2000). Mynd:
(Skyweb Express 2010) 26 

Mynd 6: Hugmynd um hönnun stöðvar. Mynd: (LightRailNow! 2004) 26 

Mynd 7: Hugmynd um hönnun stöðvar Vectus PRT. Mynd:(Vectus Ltd. 2010).
26 

Mynd 8: Hugmynd um hönnun stöðvar sporbílakerfi. Mynd: (P. J. Muller 2009).
27 

Mynd 9: „Sagarblaðs“-hönnun stöðvar kerfi með opnum brautum. Mynd: (P. J.
Muller 2009). 27 

Mynd 10: "Fléttu"-hönnun stöðvar kerfi með opnum brautum. Mynd: (P. J.
Muller 2009). 27 

Mynd 11: Kraftvægis-hraða-ferill kW samfasahreyfils. Hraðagildin
endurspegla hátíðnihreyfil sem hannaður er fyrir notkun farartæki.

28 

Mynd 12: Orkunotkun mismunandi samgönguaðferða landi. Heimild: (EDICT
2004). 31 

Mynd 13: CO2-losun farartækis-kílómetra [g]. Eftir (Tegnér og Angelov 2009).
32 

Mynd 14: CO2-losun farþega-kílómetra [g]. Eftir (Tegnér og Angelov 2009). 33 

Mynd 15: Meginþættir stýrikerfis sporbíls PRT2000-kerfisins. Mynd: (Batten og
Francis 1997). 35 

Mynd 16: Körtubíll keppni. Mynd: Wikipedia.org. 45 

Mynd 17: Farartæki léttsporbílakerfi, þrívíddarhönnunarteikning. 47 

Mynd 18: Léttsporbíll, hönnunarteikning. Maðurinn er 180 sm hár. 48 



Mynd 19: Trefjagúmmí eins og notað er öryggishellur og gangstéttarstoðir. 58 

Mynd 20: Brautareining léttsporbílakerfis, tvívíddarhönnunarteikning. a) séð
frá hlið, b) séð ofanfrá. Mál millimetrum. 61 

Mynd 21: Brautareining léttsporbílakerfis, þverskurðarhönnunarteikning. 62 

Mynd 22: Braut og sporbíll, þrívíddarhönnunarteikning. 62 

Mynd 23: Brautareining léttsporbílakerfis, þrívíddarhönnunarteikning. 63 

Mynd 24: Léttsporbílabraut yfir miðeyju bílastofnbrautar,
þrívíddarhönnunarteikning. 64 

Mynd 25: Niðurbeygjur vegna jafndreifðs kN/m notálags sem verkar lóðrétt
neðri langbitana tvo. Hámark: 2,5 mm. 65 

Mynd 26: Normalspennur vegna jafndreifðs kN/m notálags sem verkar lóðrétt
neðri langbitana tvo. Hámark: 21,5 MPa. 66 

Mynd 27: Hliðarfærslur vegna jafndreifðs 2,4 kN/m vindálags sem verkar lárétt
annan neðri langbitann. Hámark: 2,0 mm. 67 

Mynd 28: Normalspennur vegna jafndreifðs 2,4 kN/m vindálags sem verkar
lárétt annan neðri langbitann. Hámark: 18,5 MPa. 68 

Mynd 29: Færslur vegna semtímis verkunar jafndreifðs kN/m notálags sem
verkar lóðrétt neðri langbitana tvo og jafndreifðs 2,4 kN/m
vindálags sem verkar lárétt annan neðri langbitann. Hámark: 2,7
mm. 69 

Mynd 30: Normalspennur vegna samtímis verkunar jafndreifðs kN/m notálags
sem verkar lóðrétt neðri langbitana tvo og jafndreifðs 2,4 kN/m
vindálags sem verkar lárétt annan neðri langbitann. Hámark: 23,9
MPa. 70 

Mynd 31: Einföld stöð léttsporbílakerfi yfir mjórri götu,
þrívíddarhönnunarteikning. 73 

Mynd 32: Einföld stöð léttsporbílakerfi. Stækkað smáatriði frá Mynd 31. 74 

Mynd 33: Stöð fyrir mikla umferð (fjölstöð) yfir venjulegri götu,
þrívíddarhönnunarteikning. 75 

Mynd 34: Beygja með 40 beygjuradíus skipt fjórar einingar. 77 

Mynd 35: Viðnámsafl léttsporbíls (jafna (1.5)), sundurliðað 85 

Mynd 36: Þyngdarkraftur og hliðarkraftur með F = W/2 verka léttsporbíl.
91 

Mynd 37: Léttsporbíl hallar um 26,6° beygju meðan verka hann
þyngdarkraftur, W, og miðflóttakraftur, F, þar sem F = W/2 er
normalkraftur: N= –(F W). 92 

Mynd 38: Rýmd léttsporbílakerfis (jafna 6.1) sem fall af hraða miðað við n 2, f
0,9, L0 m, tc 0,12 s, k og a 10 m/s2 Samtala beggja

akstursstefna. 95 



Mynd 39: Rýmd léttsporbílakerfis (jafna 6.1) sem fall af keðjulengd miðað við L0

m, tc 0,12 s, a 10 m/s2 k og v 10 m/s. Samtala beggja
akstursstefna. 96 

Mynd 40: Rýmd léttsporbílakerfis (jafna 6.1) sem fall af keðjulengd miðað við L0
m, tc 0,12 s, a 10 m/s2 k og v 15 m/s. Samtala beggja

akstursstefna. 96 

Mynd 41: Tillaga að brautaneti fyrir léttsporbílakerfi Reykjavík. Mælikvarði:
1:60.000. 102 

Mynd 42: Gamli miðbær Reykjavíkur. Rauðu strikin tákna brautir sem samsvara
tillögðum upphafsbrautaþéttleika með 250 meðalfjarlægð til
næstu brautar. Gulu strikin eru tillaga um útvíkkun kerfisins næsta
skrefi með 100 meðalfjarlægð til næstu brautar. Mælikvarði:
1:26.000. 104 

Mynd 43: Einkabílaeign sem hlutfall af fólksfjölda höfuðborgarsvæðinu 1. jan.
2010. Heimild: (Umferðarstofa 2010). 109 

Mynd 44: Einkabílaeign sem hlutfall af fólksfjölda Íslandi 1. jan. 2010 Heimild:
(Umferðarstofa 2010). 110 

Mynd 45: Stöð tilraunabraut PRT 2000-verkefnisins. Mynd: (ATRA 2010)
114 

Mynd 46: Tilraunabraut og -sporbíll PRT 2000-verkefnisins. Mynd: (ATRA
2010) 115 

Mynd 47: Sporbíll PRT 2000- kerfinu nálgast stöð. Mynd: (ATRA 2010).
115 

Mynd 48: Tilraunabraut PRT 2000-verkefnisins. Mynd: (ATRA 2010). 116 

Mynd 49: Frá tilraunabraut Vectus við Uppsali að sumri. Mynd: (Vectus Ltd.
2010). 117 

Mynd 50: Frá tilraunabraut Vectus við Uppsali að vetri. Mynd: (Vectus Ltd.
2010). 118 

Mynd 51: Stöð tilraunabrautar Vectus við Uppsali, að innan. Mynd: (Vectus Ltd.
2010). 118 

Mynd 52: Undirvagn Vectus-sporbílsins, þrívíddarhönnunarteikning. Mynd:
(Vectus Ltd. 2010). 119 

Mynd 53: Frá byggingu ULTra-brautar við Heathrow-flugvöll. Síði miðbitinn
einingunni lengst til vinstri er til styrkingar því umrætt bil er lengra
en hin. Mynd: (ATS 2009). 121 

Mynd 54: ULTra-sporbíll ekur um nýbyggða braut Heathrow-flugvelli. Mynd:
(Ultraprt.com 2010). 121 

Mynd 55: Þverskurðarhönnunarteikning af braut ULTra-verkefnisins. Mynd:
(Ultraprt.com 2010). 122 

Mynd 56: Útgáfa brautar ULTra-verkefnisins með trefjaplastneti sem þekur
aðeins 20% 122 



Mynd 57: Hönnunarteikning af ytri stöð ULTra-kerfinu. Mynd: (ULTra Ltd.
2010) 123 

Mynd 58: ULTra-stöð Heathrow-flugvelli með tveimur stæðum. Mynd:
(Ultraprt.com 2010) 124 

Mynd 59: ULTra-stöð við bílastæði Heathrow-flugvelli. Mynd: (Ultraprt.com
2010) 124 

Mynd 60: Rafmótor ULTra-sporbíls. Mynd: (Advanced Transport Systems Ltd.
2009). 125 

Mynd 61: Smíði ULTra-sporbílsins. Undirvagn úr áli, yfirbygging úr plasti og
gleri stálramma. Mynd: (Advanced Transport Systems Ltd. 2009).

126 

Mynd 62: Tvívíddarhönnunarteikning af ULTra-sporbílnum. Mynd:
(Ultraprt.com 2010). 127 

Mynd 63: Sjálfstýrieining 2getthere-sporbílanna. Mynd: (2getthere 2007).
128 

Mynd 64: Sporbíll Masdar-verkefnisins. Mynd: (Mogge 2009)129 



10

Töflur 
Tafla 1: Áætlaðir kostnaðarliðir 10 km sporbílabrautar af ótilgreindri hönnun.

Eftir (ATRA 2002). 13 

Tafla 2: Kostnaðaráætlun við smíði Taxi 2000-kerfis Cincinatti. Eftir (Sky Loop
2001). 15 

Tafla 3: Samanburður liða ferðatíma milli strætis-/sporvagns og sporbíls. 16 

Tafla 4: Orkunotkun mismunandi samgönguaðferða landi. Eftir (I. Andréasson
2003). 31 

Tafla 5: Lykiltölur fyrir sex ólík samgöngukerfi (1€ 10 SKR). Eftir (Tegnér,
Andersson, o.fl. 2006). 39 

Tafla 6: Samanburður eiginleikum einkabíla-, strætisvagna- og sporbílakerfa.
41 

Tafla 7: Mál léttsporbíls 48 

Tafla 8: Massi léttsporbíls, sundurliðaður 49 

Tafla 9: Beygjuradíus sem fall af hraða 77 

Tafla 10: Hreyfiorka 200 kg hlutar sem fall af hraða 83 

Tafla 11: Stuðlar jöfnu (5.3). Eftir (Patterson 1995). 85 

Tafla 12: Viðnámsafl léttsporbíls (jafna (1.5)) sem fall af hraða 86 

Tafla 13: Kostnaður léttsporbílakerfis reiknaður sem hlutföll kostnaðar
einstefnu-ULTra-kerfis 93 

Tafla 14: Rýmd léttsporbílakerfis (jafna 6.1) við þrjú hraðagildi. 95 

Tafla 15: Kostnaður mismunandi samgönguhátta farþegakílómetra. 108 

Tafla 16: Nokkrar kennistærðir Taxi 2000-sporbílakerfisins 114 

Tafla 17: Kennistærðir Vectus-sporbílakerfisins. Eftir (Vectus Ltd. 2010).
117 

Tafla 18: Kennistærðir ULTra-sporbílsins. Heimild: (ATS 2009). 125 

Tafla 19: Kennistærðir farartækis Masdar-sporbílakerfisins. Eftir (2getthere
2007). 129 



11

1  Einkenni sporbílakerfa 
þessum kafla verður byrjað að skilgreina fyrirbærið sporbílakerfi. Síðan verða

helztu einkenni slíkra kerfa könnuð. Þar er lagt til grundvallar nokkurskonar meðaltal
þeirra sporbílakerfishannana sem lengst eru komnar þróunarbrautinni og bezt eru
þekktar, sjá nánar Viðauka A.

1.1 Skilgreining 
Þær hugmyndir sem komið hafa fram um sporbílakerfi frá upphafi árið 1964 (Fichter
1964) hafa verið allmismunandi. En árið 1989 lögðu samtökin Advanced Transit
Association (ATRA) heilt tölublað tímaritsins Journal of Advanced Transportation
(ATRA 1989) undir umfjöllun um sporbílakerfi og birtu þar eftirfarandi skilgreiningu.
Um hana hefur síðan náðst allgóð almenn sátt (Cottrell 2005) (endursagt):

 Farartækin ferðast eftir sérstökum brautum sem aðeins eru ætluð þeim. Með
völdu millibili eru stöðvar, til hliðar við brautirnar, þar sem stíga má út og inn.
Brautirnar leggja til afl, einfalda stýringu og auka öryggi. Þær geta verið
upphækkaðar, jörðinni eða neðanjarðar.

 Farartækin eru lítil, rúma 1-6 farþega sem ferðast saman, þ.e. fólk ferðast ekki
með ókunnugum.

 Farartækin eru alsjálfstýrð, þ.e. þarfnast ekki mennskra ökumanna. Sjálfstýr-
ing þessi gerir þeim kleift að fara samfellt frá upprunastað farþega til áfanga-
staðar án þess að nema þurfi staðar eða skipta um farartæki leiðinni. Hún
gerir þeim jafnframt fært að velja greiðfærustu leiðina og sneiða framhjá
stöðum með þungri umferð eða hindrunum.

 Farartækin eru eigu kerfisins og þjónustan er til reiðu allan sólarhringinn
eftir pöntun svipað og sjálfvirkt leigubílakerfi.

1.2 Slysatíðni 
Tvær ástæður gera sporbíla líklega til að vera öruggari en allir aðrir samgönguhættir:
1) Þeir ferðast upphækkuðum brautum sem fyrirbyggja árekstra við aðra umferð. 2)
Þeir eru sjálfstýrðir og þar með lausir við algengustu orsök umferðarslysa, mannleg
mistök.

Um reynslutölur er helzt að leita til Morgantown-kerfisins, sjá kafla A.1. því hafa
34 ára rekstrartíma með 176 milljónir mannkílómetra orðið banaslys og alvar-

leg slys (Muller, Young og Vogt 2007).
Töflu má sjá að höfundar hennar meta slysakostnað sporbílakerfis mann-

kílómetra 0,02¢ sem er helmingi minna en fyrir þann samgönguhátt sem hefur næst-
lægstan slysakostnað, jarðlestir. Sporbílakerfi er þar með sá samgönguháttur sem
hefur lægstan slysakostnað (Tegnér, Andersson, o.fl. 2006).
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(ULTra Ltd. 2010) kemur fram að árið 2006 voru starfandi 144 sjálfvirk sam-
göngukerfi með fastar brautir sem fluttu yfir 4,6 milljónir farþega daglega með 100-
falt færri slysum farþegakílómetra en hvort sem er a) lesta- og léttlestakerfi
jafnsléttu eða b) einkabílar.

1.3 Kostnaður 

1.3.1 Almennt 
Nú þegar tæknilegar áskoranir sporbílakerfa hafa verið yfirunnir og fyrstu kerfin eru
byrjuð að ná þroska þarf að skoða kostnað slíkra kerfa enn vandlegar en áður.

Greina má fjóra meginþætti sem skapa kostnað samgöngukerfi: afskriftir (stofn-
kostnað deilt með endingartíma), rekstrarkostnað, slysakostnað og vinnutap farþega.
Eftir að fengin er tala yfir árlegan kostnað segir farþegafjöldi til um hvort hann borgi
sig. Þannig er kostnaður farþegakílómetra sanngjarn og útbreiddur mælikvarði
kostnað við kerfi. Það skal tekið fram að stundum er kostnaður dulinn, samanber það
sem kemur fram aftar um kostnað við bílastæði. Til að samanburður milli ólíkra kerfa
sé raunhæfur þarf að hafa auga fyrir slíkum duldum kostnaði.

Stofnkostnaður er kostnaður við brautir, stöðvar og farartæki, auk kostnaðar við
uppkaup landi þegar það við.

Rekstrarkostnaður er kostnaður vegna orkunotkunar farartækjanna, viðhalds
þeirra og brautanna, gjaldtöku og umsjónar. Hann eykst með aukinni notkun kerfis-
ins, en sé deilt hann með farþegakílómetrum má gera ráð fyrir nokkuð stöðugri tölu.
Þetta er ólíkt t.d. strætisvagnakerfi þar sem rekstrarkostnaður er aðallega háður
vinnustundafjölda bílstjóra en nánast óháður farþegafjölda. Vegna sjálfstýringarinnar
er þessi kostnaður með lægsta móti sporbílakerfum.

Slysakostnaður eykst með notkun og ferðahraða. Fyrir fastan ferðahraða má gera
ráð fyrir að hann sé nokkurnveginn fasti per farþegakílómetra. Eðlilegt markmið
slíkra kerfa er að hann verði 0.

Vinnutap farþega er flókið að meta vísindalega jafnvel þótt heildartíminn sem fólk
ver tilteknu kerfi sé þekktur vegna þess hversu misjafnt eðli ferðalagið hefur eftir
einstaklingum, tíma dags o.fl. Þó er ljóst að vinnutap er staðreynd, ekki sízt hjá þeim
sem eru að ferðast milli vinnu og heimilis. Svo virðist sem mest starf hafi verið unnið

þessu sviði Bretlandi. Þannig mátu heimildir frá 7. og upphafi 8. áratugar síðustu
aldar verðmæti tíma utan vinnu, þar með talið tíma ferðalögum, sem 20-33% af
tímakaupi, sjá t.d. (Oort 1969). Algengt gildi sem miðað var við var 25%. Athugun sem
gerð var 9. áratugnum hækkaði þetta hlutfall 43% og er enn miðað við það
viðeigandi matsgerðum Bretlandi. Enn eitt mat frá árinu 1994 komst að
niðurstöðunni 1/3. (Mackie, Jara-Díaz og Fowkes 2001) færa rök fyrir því að þessi
síðasta tala komist næst sanni og verður miðað við hana hér.

1.3.2 Helztu heimildir 
Eftirfarandi sex heimildir varpa ljósi kostnað við sporbílakerfi. Reglan þessum
heimildum og öðrum er að brautir séu einstefnubrautir. Þessi höfundur telur slíkt
ótækt, bæði sjálfu sér, þ.e. samgöngukerfi byggt einstefnubrautum borg gengur
ekki upp, og vegna þess að með slíku móti eru kostnaðartölur ekki sambærilegar við
önnur kerfi, svo sem léttlestakerfi sem hafa tvístefnubrautir. (ULTra PRT Ltd. 2010)
gefur upp stuðulinn 1,5 1,85 sem margfalda megi kostnað einstefnubrauta með til að
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fá verð sama kerfis með tvístefnubrautum. Hér verður notuð talan 1,7 sem rúnnað
miðgildi.

1. stöðuskýrslu Advanced Transit Association frá 2002 er að finna eftirfarandi töflu
um áætlaðan kostnað við að koma upp sporbílakerfi með 10 km löngu brautakerfi
(ATRA 2002). Tölurnar eru meðaltal unnið upp úr kostnaðaráætlunum nokkurra
þekktra hannana.

Tafla 1: Áætlaðir kostnaðarliðir 10 km sporbílabrautar af ótilgreindri hönnun. Eftir (ATRA
2002).

Þáttur Einingaverð Fjöldi Heild Hlutfall
Brautareining – bein 2.300 k$/km 8 18.400 k$ 74,1%Brautaeining – sveigð 3.400 k$/km 2 6.800 k$
Farartæki 38 k$/stk. 100 3.800 k$ 11,2%
Stöðvar m. km. mb. 250 k$/stk. 20 5.000 k$ 14,7%
SAMTALS 34.000 k$ 100,0%

Samtalan er 3,4 M$/km einstefnubrautar. verðlagi árs 2010 gerir það 4,12 M$ eða
3,16 M€ gengi 26/7 2010 sem gerir 5,37 M€/km tvístefnubrautar.

2. Almennara og eilítið nýrra mat sömu samtaka er að sporbílakerfi kosti bilinu
3,9 9,6 M$/km einstefnubrautar (Means 2004). verðlagi árs 2010 gerir það 4,5
11,1 M$/km sem gerir 3,46 8,52 M€/km einstefnubrautar (gengi 26/7 2010) eða
5,9 14,5 M€/km tvístefnubrautar.

3. Þar eð ULTra er eina sporbílakerfið sem hefur verið byggt, eru kostnaðartölur þess
sérstaklega áhugaverðar. (Commonwealth of Virginia 2009) er fyrra mat lækkað úr
25 M£ 20 M£ fyrir 3,8 km einstefnubrautar sem gerir 6,3 M€/km einstefnubrautar
eða 10,7 M€/km tvístefnubrautar.

4. ULTraPRT Ltd. virðist sjálft ekki gefa upp kostnaðartölur við kerfið Heathrow-
flugvelli en gefur hinsvegar upp, grundvelli reynslu sinnar, tölur yfir þann kostnað
sem mætti vænta við uppsetningu slíks kerfis, sem eru 4,35 9,32 M$/km einstefnu-
brautar (ULTra PRT Ltd. 2010) sem gerir 3,35 7,18 M€/km einstefnubrautar (gengi
26/7 2010) eða 5,7 12,2 M€/km tvístefnubrautar.

5. (Tegnér og Angelov 2009) taka saman gögn úr 18 mismunandi kostnaðaráætlunum
um sporbílakerfi. Sjá Mynd 1. Meðaltalið er 6,1 M€ og staðalfrávik 2,4 M€. verðlagi
árs 2010 gerir það 6,43 2,53 M€/km einstefnubrautar eða 10,9 4,3 M€/km
tvístefnubrautar.

Jafnframt er (Tegnér og Angelov 2009) að finna upplýsingar um hámarksstofn-
kostnað brauta sem fall af stærð borgar til að náist fram svk. félagsleg arðbærni. Sjá
Mynd 2. „Félagsleg arðbærni“ skilgreinist sem það þegar hlutfall félagslegs ávinnings
og kostnaðar er 1. „Felagslegur ávinningur“ skilgreinist sem fjárhagslegur ávinn-
ingur að meðtöldum þeim ávinningi sem felst tímasparnaði notenda, en það er einn
stærsti þátturinn heildarávinningnum. (Hér er „arðbærni“ notað merkingunni „já-
kvæð arðsemi“).
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Mynd 1: Stofnkostnaður sporbílakerfis km einstefnubrautar: 18 athuganir frá 1998-2008.
Verðtölur endurreiknaðar fram til 2007. Eftir (Tegnér og Angelov 2009).

Mynd 2: Stofnkostnaður sporbílakerfa brautarkílómetra sem fall af lágmarksstærð borga fyrir
félagslega arðbærni. Eftir (Tegnér og Angelov 2009).

6. Tafla er gerð eftir (Sky Loop 2001) sem er kostnaðaráætlun vegna fyrirhugaðrar
smíði 20,6 km langs Taxi 2000-kerfis. Heimildin er áhugaverð ekki aðallega vegna
niðurstöðutölunnar heldur ítarleika sundurliðunarinnar.
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Tafla 2: Kostnaðaráætlun við smíði Taxi 2000-kerfis Cincinatti. Eftir (Sky Loop 2001).
Stofnkostnaðarliðir Aths. Ein.verð ($) Ein. Heildarkostn. ($)
Brautir 1.803.471 12,84 $23.156.567
Stöplar og undirstöður 363.825 12,84 4.671.513
Aflgjafi og dreifing 163.078 12,84 2.093.921
Stöðvar 234.467 30 7.034.010
Farartæki 25.951 706 18.321.406
Stýring samskipti við brautarjaðar 8.774 12,84 112.658
Miðstöð 36.630 12,84 470.329
Verkfræðivinna byggingarstað 105.447 12,84 1.353.950
Landmæling og landslagsmótun 85.000 12,84 1.091.400
Uppsetning og aðlögun 85.000 12,84 1.091.400
Bygging og stjórnun verkefnis 116.465 12,84 1.495.420
Tryggingar 90.843 12,84 1.166.427
R&Þ og markaðssetning 124.758 12,84 1.601.894
Uppkaup landi 500.000 12,84 6.420.000
Stofnkostnaður alls 70.080.898
Stofnkostnaður á mílu 5.458.013

Árlegur rekstrarkostnaður
Rekstrarhugbúnaður, leiga 10 $876.000
Viðhald brauta- OOP 26.197 12,84 336.369

Afskriftir 169.952 12,84 2.182.183
Viðhald farartækja- OOP 3.082 706 2.175.892

Afskriftir 2.978 706 2.102.468
Viðhald stöðva 28.806 30 864.180

Afskriftir 13.021 30 390.360
Árlegur rekstrarkostnaður alls 8.927.723
Árlegur fjármagnskostnaður 11 1.360.788
Árlegur kostnaður alls 10.288.511

Athugasemdir töflu:
1. Áætlunin er núverandi tillaga að Sky Loop-kerfi.
2. Sky Loop-kerfinu eru 30 stöðvar.
3. Fjöldi farartæki er ákveðinn út frá áætluðum fjölda ferða dag.
4. Mat byggt kostnaði mílu.
5. Ein miðstöð fyrir stjórnun, viðhald, þrif og geymslu.
6. 4% alls stofnkostnaðar fyrirfram.
7. 3% alls stofnkostnaðar fyrirfram.
8. Gerir ráð fyrir færslu til staðsetningar yfir jörðu og neðanjarðar; háð frekari greiningu.
9. Allar kostnaðartölur koma frá Taxi 2000, nóv. 2000, nema kostnaður við uppkaup lands.
10. 5% heildartekna sem greiðast Taxi 2000 mánaðarlega.
11. Gert er ráð fyrir 50% framlagi frá alríkinu, 20% frá ríkinu eða staðbundnum stjórnvöldum
og afganginum, 30%, fjármögnuðum með láni. Gert er ráð fyrir 6% skattfrjálsum vöxtum og
30 ára afskriftartíma skuldar.

1.3.3 Tímanotkun 
Rekstur sporbílakerfis ylli tímasparnaði bæði fyrir notendur þess umfram einkabíla-
og almenningssamgöngukerfi og einnig fyrir þá sem áfram nota þá samgönguhætti.
Fyrir þessu má greina fimm ástæður:

 Ferðin er samfelld; hvorki er stanzað rauðum ljósum né við stoppistöðvar.
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 Biðtími stöð samanborið við almenningssamgöngur er óverulegur (sjá þó
kafla 1.5). Metið hefur verið að af tveimur ofangreindum ástæðum tæki ferð
sporbílakerfi helmingi styttri tíma en hefðbundnum almenningssamgöngum,
sjá (SIKA 2006) og (SIKA 2008).

 Fólk getur nýtt þann tíma sem ella færi akstur. Möguleikar til þessa eru betri
en t.d. strætisvögnum vegna betra einrúms og þíðari ferðar. Miklu getur
munar um þetta víðlendum borgum þar sem fólk er vant að eyða miklum tíma

ferðir milli heimilis og vinnu.
 Sporbílakerfi gengur allan sólarhringinn og er trúlega enn hraðvirkara

næturnar og helgidögum þegar umferð er lítil. Þetta flýtir mjög fyrir þeim
sem þurfa að ferðast þeim tímum stað þess að þurfa að ganga, hjóla eða taka
leigubíl.

 Umferðarteppur minnka. fleiri en einni matsgerð hefur verið komizt að þeirri
niðurstöðu að velheppnað sporbílakerfi gæti laðað að sér 25% allrar umferðar,
sjá t.d. (SIKA 2006). Svo mikil minnkun bílaumferðar drægi verulega úr um-
ferðarteppum.

Séu liðirnir lagðir saman og þriðjungur þeirrar tölu margfaldaður með meðaltíma-
kaupi, er ljóst að upptaka sporbílakerfis gefur möguleika verulegum fjárhagslegum
ávinningi formi tímasparnaðar.

(Tegnér og Angelov 2009) bls. 264 koma fram eftirfarandi upplýsingar, sjá Töflu
3.

Tafla 3: Samanburður liða ferðatíma milli strætis-/sporvagns og sporbíls.
Meðaltal 59 sænskra borga. Eftir (Tegnér og Angelov 2009).

Mínútur ferðatíma
liðir

Strætis-/
sporvagn [mín.]

Sporbíll
[mín.]

Göngutími 4 6
Biðtími 18 0,5
Flutningstími 2,5 -
Tími farartæki 8 5
Dagatalstími alls 32,5 11,5
Alhæfður tími 44 18

Þ.e. ferðatími er talinn styttast um 26 mínútur eða 60%. Þessi tímasparnaður er
stærsti liðurinn hinum svk. félagslega ávinningi af sporbílakerfum sem rætt er um
kafla 1.3.2.

Nokkur hluti allra ferða einkabíla tengist bílunum sjálfum. Með því er átt við ferð-
ir til og frá verkstæðum, skoðunarstöðvum, smurstöðvum, tryggingafélögum, bensín-
stöðvum þegar farin er sérferð o.s.frv. Við þetta bætast ferðir þar sem ökumaðurinn
skutlar farþegum. Með upptöku sporbílakerfis fækkar ferðum sem þessu nemur. Þetta
þýðir að tölur um notkun ólíkra samgöngukerfa farþegakílómetrum eru ekki alveg
sambærilegar, því öðrum kerfum en einkabílakerfi nýtast ferðirnar betur og ber að
hafa þetta huga.

1.3.4 Niðurstaða 
kafla 1.3.2 kemur glöggt fram að veruleg óvissa er kostnaðarmati sporbílakerfa.

Þessi óvissa tengist kerfunum sjálfum, útfærslu (ein- eða tvístefnu), tímasetningu
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mats og gengi gjaldmiðla. Þó má einnig greina töluverða samkvæmni. Út úr gögnunum
má lesa að lággildið sé kringum M€/km einstefnubrautar og hágildið kringum
M€/km einstefnubrautar. Munurinn er tvöfaldur, sem er eðlilegt ljósi þess fjölbreyti-
leika útfærsluvalkosta sem um er að ræða. Sé lægra gildið margfaldað með lægra gildi
áðurnefnds tvístefnu-stuðuls, 1,5, fæst M€/km tvístefnubrautar. Sé hærra gildið
margfaldað með hærra gildi sama stuðuls, 1,85, fæst 14,8 M€/km tvístefnubrautar.

1.3.5 Samanburður við bíla 
Rétt þykir að bera kostnaðartölur sporbílakerfa úr undirkaflanum undan saman við
kostnað einkabíla-, léttlesta/sporvagna- og jarðlestakerfa. Hér verður kostnaður bíla-
kerfis skoðaður. Til að tryggja samanburðarhæfni við sporbílakerfi, sem hér er gert
ráð fyrir að verði fyrstu byggt upp höfuðborgarsvæðinu, verður reiknaður kostn-
aður við bílakerfið höfuðborgarsvæðinu.

Eknir kílómetrar. Umferðarstofa gefur upp meðalakstur fólksbíla Íslandi ári
eftir eldsneytisgerð (bensín/dísel), nýjast fyrir 2008. Með því að nota upplýsingar
hennar um fjölda bíla skráðra Íslandi eftir eldsneytisgerð frá sama ári fæst vegið
meðaltal sem er 12.477 km/(bíl·ár) (Umferðarstofa 2008). Sé miðað við meðalsetn-
ingu 1,2 farþ/bíl eru það 14.824 farþ·km/ár. Hinn 31. desember 2009 var fjöldi
skráðra fólksbíla Íslandi 205.338 (Umferðarstofa 2010) sem gefur heildarfólksflutn-
inga 3,04 milljarða farþ·km/ár. Hinn 31/12 2009 voru 123.686 fólksbílar skráðir
höfuðborgarsvæðinu (Umferðarstofa 2010). Sé gert ráð fyrir að þeim sé ekið
jafnmikið og öðrum bílum landinu gefur það 1,83 milljarða farþ·km/ár. Hluti
akstursins er utan svæðisins en móti kemur að bíleigendur utan svæðisins, þ.m.t.
erlendir ferðamenn, aka svæðinu og má til einföldunar gera ráð fyrir að það jafnist
út.
 Bílarnir sjálfir. F.Í.B. birtir tölur yfir rekstrarkostnað þriggja verðflokka einkabíla
og tvenns konar akstursmagn, 15.000 og 30.000 km ári. Með því að taka meðaltal
verðflokkanna og aðlaga að kílómetrafjölda (jafnvel lægri aksturstalan er talsvert yfir
meðalakstri) fást 1.314 þús. kr./ári (F.Í.B. 2010). Bílafjöldi 123.686 gerir heildar-
kostnað 162,5 milljarð kr./ári.

Umferðarslys. Ítarleg athugun kostnaði Íslendinga vegna umferðarslysa hefur
einu sinni verið gerð (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 1996). Niðurstaðan var að
árlegur kostnaður samfélagsins af þeim væri 11 15 milljarðar kr. skýrslu sem unnin
var 2006 voru tölur athugunarinnar frá 1996 framreiknaðar til verðlags 2006 og var
niðurstaðan 21 29 milljarðar kr./ári (Línuhönnun ehf. 2006). Mælt var með því að
eftirleiðis yrðu þessar tölur framreiknaðar grundvelli launavísitölu. Það þýðir miðað
við júní 2010 28 38 milljarðar kr./ári (Hagstofa Íslands 2010). Hér skal gerð sú at-
hugasemd að hvorki slysatíðni né afleiðingar þeirra, svo sem möguleg meðhöndlunar-
úrræði heilbrigðiskerfisins, standa stað. Bílar og umferðarmannvirki hafa smám
saman orðið öruggari en móti hefur umferð stöðugt aukizt. Full þörf virðist að
gerð verði ný könnun um þetta efni. Sé þessi grunnur notaður fjarveru annars nýrri
og miðað við miðgildið fást 33 milljarða kr./ári. Einföld aðferð til að reikna hlutdeild
höfuðborgarsvæðisins er að nota hlutfall fólksfjölda: 200.907/317.630 0,633 sem
gefur slysakostnað við bílaumferð höfuðborgarsvæðinu 0,633·33 21 milljarður.

Því skal bætt við að dauðsföll og örkuml verða ekki metin til fjár. Líta ber þau
sem afar slæman eðliseiginleika bílakerfis.

Gata/vegur. Árið 2007 runnu 18,49 milljarðar kr. til vegagerðar verðlagi árs
2007 og árið 2008 31,25 milljarðar verðlagi árs 2008 (Samgöngu- og
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sveitarstjórnarráðuneyti 2009). Árið 2009 runnu 28,70 milljarðar kr. til vegamála
verðlagi fjárlaga 2009 og árið 2010 22,84 milljarðar verðlagi fjárlaga 2010 (Alþingi
2008). Meðaltal þessarra fjögurra upphæða framreiknaðra til 2010 er 28,7 milljarðar
kr. Flóknara er að afla upplýsinga um útgjöld sveitarfélaga til gatnagerðar vegna
fjölda þeirra. Síðasta árið sem slíkar tölur voru teknar saman að vitneskju þessa höf-
undar, 1998, voru þau 5,99 milljarðar kr. (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 2001)
sem gerir verðlagi árs 2010 13,3 milljarðar. Það er gróf aðferð að nota slíka tölu
uppfærða og tekur ekki tillit til þeirra breytinga sem kunna að hafa orðið hlutfalls-
legum framlögum til þessa málaflokks sl. 12 ár, en verður notuð fjarveru nýrri gagna.
Frá upphæðinni dragast 480 milljónir kr. sem skrifast reikning strætó, sjá næsta
undirkafla. Það gerir samtals 41,5 milljarða kr./ár. Þessi tala margfölduð með
hlutdeild höfuðborgarsvæðisins fólksfjölda gefur 0,633·41,5 26,3 milljarðar.

Bílastæði og bílskúrar. Samkvæmt byggingarreglugerð ber húsbyggjendum að
útbúa bílastæði lóð fyrir hverja íbúð yfir 80 m2 stærð. Árangurinn er að aðeins
höfuðborgarsvæðinu er talið að séu milli 400.000 og 600.000 bílastæði (Pétursson
2009) og umferðarmannvirki ná yfir 48% flatarmáls nýtts lands Reykjavík
(Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkurborgar 2004). Til að fá lágmarkstölu um
kostnað við þessi bílastæði má margfalda fjöldann með því gjaldi sem
Reykjavíkurborg innheimtir af þeim sem uppfylla ekki kröfur um fjölda stæða, en það
er fyrir ágúst 2010 1,97 milljónir stæði vegna íbúðarhúsnæðis vestan Kringlu-
mýrarbrautar og alls atvinnuhúsnæðis (Reykjavíkurborg 2010). Sé tekið miðgildi hins
áætlaða bílastæðafjölda, 500.000 stæði, gerir það heildarkostnað mjög nálægt 1.000
milljörðum kr. Sé gert ráð fyrir svipaðri stöðu fyrir önnur sveitarfélög
höfuðborgarsvæðinu gerir það alls (200.907/118.326)·1000 milljarðar 1.698
milljarðar. Sé gert ráð fyrir 25 ára afskriftatíma og 4,8% raunvöxtum gerir það með
jöfnum árlegum greiðslum 118 milljarða ári. Leyfðir raunvextir Seðlabanka eru
bilinu 4,8–11,3% (júlí 2010) þannig að þessi tala er varfærið mat. Sjá nánar um þetta
efni Viðauka B.

Vinnutap. Árið 2002 taldist meðalumferðarhraði Reykjavík vera 36 km/klst
(Hönnun ehf. 2006). Það gerir heildartímanotkun [1,83 milljarðar farþ·km/ár]/[36
km/klst] 50,8 milljónir farþ·klst/ár. Árið 2009 voru regluleg meðallaun allra stétta
og beggja kynja 366 þús.kr./mán. (Hagstofa Íslands 2010) sem gerir miðað við 140
klst vinnumánuð meðaltímakaup 2.614 kr. og heildartímatapskostnað 50,8 milljónir·
2.614/3 44,3 milljarðar kr./ári.

Skattar. Nokkrir sérskattar eru lagðir bíla og bílaumferð: vörugjald af innfluttum
ökutækjum, bensíngjald, sérstakt bensíngjald, kolefnisgjald, olíugjald, þungaskattur
og bifreiðagjöld. Sanngjarnt er að reikna þá til frádráttar kostnaði samfélagsins af
bílakerfi, enda eru samsvarandi sérskattar ekki lagðir aðra samgönguhætti. Meðaltal
samtölu tekna af áðurnefndum skattstofnum fjárlögum áranna 2006 2010, að
báðum árum meðtöldum, verðlagi ársins 2010, er 31.361 milljónir kr./ári (Alþingi
2005), (Alþingi 2006), (Alþingi 2007), (Alþingi 2008), (Alþingi 2009). Hlutdeild
höfuðborgarbúa að gefinni þeirri forsendu að skattgreiðslur þeirra mann séu þær
sömu og fyrir allt landið er 0,633·31,4 19,9 milljarðar.

Samtala. Summan úr liðunum sex er 162,5 21 26,3 118 44 20 352 millj-
arðar kr./ári. Sú tala deilt með eknum farþegakílómetrum höfuðborgarsvæðinu
gefur 192 kr./(farþ·km). Meðalbílferð innan höfuðborgarsvæðisins var 5,04 km árið
1998 sem virðist vera nýjasta heimildin (Hönnun ehf. 2006). Meðalbílferð kostar þá
5,04·192 968 kr.
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1.3.6 Samanburður við strætisvagna 
Árið 2004 mældist meðalvegalengd ferðar með strætisvögnum samkvæmt ferða-
venjukönnun Gallup 4,38 km/farþ. og heildarfjöldi innstiga 7,9 milljónir (Hönnun ehf.
2006). Ekki kemur fram hve mörg innstig eru meðalferð, það er hversu oft meðal-
ferðalangurinn þarf að skipta um vagn. Sé gert ráð fyrir að meðalfjöldi innstiga per
ferð sé 1,5 gerir það 5,3 milljónir ferða. Þá voru heildarfólksflutningar með strætis-
vögnum árið 2004 23 milljónir farþ·km.

sömu heimild kemur fram að summa rekstrarkostnaðar og fjárfestinga Strætó
bs. árið 2004 hafi verið 2,11 milljarðar kr. eða 3,42 milljarðar/kr. verðlagi árs 2011.

Um slys farþegum strætisvögnum má fjarveru íslenzkra gagna hafa til við-
miðunar tölu Töflu 5, sem er 0,002 €/farþ·km sem gerir hér €46.200 eða milljónir
kr.

Meðalhraði strætó er 22 km/klst (Hönnun ehf. 2006). Það þýðir að heildartíminn
sem fólk ver strætó er 23 milljónir farþ·km/(22 km/klst) 1,05 milljónir klst. Hér
skal gert ráð fyrir að ferðalög með strætó valdi jafnmiklu vinnutapi og tilfelli ferða-
laga með einkabíl. Rökstuðningurinn fyrir þessu er að illmögulegt er að vinna meðan
setið er strætó vegna þrengsla, nálægðar annarra farþega, hávaða og hristings. Það
gerir 1,05 milljónir klst/(3·2.614 kr./klst) 134 milljónir kr.

Sanngjarnt er að skrifa hluta kostnaðarins við gatnakerfið reikning strætó. Þetta
er sjaldan gert en þess eru þó dæmi. (Tegnér og Angelov 2009) bætir kostnaðar-
hlutdeild strætisvagna sliti gatnakerfisins 14% ofan beinan kostnað strætó. Sé
fjarveru sérstakrar athugunar aðstæðum hér sama hlutfall notað, gerir það 480
milljónir kr.

Summan er 3,42 0,007 0,13 0,48 4,04 milljarða kr. sem gerir 176 kr./farþ·
km.

1.3.7 Samanburður við léttlestir/sporvagna 
(HiTrans 2005) er að finna ítarlegt yfirlit yfir kostnað við léttlestakerfi (tvístefnu-

brautir) sem þá höfðu nýlega verið smíðuð. Helztu tölur eru sem hér segir. Lægsta
gildið er M€/km (Karlsruhe-Bretten), hæsta gildi 101 M€/km (Buffalo) og meðaltal
23 M€/km sem gerir 25,3 M€ verðlagi ársins 2010.

Ef slíkt kerfi að koma að gagni höfuðborgarsvæðinu, má það ekki hafa minni
samanlagða brautalengd en 125 km vegna þeirra miklu vegalengda sem innan þess
eru, sjá nánar kafla 7. Sé gert ráð fyrir meðalverði gerir það 3.163 M€ eða 506 millj-
arð kr. (gengi 27/9 2011). Sé gert ráð fyrir 50 ára afskriftatíma og 4,8% raunvöxtum,
gerir það árlegan kostnað upp 26,9 milljarða kr.

Sú reynsla sem til er af upptöku dýrra almenningssamöngukerfa, léttlesta- eða
jarðlestakerfis, borgum sem fram að því höfðu aðallega verið bílaborgir, er sú að
notkunin verður svipuð og hafði verið fram að því með strætó (Mackett og Edwards
1997). M.ö.o. það skiptir fólk litlu máli hvernig farartækin líta út og hvort þau eru
ofan- eða neðanjarðar; ef það kemst hraðast leiðar sinnar með einkabíl gerir það það.
Því skal gert ráð fyrir að farþegafjöldi með sporvögnum yrði svipaður og gerist hjá
strætó nú, þ.e. 23 milljónir farþ·km/ár.

Varlega áætlaður rekstrarkostnaður er svipað og hjá Strætó eða milljarðar/ári.
Slysakostnað sporvagnakerfum má með sama hætti og undirkaflanum að fram-

an reikna út frá upplýsingum Töflu sem gefur 0,001 €/farþ·km sem gerir €23.100
eða 3,5 milljónir kr.
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Við útreikning vinnutaps skal reiknað með hraðanum 25 km/klst eða nokkru
hærri en hjá strætó. Vegna aukinna þæginda sporvagni samanborið við strætó má
áætla vinnutap sem hlutfall af vörðum tíma sem helming gildis bílakerfisins, þ.e. 1/6
almenns tímakaups stað 1/3. Það gefur [(23 milljónir km/ári)/(25 km/klst)]·[2.614
kr/klst]/6 400 milljónir kr./ári.

Það gerir heildarkostnað 26,9 0,0035 0,4 30,3 milljarða kr./ári og kostn-
að farþegakílómetra 1.281 kr./(farþ·km). Það er margfalt hærra en svo að ástæða sé
til að skoða þennan möguleika frekar, einkum ljósi þess að sporvagnakerfi er jafn-
ósveigjanlegt og strætó samanborið við bíla bílaborg og þurfa fargjöld þess því að
vera umtalsvert lægri en rekstrarkostnaður einkabíls til að vera samkeppnisfært.
Þyngra vegur þó að enginn fengist til að taka áhættuna af 500 milljarða kr. fjárfest-
ingu.

1.3.8 Samanburður við jarðlestir 
Lagt hefur verið til að komið verði upp jarðlestakerfi Reykjavík (Metró-hópur H.Í.
2008). Því er sú tegund samgangna höfð með þessum samanburði. Samkvæmt hópn-
um kostar kílómetri jarðlestaganga milljarða kr., stöð milljarð og fúnkerandi kerfi

höfuðborgarsvæðinu 40 50 milljarða kr. (Metró-hópur H.Í. 2008) sem gerir fyrir
verðlag ársins 2010 47,6 59,5 milljarðar. Lengd kerfisins er samkvæmt þessu hugsuð
sem aðeins u.þ.b. 13 km.

Sé miðað við miðgildi kostnaðarins, 53,5 milljarða, og notaðar sömu forsendur um
afskriftatíma og vexti og undirkaflanum undan gefur það árlegan kostnað 2,8 millj-
arða. Séu notaðar hliðstæðar tölur um farþegafjölda, rekstrarkostnað, slysakostnað og
vinnutap og undirkaflanum undan, þýðir það heildarkostnað 6,2 milljarða og
kostnað farna lengdareiningu 268 kr./(farþ·km). Það er aukning frá núverandi
kostnaði strætókerfinu um 66% sem mætti mögulega verja ljósi meiri þæginda far-
þega jarðlestakerfi. Einnig er hugsanlegt að fleiri farþegar næðust en ferðast nú með
strætó þannig að kostnaður farinn kílómetra yrði svipaður og gerist nú hjá strætó,
sem gerði fjárfestinguna réttlætanlega.

Þetta er hinsvegar eitthvað skrýtið, bæði brautalengd og kostnaðartölur.
Kaupmannahafnarbúar hafa jarðlestakerfi byggingu sem verður 36,5 km langt

fullbyggt. Kostnaðurinn við síðasta hlutann, sem nú er byggingu og er 15,5 km
langur, var áætlaður upphafi árið 2005 milljarðar (Vuk, Overgård Hansen og Fox
2009). Það er verðlagi árs 2011 2,25 milljarðar sem gerir 145 M€/km eða 23,2
milljarða kr./km. fjarveru rannsókna sem sýna hvort jarðlögin undir Reykjavík séu
betri eða verri Kaupmannahöfn þessu tilliti, gerir það með beinni yfirfærslu 125
km kerfi Reykjavík 2.900 milljarða kr.

Toronto hefur um nokkurra ára skeið verið bígerð framlenging jarðlestakerfis
borgarinnar tiltekna leið. Framlengingin er 6,8 km löng og verkefnisáætlun frá árinu
2008 var áætlaður kostnaður 2,4 milljarðar C$ (Toronto Transit Commission 2008)
sem gerir verðlagi árs 2011 2,52 milljarða C$ eða 370 mó. C$/km. Það gerir 42
milljarða kr./km eða fyrir 125 km kerfi 5.250 milljarða kr.

Sé meðaltalið tekið, 4.075 milljarðar kr., gerir það miðað við 50 ára afskriftatíma
og 4,8% raunvexti 216,4 milljarða kr./ári. Séu notaðar sömu forsendur og undir-
kaflanum að framan um rekstrarkostnað, slysakostnað og vinnutap, bætast við 3,4
milljarðar/ári sem gerir summu 220 milljarða kr./ári eða 9.565 kr./farþ·km. Það er
u.þ.b. sextíufalt meira en núverandi kostnaður strætókerfinu og þarf því ekki að
ræða þennan möguleika frekar.
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1.4 Rýmd brauta 
Tvær hliðar eru rýmd sporbílakerfis: rýmd brauta og rýmd stöðva sem hér skulu
táknaðar Rb og Rs Stærðirnar eru tengdar þann hátt að brautir geta því aðeins náð
hámarksafköstum sínum (rýmd) að stöðvar megni að „fæða“ þær, þ.e. Rb Rs

Fjórar forsendur ráða rýmd sporbílabrautar: 1) krafan sem gerð er um lágmarks-
fjarlægð milli farartækja, 2) hröðun farartækisins við neyðarhemlun, 3) fjöldi farþega

hverju farartæki, 4) hraði farartækjanna.
Um rýmd gildir þetta einfalda samhengi:

 = (1.1) 

þar sem er fjöldi farþega farartæki og forskot (á ensku: headway), það er tíminn
sem líður milli þess að samsvarandi punktur tveimur farartækjum sem ferðast hvort

eftir öðru fari framhjá tilteknum föstum punkti.

1.4.1 Forskot 
Sú krafa er sumsstaðar bundin lög að ef farartæki stöðvast af einhverjum ástæðum
leiftursnöggt (þetta kallast ensku „brick-wall requirement“ og mætti nefna
„múrveggskröfu“) geti næsta farartæki fyrir aftan stöðvað þeirri vegalengd sem er
milli þeirra. Það gefur þessa jöfnu:

 = + + (1.2) 

þar sem er lengd farartækisins, hraði þess, tíminn sem líður frá því neyðar-
ástand skapast þar til byrjað er að hemla, hemlunarhröðun og öryggisstuðull.

Fyrsti liðurinn táknar þann tíma sem það tekur farartæki að fara lengd sína og þar
með minnsta mögulega forskot (farartækin eru þá upp við hvert annað). algengum
hönnunum er 3,5m.

Fyrir er kostur sjálfstýringar augljós því viðbragðstími hennar er miklu styttri
en manns. Samkvæmt (J. E. Anderson 1995) eru 0,12 raunhæft gildi fyrir . 

1.4.2 Neyðarhemlunarhröðun 
Við ákvörðun raunhæfrar neyðarhemlunarhröðunar þarf að hugsa um áhrif hennar
fólkið eins og því er fyrir komið farartækinu. almenningssamgöngutækjum sam-
tímans verður hemlunarhröðun yfirleitt ekki meiri en 0,2 0,3 (Cottrell og Mikosza
2008) enda takmarkast hún af því sem standandi farþegar þola. (J. E. Anderson 2004)
segir almennt viðurkennda hámarksneyðarhemlunarhröðun farartæki þar sem allir
sitja, vera 0,6 G.

Algengt gildi fyrir öryggisstuðul borð við þann jöfnu (1.2) er 2, bæði bygg-
ingar- og vélaverkfræði. Færð hafa verið rök fyrir því að hann ætti að vera jafnhár hér
og þá einkum misgóðar hemlunaraðstæður. Gera þarf ráð fyrir að stundum þurfi að
hemla niður halla hálku og meðvindi. Þetta er þó yfirleitt ekki gert. Ástæðan er að
krafan um stöðvunargetu farartækis tilfelli fyrirvaralausrar stöðvunar næsta farar-
tækis fyrir framan er rauninni mjög stíf. Henni er fylgt tilfelli járnbrautalesta en
ekki bílaumferðar, þar sem forskot er stundum minna en sekúnda þungri umferð.



22

Það er ekki hættulegra en svo að árekstrar sem stafa af því að næsta farartæki fyrir
framan stöðvast fyrirvaralaust eiga sér aldrei stað. Árekstrar sem stafa af of stuttu
forskoti eru sjaldgæfir. Umferð sporbíla sem stjórnað er af umferðarstjórn og útbúnir
árekstrarvörn er mun öruggari en bílaumferð og henni ætti því að vera óhætt að not-
ast við lægri öryggisstuðla. Því telst k vera varlegt tilfelli sporbílaumferðar.

Krafan um að stöðva megi farartæki ef farartækið fyrir framan það stöðvast
fyrirvaralaust er ekki óumdeild. (MacDonald 2009) segir þessa kröfu fráleita tilfelli
sporbílakerfa. Hann rökstyður það m.a. með því að farartæki sem ferðast um sér-
hæfðar brautir ættu að geta beitt neyðarhemlunarhröðun upp með því að
nota búnað sem festir sig með einhverju móti við brautina. Þetta kann að vera rétt en
þessari ritgerð verður þó varúðarskyni notazt við múrveggskröfuna með k og
reynsla framtíðar frekar látin koma jákvætt óvart.

Með því að nota línulegan hreyfil sem driftækni er farartækinu hraðað og hemlað
með rafsegulkrafti sem verkar það beint, óháð gripi hjólanna við brautina. Frammi-
staða kerfis með slíkri driftækni er því minna háð veðri og vindum en kerfis þar sem
farartækjunum er hemlað gegnum hjólin. það hefur verið bent að þar sem þessi
tækni er notuð ætti öryggi því að vera meira en þar sem hemlun er háð gripi við
braut. Hinsvegar eru þessir kostir línuhreyfils fræðilegir. Ekki er til reynsla af rekstri
samgöngukerfis með litlum einstaklingsfarartækjum knúnum línuhreyfli. Meðan svo
er verður þessari ritgerð ekki greint milli sporbílakerfishannana með línulegum
hreyfli og annarra þessu tilliti.

1.4.3 Farþegafjöldi í farartæki 
Höfundar sem sjálfir tengjast tiltekinni sporbílakerfishönnun vilja gjarnan miða við að
hvert farartæki sé fullsetið, sú tala er bilinu 3-6 menn. Hér ber að athuga þrennt.

1) Setning almenningssamgöngu- og einkafarartækja hefur mismunandi eðli.
Lestir geta tekið við auknu álagi alveg þar til þær fyllast og kerfið vinnur þá við rýmd.

samgöngukerfi þar sem fólk ferðast ekki með ókunnugum, gerir það það ekki heldur
þó álag aukist. Aukið álag kemur því fram fleiri bílum götunum og umferðar-
teppum.

2) Vesturlöndum er setning einkabíla yfirleitt bilinu 1,1-1,2, sjá t.d. (Lohmann
og Guala 2009). Meðalsetning jeppa Bandaríkjunum er 1,08 (MacDonald 2009).
Margfalda mætti afköst vega með því að fjölga farþegum bíl úr 1,2 5, en ekkert
þekkt dæmi er um vel heppnaða tilraun til að fá fólk þess. Ekkert hefur komið fram
um að sporbílaumferð yrði eðlisólík einkabílaumferð að þessu leyti og virðist því
varlegt að miða við 1,2.

3) kafla 5.3.2 er miðað við að tíðni þess að sporbíll ferðist tómur til að mæta
sveiflum eftirspurn sé 25% sem þýðir að hann flytur fólk 75% tilvika. Það gerir
niðurstöðu um setningu f 1,2·0,75 0,9.

1.4.4 Ein- og tvístefna 
Braut sem er línulegur hreyfill hefur óhjákvæmilega einstefnu. Til þess að kerfi með
slíkum brautum geti boðið upp tvístefnu þarf því að leggja það tvöfalt, þ.e. tvær
brautir hlið við hlið. Fyrstu sporbílakerfishannanir sem urðu þekktar hafa línulegan
hreyfil. Af einhverjum ástæðum hafa hönnuðir þeirra og talsmenn öllum tilfellum
valið að gera ráð fyrir að kerfin séu útbúin einstefnubrautum og kynna þau þannig.
Þetta helmingar raunhæfar kostnaðartölur sem kann að virðast eftirsóknarvert en er
gagnrýnivert af þeirri einföldu ástæðu að kerfi byggt einstefnubrautum borg er
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ekki raunhæft. Slík brautanet hafa að vísu verið hönnuð, byggð tilteknum fjölda
„lykkna“ (e. loops). Hægt er að sýna fram að slíku kerfi megi skila öllum áfanga-
stað, en sá galli fylgir að þeim helmingi tilvika þegar ferðalangur er svo óheppinn að
umferð brautarinnar liggur gagnstæða stefnu við leið hans, þarf hann að fara allan
hringinn. Rýmd slíks kerfis er fljótt litið helmingur þess sem gerist tvístefnu, en af
fyrrgreindri ástæðu er ferðatími miklu lengri og rýmd verður aðeins u.þ.b. fjórðungur
þess sem gildir um tvístefnukerfi með sama brautaneti. Milli borga þarf alls ekki að
ræða einstefnu. Það kemur því ekki óvart að fyrir Heathrow-flugvöll var valið kerfi
til uppsetningar sem hefur möguleika akstri báðar áttir, reyndar með brautum sem
eru þá allbreiðar eða samtals m. Líklegt virðist að afstaða umræddra talsmanna hafi
átt þátt því að hugmyndir um sporbílakerfi hafa oft ekki verið teknar alvarlega. Þetta
er eigi að síður ennþá reglan umfjöllun um sporbílakerfi. Þannig gera t.d. kostnaðar-
áætlanir yfir slík kerfi yfirleitt ráð fyrir einstefnubrautum og það þótt sambærileg
kerfi, svo sem léttlestakerfi, hafi undantekningalítið tvístefnubrautir. Þegar kostn-
aðartölur mismunandi kerfa eru skoðaðar þarf að hafa þetta huga. rýmdarreikningi
þessa kafla verður reiknað með tvístefnu.

1.4.5 Rýmd brautar sem fall af hraða 
Með innsetningu gildanna að framan fyrir og fæst graf af sem fall af sjá
Mynd 3.

Mynd 3: Rýmd almenns sporbílakerfis sem fall af hraða (jöfnur 1.1 og 1.2) m.v. =0,9, =3,5 m,
=0,12 s, k=1 og =6 m/s2 Samtala beggja akstursstefna.

Athugað skyldi það samhengi sem virðist þversagnakennt, að afköst minnka með
auknum hraða umfram mjög lágt hraðagildi (3.933 farþ/klst við 4,2 m/s 15 km/
klst). Ástæðan er krafan um öruggt stöðvunarforskot milli farartækja sem eykst línu-
lega með hraða.
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1.4.6 Hraði 
Þessi niðurstaða hvetur okkur til að meta rétt merkingu hugtaksins afköst eins og það
er skilgreint jöfnu (1.1). Þau eru mest þegar allir ferðast löturhægt (á m/s) en hætt
er við að fólki fyndist það sjálft þá ekki ýkja afkastamikið, eyðandi dögunum
ferðalög. Sporbílakerfi fela ekki sér nægjanlega framför nema hraði þeim sé meiri en
gerist nú almenningssamgöngum og helzt þyrfti hann einnig að vera meiri en bíla-
umferð. Bezt væri að hann takmarkaðist eingöngu af hagkvæmnissjónarmiðum, þ.e.
jafnvægi milli tímaeyðslu farþega og orkunotkun. Aftar kemur fram að hraði tveimur
þróuðustu sporbílakerfunum er 11 m/s (40 km/klst). Það er þokkalegt samanborið
við hraða strætó Reykjavík, m/s (22 km/klst), og bíla Reykjavík, 10 m/s (36 km/
klst). Til að ferðatími fyrir vegalengdir dreifðra borga verði ekki of hár er eigi að síður
mjög æskilegt að hafa hann hærri og verður hér eftir miðað við v 15 m/s (54 km/
klst).

(MacDonald 2009) leggur til að við gerð staðla fyrir sporbílakerfi verði fjórir
hraðaflokkar, forskot innan sviga: 8,9408 m/s (0,25 s), 17,8816 m/s (0,33 s), 26,8224
m/s (0,37 s) og 35,7632 m/s (0,5 s) (hin furðulegu talnagildi stafa af því að tillög-
urnar eru gefnar upp mílum). Tillögurnar fela sér þá trú að verulega meiri hraði og
verulega styttri forskot séu möguleg fyrir sporbíla en nú gerast.

1.4.7 Rýmd brauta, niðurstaða 
Sé hraðagildið 15 m/s sett inn jöfnu (1.2) fæst 2,85 sem gefur rýmd 2.271
farþ/klst. Þessi tala skal borin saman við 2.000 4.000 farþ./klst. sem er rýmd tveggja
akreina vegar, sjá t.d. (Garber og Hoel 2007), 9.000 farþ./klst. fyrir léttlestarbraut, sjá
(Vuchic 2007) og 24.000 farþ./klst fyrir járnbraut (báðar áttir) með 400 manna lest-
um og mín. forskoti. Rýmd sporbílabrautar er þannig tæplega sambærileg við rýmd
vegar, 25% af rýmd léttlestarlínu og 9% af rýmd járnbrautarlínu. Þetta þýðir að fara
þarf yfir afkastakröfur tiltekinnar innleiðingar til að ljóst sé að rýmdin nægi. Almennt
mun innleiðing aðeins henta fyrir dreifða byggð með tiltölulega litlu umferðarálagi,
svipað og gildir um götur. Hér ber þó að athuga að enda þótt hámörkun afkasta spor-
bílakerfis sé augljóslega mikilvægt markmið, er ekki raunhæft að sporbílakerfi sem
innleitt er bílaborg laði til sín meira en sem svarar litlum hluta bílaumferðar a.m.k.
fyrst stað (í kafla er reiknað með 10%). Sporbílakerfið hefði að vísu styttri brauta-
lengd en gatnakerfið þannig að meðalálag braut yrði meira en 10% meðalálags
götu. En úr því heildarrýmd þyrfti ekki að vera nema 10% af rýmd gatnakerfisins er
eigi að síður ólíklegt að innleiðing sporbílakerfis strandaði rýmd.

1.5 Rýmd stöðva 

1.5.1 Margar litlar stöðvar 
hefðbundnum sporbundnum samgöngukerfum, þ.e. járnbrauta-, jarðlesta-, léttlesta-

og sporvagnakerfum, þarf að vera a.m.k. tveggja mínútna forskot milli farartækja
svo tími gefist til að stöðva, hleypa fólki út og inn, ná upp hraða að nýju og hafa örugga
vegalengd til næstu farartækja fyrir framan og aftan. Það þýðir að farartækin þurfa að
vera nógu stór til að rúma þann fjölda sem safnast upp biðtímanum. Slík kerfi geta
eigi að síður verið mjög afkastamikil og þar sem þau eru, er rýmd næstum aldrei of
lítil. þessu eru þó a.m.k. tveir alvarlegir gallar. 1) Þyngd vagna eykst meira en línu-
lega með rýmd. Þyngd bæði spor- og lestarvagna telst tugum tonna og heilla lesta
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hundruðum. Orkunotkun farþegakílómetra er eftir því mikil og oft meiri en einka-
bílum, jafnvel þeim stöðum og tímum dags þar sem setning er góð, sjá t.d. Mynd 12.
2) Allir farþegar þurfa að bíða öllum stöðvum. Jafnvel kerfi þar sem langt er milli
stöðva svo sem jarðlestum, veldur þetta því að ferðatími verður auðveldlega tvöfalt
meiri fyrir hvern farþega en ef hann hefði getað haldið áfram sama hraða til áfanga-
staðar síns án þess að nema staðar leiðinni (J. E. Anderson 2000). Meðalferðatími
verður það langur að kerfið getur aðeins notið vinsælda ef bílaumferð er mjög ógreið.

Með því að færa umferðina yfir lítil einkafarartæki leysast þessi vandamál. 1)
Farartækin geta verið allt að hundrað sinnum (!) léttari en hinu kerfinu og brautirn-
ar, séu þær upphækkaðar, sem því nemur einfaldari og ódýrari. 2) Þegar bæði braut
og farartæki eru minni og einfaldari, er einnig einfaldara að gera útskot brautina
fyrir stöðvar þannig að farartæki sem stanzar hafi ekki áhrif önnur. Með því getur
ferðatíðni verið margföld við hitt fyrirkomulagið. stað forskots mælds mínútum
mælist það sekúndum. Sé það 3,6 eins og reiknað var út fyrir v 15 m/s að framan,
gerir það 42-falda ferðatíðni. Minni farþegarýmd farartækjanna er þannig að hluta
vegin upp með aukinni ferðatíðni, en með því styttist bæði sá tími sem fólk þarf að
bíða eftir að komast af stað og millistöðvum leiðinni áfangastað.

1.5.2 Hönnun með virkum brautum 
Samfara framangreindum tækifærum skapast nýjar áskoranir um að bjóða farartækin

nægum fjölda og tíðni hverri stöð til að anna eftirspurn. Hér verður skoðað hvernig
höfundar fyrirliggjandi sporbílakerfishannana sjá útfærsluna fyrir sér.

Eftir fáanlegum upplýsingum um hannanir með virkum brautum að dæma virðist
fúnksjón stöðva vera hugsuð þessa lund: Út frá brautinni, sem er einstefnubraut,
kemur afrein, það er útskot nógu langt fyrir hemlun og hröðun. Eftir að aðvífandi far-
artæki hefur stöðvazt, stígur ferðalangurinn út. Farartækið færist að innstigsstaðnum.
Þar stígur farþegi um borð, lokar og heldur af stað. Næsta farartæki röðinni færir sig

innstigsstaðinn þar sem næsti farþegi sezt inn og þannig koll af kolli.
Mynd 4, Mynd 5, Mynd og Mynd sýna þessa grunnhugmund mismunandi út-

færslum. öllum tilfellum er stöðvar-afreinin allt annað en stutt, jafnvel meira en 100
löng, m.ö.o. um er að ræða umfangsmikið mannvirki. Hér er þó um að ræða ein-

stefnubraut.
Það er mat þessa höfundar að þessi gerð stöðvar sé ómöguleg. Afköst verða

mesta lagi einn bílfarmur hverjum 20 sekúndum sem gerir 216 farþ/klst. Aldrei
væri hægt að verja byggingu stöðvar sem líkist járnbrautastöð að umfangi og kostnaði
fyrir svo lítil afköst. En við þetta bætist mikil viðkvæmni gagnvart töfum. Ef eitthvað
kemur upp sem veldur því að fremsti sporbíllinn kemst ekki af stað, er viðkomandi
stöð lömuð meðan.

Ástæða þess að kerfi með virkum brautum gera samt ráð fyrir stöðvahönnun af
þessu tagi mun aðallega vera sú að virkar brautir ráða illa við krappar beygjur og
brautamót (X eða Y) og þarf því að halda fjölda þeirra algjöru lágmarki. Þegar þetta
bætist við einstefnu-einkennið og hátt verð eru komnar nokkrar ástæður til að forðast
kerfi með virkum brautum.
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Mynd 4: Hugmynd um hönnun stöðvar sporbílakerfi. Mynd: (Won, Choe og Karray 2006).

Mynd 5: Hugmynd um hönnun stöðvar Skyweb Express (Taxi 2000). Mynd: (Skyweb Express
2010)

Mynd 6: Hugmynd um hönnun stöðvar. Mynd: (LightRailNow! 2004)

Mynd 7: Hugmynd um hönnun stöðvar Vectus PRT. Mynd:(Vectus Ltd. 2010).
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Mynd 8: Hugmynd um hönnun stöðvar sporbílakerfi. Mynd: (P. J. Muller 2009).

1.5.3 Hönnun með óvirkum brautum 
kerfum með óvirkum brautum er mun meira frelsi við stöðvahönnun. Sem dæmi má

taka stöðvahönnun ULTra-kerfisins, sem greint er frá Viðauka A.4. Þar er eitt stæði
fyrir hvern sporbíl þannig að ferð hans er óháð ferð annarra sporbíla um sömu stöð.
Hinsvegar bakka farartækin aftur út brautina sem minnkar rýmd hennar. Lausnir
þar sem farartækin aka sömu stefnu við inn- og útakstur af stöð eru af þessari
ástæðu æskilegri. Mynd og Mynd 10 sýna tvo möguleika sem bjóðast staðsetningu
farartækja stöð kerfi með óvirkum (opnum) brautum samkvæmt (P. J. Muller
2009). Almennt líkjast möguleikar stöðvahönnun kerfum með opnum brautum því
sem gerist með bíla og bílastæði.

Mynd 9: „Sagarblaðs“-hönnun stöðvar kerfi með opnum brautum. Mynd: (P. J. Muller 2009).

Mynd 10: "Fléttu"-hönnun stöðvar kerfi með opnum brautum. Mynd: (P. J. Muller 2009).

Rýmd stöðva af þessari opnu gerð fer einfaldlega eftir því hversu mörgum stæðum
þær samanstanda af og má því stjórna henni að vild, þó með fyrirvara um að stæði
sporbíls eins og hann er hugsaður t.d. ULTra eða 2getthere tekur álíka mikið pláss og
bílastæði.

1.6 Afltaka 
Sporbílar eru rafknúnir öllum þekktum hönnunum. Tvær meginleiðar eru færar við
að knýja þá áfram: 1) Brautin og farartækin mynda línulegan hreyfil þar sem brautin
er virki hlutinn og farartækin hinn óvirki, 2) Hefðbundinn snúningshreyfill er farar-
tækjunum og brautin er óvirk.

Út frá því sem fram hefur komið undirköflunum að framan skal því slegið föstu
að línulegur hreyfill sé bæði alltof dýr og alltof ósveigjanlegur.
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Snúningshreyfill er því sjálfgefið val. Eftir standa valkostir um hvort afl sé fært til
farartækjanna úr brautinni með snertileiðara, eins og gerist hjá sporvögnum, eða úr
rafhlöðum um borð. Fyrrnefnda leiðin hefur þann kost að ekki þarf að hafa rafhlöðu
farartækjunum og sparast þá bæði þyngd og kostnaður. Síðarnefnda leiðin hefur þann
kost að ekki þarf að koma fyrir búnaði til aflflutnings og -gjafar öllum brautum, sem
sparar meiri þyngd og kostnað.

ULTra-verkefnið fer að mestu leyti síðarnefndu leiðina. Rafhlaða er farartækj-
unum og brautirnar eru að mestu leyti án rafleiðslna. Þannig verða þær 30% ódýrari
en ella (ATS 2009). Rafhlaðan er hinsvegar lítil, vegur aðeins 10% af þyngd farartæk-
isins eða u.þ.b. 85 kg. móti er hleðslubúnaður öllum stöðvum þannig að rafhlaðan
þarf ekki að drífa margar ferðir hleðslu. Það sem vinnst með aukinni rafhlöðustærð
er aðallega aukin ending rafhlaðanna því hún mælist fjölda hleðslna. Hleðslutími
stendur hinsvegar hlutfalli við rafhlöðustærð og vinnst því lítið með stærri rafhlöð-
um því tilliti.

Þetta kerfi ULTra er ótvírætt skynsamlegt. Hinsvegar þarf að hugsa málið sjálf-
stætt ef byggt er stærra kerfi með lengri vegalengdum eða meiri hraða.

1.6.1 Rafhreyfill 
Hefðbundnum gerðum rafhreyfla er skipt þrjá flokka: beinstraums-, samfasa- og
span-. Tvær síðarnefndu gerðirnar ganga fyrir riðstraumi. Allir flokkarnir skiptast
fjölbreytta flóru útfærslna og stærða. Flestir rafhreyflar eru tengdar við rafkerfið. Því
eru um 90% heimsframleiðslunnar riðstraumshreyflar (Fitzgerald, Kingsley og
Umans 2003).

Beinstraumshreyflar 
Beinstraumshreyflar höfðu lengi forskot riðstraumshreyfla breidd hraðasviðs, ein-
faldleika og skilvirkni stýringu og töldust því ómissandi mörgum notkunarsviðum.
Þeir hafa hinsvegar þann stóra galla að vera háðir svk. bursta sem er mekanískur
straumvendir. Hann slitnar, takmarkar hraða, veldur orkutapi, hávaða og neistahættu.

Mynd 11: Kraftvægis-hraða-ferill kW samfasahreyfils. Hraðagildin endurspegla hátíðnihreyfil
sem hannaður er fyrir notkun farartæki.
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Riðstraumsvélar 
Vegna framfara síðari ára rafeindatækni, einkum hálfleiðaratækni, eru nú fáanlegar
stýrieiningar sem eru mun léttari og ódýrari en áður gerðist og gera kleift að breyta
tíðni og spennu að vild með litlu orkutapi. Hafa af þessum sökum riðstraumshreyflar
vaxandi mæli úrelt beinstraumshreyfla. Nýjustu gerðir rafmagnsbíla hafa flestar rið-
straumshreyfil.

Hefðbundnir riðstraumshreyflar henta þó ekki vel fyrir rafknúin farartæki vegna
mikillar þyngdar. slíkum vélum eru miklir járnklumpar bæði snúði og sátri. Aflþétt-
leiki er yfirleitt innan við 0,2 kW/kg.

Kraftvægis-hraða-fall rafhreyfils hefur mikið að segja um aflfræðilega eiginleika
sporbíls. Mynd 11 sýnir dæmigerðan kraftvægis-hraða-feril samfasahreyfils.

Spanhreyflar 
Spanhreyflar eru tvennskonar. Annarsvegar er svk. íkornabúrsgerð þar sem snúður-
inn samanstendur af svk. íkornabúri úr áli eða kopar. Hinsvegar er svk. snúðsvafs-
gerð. Íkornabúrsgerðin hentar betur rafbíla (Husain 2003). Báðar gerðir eru léttari
en samfasahreyflar. Þeir eru sérlega einfaldir og eftir því ódýrir og áreiðanlegir. Þeir
hafa hinsvegar minnsta nýtni allra rafhreyfla, gjarnan kringum 85%. Möguleikar að
keyra þá rafals-ham eru takmarkaðir. Þeir fara ekki gang án hjálparafls. Síðari ár
hafa þeir eigi að síður alloft verið valdir rafmagnsbíla. Er hreyfill raf-sportbílsins
Tesla t.d. spanhreyfill.

Sísegulshreyflar 
rafhreyfil má nota sísegla stað rafsegla til að skapa segulsviðið. Hafa möguleikar

þessa aukizt mjög síðari ár með tilkomu nýrra og öflugri gerða sísegla. Undanfarna
áratugi hafa eftirfarandi gerðir sísegla komið fram: Alnico 5, Sm-Co, Alnico 8, keramik

og Nd-Fe-B. Skemmst er frá því að segja að Nd-Fe-B hefur mikla yfirburði yfir allar
hinar gerðirnar. Alnico hefur reyndar svipaðan núlltölu-segulflæðisþéttleika (um
1,25 T) en mun minni afseglunarmótstöðu (Chan og Chau 2001).

Notkun sísegla rafhreyfil hefur stóra kosti. Þeir eru undantekningalítið hafðir
snúðnum sem þarf þá hvorki rafstraum né kælingu. Allt snúðsjárn er sparað og þar
með varmatap því. Með notkun sísegla verður rafhreyfill því allt senn: léttari,
einfaldari hönnun og stýringu, viðhaldsléttari, nýtnari og auðveldari kælingu.

Hafa sísegulshreyflar af þessum sökum lagt undir sig markaðinn fyrir litla raf-
hreyfla. Algengt dæmi er geisladrif fyrir tölvur. Fyrir stærri rafhreyfla þar sem þyngd
skiptir litlu eru síseglar hinsvegar of dýrir. NdFeB-seglar hafa að vísu lækkað mjög
verði frá því þeir komu fyrst fram en kosta ennþá u.þ.b. $15/kg.

Sísegulshreyflar eru eigi að síður heppilegri en spanhreyflar fyrir rafbíla, einkum
þar sem er mishæðótt þannig að reynir reglulega hámarkshröðunargetu (Hodkinson
og Fenton 2001).

Sísegulsrafhreyfil má fæða hvort heldur er með sínus- eða kassamerki. fyrr-
nefnda tilfellinu er um samfasahreyfil að ræða. síðarnefnda tilfellinu hegðar hún sér
frá sjónarhóli rásarfræða eins og beinstraumshreyfill. Er slíkur hreyfill því gjarnan
kallaður „burstalaus beinstraumshreyfill“.

Gera má sísegulshreyfil þannig úr garði að honum sé ekkert járn sátri. Er þá
ekkert járn hreyflinum. Slík vél hefur margfaldan aflþéttleika við jafnaflmikla
rafhreyfla af öðrum gerðum og betri nýtni því ekki er um að ræða tap járni. Útfærsla
slíkrar vélar sem hentar sérstaklega vel farartæki er svokallaður áslægur burstalaus
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sísegulsbeinstraumshreyfill. Með „áslægum“ er átt við að segulsviðið er samsíða ási
vélarinnar. Slíkur hreyfill hefur tiltölulega stóran radíus og því mikið kraftvægi en
litla þykkt (þetta er stundum kallað „pönnukökulag“) (Gieras, Wang og Kamper
2008). Honum má koma fyrir hjóli. Það hefur þá augljósu kosti að ekki er þörf fyrir
drifrás og að hreyfillinn tekur ekki pláss farartækinu. farartækjum með fjöðrun
kemur sá galli móti að ófjaðraður massi eykst.

Fyrir þessa umfjöllun skiptir þessi þróun ekki sköpum þar eð kW hreyfill með
hefðbundnu radíus-lægu flæði tekur lítið pláss og munurinn nýtni er óverulegur. En
jafnvel fyrir svo lítinn hreyfil vinnst mikið með síseglum og járnlausu sátri því slíkur
hreyfill kann að vega kg en hefðbundinn samfasahreyfill 25 kg.

1.6.2 Línulegur hreyfill 
Línulegur rafhreyfill er aðalatriðum eins og venjulegur riðstraumssnúningshreyfill
sem hefur verið skorinn sundur og flattur út. Eiginleikar línulegra hreyfla eru því
býsna mismunandi eftir útfærslu eins og samsvarandi tegundir snúningshreyfla, þó
með þeim mun að línulegir hreyflar ganga allir fyrir riðstraumi. Nýtni er svipuð að
gefnu svipuðu loftbili. En þegar línulegur hreyfill knýr farartæki, er ekki hægt að hafa
loftbilið sambærilegt við það sem gerist snúningshreyfli. Það er reynd kringum
sm stað mm. Þetta gerir að verkum að kerfi með línulegum hreyflum eru verulega
minna nýtin eða kringum 60% samanborið við 80-96% fyrir snúningshreyfla.

Línulegir hreyflar falla tvo flokka svipað og samsvarandi snúningshreyflar: sam-
fasa- og spanhreyflar.

línulegum samfasahreyfli eru virk vöf öðrum megin við loftbilið og raf- eða
síseglar hinu megin. Séu vöfin brautinni og seglarnir farartækinu getur þetta haft
þann kost að ekki þarf að leiða straum farartækið til að hraða því. Transrapid-segul-
sviflestinni sem gengur milli Sjanghæ-flugvallar og -borgar er hraðað með hreyfli af
þessu tagi. Meiri undrun vekur að þetta er hið fyrirhugaða fyrirkomulag bæði
Vectus- og Taxi2000-kerfunum. Þessi gerð línulegra brauta er sú aldýrasta vegna
kostnaðarins við brautina. En einnig hinni útgáfunni, þar sem seglarnir eru braut-
inni, er hver lengdareining augljóslega afar dýr samanborið við óvirka braut.

línulegum spanhreyfli er virkt vaf öðrum megin og hinumegin aðeins málmur,
yfirleitt álplata, sam rafstraumur spanast og þar með segulsvið gagnstætt segulsviði
virka vafsins; fráhrindikrafturinn sem þannig skapast ýtir farartækinu áfram. Með því
að hafa virka vafið farartækinu og plötuna brautinni er hægt að halda kostnaði við
brautina mun lægri en með öðrum línulegum hreyfilslausnum.

Til eru nokkrar lestarlínur rekstri heiminum þar sem lestirnar hvíla hjólum en
eru knúnar línulegum hreyfli, flestum tilfellum spanhreyfli með álrenningi
brautinni.

1.6.3 Niðurstaða 
Kostir snúningshreyfla eru: 1) Þeir eru þróaðri og aðgengilegri tækni, fáanleg mjög
breiðu úrvali. 2) Ekki þarf að byggja neitt inn brautina. 3) Nýtni þeirra er kringum
90% samanborið við 60% hjá línulegum hreyflum.

Kostir línulegs hreyfils eru hinsvegar: 1) Sporbíll með línulegum hreyfli hraðar
sér og hægir með beinni rafsegulverkan og er því óháður gripi hjóla. Mikilvægi þessa
fer eftir vali efnum snúningskerfinu, en grip ræðst af því. 2) línulegum hreyfli eru
engir hreyfanlegir hlutir og honum verður því fræðilega séð ekkert slit. Þetta munar
ekki eins miklu og ætla mætti því snúningshreyfli er aðeins einn hreyfanlegur hlutur
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(snúðurinn) (ólíkt bensínvélum þar sem þeir eru 400–1000) og endast rafhreyflar oft
áratugum saman með litlu eða engu viðhaldi. reynd þurfa brautir með línulegum
rafhreyfli mikið viðhald, einfaldlega vegna magnsins af búnaði sem þær innihalda.

Niðurstaðan er miklir yfirburðir snúningshreyfils við núverandi stöðu tækninnar.
Vegur þar þyngst mun lægri kostnaður brautanna og meiri sveigjanleiki við lagningu
þeirra en einnig meiri nýtni, sem skiptir verulegu máli tilliti umhverfisverndar.

Mynd 12: Orkunotkun mismunandi samgönguaðferða landi. Heimild: (EDICT 2004).

Tafla 4: Orkunotkun mismunandi samgönguaðferða landi. Eftir (I. Andréasson 2003).
Samgöngumáti kJ mann-km Wh mann-km

Sporbílakerfi (ULTra) 547 152
Samnýting einkabíls 893 248
Mótorhjól 1491 414
Sporvagn 1779 494
Lest 2142 595
Einkabíll 2348 652
Farþegaflug 2427 674
Jeppi 2660 739
Strætó 2705 751
Hraðlest 3166 879

1.7 Orkunotkun 
Sé skynsamlega hannað sporbílakerfi haft til viðmiðunar, er orkunotkun slíks kerfis
minni en nokkurrar annarrar gerðar samgöngukerfis farþegakílómetra, sjá Töflu 4.
Þar kemur einkum þrennt til: 1) Sporbílar eru rafknúnir. Rafknúin farartæki nýta
orkuna verulega betur en bensínbílar. Dæmigerð gildi eru 20% fyrir bensínbíla og 60-
80% fyrir rafbíla. (Þessar tölur eru að vísu mun lægri fyrir sporbílakerfi með
línulegum hreyfli). 2) Þrátt fyrir stærð sporbíla fyrirliggjandi hannana sem hér skal
fullyrt að er langt umfram þörf, vega t.d. sporbílar ULTra-kerfisins aðeins u.þ.b.
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helming við algenga bíla. Þessi þyngdarsparnaður skilar sér minni orkuþörf. 3)
Vegna hinnar samfelldu ferðar sparast sú orka sem annars fer að setja farartækið af
stað gatnamótum.

Niðurstaðan er að sporbílakerfi fá hæstu einkunn fyrir orkunotkun.
Samkvæmt EDICT-skýrslunni (EDICT 2004) er áætluð orkunotkun farartækis

rafknúnu sporbílakerfi kW, en sambærileg tala fyrir einkabíl er nálega 100 kW.
Samanburð orkunotkun hinna ýmsu samgönguaðferða samkvæmt skýrslunni má sjá

Mynd 12. Samskonar upplýsingar frá annarri heimild má sjá Töflu 4. Samsvörunin
er allgóð.

1.8 Mengun 
Þar eð allar þekktar sporbílakerfishannanir gera ráð fyrir að farartækin séu rafknúin
eru þau mengunarfrí rekstri. Þetta er einn stærsti kostur slíkra kerfa sem gerir þau
vænlegri en nokkur þeirra aðferða sem eiga að gera bíla minna mengandi fram-
tíðinni.

Þar má telja: 1) Áframhaldandi smástíga vélaþróun sem skilar smám saman
aukinni nýtni „hefðbundinna“ véla. 2) Aukna notkun annarra orkugjafa en bensíns,
einkum díselolíu, lífdíselolíu, vínanda og metans. Með þessum aðferðum minnkar
mengunin frá hverjum bíl en mengun frá þeim heldur samt áfram að vaxa takt við
aukinn fjölda bíla. 3) Rafmagnsbílatækni með rafhlöðum sem orkugeymslu. Hún hefur
tekið miklum framförum síðustu ár en verður áfram of dýr um næstu fyrirsjáanlega
framtíð. 4) Rafmagnsbílatækni með vetni sem orkugjafa. Aðferðir grunnskólaeðlis-
fræði nægja til að sýna fram að hún gengur ekki upp og þróun hennar er sóun fé og
kröftum.

Ef sporbílakerfi væri komið upp og það næði til sín umtalsverðu hlutfalli þeirra
sem nú ferðast með bílum, hefði það mikil áhrif þá átt að leysa mengunarvandann.
Loftgæði borgum bötnuðu og sjúkdómstilfellum sem stafa af loftmengun fækkaði.

Mynd 13: CO2-losun farartækis-kílómetra [g]. Eftir (Tegnér og Angelov 2009).
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Mynd 14: CO2-losun farþega-kílómetra [g]. Eftir (Tegnér og Angelov 2009).

1.9 Koltvísýringslosun 
(Tegnér og Angelov 2009) er að finna upplýsingar um áætlaða koltvísýringslosun

hinna ýmsu samgönguhátta, þ.m.t. sporbíla. Sjá Mynd 13 og Mynd 14. Eftir upplýsing-
unum að dæma losa sporbílakerfi langminnstan koltvísýring allra vélknúinna sam-
gönguhátta.

1.10 Fyrirferð - útlit 
Útlit sporbílabrauta er sá þáttur þeirra sem áfram verður umdeilanlegur eftir að lausn
hefur fundizt tæknilegum og fjárhagslegum hliðum. því sem ritað hefir verið
kennir margra grasa um afstöðu manna til þessa þáttar. Sumir gagnrýnendur spor-
bílakerfishugmynda segja þær dauðadæmdar af útlitsástæðum umfram annað. Fylgj-
endur þeirra hafa svarað þeirri gagnrýni m.a. með því að benda að sporbílabraut
væri miklu fyrirferðarminni en upphækkuð léttlestarbraut. Þeir benda einnig að
sporbílakerfi séu aðallega hugsuð fyrir borgir, sem eru samkvæmt skilgreiningu
staðir sem eru fullir af mannvirkjum, að sporbílabrautir eftir meginleiðum bæti útlits-
lega litlu við þann skóg ljósastaura, skilta og jafnvel rafmagnslína sem yfirleitt varða
slíkar leiðir. Hér skal því bætt við að náttúrulegt gróðurfar víðast hvar milli 70° suð-
lægrar breiddar og 70° norðlægrar breiddar er skógur. Ef sporbílabraut sem lægi um
berangur vekti óánægju fólks vegna þess hve hún skæri sig úr landslaginu, mætti
benda að hið raunverulega vandamál sé ekki fyrirferð hás mannvirkis, heldur sú
staðreynd að eðlilegur gróður staðarins, það er tré sem venjulega verða 20-40 há,
hefur verið felldur. Sporbílabraut skógi er svo gott sem ósýnileg, ólíkt vegi.
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Niðurstaða könnunar sem gerð var Svíþjóð árið 1996 var að helmingur fólks
muni fella sig við sporbílabrautir hvað útlit snertir en hinn helmingurinn ekki
(Rosenblad 1996).

könnun sem gerð var tengslum við ULTra-verkefnið var komizt að eftirfarandi
niðurstöðu (ULTra PRT Ltd. 2010):

„Enginn svarenda taldi að farartækin litu illa út, reyndar taldi meirihlutinn að þau
myndu líta afbragðsvel út. Útlit upphækkuðu mannvirkjanna var almennt talið
gott og 40,4% töldu það afbragðsgott. Það er sérstaklega eftirtektarvert að
viðbrögðin við upphækkuðu brautunum voru jákvæð en enginn gaf fullkomlega
neikvæð viðbrögð og aðeins 2,6% töldu að það gæti orðið erfitt.“

Eina leiðin til að fá örugga vitneskju um álit fólks útliti tiltekinnar hönnunar
gefnum stað er að byggja þar tilraunabraut. Útlit er þó eðli sínu huglæg breyta sem
tekur gjarnan miklum breytingum með tíma. Almennt er það reynslan af áberandi
umferðarmannvirkjum að fólk er ósátt við þau fyrst en venst þeim svo og hefur ýmist
ekkert við þau að athuga eða finnst þau falleg.

1.11 Hávaði 
Sá hávaði sem ytri athugandi greinir vegna ferðar farartækis ræðst af þrem þáttum:

1) Vélarhljóði. Sporbílar eru knúnir rafhreyfli sem er mun hljóðlátari en sprengi-
hreyfill.

2) Snertingu hjóla við veg, Hávaði vegna snertingar hjóla við veg er hlutfalli við
stærð snertiflatar, þ.e. breidd dekkjanna, og hraða. Einkum ef tekst að gera sporbíla
létta geta þeir haft talsvert mjórri dekk en bílar.

3) Loftmagninu sem farartækið ryður frá sér, en það ræðst aðallega af þver-
skurðarflatarmáli þess. flestum þekktum sporbílakerfishönnunum er það svipað og
hjá bílum.

Samanlagt eru rök fyrir því að sporbílar séu geti verið mun hljóðlátari en bílar. Sú
reynsla sem til er staðfestir þetta. (Lowson 2002) kemur fram að hávaði frá ULTra-
sporbíl fullri ferð (40 km/klst) sé 43 dBA 2,5 fjarlægð. 10 fjarlægð er hann
sagður ógreinanlegur frá 35 dBA umhverfishávaða. Þetta skapar afar hagstæðan
samanburð við bíla, strætisvagna og lestir. Hávaðinn frá lestum getur t.d. farið yfir
100 dBA 2,5 fjarlægð. Ef sporbílaumferð tæki við af bíla- og lestaumferð veru-
legum mæli, þýddi þetta að margar götur þar sem íbúar þjást nú vegna umferðar-
hávaða tækju stökkbreytingu.

1.12 Aðgengi 
Sjálfvirkt sporbílakerfi stórbætir aðgengi almennings að skilvirkum samgöngum frá
því sem gerist með einkabíla. Með slíku kerfi geta ferðazt fatlaðir, aldraðir, sjón-
skertir, börn, efnalítið fólk, fólk sem kærir sig ekki um að reka bíl og jafnvel fólk sem
ekki mætti aka bíl vegna tímabundins ástands svo sem lyfjatöku, syfju eða ölvunar.
Þetta sinn þátt því aukna umferðaröryggi sem sporbílakerfi njóta samanborið við
einkabílakerfi þar sem lyfjataka, syfja og ölvun eru orsakavaldur stórum hluta slysa.

Rétt er þó að geta þess að upphækkuðu kerfi er inn- og útstig flóknara mál en
samgöngukerfi jörðu niðri. Til að hreyfihamlaðir geti notað stöð, þarf hún annað
hvort að vera áföst húsi (sjá kafla 4.6) eða útbúin lyftu, sem eykur kostnað verulega.
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Niðurstaðan er að tæknilega er aðgengi fatlaðra tryggt en það er útfærsluatriði hversu
margar stöðvar verða þannig útbúnar.

1.13 Stýrikerfi sporbíls 
Með stýrikerfi sporbíls er hér átt við þá tækni sem notuð er til að halda sporbílnum
sporinu. Hliðstæð tækni hjá járnbrautalestum er einföld. Þær haldast teinunum
vegna þess að innan hjólunum er skífa sem nær niður fyrir yfirborð teinanna. Kostur
þessa fyrirkomulags er að lestin helzt sjálfkrafa sporinu en gallinn er að brautaskipti
þarf að framkvæma með tilfærslu teina, sem er ekki valkostur fyrir sporbílakerfis-
umferð vegna þess hversu forskot er stutt. staðinn þarf að koma til einhverskonar
skynjarakerfi sem skynjar fjarlægð sporbílsins frá mörkum brautanna og leiðréttir
kúrsinn samræmi við hana. Þetta er aðferðin ULTra-kerfinu. farartækjum þess eru
leysiskynjarar sem taka stöðuna 100 sinnum sekúndu. Merkið er sent rafstýrt
tannstangarstýri sem aðlagar kúrsinn eftir því (ATS 2009). Spyrja má hvort þetta
þurfi að vera svona flókið. hitt ber að líta að kostnaður við slíkan búnað hefur lækk-
að mikið með árunum. Það er þess virði að eyða meiru ef það getur skilað sér auknu
öryggi.

Mynd 15 sýnir meginþætti stýrikerfis sporbíls PRT2000-kerfisins.

Mynd 15: Meginþættir stýrikerfis sporbíls PRT2000-kerfisins. Mynd: (Batten og Francis 1997).
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1.14 Stjórnkerfi umferðar 
Hönnun sjálfstýringar fyrir sporbílakerfi er sá þáttur þeirra sem hefur sennilega tekið
mestum framförum frá því hugmyndin um sporbílakerfi kom fram. Þegar Morgan-
town-kerfið var stofnað var stýrikerfið eitt flóknasta og dýrasta úrlausnarefnið. Það
þurfti að hanna frá grunni. Tölvutækni var skammt veg komin og þurfti því mikinn
tækjabúnað til að keyra það. Nú til dags má hæglega keyra slíkt kerfi venjulegri
fartölvu.

sporbílakerfishönnunum er einatt gert ráð fyrir að notaður sé einfaldasti val-
kosturinn sem er að farartækin séu eigu kerfisins, sem ráðstafar þeim eftir þörf
hverju sinni, en með því er nýting þeirra u.þ.b. 40-föld við einkabíla, og einni stjórn-
stöð sem heldur utan um upplýsingar um umferðina og stjórnar henni. Stjórntölva
farartækjanna framkvæmir akstur þeirra og fylgist með öllu sem gerist þeim en hin
eiginlega stjórn er höndum umferðarstjórnarinnar.

Stjórnkerfið getur verið af hvoru taginu sem er: „samstillt“ eða „ósamstillt“.
„Samstillt“ kerfi er þannig útbúið að farartæki er því aðeins sent af stað að til sé

ferill tölvukerfinu sem það getur farið eftir til áfangastaðar. Þetta er hliðstætt flug-
umferðarstjórn þar sem gerð er krafa um að slíkur ferill sé til áður en vél fer loftið.
Stjórnkerfi ULTra er af þessu tagi.

„Ósamstillt“ kerfi er einfaldlega kerfi sem er ekki samstillt. Sporbíll kann að vera
sendur af stað þó ekki sé ljóst hvernig hann muni komast áfangastað. Þetta virkar
betur en það hljómar og yfirleitt komast farartækin vandræðalaust leiðar sinnar
ósamstilltu kerfi. Reyndar er rýmd ósamstilltu kerfi talsvert meiri en samstilltu.
Eftir því sem kerfi verður stærra, verður flóknara að reikna út feril fyrir öll farartæki.
Má því leiða líkur að því að heppilegasta kerfið fyrir rekstur kerfi sem nær yfir heila
borg sé ósamstillt.

Slys sem ætti sér stað sporbílakerfi kynni að hafa alvarlegri lagalegar og fjár-
hagslegar afleiðingar en áþreifanlegar. Þær áþreifanlegu verða mun minni en sam-
svarandi slys almenningssamgöngukerfi eins og það gerist nú vegna þess að yfirleitt
er aðeins einn farþegi hverju farartæki. Þegar umferðinni er stjórnað með sam-
ræmdri kerfisstjórn, ber kerfið en ekki einstaklingarnir ábyrgð öllum slysum, sem
getur orðið afar dýrt fyrir einn aðila að bera ef slysatíðni er einhver. Líkur þess að
umferðarstjórnin bilaði þannig að slys hlytist af væru þó hverfandi enda væri hvert
sporbíll útbúið tvö- eða jafnvel þreföldu kerfi svipað og gerist kjarnorkuverum, sjá
t.d. (J. E. Anderson 1995).

1.15 Landnotkun 
Sé landnotkun sporbílakerfis mæld sem þverskurðarflatarmál stöplanna, taka þau
u.þ.b. 1% af flatarmáli götu. Sé bílastæðum bætt við, er sparnaðurinn meiri. Sé lagn-
ingu sporbílakerfis stillt sem valkosti móti því að leggja gatnakerfi, hefur þetta atriði
víðtæka hagræna þýðingu vegna sparaðs lands og umhverfisverndarlega þýðingu
vegna þess lands sem getur þar með fengið að vera grænt stað þess að vera þakið
malbiki. Sporbílakerfi má hanna þannig að það varpi engum skugga sem skerðir
möguleika gróðurs að vaxa undir brautunum. Þetta þýðir að t.d. þyrfti ekki að fella
mörg tré vegna sporbílakerfis sem lagt væri um skóg. Helzt þyrfti að fylgjast með því
að tré sem yxu undir brautunum yrðu ekki of há þannig að þau yxu gegnum þær.
Vistfræðileg áhrif slíkrar brautar væru einkar hagstæð samanborið við veg.
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Þess ber þó að geta að borgir sem einu sinni hafa vaxið upp sem bílaborgir hafa
stóran hluta flatarmáls síns lagðan undir götur og bílastæði nú þegar og það mun ekki
breytast þó nýju kerfi sé bætt við. Kostir sporbílakerfa hvað snertir landnotkun nytu
sín bezt ef slíku kerfi væri komið upp nýrri byggð þar sem ekki væri jafnframt
gatnakerfi.

1.16 Vöruflutningar 
Um allan heim hafa stöðugt meiri vöruflutningar landi flutzt frá járnbrautum yfir
vöru- og sendibíla. Ástæðan er þörf viðskiptalífsins fyrir hraða og sveigjanleika. Þetta
hefur hinsvegar haft alvarlegar afleiðingar vegna álagsins sem það skapar götur og
vegi. Fullhlaðinn vörubíll brýtur veg niður 30.000 hraðar en einkabíll, sjá t.d. (Garber
og Hoel 2007). Með sporbílakerfi gæti orðið nokkur breyting þessu. Fyrirtæki með
umtalsverða starfsemi myndu taka sporbílalínu til sín. Flutt væri minna magn einu
og farið með það beint endanlegan áfangastað. Kostnaðurinn væri verulega minni
en nú gerist, aðallega vegna sjálfstýringarinnar. Næturnar væru sérstaklega hentugar
til flutninga vegna þess hversu lítið þeir trufluðu umferð fólks. sama hátt gæti fólk
sent sjálft hvaðeina sem það þyrfti án þess að þurfa að ferðast sjálft eða sætta sig við
biðtíma póstsins. Þetta felur sér verulegan frekari möguleika ábata fyrir samfélagið

viðbót við þann sem felst fólksflutningum.

1.17 Gjaldtaka 
Svo virðist sem ekki sé gjaldtaka ULTra-kerfinu. Það er eðlilegt þrátt fyrir kostnað
kerfisins þar eð það þjónar sérhæfðu hlutverki við að ferja fólk milli bílastæða og flug-
vallar sem það hefur þegar greitt flugvallargjöld fyrir að nota.

almennum sporbílafræðum er annars algeng útfærsla gjaldtöku þannig að
stöðvum séu hlið sem hleypi fólki sporbílinn eftir að hafa sýnt fram greiðslu, líkt og
gerist jarðlestakerfum. þessu eru þó augljósir gallar: stofn- og rekstrarkostnaður,
fyrirferð, töf og hætta svindli.

almenningssamgöngukerfum samtímans, en þau eiga fleira sameiginlegt með
sporbílakerfum þessu tilliti en einkabílaumferð, hefur gjaldtaka verið miklum ann-
mörkum háð alla tíð, bæði fyrir kerfin og notendur.

lestarsamgöngum er það þekkt vandamál fyrir notendur að ætlazt er til að þeir
kaupi farmiða miðasölu eða sjálfsala áður en þeir fara um borð. Við miðasölu þarf oft
að standa biðröð, sem er ekki heppilegt ef stutt er lestina. Sjálfsalar hafa undarlega
tilhneigingu til að gefa flóknar og illskiljanlegar upplýsingar um þá miða sem eru
boði, einkum fyrir þá sem ekki þekkja til viðkomandi borg sem gildir gjarnan um
ferðafólk. Hafi fólk ekki miða eftir að það er komið lestina, getur það þurft að greiða
mikið hækkað gjald. sporvagna- og strætisvagnasamgöngum er þetta oft áþekkt. Þar
er gjarnan ætlazt til þess að notendur kaupi miða miðasölum eða sjálfsölum og
stimpli þá áður en þeir fara um borð. Það er gjarnan tiltölulega lítið mál fyrir heima-
fólk en getur verið snúið fyrir ferðafólk af sömu ástæðum og að ofan. Komist upp um
miðalausan ferðalang slíku farartæki, greiðir hann háa sekt. Vagnstjórar geta yfirleitt
ekki gefið upplýsingar eða selt miða, enda ylli það töfum.

Þetta fyrirkomulag hefur einnig haft mikla galla fyrir kerfin. Segja má að fyrir þau
standi valið milli þess að hafa afar háan kostnað af innheimtu fargjalda, með miklum
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fjölda miðasölu- og eftirlitsfólks, eða verða fyrir miklum afföllum vegna þess að fólk
kemst upp með að greiða ekki uppsett fargjöld.

strætókerfinu höfuðborgarsvæðinu Íslandi hefur staðan verið jafnvel enn
verri. Verulegt óhagræði hefur verið af því fyrir þá sem nota kerfið sjaldan að þurfa að
hafa rétta upphæð skiptimynt. Stöðugt færri staðir hafa selt miða og þeir hafa aldrei
verið fáanlegir sjálfsölum. Af þessum ástæðum hefur verið illmögulegt fyrir erlenda
ferðalanga að nota kerfið. Meirihluti farþega hefur ferðazt með svk. grænum eða rauð-
um kortum, en það hefur haft för með sér galla fyrir kerfið sem er fölsun slíkum
kortum.

1.18 Markverðar álitsgerðir 
Eftirfarandi aðilar hafa einhverjum tímapunkti haft sporbílakerfi til náinnar athug-
unar: Evrópusambandið; Duluth-borg, Minnesota; Minneapolis-borg; Washington-
ríki; King County, Washington; New Jersey-ríki; norski símarisinn Telenor; Marina-
borg, Kaliforníu; hönnuðir Masdar, fyrsta bæjarins sem ekki að framleiða neinn
úrgang; TechVilla Finnlandi; Virginíuríki Bandaríkjunum o.fl.. Þessir aðilar og fleiri
hafa gefið út matsgerðir um sporbílakerfishannanir og verður hér litið þær helztu.

1.18.1 EDICT 
Árin 2002-2005 fór fram vegum Evrópusambandsins stórt verkefni sviði spor-
bílakerfa er nefndist ensku Evaluation and Demonstration of Innovative City Trans-
port (EDICT), það má þýða sem Mat og sannreynsla nýstárlegra borgarsamgangna.
Verkefnið heyrði undir fimmtu rammaáætlun sambandsins með heitinu „Borg morg-
undagsins og menningararfleifð“. Að verkefninu unnu 16 samstarfsaðilar, þar meðal
borgarstjórnir fimm borga: Cardiff Wales, Eindhoven og Almelo Hollandi, Ciampino

Ítalíu og Huddinge Svíþjóð. Skýrslan sem út úr þessu starfi kom, (EDICT 2004), er
talin mikilvægt innleg umræðuna um sporbíla. Þar kemur fram að slík kerfi séu
gagnleg, hagkvæm og tímabær. Hvatt er til þess að slíku kerfi verði komið upp sem
fyrst a.m.k. einni borg sambandsins til reynslu. Niðurstaða skýrslunnar er að eina
ástæða þess að það hefur enn ekki verið gert sé pólitísk. Virkasta EDICT-verkefnið er
ULTra.

1.18.2 SIKA 2006 
(SIKA 2006) er rætt um möguleika að meta samfélagslegt gildi þess að koma upp

svokölluðu almennu samgöngukerfi, en með því er átt við samgöngukerfi með farar-
tækjum sem geta ýmist ekið götum þar sem það hentar bezt svo sem þröngum
borgarhverfum, eða þar til gerðum upphækkuðum brautum og taka þá sig mynd
sporbíla. Kerfi af þessu tagi hefur hvergi verið nákvæmlega útfært ennþá.

niðurstöðu skýrslunnar eru taldar upp ýmsar þekktar ástæður fyrir íhaldssemi
og tilhneigingu fólks til að meta nýjungar minna en þekktar lausnir að öðru jöfnu.
Hagsmunaaðilum er bent að hafa þessa innbyggðu tregðu huga við mat sitt
möguleikum sporbílakerfa.

Jafnframt eru tíunduð möt sem framkvæmd hafa verið Stokkhólmi, Gautaborg,
Malmö, Uppsölum og Linköping löngu árabili og almennt leitt ljós verulegan tíma-
sparnað notenda af innleiðslu sporbílakerfa, gjarnan kringum 50% samanborið við
hefðbundnar almenningssamgöngur, og jákvæðan fjárhagslegan ávinning.
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1.18.3 Generellt transportsystem 2006 
skýrslunni GTS Generellt transportsystem (Tegnér, Andersson, o.fl. 2006) eru reikn-

uð út áhrif þess að taka upp fræðilegt blandað sporbíla- og bílakerfi, þar sem gert er
ráð fyrir að sömu farartæki geti ekið götum eða eftir sporbílabrautum eftir hentug-
leikum. Helztu niðurstöður skýrslunnar koma fram Töflu 5.

Tafla 5: Lykiltölur fyrir sex ólík samgöngukerfi (1€ 10 SKR). Eftir (Tegnér, Andersson, o.fl.
2006).

Lykiltala 
Kostnaður framleiðenda: Bíll Strætó Spor-

vagn 
Jarð-
lest 

Borgar-
lest Sporbíll 

Braut á jafnsléttu M€/km 25  16 25 25 7,2 
Braut í göngum M€/km 100   100 100  
Braut, M€/km/ár 3,2 0,001 0,7 3,2 3,2 0,36 
Nýting, hlutfall af rýmd 17% 27% 23% 37% 28% 31% 
Stofnkostnaður fyrir farart./farþ.km. 10,3¢ 3,8¢ 8,0¢ 2,5¢ 5,1¢ 3,2¢ 
Rekstrarkostn./farþ.km. 11,2¢ 18,9¢ 22,7¢ 14,7¢ 9,8¢ 12,4¢ 
Farartækis+rekstrarkostn./farþ.km. 21,5¢ 22,7¢ 30,7¢ 17,2¢ 14,9¢ 15,6¢ 
       
Kostnaður ferðalanga:       
Ferðalengd í mín./10 km ferð  27 70 44 38 57 29 
Samfélagsáhrif:       
Slysakostnaður/ farþ.km.  3,6¢ 0,2¢ 0,1¢ 0,04¢ 0,1¢ 0,02¢ 
Losun, NOx-jafngildi í g/farþ.km  3,60 2,24 0,58 0,38 0,48 0,001 

1.18.4 SIKA 2008 
(SIKA 2008) eru skoðaðar þrjár sviðsmyndir: 1) Uppbygging einnar sporbílaleiðar

gegnum Stokkhólm og úthverfi frá norðri til suðurs. 2) Uppbygging sporbílakerfis
með nokkuð ítarlega útbreiðslu Stór-Stokkhólmssvæðinu. 3) Uppbygging háhraða-
sporbílakerfis um Mälarendal, sem tengdi saman m.a. Stokkhólm, Uppsali, Västerås og
Eskilstuna. ljósi þess að engin sporbílahönnun telst tiltæk, er miðað við meðalgildi
sem þekktar hannanir gefa upp og kostnaðartölur reiknaðar hærri kantinum var-
úðarskyni.

Niðurstaðan er að sviðsmynd sé svk. nettónúvirðiskvóti (NNK) bilinu -0,36 til
-0,19, þ.e. neikvæður, aðallega vegna erfiðrar samkeppni við borgarlest sem fer
svipaða leið.

sviðsmynd er NNK bilinu -0,03 til 0,21, þ.e. líklega arðbær.
sviðsmynd er NNK bilinu 0,35 til 0,59, þ.e. mjög vel arðbær.

Niðurstaða skýrslunnar er að bygging sporbílakerfis hefði afar jákvæð samfélags-
leg og efnahagsleg áhrif, að gefnu réttu vali leiðum. Eina verulega fyrirstaða þess að
slíkt kerfi verði byggt fljótlega er talin sú staðreynd að fyrirliggjandi kerfi eru ennþá
hönnunar- og þróunarstigi. Grunnhönnunin (konseptið) hafi hinsvegar svo augljósa
kosti að verðskuldi frekari þróun og að það verði allajafna skoðað sem möguleiki til
jafns við hefðbundnari samgönguhætti.

1.18.5 Gagnrýni 
Lítið er til af ítarlegri umfjöllun um sporbílakerfishugmyndir sem jafnframt er gagn-
rýnin (Cottrell 2005) en (Vuchic 2007) er þó dæmi:

„… Vegna þess að mistekizt hafði að sýna fram nokkurt áþreifanlegt dæmi
þess að slíkt kerfi mætti reka fullnægjandi hátt, dró úr þessari virkni 9. ára-
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tugnum en svo fjörgaðist hún aftur eftir 1990. Árið 2006, nærri 40 árum eftir að
sporbílakerfishugmyndin varð til og ekkert hafði miðað þá átt að gera hana að
veruleika, eru til yfir 20 vefsíður um sporbíla. Þetta verður aðeins útskýrt með
sterku tilfinningalegu aðdráttarafli hugmyndarinnar um fjölnota káetur sem líða
um loftið yfir götum borgarinnar.

Aðalástæða þess að enginn árangur hefur náðst við að framkvæma spor-
bílakerfishugmynd er einföld: grunnhugmyndin bak við sporbílakerfi gengur
ekki upp. Hún setur lítil farartæki, ákjósanleg fyrir ferðalög við lágan þéttleika,
saman við flóknar, rafeindastýrðar brautir sem geta aðeins borið sig umferðar-
þungum leiðum. Þar af leiðandi, úthverfum þar sem farartæki sem flytur tvo til
sex farþega væri kjörið, borgar bygging brauta sig ekki; meginleiðum, þar sem
mikill farþegafjöldi gæti réttlætt byggingu brauta, eru lítil farartæki afar óskilvirk
og standa ekki undir nauðsynlegri rýmd. Þar af leiðandi er samsetning þessara
tveggja eiginleika lítilla farartækja og flókinna brauta þversagnarkennd og
gerir sporbílakerfishugmyndina óhagkvæma undir öllum kringumstæðum (Vuchic
1996).“ [Þýð. höf.]

Það er mat höfundar að gagnrýni Vuchics sé eðlileg ljósi þess hvernig sporbíla-
kerfi höfðu verið kynnt þeim tíma sem ummælin eru rituð, einkum Bandaríkjunum.
Líta má þau sem brýningu um að hanna slík kerfi þannig að uppfylli raunverulegar
þarfir. Því má bæta við að Vuchic er þekktur fylgismaður léttlestakerfa.

Önnur heimild með ítarlega, gagnrýna umræðu um sporbílakerfi er
(LightRailNow! 2004). Meginatriðin eru eftirfarandi: 1) Það þjónustustig sem spor-
bílakerfi eiga að veita kallar að viðkomandi borg verði komið upp þéttum skógi
stólpa, brauta og stöðva sem sker borgarlandslagið mjög áberandi og truflandi hátt.
2) Raunhæf fyrirferð stöðva, að aðreinum meðtöldum, verður mun meiri en fylgis-
menn sporbílakerfa vilja kannast við og reyndar slík að þær kæmust óvíða fyrir. 3)
Afköst verða aðeins brot af því sem fylgismenn sporbílakerfa halda fram stað allt
að 10.800 farþega klst. línu allt niður 340 farþ. klst. línu. [Þetta er reiknað
með svipuðum aðferðum og gert er kafla 1.3]. 4) Staðhæfingar fylgismanna sporbíla-
kerfa um afköst stöðva eru úr lausu lofti gripnar. raun yrðu afköst þeirra sennilega
afar lítil og kerfisins alls þar með. 5) stað fullyrðinga fylgismanna um stofnkostnað
bilinu 1–2,5 M$/km er raunhæfari tala sennilega ekki undir 30–60 M$/km. 6)
Reynslan sýnir að jafnvel þó nægu sé kostað til, er of flókið að láta lítil farartæki
ferðast sjálfstætt um stýrðar brautir með viðunandi afköstum. Sú staðreynd að 40
ára löngum ferli sporbílakerfishugmynda hefur ekkert slíkt kerfi komizt koppinn
sannar að þær gangi ekki upp.

fyrri undirköflum þessa kafla er tekið undir sumt þessari gagnrýni en öðru
hafnað. Leiða má líkur að því að bæði Taxi 2000-kerfið með sínar virku brautir og
Raytheon PRT 2000 kerfið (sjá Viðauka A.2), hvers síðasta kostnaðarmat var af sömu
stærðargráðu og þarna kemur fram, hafi haft langvinn neikvæð áhrif málstað spor-
bílakerfa Bandaríkjunum. Þar með er ekki sagt að ekki sé hægt að gera betur.

1.19 Samantekt 
Tafla tekur saman helztu stærðir um kerfi einkabíla, strætisvagna og sporbíla.
Notaður er afstæður skali þar sem lakasta frammistaða gefur 0, meðalframmistaða
og bezta frammistaða 2. Einkunnagjöfin er sumum liðum háð huglægu mati, en
niðurstaðan ætti eigi að síður að gefa góða mynd af hlutfallslegri frammistöðu kerf-
anna.
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Tafla 6: Samanburður eiginleikum einkabíla-, strætisvagna- og sporbílakerfa.
Einkenni Einkabílar Strætisvagnar Sporbílar
1. Öryggi 0 1 2
2. Þjónustusveigjanleiki (frelsi) 2 0 1
3 Rýmd brauta 0 2 1
4 Rýmd stöðva 2 0 1
5 Tímanotkun 1 0 2
6 Orkunotkun 0 1 2
7 Kostnaður 0 2 1
8 Mengun 0 1 2
9 Fyrirferð – útlit 2 1 0
10 Hávaði 0 1 2
11 Aðgengi 1 0 2
12 Landnotkun 0 1 2
13 Vöruflutningar 2 0 1
Samtals 10 10 19
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2  Aðlögun að borg 
kaflanum að framan kom glöggt fram að sporbílakerfi bjóða fræðilega séð upp ein-

staka kosti meðal samgöngukerfa. Þessir kostir voru trúlega ráðandi um þá ákvörðun
að smíða slíkt kerfi Heathrow-flugvelli. Ekkert bendir til annars en að það kerfi
muni uppfylla vel þær kröfur sem til þess eru gerðar og að það eða svipuð kerfi verði
sett upp fleiri flugvöllum framtíðinni.

Dæmið er nóg til að sanna að grunnhugmyndin gengur upp. Sér lagi er eftir-
tektarvert að sjálfstýring farartækjanna, sem upphafi var aðeins fræðilegur mögu-
leiki og umdeildur, hefur verið leyst og virkar óaðfinnanlega. Sama gildir um forskot
og afköst.

Til að vera raunhæft til uppsetningar borg þarf sporbílakerfi hinsvegar að upp-
fylla frekari kröfur sem hér eru greind sem eftirfarandi:

1. Tvístefna brauta er nauðsyn. Vegalengdir innan borga eru meiri og lögun
þeirra óreglulegri en svo að hægt sé að setja samgöngukerfi upp þeim sem
hring eða safn hringja. Slíkt kerfi hefði of langan meðalferðatíma og litla rýmd
og gengi ekki upp.

2. Sporbílakerfi borg þarf að laga sig að þeim innviðum sem þar eru fyrir og því
þurfa brautir og stöðvar að komast fyrir yfir götum. elztu borgum eru götur
svo þröngar að ekki er raunhæft að neinskonar sporbílakerfi liggi þar um.
þeim yngstu eru götur stundum verið svo breiðar að leggja má sporbílakerfi
vandræðalaust yfir þær flestar. flestum borgum er staðan einhversstaðar
þarna milli. þeim eru algengar stofnbrautir með a.m.k. akreinum hvora
átt og 2-5 breiðri miðrein og hinsvegar venjulegar götur ýmsum
útfærslum. Sporbílabrautir verða mest lagðar um stofnbrautir, en stundum
þarf að leggja þær um venjulegar götur. Þetta þýðir að breidd brautar má ekki
vera meiri en u.þ.b. og breidd hvors hluta stöðvar 3,5 að stæði
meðtöldu. Það hvort sporbílakerfishönnun sé nógu fyrirferðarlítil til að þetta
gangi er prófsteinn hvort hún sé borgartæk.

3. Kostnaður þarf að vera minni. Fram kom að kostnaður ULTra-kerfisins er ná-
lega 14 M€/km fyrir tvístefnubraut. Þó kerfi með slíkum kostnaði geti borið
sig ef farþegafjöldi er nógu mikill (þetta gildir um hvaða kostnaðartölu sem
er), eykst krafan um farþegafjölda takti við verð og þar með áhættan. Því
lægri sem stofnkostnaður er, þeim mun meiri eru líkurnar að takist að
fjármagna byggingu þess.

4. Hraði þarf að vera talsvert meiri en ULTra og 2getthere. Hann var báðum
kerfum ákveðinn 40 km/klst af öryggisástæðum, sem er svipað almennur
bílhraði (36 km/klst höfuðborgarsvæðinu). Hönnuðirnir töldu að
meðalhraði yrði samt meiri en gerist hjá strætisvögnum og einkabílum
(Lowson 2002). Reynslugögn gefa góðar vonir um að það gangi eftir. Eigi að
síður er ljóst að til að sporbílakerfi svari vel þörfum víðáttumikilla byggða
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nútímans þarf hraðinn helzt að vera meiri en almennur bílhraði. Að vísu þarf
að gera greinarmun þeim hraða sem bílar ferðast milli ljósa, sem getur
verið kringum 80 km/klst, og meðalhraða, sem er kringum 35 km/klst. Hér
skal gert ráð fyrir hóflegri og þar með trúlega raunhæfri aukningu eða 15 m/s

54 km/klst.

Fljótt litið eru þessar fjórar kröfur bæði óuppfyllanlegar og ósamrýmanlegar, eink-
um þegar þess er gætt að krafan um tvístefnu tvöfaldar bæði brautir og stöðvar.

Það er þess virði að velta vandlega fyrir sér hvernig mögulega megi leysa þessa
þversögn. því skyni skal hér sett fram eftirfarandi meginhugmynd.

Eins og fram kom kafla 1.3 er setning einkabíla Vesturlöndum dag u.þ.b. 1,1,
mesta lagi 1,2. Þetta þýðir að ef bílar væru gerðir fyrir þann fjölda farþega sem raun-
verulega notar þá, væru þeir gerðir fyrir einn mann. Hin geigvænlega sóun sem fylgir
bílakerfinu felst ekki sízt þeirri staðreynd að þeir eru þrátt fyrir þetta undan-
tekningalaust gerðir fyrir 5-8 manns. Ástæður þess eru þó að hluta til verkfræðilegar
þar eð farartæki með þyngdarpunkt tiltekinni hæð þarf að hafa tiltekna breidd og
lengd til að vera stöðugt beygjum og vindi. Vegna mishæða gatna og vega þarf veg-
hæð að vera a.m.k. 15 sm. Hæð sæta er ákveðin útfrá þægindum við inn- og útstig. Þá
eru bílvélar býsna há tæki. Útkoman er að þyngdarpunktur bíla er u.þ.b. 50 sm hæð.
Til að þeir verði samt ekki valtir þurfa þeir að vera svo breiðir sem raun er.

En tvær forsendur sporbíla eru ólíkar því sem gildir um bíla: 1) Brautina má hafa
mun sléttari en vegi og götur. Veghæð sporbíla getur því verið minni. 2) Þeir eru
rafknúnir. Rafhreyflar taka mun minna pláss en janöflugir sprengihreyflar. Bæði þeim
og rafhlöðunum má koma fyrir niðri við gólf þar sem þeir stuðla að sérlega lágum
þyngdarpunkti.

Þar með er þeim tæknilegu fyrirstöðum sem staðið hafa vegi eins manns bíla rutt
úr vegi. Sporbíla má auðveldlega hanna fyrir aðeins einn mann. Augljósar afleiðingar
slíkrar breytingar eru:

1) Minnka má breidd farartækisins um helming, úr u.þ.b. 160 sm 80 sm. Loft-
viðnám og orkunotkun minnka samsvarandi. Enn mikilvægari ávinningur er
að breidd brauta og stöðva minnkar um sama hlutfall. Þær verða þannig
nógu grannar til að komast fyrir borg.

2) Massi farartækis burtséð frá vél stendur hlutfalli við farþegafjölda. Aflþörf
stendur hlutfalli við massa og loftviðnám. Raunhæf aflþörf eins manns
farartækis er því u.þ.b. af þörf manna farartækis. Þar eð massi rafvélar
stendur nokkuð beinu hlutfalli við afl, minnkar massi hennar einnig niður

af því sem manna farartæki þarf. Þannig minnkar massi farartækisins að
vél meðtalinni niður ¼. Hönnunarmassinn, þ.e. hámarksmassi með hleðslu,
minnkar jafnmikið því hönnunarmassi manna farartækisins miðast við
manna setningu. Farartækin verða af þessum ástæðum miklu léttari og
ódýrari.

3) Með svo mikilli minnkun hönnunarmassa má hafa brautir samsvarandi
efnisminni og þar með ódýrari og/eða lengra milli stöpla og/eða niður-
beygjur minni.

Með þessum breytingum verður til kerfi sem hér eftir verður nefnt léttsporbíla-
kerfi. næstu köflum verður kannað hvernig það gæti litið út aðalatriðum.
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3  Hönnun léttsporbíla 
3.1 Aðalatriði 
Meginforsendur hönnunar farartækja hinu nýja léttsporbílakerfi komu fram að
framan.

Breiddin ræðst af þeirri forsendu að farartækið sé fyrir einn mann og tvö slík
komist fyrir braut af svipaðri breidd og eitt farartæki kemst fyrir ULTra-kerfinu.
Þar með getur hún ekki verið meiri en 80 sm.

Lengdin þarf að standa vissu hlutfalli við breiddina. Sé lengdin of lítil, verður
farartækið óstöðugt vindi, þar með talið mótvindi ferð, og getur tekizt loft. Sé hún
of mikil, verður beygjuradíus of mikill. Hér er ákveðið að hafa lengdina m. Það er
nokkru meira en er nauðsynlegt svo koma megi einum manni fyrir, en með því
skapast pláss fyrir verulegt magn farangurs jafnframt því sem maðurinn getur setið
lægri og afslappaðri (teygðari) stöðu en ella.

Hæðin takmarkast af breiddinni. Nánar tiltekið þarf hæð þyngdarpunkts að
standa hlutfalli við breidd eins og nánar er rætt kafla 5.4. Það að farþeginn sitji
lágri og afslappaðri stöðu er því öryggisatriði en ekki aðeins þægindi.

Þekkt er tegund farartækja sem hönnuð er eftir svipuðum forsendum og hér. Hún
nefnist go-kart alþjóðamáli, oft kölluð körtur íslenzku. Sjá Mynd 16.

Mynd 16: Körtubíll keppni. Mynd: Wikipedia.org.

Þar eð þessi gerð farartækja er þar að auki hönnuð fyrir keppni og háan hraða er
stöðugleiki gagnvart veltum enn mikilvægri en ella. Þessu er náð fram með því að hafa
veghæð mjög litla, aðeins örfáa sentimetra, og láta manninn nánast liggja
botnplötunni. Öllum íhlutum farartækisins er jafnframt komið fyrir botnplötunni,
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eins neðarlega og hægt er. Hlutfall hæðar þyngdarpunkts og breiddar er þar með hag-
stæðara en nokkrum bíl og stöðugleiki tryggður. móti kemur að farartækið hefur
enga yfirbyggingu þannig að maðurinn er óvarinn. Þar eð fjöðrun er engin og veghæð
svo lítil er þol gagnvart ójöfnum vegar afar lítið. efsta stigi körtukeppna, svk. KF1-
flokki, er samanlögð þyngd bíls og ökumanns 150 kg og hámarkshraði u.þ.b. 140
km/klst.

Því má bæta við að Formúlu-1 bílar eru nokkurskonar ofvaxnar körtur, þ.e. þeir
eru einnig hannaðir fyrir aðeins einn mann og eru áberandi léttir en breidd og lengd
eru hinsvegar líkari því sem gerist hjá venjulegum bílum enda miðast þau við að
hámarka stöðugleika en ekki lágmarka fyrirferð.

Farartæki hins nýja borgarsporbílakerfis þarf að vera millistig milli venjulegs bíls
(á borð við farartæki ULTra-kerfisins) og körtubíls. Lagt er til að það verði gúmmí-
hjólbörðum með 30 sm (12") þvermáli með sm veghæð og hafi slagstutta og stífa
fjöðrun. Með þessu fæst þol gagnvart ójöfnum braut sem er sennilega nauðsynlegt
þar eð ekki er hægt að útiloka að slíkar ójöfnur komi fyrir. Jafnframt má með þessu
hjólþvermáli, sem er mikið samanborið við algengt hjólþvermál körtum, beintengja
vél við hjól og spara þannig tap sem annars verður drifskafti eða keðju. Undirstaða
farartækisins er undirvagn úr áli. 10 sm háir sílsar gefa honum fullnægjandi stífni. Vél,
rafstýrieiningu, rafhlöðum og stýris-stýrieiningu er öllum komið fyrir undirvagnin-
um. Það þarf að hafa yfirbyggingu en hún þarf að vera eins létt og mögulegt er. Lagt er
til að þetta verði leyst með grind úr álprófílum sem klæddir eru plexíplasti, þar með
talið verði hurðin ein stór plexíplastskel. Almennt er hætta að plexíplast rispist með
tímanum en það er þó æskilegt stað glers vegna verulegs þyngdarmunar og þar með
áhrifa hæð þyngdarpunkts. Þess má geta að til eru plastgerðir sem hafa mikið rispu-
þol, t.d. plastið sem mataráhöld eru gerð úr. Þetta fyrirkomulag yfirbyggingar þýðir að
ekki verður hægt að skrúfa niður rúðu. Slík takmörkun er þó nauðsynleg hvort eð er
vegna lítils bils milli farartækja mismunandi akstursstefnum og má bera þetta saman
við nýrri gerðir járnbrautarlesta þar sem rúður eru heldur ekki opnanlegar af öryggis-
ástæðum. Margvíslegur frekari búnaður sem finna má venjulegum bílum, oft
talsverðri hæð, svo sem stýri, mælaborð, hanzkahólf, miðstöðvarstillingar o.fl. er ekki
nauðsynlegur sjálfstýrðum bíl og er því sleppt. Þó þarf að sjá fyrir notendaskilum
gagnvart farþeganum. Það má leysa með snertiskjá sem festur er hjörum við vinstri
vegginn og farþeginn getur fært að sér eða frá eftir þörfum. Sjá Mynd 17 og Mynd 18.
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Mynd 17: Farartæki léttsporbílakerfi, þrívíddarhönnunarteikning.
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Mynd 18: Léttsporbíll, hönnunarteikning. Maðurinn er 180 sm hár.

Helztu mál léttsporbíls getur að líta Töflu 7.

Tafla 7: Mál léttsporbíls
Lengd 200 sm
Breidd 80 sm
Hæð (með hjólum)

(án hjóla)
136 sm
131 sm

Massi léttsporbíls er sundurliðaður Töflu 8.
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Tafla 8: Massi léttsporbíls, sundurliðaður

Eining Massi
[kg]

Undirvagn 15
Rammi 20
Plexíplast 10
Sæti 5
Stjórnbúnaður 5
Aflstýring rafhreyfils 5
Rafhreyfill 5
Rafhlöður 32
Hjól 20
Ljós 2
Samtals 119

3.2 Undirvagn 
svipaðan hátt og körtubíl er undirstaða léttsporbíls undirvagn. Útfærsla hans getur

verið með ýmsu móti en hér er gert ráð fyrir álsamlokuplötu líkt og ULTra. Gera má
ráð fyrir 10 mm heildarþykkt með 0,5 mm álplötum ytra byrði og miðrými úr álsex-
hyrningum.

3.3 Hjól 
Svo sem fyrr greinir, eru hjól körtubíla ófjöðruð og er æskilegt að hafa sama fyrir-
komulag hér. Óvíst er þó að það verði hægt. Ekki er hægt að útiloka að ójöfnur geti
myndazt brautunum, t.d. vegna slits slitlaginu. Slíkt ylli farþega ófjöðruðu farar-
tæki verulegum óþægindum. Því skal hér gert ráð fyrir að hjól léttsporbíla verði fjöðr-
uð. Leitazt verður við að lágmarka orkutapið sem sú fjöðrun veldur með því að hafa
hana slagstutta og stífa.

3.4 Rammi 
Ofan undirvagninn kemur rammi úr 40×40×4 mm álprófílum. Tilgangur þeirra er
aðallega að veita vernd tilfelli veltu eða áreksturs, en einnig að gefa efri hluta farar-
tækisins stífni gagnvart opnun og lokun hurðarinnar sem og vindi.

3.5 Ytra byrði 
Ytra byrðið er úr gegnsæju plasti. Það er fest við grindina ofaná, aftaná, allri vinstri
hliðinni og hægri hliðinni fremst og aftast, en miðjuflekinn er lömum og myndar
hurð. Framrúðan er fest þann hátt að hægt er að losa hana neyð. þetta myndi
reyna ef farartæki stöðvaðist braut og farþeginn þyrfti að yfirgefa það en þá væri
hagstætt að hann kæmist sömu akrein og sporbíllinn er staddur en þyrfti ekki að
fara yfir hina akreinina, sem skapaði hættu.
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3.6 Sæti 
miðju sporbílsins er sætið. Sætisbak og seta eru aðskilin. Bæði eru úr sm þykku

samlokuefni með frauðplasti miðjunni og ytra byrði úr 0,5 mm þykku áli. Bakið er
fest við hliðar sporbílsins köntunum. Setan leikur hinsvegar legu og má lyfta henni
þannig að hún leggist að bakinu svipað og bíóstólar. Ofan bæði bak og setu kemur
mjúkt frauðplast, svipað því sem notað er einangrun röra, og þar ofan slitsterkt á-
klæði.

Bakið myndar 30° halla við lárétt. Það skapar þægilega stellingu. Annað sem
vinnst með því er neyðarhemlunargeta. Bakhallinn segir til um það neyðarhemlunar-
gildi sem nota má án þess að farþeginn leiti fram. Fyrir 30° bakhalla er það sin30°·

0,5 m/s2 Sé neikvæð hröðun meiri en það, en þó ekki mikið, getur far-
þeginn forðað sér frá að kastast fram ef eitthvað er fyrir framan sætið sem hann getur
stutt sig við. léttsporbíl er það kostur að þurfa ekki að hafa mælaborð þannig að sá
möguleiki er ekki fyrir hendi. Annar möguleiki og sá eini ef neikvæð hröðun er veru-
lega mikil eins og árekstri er öryggisólar. Til þess að neyðarhemlunarhröðun geti
verið meiri en 0,5 þarf því annaðhvort að halla bakinu meira (45° fyrir G) eða láta
farþegann nota öryggisólar. Þó 45° halli sé afar þægilegur er hann fullmikill fyrir hent-
uga daglega notkun og plássnýtingu. Hér skal því gert ráð fyrir seinni valkostinum,
öryggisólum, einnig af almennum öryggisástæðum. Með því er óhætt að ákvarða
neyðarhemlunarhröðun G.

Enn meiri neyðarhemlunarþol farþega mætti tryggja annan hátt. Sætið má láta
snúa aftur, með bak akstursstefnu. Þá má það jafnframt vera uppréttara. Við hraða-
minnkun verkar krafturinn bak farþegans. Það þýðir að tilfelli skarprar hemlunar
eða áreksturs þrýstist farþeginn að sætinu stað þess að kastast fram úr því. Ef mál-
um væri svo hagað öllum léttsporbílum mætti hækka neyðarhemlunarhröðun t.d.
G, sem þýddi helmingi styttri öryggisbil og tvöfalda rýmd. Þessi möguleiki er þó
aðeins fræðilegur. Þó afstæður viðnámsstuðull gúmmís gúmmíi sé hinn hæsti allra
efna er hann „aðeins“ µk 1,16. Ekki verður gert ráð fyrir þeim möguleika öflugari
neyðarhemlun með einhverskonar festingu við brautina sem nefndur er (MacDonald
2009) eins lengi og trúverðug útfærsla hefur ekki komið fram. Einnig yrði útsýni ekki
skemmtilegt. Þá væri höfuð farþegans mun nær framenda farartækisins sem er
óheppilegt frá öryggissjónarmiði. kafla 6.2 kemur fram að neyðarhemlunar-
hröðun nægir til að gefa afköst sem eru fullnægjandi fyrir flestar kringumstæður.
Minna má þó að barnabílstólar snúa öfugt. Vert er að hafa þennan möguleika huga.

3.7 Knúning 
kafla 1.6 kemur fram að ULTra-sporbílnum er notaður samfasahreyfill. Jafnframt

kom fram að sú gerð rafhreyfla sem hefur hæstan aflþéttleika og jafnframt heppilega
aflkúrvu fyrir notkunarsvið rafbíls er járnlaus síseguls-samfasahreyfill. Þar eð það er
nýleg tækni, eru slíkir hreyflar ekki endilega fáanlegir þeim afltölum sem venjulegir
rafbílar þurfa, þ.e. kringum 70 kW en eru ella afar dýrir. Hinsvegar eru kW fáanleg
og verð viðráðanlegt. Hér skal gengið út frá að slíkur hreyfill verði notaður
léttsporbíl. varúðarskyni er Töflu eigi að síður gert ráð fyrir að rafhreyfillinn vegi

kg.
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3.8 Hemlar 
Snúa má virkni rafvélarinnar við þannig að hjólin snúi henni en ekki öfugt og fram-
leiðir hún þá rafmagn inn rafhlöðurnar um leið og sporbílnum er hemlað. Þessi
tegund hemlunar, svokölluð afturvirk hemlun, hefur verið þekkt lengi og er fram-
kvæmd ULTra. Almennt þarf stóra þétta til að taka við raforkunni áður en rafhlöð-
urnar eru hlaðnar með henni, því hún kemur styttri tíma en svo að rafhlöðurnar taki
við. Mikil þróun hefur verið slíkum ofurþéttum og verð lækkað. Þetta er einnig
minna mál svo léttu farartæki.

Hefðbundin gerð hemlunar, með bremsuklossum sem grípa um bremsudisk, þarf
einnig að vera til staðar fyrir þau tilvik þar sem hemla þarf snögglega. Diskarnir þurfa
ekki að vera massamiklir þegar farartækið er svo létt sem raun ber vitni.

3.9 Rafhlöður 
Léttsporbílakerfið verður knúið með rafmagni úr rafhlöðum um borð eins og ULTra-
bílarnir. Tvær gerðir koma til greina.

Önnur er blýsýrutækni, sem hefur verið til lítt breytt yfir 160 ár. Kostir hennar
eru að hún er þroskuð og vel þekkt tækni með lágan stofnkostnað. Hún hefur hins
vegar þrjá verulega galla: litla orkuþéttni, yfirleitt kringum 20 Wh/kg, takmarkaða
endingu, gjarnan kringum 200 umferðir, og umhverfisfjandsamleiki, en bæði blý og
sýran eru verulega sóðaleg efni tilliti umhverfisverndar og geta verið hættuleg. Hin
takmarkaða ending gerir að verkum að verðmunur samanborið við nýrri rafhlöðu-
tæknir er töluvert minni en stofnkostnaðurinn einn gefur til kynna.

Hin tæknin er liþín-jón-tækni. Hún er sú rafhlöðutækni markaði sem hefur lang-
hæstan orkuþéttleika, kringum 200 Wh/kg. Algengasta útgáfan er liþín-kóbalt-oxíð,
LiCoO2 Hún hefur mjög háa nafnspennu eða 3,7 og er tiltölulega þroskuð enda verið

markaði u.þ.b. 30 ár, en þann stóra galla að kóbalt er eitraður þungmálmur sem
þarf að gæta vandlega að leki ekki úr umbúðunum. Þá er sprengihætta ef slík rafhlaða
fær sig högg. Ending er talin kringum 500 umferðir. Nýlega kom markað ný
tækni, liþín-járn-fosfór-oxíð, LiFePO4 sem er laust við þungmálma og er því sennilega
umhverfisvænasta rafhlöðutæknin sem þekkist. Hún hefur 3,2 nafnspennu, orku-
þéttleika 200 Wh/kg, svipað verð og LiCoO2 en mun meiri endingu eða kringum
2000 umferðir. Þar eð umhverfisvernd er stór hluti hvatans að því að taka upp nýtt
samgöngukerfi borð við léttsporbílakerfi telst rétt að stefna að því að það noti raf-
hlöðutækni af LiFePO2-gerð.

Dæmi um fáanlegar rafhlöður er eftirfarandi: LiFePO4 „prismatísk“ eining, 3,2 V,
110 Ah, 3C afhleðsluhraði, 352 Wh, 3,2 kg. Verð: $157,50 magnkaupum1 Tíu stykki
hafa 3,52 kWh orku, vega 32 kg og kosta $1,575 eða €1.195 sem er lítið samhengi
við aðrar kostnaðarupphæðir. Einingum þessum má raða botn léttsporbílsins og
gegna þau þannig gagnlegu hlutverki við að stuðla að stöðugleika auk þess að sjá
bílnum fyrir orku sem dugar til klst. ferðalags miðað við 0,83 kW jafnaðarorku-
notkun.

1 Batteryspace, http://www.batteryspace.com.
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3.10 Skynjarar 

3.10.1 Staðarákvörðun 
Einfaldasta aðferðin til láta farartæki „vita“ hvar það er statt er að útbúa það snún-
ingsmæli, stýrismæli og hröðunarmæli (gýróskóp). Snúningsmælirinn mælir fjölda
snúninga hjólanna frá því það lagði af stað, stýrismælirinn mælir hreyfingar stýrisins
og hröðunarmælirinn mælir hraðanir, hvort sem er línulegar (tekið af stað, hemlað)
eða þverstæðar (beygjur). Þessar einföldu tæknir eru nægjanlegar fyrir allnákvæma
staðarákvörðun, en til að full nákvæmi náist þarf farartækið að fá ílag frá umhverfinu.

þeim sporbílakerfum sem lengst eru komin, ULTra og 2getthere, er þetta gert með
seglum sem komið er fyrir brautinni með reglulegu millibili. Hér skal sett fram sú
hugmynd að hafa ekkert brautinni, sem sparar þann kostnað, en útbúa farartækið
með upptökuvél sem beint er niður að grindinni milli slitflata. Millibil milli þverbit-
anna brautinni eru regluleg sem og milli stanga hverri grind. Með því að telja fjölda
þverbita sem ekið hefur verið yfir annarsvegar og grindarstanga hinsvegar getur
farartækið vitað staðsetningu sína upp millimetra. Þetta ferli truflast þar sem eru
beygjur eða stöðvar og slitfletir koma yfir miðflötinn, en þeir staðir eru þekktir þannig
að kerfið getur gert ráð fyrir þeim.

Jafnframt er hverjum léttsporbíl loftnet sem gerir honum kleift að skiptast
upplýsingum um staðsetningu og stefnu bæði við aðra nálæga sporbíla og stjórn-
stöðina.

3.10.2 Fjarlægðarskynjarar 
Til aukins öryggis eru léttsporbílnum innrauðir skynjarar sem skanna brautina fyrir
framan hann. Þeir hafa eingöngu það hlutverk að vara við óvæntri hættu og verður þá
hægt að beita neyðarhemlun. Þetta er samskonar tækni og fá má nýjum bílum af
dýrari gerðinni. Búnaður af þessu tagi er ULTra-sporbílunum.

3.11 Stjórntölva 
léttsporbílnum er stjórntölva sem stýrir bílnum með því að vera annarsvegar sam-

bandi við hina ýmsu skynjara og hinsvegar við stjórntækin, stýri, hreyfil og hemla, og
leiðrétta stefnuna eftir gögnum skynjaranna. Notendaskil hennar gagnvart farþeg-
anum mætti hafa formi snertiskjás eins og nefnt var að framan. Annar möguleiki er
vörpun framrúðuna eins og þekkt er nokkrum nýlegum bifreiðategundum. Þennan
möguleika mætti einkum nota þegar gefa þarf farþeganum upplýsingar sem tryggja
þarf að hann fái tafarlaust.

3.12 Aðgengi fyrir fatlaða 
Léttsporbíla má útbúa þannig að þeir verði aðgengilegir fötluðum hjólastól. Þegar
fatlaður maður býst til að fara slíkan léttsporbíl, byrjar hann að lyfta setu sætisins
upp og þá er pláss fyrir hjólastólinn fyrir framan það.

Stöðvarnar sem sýndar eru kafla 4.6 eru hannaðar fyrir fótgangendur af kostn-
aðarástæðum. Úr þessu má bæta með fernum hætti.

1) aðgangsstað fatlaðra þarf gólf sporbílsins að vera sömu hæð og pallurinn,
sem kallar að flötur stæðisins sé sm neðar en pallurinn. Þetta er gagnstætt hönn-
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uninni kafla 4.6 þar sem flötur stæðisins er 15 sm ofar en pallurinn. Þetta ylli fót-
gangendum nokkru óhagræði ef þeir ættu að nota sama aðgangsstað, en það mætti
leysa með því að hafa einn aðgangsstað fyrir fatlaða og annan fyrir fótgangendur
sömu stöðinni.

2) Hanna má þriðju stöðvargerðina viðbót við stöðvagerðir kafla 4.6, það er
húsastöð. Hún samanstendur af palli sem kemur beint út frá 2. eða 3. hæð húss. Hjóla-
stólafólk gæti þá vandræðalaust rennt sér milli palls og húss.

3) Venjulegar stöðvar mætti útbúa með lyftu. Það eykur kostnað við þær verulega
og yrði því varla reglan.

4) Venjulegar stöðvar mætti útbúa með skárömpum. Þetta væri mun ódýrara en
lyfta og því gildur valkostur en vegna lítils halla slíkum römpum að vísu nokkuð
plássfrekur.

Setja mætti staðla um tíðni stöðva með aðgengi fyrir fatlaða þannig að t.d. hefðu
allar annasömustu stöðvarnar slíkt aðgengi. Með því tæki aðgengi fyrir fatlaða létt-
sporbílakerfi fram núverandi almenningssamgöngukerfi, þ.e. strætó, sem fatlaðir geta
alls ekki nýtt sér, og sennilega einnig einkabílum. Þegar fatlaður einstaklingur notar
einkabíl, þarf hann að færa sig úr hjólastólnum bílsætið, brjóta hjólastólinn saman,
koma honum fyrir og endurtaka ferlið öfugri röð áfangastað. Þetta er erfitt ferli
sem reynir mjög krafta efri hluta líkamans, sem aftur er ein ástæða fyrir því að
aðeins hluti fatlaðra ekur bíl. bílasamfélagi þýðir það að hreyfanleiki þeirra er alvar-
lega skertur.

3.13 Stöðugleikastýring 
Stöðugleikinn sem ræddur er kafla 5.4 má tryggja virkan hátt léttsporbíl með
tækni sem vel er þekkt bílum undir heitinu stöðugleikastýring. Skynjarar hjólunum
skynja kraftinn sem þau þrýstast að brautinni með. Minnki þrýstingurinn of mikið
einu eða fleiri hjóli, t.d. vegna þess að sporbíllinn tekur of krappa beygju, tekur stjórn-
tölvan taumana t.d. með því að hægja bílnum.

3.14 Rafseglar fyrir keðjumyndun 
Miklir möguleikar felast þeim möguleika að tengja tvo eða fleiri sporbíla saman
keðju „dýnamískt“, þ.e. ferð, með tengingu sem endist eins lengi og báðir eru sömu
leið, en rofni þegar leiðir skilja. Slík keðjumyndun gæti aukið afköst margfalt eins og
fram kom kafla 1.4 og hún sparar einnig orku. Hugmyndin hefur verið þekkt alllengi,
sjá t.d. (Tegnér, Andersson, o.fl. 2006). Hingað til hefur hún talizt óframkvæmanleg
vegna tæknilegra takmarkana. Þó má benda hliðstæður úr flugi, þar sem sú tækni
þar sem tvær flugvélar tengjast saman og önnur gefur hinni eldsneyti flugi hefur
verið þekkt um áratuga skeið. Margt bendir til þess að tæknin, einkum skynjara- og
stýritækni, sé komin það stig að keðjumyndun sporbíla sé orðin raunhæf án óhóf-
legs kostnaðar. Þó þarf að sýna fram það alvöru sporbílakerfi. Vegna þessa er ekki
gert ráð fyrir umræddum möguleika léttsporbílakerfi sem stendur. Hinsvegar er
keðjumyndun stöð, þar sem öll farartækin sem taka þátt keðjunni eru kyrrstæð
nema það eina sem er að bætast við hana, vel framkvæmanleg og er reiknað með
slíkri keðjumyndun við rýmdarreikning léttsporbílakerfis, sjá kafla 6.3.

Útfærsla keðjumyndunar kynni að vera þessa leið.
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Fremst og aftast léttsporbíl eru rafseglar. Utan um hinn aftari er gormur. Nú
ákveður kerfið að tengja saman tvo léttsporbíla. Aftari sporbíllinn færir sig þá upp að
þeim fremri þannig að hann snerti gorm hans. Þá setur tölvan straum fremri
rafsegullinn þannig að hann tekur að framleiða segulsvið. Fremri sporbíllinn býr til
segulsvið með gagnstæðu formerki. Þegar seglarnir snertast læsast sporbílarnir
saman. Gormurinn gegnir því hlutverki að deyfa höggið. Ef kerfið ákveður að slíta
keðjunni eftir að komið er áfangastað, snýr hún einfaldlega skautun segulsins við
þannig að sporbílarnir ýtast sundur.

3.15 Upphitun 
Með því að hafa rafhreyfilinn sama rými og farþeginn situr, nýtist afgangsvarmi frá
honum til upphitunar. Þegar hinsvegar aflþörf er lítil og hreyfillinn nýtinn er afgangs-
varminn harla lítill, sjá kafla 5.3.1. Því þarf að vera einhverskonar miðstöð. Þar koma
tvær leiðir til greina: 1) Umbreyting rafmagns beint yfir varma. Þetta má gera með
einföldu tæki líku hárblásara. 2) Varmadæla. Hún hefur tvo kosti því bæði getur hún
hitað loftið með mun meiri nýtni en einfaldur blásari og einnig má nota hana til að
kæla það sumrum. Varmadælan er þó bæði dýrari og þyngri.

Hvor aðferðin hentar betur mun fara eftir loftslagi hverjum stað og þeim kostn-
aði sem samþykktur er. Verði léttsporbílakerfi byggt Íslandi, mun hitablásari örugg-
lega nægja a.m.k. fyrstu útgáfu. Hann er ekki talinn með Töflu því slíkur gripur
vegur lítið.

3.16 Börn og hópar 
Börn sem eru nógu þroskuð til að ferðast ein munu gera það léttsporbílum. Æskilegt
er hinsvegar að fullorðinn geti ferðazt með yngra barn með sér. Það verður kleift.
Vegna þess að veggjaþykkt léttsporbíls eru aðeins sem nemur einni plexíplastsplötu
eða mm, nýtist breidd hans mun betur en venjulegum bílum þar sem hurðir eru
gjarnan 100 150 mm þykkar. Breidd innandyra er því 79,6 sm. Þetta gerir að verkum
að almennt er pláss fyrir lítið barn við hlið fullorðinnar manneskju.

Ef árekstratíðni reynist nógu nálægt hreinu núlli, mætti jafnvel barn sitja kjöltu
fullorðna farþegans. Þar með getur fullorðinn ferðazt með tveimur (litlum) börnum
sama farartæki. Barnafjölskylda eða annar hópur gæti ferðazt saman lest tveggja eða
fleiri sporbíla.

Sama gildir um stærri hópa. T.d. væri eftirsóknarvert að hópur ferðamanna
skoðunarferð gæti ferðazt saman keðju. Þetta verður hægt fjölstöðvum, einkum ef
þeir panta nauðsynlegan fjölda farartækja með fyrirvara, og má hafa hliðsjón af
þessari þörf ferðahópa við staðarval fjölstöðva.

3.17 Vöruflutningar 
Nota mætti léttsporbíla til vöruflutninga. því felast miklir möguleikar. Einkum
skapar sú staðreynd að flutningarnir eiga sér stað sjálfvirkt, tækifæri til að samþætta
samgöngukerfið inn framleiðsluferli vara með meiri áreiðanleika og lægri kostnaði
en hingað til hefur verið unnt. Magnið sem flutt er einu er þó mun minna en kemst
vörubíl. Hugsa má sér að vöruflutningaléttsporbílar hefðu færiband gólfinu þannig
að hleðsla og afhleðsla ætti sér stað sjálfvirkt eins og flutningurinn.
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3.18 Verð 
Þessum höfundi er kunnugt um tvær beinar heimildir um verð sporbíls. Samkvæmt
(ATRA 2002) kostar stykkið $38.000, sjá Töflu 1, eða $46.085 verðlagi ársins 2010.
Samkvæmt (Sky Loop 2001) kostar stykkið $25.951, sjá Töflu 2, eða $31.970 verð-
lagi árs 2010. Fyrri talan við um „almennan“ sporbíl en sú síðari um Taxi 2000-spor-
bílinn sem telst vera léttur og einfaldur miðað við margar aðrar hannanir og skýrir
það trúlega mismuninn.

Þessar tölur hafa tvo galla, þ.e. þær eru býsna gamlar og áætlanir fyrir kerfi sem
aldrei voru fullsmíðuð. Hér verður því farin önnur leið, þ.e. að taka farartækjaverð
ULTra-kerfisins til viðmiðunar og reikna líkleg frávik farartækjaverðs
léttsporbílakerfisins sem hlutfall. Massi tómra „eggja“ er u.þ.b. 16% og fullhlaðinna
14% af massa ULTra-sporbílanna. Þetta gefur vísbendingu um kostnaðarmun að því
marki sem hráefnisnotkun gerir það. Hinsvegar eru ýmis þau tæki sem þurfa að vera
léttsporbílnum þau sömu og ULTra-sporbílnum. Þau verða ekki mikið ódýrari þrátt
fyrir minni stærð farartækjanna. Þegar þessir tveir þættir eru vegnir saman virðist
varleg áætlun að léttsporbílarnir verði helmingi ódýrari en það sem gerist ULTra.
Sem hlutfall af kerfiskostnaði gerir þetta (sjá Töflu 1) 0,112·0,5 0,056 eða 6%.
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4  Hönnun brauta í 
léttsporbílakerfi 

þessum kafla verður kannað hvaða áhrif breytingin sem greint er frá kafla hefur
hönnun brauta frá því sem gerist farsælasta fyrirliggjandi sporbílakerfinu, ULTra.
Því er ráðlegt að lesa Viðauka A.4 undan þessum kafla.

4.1 Brautareining 

4.1.1 Almennt 
léttsporbílakerfishönnuninni er álag flatareiningu u.þ.b. kN/m2 eða 60% minna

en ULTra. Álag lengdareiningu er nálega kN/m og þar með svipað og einfaldrar
brautar ULTra, en helmingur við tvöfalda ULTra-braut. Sá fjöldi fólks sem reikna
má með að gangi samtímis léttsporbílabraut neyð er úr hverju farartæki, saman-
borið við hjá ULTra. Samanlagt gerir þetta mun minni kröfur um burðarþol brauta.

4.1.2 Lengd og breidd 
Ástæðulaust er annað en að taka rök hönnuða ULTra-kerfisins fyrir heppilegustu
lengd eininga gild, sjá (Kerr og Oates 2009). Brautaeiningar nýja kerfisins verða þá
jafnlangar og ULTra eða 18 m, jafnbreiðar sé tvöföld braut borin saman við einfalda
braut en næstum því helmingi mjórri sé tvöföld braut borin saman við tvöfalda braut
eða 2,1 stað 3,99 m.

4.1.3 Burðarbitar 
Val burðareininga ULTra-kerfinu, ferköntuð rör, kemur nokkuð óvart þar eð slík
rör eru ekki ýkja skilvirkar burðareiningar. Það gerir að vísu ekki mikið til fyrir
burðarþol vegna þess hvað álagið (í ULTra) er lítið. Engu að síður er stál dýrt og fram-
leiðsla þess afar umhverfisfjandsamleg. léttsporbílakerfinu þarf að lágmarka efnis-
notkun og þar með hámarka efnisnýtingu. Því skal ákveðið að sleppa alfarið eigin-
legum burðarbitum. næstu málsgreinum kemur fram hvernig þetta er hægt án þess
að fórna styrk.

4.1.4 Gólf 
Gólf léttsporbílakerfisins er svokallaður stigi, það er tveir langbitar gerðir úr 100×
100×3 mm ferköntuðum rörum með þverbitum með millibili úr sama efni. Upp
„götin“ þarf að fylla með einhverskonar gólfi sem lágmarkar massa og kostnað jafn-
framt því að bera farartækin og gangandi fólk, vegna viðhalds og neyð. Um leið þurfa
væta og snjór að eiga greiða leið burt. Þessar kröfur eru heppilegast leystar með
stálgrind. Algeng aðferð við smíði slíkra grinda er að hafa langbönd 30 mm há og
mm þykk sem tengd eru saman með sívölum stöngum með mm þvermáli eða svo.
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Hér skal gert ráð fyrir 30 mm möskvastærð. Grindargólf þetta eykur styrkinn lítillega
með því að taka sig togálag. Við þetta bætist 100×6 mm lóðrétt plata sem soðin er
eftir miðju gólfsins, til að tryggja að sporbíll fari ekki yfir öfugan vegarhelming.

4.1.5 Handrið 
Bæta þurfti handriði við ULTra-brautirnar Heathrow-flugvelli af öryggisástæðum.
Hönnuðirnir voru þó ekki hrifnir af því vegna þess hversu sjaldan myndi reyna það,
kostnaðaraukans og sjónrænna áhrifa. Þeir völdu útfærslu sem uppfyllti lágmarks-
kröfur jafnframt því að vera sem minnst áberandi og kosta sem minnst. Þar til reynsla
leiðir annað ljós skulu rök þeirra fyrir því að bæta við handriði samþykkt. Hér skal
hinsvegar farin önnur leið. Handriðið verður berandi. Þetta er raunhæft þegar um svo
lítið álag er að ræða. Hið eiginlega handrið, efst, er gert úr 100×100×5 mm ferköntuðu
röri eins og er gólfinu. Efra og neðra rör eru tengd með 100×60×3 mm ferköntuðum
rörum, lóðréttum með millibili nema miðju þar sem þau eru með millibili,
og skástífum öllum bilum. Götin milli skástífa eru fyllt með plexíplastsplötum. Þær
eru alveg gegnsæjar, hafa nægan styrk til að hindra að nokkur fari gegnum þær fyrir
slysni og hleypa engum vindi gegn. Vart virðist vera ástæða til að óttast rispun því
undir venjulegum kringumstæðum er aldrei gengið um brautirnar. Með þessari
hönnun handriða ber lítið þeim, þau veita farartækjunum mikilvæga vörn gegn vindi
(mikilvægi þessa kemur betur ljós kafla 5.4) og gefa virkinu styrk.

4.1.6 Slitlag 
Steypuplankar ULTra-kerfisins bæta miklu við eiginþyngd mannvirkisins. Viðloðun
dekkja við steypu vætu er ekki sérstaklega góð. En snjór er sjaldséður Lundúnum.
norðurslóðum þarf að gera vandlegri ráðstafanir og þá virðast steypuplankar varla
nógu heppilegir slitfletir, auk þess sem mjög er æskilegt að losna við massa- og
kostnaðaraukninguna.

Þó er ekki valkostur að láta sporbílana aka eftir grindunum berum. Þau þurfa að
geta hvílt slitflötum sem eru nógu stamir til að gefa farartækjunum gott grip. Það er
mikilvægt einkum þegar tekið er af stað og hemlað, beygjum og brekkum.

Hér skulu lagðar til mottur úr gúmmítrefjum sem efni slitflötinn. Sjá Mynd 19.

Mynd 19: Trefjagúmmí eins og notað er öryggishellur og gangstéttarstoðir.
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Slíkar mottur gefa mjög sterkt grip sem hefur mikla kosti fyrir umferðaröryggi.
Samkvæmt (Elert 2010) er afstætt viðnám gúmmís gúmmíi hið hæsta allra efna eða
µk 1,16. Það þýðir að nokkuð vel má treysta því að hægt sé að hemla með
hröðuninni G. Jafnframt hleypa þær vatni gegn um sig. Lítill hávaði verður til.
gegnum hverja mottu mætti leggja hitunarvíra sem hita hana frostum og snjókomu.
Þetta verður ekki mjög dýrt vegna þess hversu lítið flatarmál er um að ræða saman-
burði við götu. Verð er ekki hátt því hráefnið er endurunnin dekk. Mottan þarf þó að
hvíla stálplötu sem mætti sennilega vera mm þykk og götótt fyrir drenun.

4.1.7 Efniseiginleikar 
brýr er yfirleitt notað ein þriggja gerða stáls: S235, S275 og S355. Útreikningarnir

hér eftir miða við að brautareininguna sé notað S275. Efnisstuðlar skilgreinast þá
svo: Eðlismassi: 7,85·104 kg/m3 brotstyrkur (yield strength): 275 MPa; togstyrkur
(ultimate tensile strength): 448 MPa; fjaðurstuðull (Young‘s modulus): 2,1·105 GPa;
Poissonshlutfall: 0,3. Massi 18 brautareiningar að meðtöldum grindum er 2.900 kg
sem gerir 160 kg/m. Það eru nálega 57% af massa stálvirkis einfaldrar ULTra-
brautar, sjá Viðauka A.4.1, og 33% af heildarmassa slíkrar brautar. Fyrir
álagsreikninga er þó rétt að bæta 30% við þetta til að örugglega sé tekið tillit til þátta
sem eru ekki sérstaklega reiknaðir, svo sem vegna tenginga, málningar, mögulega
rafleiðslna o.s.frv. Þá verður massinn nálega 200 kg/m. Massamunur farartækjanna
léttsporbíla- og ULTra-kerfinu er enn meiri (200 kg samanborið við 1350 kg).
Samkvæmt því verða hreyfingar brautanna vegna ferðar farartækjanna álíka miklar
eða minni léttsporbílakerfinu og ULTra-kerfinu.

4.1.8 Seglar 
bæði ULTra og 2getthere er seglum komið fyrir með reglulegu millibili brautinni til

að aðstoða farartækin við stýringu. kafla 3.10 var rökstutt að þetta þurfi ekki
léttsporbílakerfi.

4.1.9 Ryðvörn 
brautir ULTra-verkefnisins er notað venjulegt stál sem er grunnað og málað. Þetta

auk galvaniseringar er algengasta aðferðin við stálvirki. Gera má ráð fyrir sömu
aðferð við braut léttsporbílakerfisins. Auk þess að vera sennilega ódýrust hefur hún
þann kost að velja má lit eftir þörf hverjum stað. Þannig mætti hafa braut sem liggur
uppi hæð himinbláa. Braut sem liggur um skóg mætti hafa græna. Þessi aðferð hefur
þó galla sem er stöðug viðhaldsþörf og hætta ryðmyndun sé viðhaldið ekki nóg. Ekki
er víst að aðferðin sé sú hagkvæmasta mælt yfir líftíma viðkomandi mannvirkis. Hér
skulu nefndir þrír aðrir möguleikar.

Síðan nýlega má húða stálvirki með svk. elastómerísku úreþani, sem myndar allt
að mm þykka húð og er talin endast vel yfir 30 ár án viðhalds. Annað efni sem
notað er slíka húð er epoxý með glerflögum. Það myndar húð sem er hörð, sterk og
rispuþolin. Sérhæfðan búnað og mannskap þarf til að framkvæma slíka húðun, en
líftímakostnaður getur verið hagstæður.

Svokallað hástyrks-lágblöndu-stál („high strength, low alloy steel“), öðru nafni
veðrunarstál, er fráburgðið venjulegu stáli einkum að því leyti að það myndar húð úr
járnoxíði. Þegar yzta lagið ryðgar, flagnar það ekki af heldur helzt sínum stað og ver
málminn sem innar er. Þannig þarf aldrei að mála mannvirki gert úr slíku stáli (Corus
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Construction Industrial 2004). Þó þarf að gæta þess að vatn liggi hvergi því. Verð
er ekki mikið hærra en fyrir venjulegt stál, með fyrirvara um að vegna ryðlagsins
getur það þurft að vera þykkara. Líftímakostnaður ætti því að vera lægri. Notkun
þessa efnis er háð því að pláss sé fyrir 1-2 mm aukaþykkt öllum ytri flötum og að
fólk sé sátt við ryð-útlitið. Dæmi um notkun þessarar gerðar stáls mannvirki
Reykjavík eru bílastæðin við Kringluna austan megin.

Fjórði möguleikinn er ryðfrítt stál. Stöðug aukning hefur verið notkun þess. Til
eru dæmi um stór mannvirki svo sem brýr með langt span sem reist hafa verið síð-
ustu árum úr ryðfríu stáli. Verð þess hefur lækkað, einkum eftir tilkomu svokallaðra
ferrískra stáltegunda sem hafa allt niður 10,5% króminnihald og mjög lítið eða jafn-
vel ekkert nikkelinnihald. Hefðbundið ryðfrítt stál inniheldur u.þ.b. 10% nikkel sem er
dýrasta einstaka innihaldsefnið. Hinsvegar er lítið um að staðlaðar einingar séu fram-
leiddar ryðfríu stáli og því er erfitt að gera raunhæfar kostnaðaráætlanir. Almennt er
þó talið að ryðfrítt stál kosti u.þ.b. tífalt meira en venjulegt og verður það því vart
skoðað nánar þessu samhengi, en minnt að skynsamlegt er að fylgjast með þróun-
inni. Dæmi um notkun ryðfrís stáls mannvirki Reykjavík er stöplar göngubrúnna
yfir nýju Hringbraut.

4.1.10 Varmaþensla 
Fyrir lágmörkun niðurbeygju er æskilegt að einingar séu soðnar saman. Það eyðir
einnig hættu misfellum við samskeyti sem valda (litlu) höggi með óþægindum fyrir
farþega. Sú aðferð er hins vegar dýrari vegna suðuvinnunnar.

Þenslubil milli einfalt studdra eininga eins og þeirra ULTra-kerfinu getur verið
allt að því sentimetri. Vegna þess hvað hraði ULTra-sporbílanna er lágur, 40 km/klst,
gerir það ekki svo mikið til. En einfaldur stuðningur með tilheyrandi þenslubilum er
trúlega ekki heppilegur þar sem hraði er meiri. Lágar niðurbeygjur skipta einnig
meira máli þegar hraði er meiri. Af þessum ástæðum má álykta að æskilegt væri að
sjóða einingarnar saman léttsporbílakerfinu.

4.1.11 Teikningar 
Mynd 20 sýnir brautareiningu séða frá hlið og ofan frá. Mynd 21 sýnir þverskurðar-
hönnunarteikningu af braut. Athygli er vakin því að nákvæmlega sama breidd dugar
til að flytja báðar akstursstefnur stað einnar hjá ULTra, sbr. Mynd 55. Mynd 22 og
Mynd 23 má svo sjá „þrívíddar“-teikningu af braut með léttsporbílum á. Mynd 24
má sjá hugmynd um braut sem liggur yfir breiðri miðeyju milli akstursstefna
(bíla)stofnbrautar.
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Mynd 20: Brautareining léttsporbílakerfis, tvívíddarhönnunarteikning. a) séð frá hlið, b) séð
ofanfrá. Mál millimetrum.
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Mynd 21: Brautareining léttsporbílakerfis, þverskurðarhönnunarteikning.

Mynd 22: Braut og sporbíll, þrívíddarhönnunarteikning.
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Mynd 23: Brautareining léttsporbílakerfis, þrívíddarhönnunarteikning.



64

Mynd 24: Léttsporbílabraut yfir miðeyju bílastofnbrautar, þrívíddarhönnunarteikning.
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4.2 Álagsþolsgreining - notálag 
Til að kanna burðarþol burðargrinda var gerð lausleg burðarþolsathugun, bæði fyrir
not- og vindálag og skoðaðar formbreytingar grindanna undir þessu álagi. Margar
einfaldanir voru gerðar hvað varðar ákvörðun álags, hegðun tenginga o.fl. Ekki var
tekið „explísít“ með reikninginn að grindurnar gætu kiknað þó svo sé vitaskuld
raun og að það sé m.a.s. líklegur brotháttur þegar svo létt er byggt. Greiningunni er
ætlað að sýna að grindurnar eru ekki undir þungu álagi og afar léttar.

Álagsviðbragð líkansins var reiknað tölvu („stress analysis“). Uppsett álag
miðaði við að samfelld röð sporbíla væri eftir allri einingunni báðar akstursstefnur,
samtals 18 farartæki með farþegum og farangri sem gerir kN/m2 eða kN/m.
Reikniaðferðin var svokölluð rammagreining („frame analysis“), sem ólíkt t.d.
greiningu með einingaaðferðinni (FEM) meðhöndlar hvern bita sem eina einingu sem
reiknuð er með diffurjöfnum bitafræða.

4.2.1 Niðurbeygjur 
Mynd 25 má sjá niðurstöðuna fyrir niðurbeygju. Hún er 2,5 mm, þ.e. óveruleg.

Mynd 25: Niðurbeygjur vegna jafndreifðs kN/m notálags sem verkar lóðrétt neðri
langbitana tvo. Hámark: 2,5 mm.
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4.2.2 Normalspennur 
Mynd 26 má sjá niðurstöðuna fyrir normalspennu. Hún er mest u.þ.b. 8% af þoli

stálsins.

Mynd 26: Normalspennur vegna jafndreifðs kN/m notálags sem verkar lóðrétt neðri
langbitana tvo. Hámark: 21,5 MPa.
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4.3 Álagsþolsgreining - vindálag 

4.3.1 Hliðarfærslur 
Mynd 27 má sjá niðurstöðu bitareiknings færslum með vindálagi sem skilgreint

var sem jafndreift lárétt álag neðri bitann 2,4 kN/m. Sú tala var fengin annarsvegar
útfrá kN/m2 sem er viðmiðunargildi um mesta vindálag (hönnunarvindálag)
Íslandi og hinsvegar flatarmáli hliðanna sem eru 1,2 háar og skapa þar með flöt
sem nemur 1,2 m2/m. Raunverulegt vindálag yrði væntanlega nokkru hærra, þar eð
vindur verkar einnig hitt handriðið (áveðurs) en niðurstöðurnar sýna að auðvelt er
að bera vindálagið með slíku burðarvirki.

Erfiðara er að taka tillit til þess að raun myndi vindurinn verka bæða haus- og
fótbita grindanna. Að óbreyttri hönnun gæti þetta leitt til umtalsverðrar sveigju
handriðanna sterkum vindi. Mögulega mætti bregðast við þessu t.d. með því að láta
lárétta bita gólfinu með reglulegu millibili ná út fyrir það og styrkja handriðið með
skástífum.

Mynd 27: Hliðarfærslur vegna jafndreifðs 2,4 kN/m vindálags sem verkar lárétt annan neðri
langbitann. Hámark: 2,0 mm.
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Svo sem sjá má Mynd 27, er mesta færsla vegna hins skilgreinda vindálags aðeins
mm, þ.e. óveruleg. Ástæða þess að hún er minni en færslan vegna notálags enda þótt
tvívítt vindálag sé 2,4 sinnum hærra er að virk „hæð“ bitavirkisins gagnvart vindálagi
er meiri eða 2,1 móti 1,2 m.

4.3.2 Normalspennur 
Mynd 28 má sjá niðurstöðu sama útreiknings fyrir normalspennur. Mesta spenna er

18,5 MPa, þ.e. óveruleg.

Mynd 28: Normalspennur vegna jafndreifðs 2,4 kN/m vindálags sem verkar lárétt annan neðri
langbitann. Hámark: 18,5 MPa.
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4.4 Álagsþolsgreining - niðurstaða 

4.4.1 Færslur 
Mynd 29 má sjá niðurstöður reiknings þar sem not- og vindálag verka samtímis.

Mesta færsla er aðeins 2,7 mm.

Mynd 29: Færslur vegna semtímis verkunar jafndreifðs kN/m notálags sem verkar lóðrétt
neðri langbitana tvo og jafndreifðs 2,4 kN/m vindálags sem verkar lárétt annan neðri

langbitann. Hámark: 2,7 mm.
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4.4.2 Normalspennur 
Mynd 30 má sjá normalspennur úr reikningi þar sem not- og vindálag verka

samtímis. Mesta spenna er aðeins 24 MPa.

Mynd 30: Normalspennur vegna samtímis verkunar jafndreifðs kN/m notálags sem verkar
lóðrétt neðri langbitana tvo og jafndreifðs 2,4 kN/m vindálags sem verkar lárétt annan neðri

langbitann. Hámark: 23,9 MPa.

4.4.3 Vindukraftar 
Brú af þeirri gerð sem hér er reiknuð hefur óverulega vindustífni. Til að gefnar
forsendur um kraftadreifingu standist, þarf hún að vera þráðbein. Hana væri því ekki
hægt að smíða beygðri útgáfu. Er þetta m.a. ástæða þess að reiknað er með því kafla
4.7.1 að einingar beygjureina séu beinar. Þannig er komizt hjá vandræðum vegna
þessa. reynd er ekki ólíklegt að breyta þyrfti hönnuninni þannig að vindustífni væri
meiri.
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4.4.4 Niðurstaða 
Niðurstaða spennugreiningar er að bæði styrkur og stífni brauta léttsporbílahönnun-
arinnar þola mjög vel það álag sem forsendurnar gefa, með þeim fyrirvörum sem fram
komu. Öryggisstuðull er 12 m.v. stál 275. Ef notað væri stál S355 mætti reikna með
svipuðum færslum og spennum, en öryggisstuðull yrði ívið hærri. Hér skal ítrekaður
áðurnefndur fyrirvari um að um grófhönnun er að ræða sem gæti þurft að breyta
talsvert áður en braut væri byggð, m.a. til að tryggja að kiknun eigi sér ekki stað, en
niðurstaðan er þó að vegna þess hve spennur eru lágar er gott svigrúm til slíkra
breytinga án þess að massi þyrfti að aukast mikið.

Rétt er reyndar að gera ráð fyrir fleiri álagsgerðum, einkum jarðskjálftum og snjó.
Að vísu er brautin er hönnuð þannig að snjór fer greiðlega af henni. Jarðskjálftaálag
þyrfti að reikna. Hér má þess geta að jarðskjálftaþol ULTra-brautanna hefur verið
vottað.

Líklegt virðist að hafa mætti brautir nýja kerfisins lengri en 18 og spara þannig
kostnað við stöpla. Þó ber að athuga að rökin fyrir 18 lengd ULTra-kerfinu eru
m.a. reglur um hámarkslengd fluttra hluta um vegi Bretlandi og að hvað sem líður
uppgefinni lengd staðaleininga eru einingar ULTra-kerfisins raun býsna mislangar.

4.5 Stöplar 
Stöpull léttsporbílakerfinu verður fyrirsjáanlega að mestu eins og ULTra, enda
einkar einfaldur. Helzti munurinn verður burðarþolsþörf, sem er 10 tonn ULTra en
aðeins tonn nýja kerfinu. Líklegt virðist hinsvegar að hönnun stöpla ráðist meira af
kröfunni um að þeir þoli að þung bifreið aki þá, sem er venjulega sett upp sem 1000
kN láréttur kraftur, sem þýðir að stálsúlan sem er 50 sm þvermál þyrfti að vera
steypufyllt.

4.6 Stöðvar 
Samanborið við hönnun stöðva öðrum sporbílakerfishönnunum er ekki vafi því að
hún er vel af hendi leyst ULTra-kerfinu. Afköst eru fullnægjandi miðað við kröfur
notkunarsviðsins og fyrirferð lítil. Reyndar er eftirtektarvert að þær eru hannaðar svo
að segja alveg eins og sést Mynd 9.

En eins og fram kom kaflanum undan eru þarfir borgarkerfis að ýmsu leyti
ólíkar. Krafan um tvístefnu tvöfaldar ekki aðeins brautir, heldur einnig stöðvar, að því
gefnu að bannað verði að stíga yfir brautir til að komast að farartækjum sem fara til
vinstri séð frá farþeganum. Þó 20 m2 flatarmál stöðvar sé ekki mikið, kæmist slík stöð
einföld óvíða fyrir borg og alls ekki tvöföld enda væri hún þá a.m.k. 40 m2

Rétt er að athuga hvort og þá hversu oft hafa þarf stöðvar brautum sem liggja
um venjulegar götur. Það fer bæði eftir gerð viðkomandi borgar og því með hversu
löngu millibili ákveðið er að hafa stöðvar. Sjá nánar um þetta kafla 1.5. Til að þjón-
ustustig sé hátt, en samt ekki offjárfesting, hníga rök að því gisinni borg borð við
Reykjavík að hafa þær með u.þ.b. 500 millibili. Sjá kafla 7. Það er nógu lítið til að
einhverjar stöðvar þurfa að vera brautum sem liggja um venjulegar götur. Sé gert
ráð fyrir að þær séu breiðar auk gangstétta má stöðin heild vart vera breiðari en

sem þýðir að hvor hluti stöðvar (sitt hvorrar akstursstefnu) má ekki vera breiðari
en 4,5 m, að stæðinu og akrein brautarinnar meðtöldum.
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4.6.1 Einföld stöð 
Þetta kallar einföldun stöðva niður einhverskonar lágmark, sem er útskot fyrir eitt
farartæki og pallur með plássi fyrir fáeinar manneskjur og farangur þeirra, sitt fyrir
hvora akstursstefnu, með tröppum niður jörð, sem einfaldast er að hafa formi
stálstiga. Slíka stöð mætti hafa nokkurnveginn hvar sem braut liggur. Hönnunarút-
færslu þessum grunni má sjá Mynd 31 og Mynd 32. Ef summa flatarmáls pallanna
sitt hvoru megin er tekin sem stærð stöðvarinnar er hún m2 Næsta eining gæti
einnig verið stöðvareining og væri bil milli stöðva þá aðeins 36 m. Slíks stöðvaþétt-
leika verður varla nokkursstaðar þörf en þó er gagnlegt að hann sé tæknilega mögu-
legur, enda tryggir það að ef rýmd þeirra stöðva sem fyrir eru kerfi nægir ekki, má
alltaf fjölga stöðvum með viðráðanlegum tilkostnaði. Við það hækkar þjónustustig
verulega, enda eykst bæði rýmd og þéttleiki stöðva. Af þessari ástæðu má ætla að hin
einfalda stöð sem hér er rætt um verði algengasta tegund stöðvar.
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Mynd 31: Einföld stöð léttsporbílakerfi yfir mjórri götu, þrívíddarhönnunarteikning.
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Mynd 32: Einföld stöð léttsporbílakerfi. Stækkað smáatriði frá Mynd 31.
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Mynd 33: Stöð fyrir mikla umferð (fjölstöð) yfir venjulegri götu, þrívíddarhönnunarteikning.
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4.6.2 Fjölstöð 
Svipað og ULTra má svara þörf fyrir meiri afköst með því að hafa stöðvar stærri. Sjá
Mynd 33. slíkum „fjölstöðvum“ eru, sama hátt og ULTra, það nauðsynlega af-
kastaskilyrði uppfyllt að ferð hvers sporbíls er óháð ferð annarra. Sé beygjuradíus
nógu lítill (sjá kafla 3.3) er nóg að hafa tæplega bil milli sporbíla stöð til að þeir
geti komið og farið óháð hver öðrum. Mynd 33 er gert ráð fyrir að sporbílar kom-
ist fyrir einu fyrir hvora akstursstefnu og er bilið milli þeirra þá 1,8 m. Það gefur
með einföldum reikningi stöðvarrýmd 2.160 farþ./klst. miðað við sömu forsendur og
að framan (borttfararfarþegar; summa komu- og brottfararfarþega er tvöföld). Lengd
stöðvarinnar Mynd 33 er 20,2 og breidd 8,4 sem gerir flatarmál 169,7 m2 Veg-
hæð er 4,9 og heildarhæð 6,2 m. Breidd götunnar er 6,1 og hvorrar gangstéttar
2,0 m. Þetta gefur lágmarksbreidd þar sem fjölstöð kemst fyrir en augljóslega er
vandræðalaust að hafa stöðina breiðari ef breidd götunnar undir býður upp það.

hönnuninni Mynd 31 og Mynd 33 liggur brautarpallurinn 15 sm lægra en
stæðið og brautin. Þetta er til þess að inn- og útstig sé auðveldara ljósi þess að sæti
farartækisins liggur neðar en almennt gerist bílum. Ástæða þess er þörfin fyrir að
hafa lágan þyngdarpunkt, sjá kafla 5.4.

Ekki er almennt eftirsóknarvert að stöð liggi yfir götu eins og sýnt er Mynd 33
vegna hættu því að fleira en vatn eða snjór detti niður um grindarnar bílana. Eigi
að síður er þetta heppilegur möguleiki eins og greint er frá að framan, enda getur það
skipt sköpum um hvort hægt er að hafa stöð þar sem pláss er lítið. Þar sem pláss er
meira, verða stöðvar borð við þá Mynd 33 hafðar yfir auðu landi.

Vitaskuld er ekkert því til fyrirstöðu að byggja yfir báðar framangreindar gerðir
stöðva þannig að þær líkist þá meira járnbrautarstöðvum eða a.m.k. strætóskýlum.
Það eykur hinsvegar kostnaðinn. Samanburður við bílaumferð er hér viðeigandi. Flest
bílastæði eru undir berum himni. Bílskýli og -skúrar eru til, en miklu dýrari. Miðað við
að biðtími sporbílakerfi sé eins og haldið er fram, hálf mínúta eða minna, virðist ekki
brýn þörf fyrir veðravörn.

4.7 Brautagerðir 
Fram kemur Viðauka A.4.1 að vegna þess hve aðstæður eru þröngar Heathrow-
flugvelli þurfti umtalsverða sérsmíði fyrir ULTra-brautina. En jafnvel þótt gera megi
ráð fyrir að sporbílakerfi sé reist gisinni borg þar sem aðstæður eru tiltölulega frjáls-
ar þannig að beita má meiri stöðlun, þarf samt umtalsverðan fjölda einingagerða og
kemur þar þrennt til: beygjur, halli og brautamót.

4.7.1 Beygjuradíusar 
Æskilegt er að beygjuradíusar séu nógu stórir til að ekki þurfi að hægja farartækj-
unum. Með því sparast bæði tími og orka sem ella fer að hemla þeim og hraða aftur.

Jafnframt má ætla að brautir skiptist hraðaflokka. Nærtæk skipting er einn
flokkur með 10 m/s hraða (íbúðarhverfi) og annar með 15 m/s (safn- og
stofnbrautir).

Til að fá út beygjuradíus þarf eina forsendu viðbót, sem er gildi mestu sam-
þykktrar þverhröðunar. því efni er gjarnan miðað við 0,25 sem hæsta gildi sem
ekki veldur óþægindum eða sama og gildir fyrir línulega hröðun, sjá t.d. (MacDonald
2009). Beygjuradíus er gefinn með:



77

=

sem gefur fyrir flokkana tvo upplýsingarnar Tafla 9. Þar er jafnframt gefin lengd
beygjureinarinnar með þeirri einföldun að hún sé fjórðungur úr hring. raun verða
beygjureinar nokkru lengri. fjórða dálki er fjöldi brautaeininga sem beygjureinin er
gerð úr miðað við að hver sé ekki lengri en 18 (nálgaður að næstu hærri heilu tölu).

Tafla 9: Beygjuradíus sem fall af hraða
v [m/s] [m] [m] n

10 40 62,8 4
15 90 141,4 8

Mynd 34 sýnir beygju með 40 beygjuradíus sem skipt er einingar. Ef hver eining
er höfð bein, verður breiddin, eins og sjá má, 2,75 m. Það er vandræðalaus breikkun
frá m. Rétt er að ítreka að sú forsenda að beygjan sé hluti úr hring vanmetur
raunverulega lengd beygjunnar, sem aftur þýðir að raun væru notaðar fleiri einingar
og breiddin yrði nokkru minni.

Mynd 34: Beygja með 40 beygjuradíus skipt fjórar einingar.

Stærri talan, 90 m, er allstór beygjuradíus og er nokkuð víst að ekki sé allsstaðar
pláss fyrir svo langar beygjureinar. Athugað skyldi þó að beygjuradíus er ekki sýnileg
stærð. Mesta fjarlægð frá brautamótum að beygjurein er ( 2 1) 0,41·r sem gerir

þessu tilviki 37,3 m.
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Þrjár leiðir eru færar til að minnka þennan beygjuradíus og gera þannig brauta-
mót fyrirferðarminni:

1) Nota má skarpari hliðarhröðun. Með m/s2 er beygjuradíus 45 m. Með vand-
legu vali legu brauta verður vonandi hægt að komast hjá því að hafa margar svo
skarpar beygjur, en möguleikinn getur verið gagnlegur. Ekki er vafi því að léttspor-
bílakerfi er þetta hægt og hjálpar því efni að farartækin eru einbreið; hanna má
sætin þannig að þau veiti góðan hliðarstuðning. Sjá nánari greiningu kafla 5.4.2.

2) Láta má beygjureinarnar halla móti beygjunni. Sjá kafla 5.4.2. Samsvari hall-
inn hliðarhröðuninni nákvæmlega, má hafa hana umtalsvert hærri en ella þar eð
farþeginn skynjar engann hliðarkraft, aðeins sterkari þyngdarkraft en venjulega.
Beygjuna má þá hafa sem því nemur krappari. Þessi leið er heppilegri en sú lið 1).

3) Nota má sömu aðferð og bílar nota, þ.e. draga úr ferð beygjum. Vegna þess að
þetta eykur bæði orkunotkun og tímatap verður reynt að forðast þetta nema þar sem
plássleysi gerir aðrar leiðir ófærar.

4.7.2 Sveigjur í lóðplani 
Sú staðreynd að sporbílabraut er upphækkuð gerir að verkum að minniháttar mis-
hæðir hafa ekki áhrif brautina. Þar sem mishæðir eru meiri þarf brautin hins vegar
að laga sig að þeim með brekkum. Þar sem brekka er verulega lengri en ein eining
þarf þetta ekki að hafa mikil áhrif einingagerðir, því leggja má brautina „beint“ eftir
brekkunni. Annarsstaðar þarf að sveigja brautina kúpt eða íhvolft og þarf framboð
staðlaðra eininga að taka mið af því með því að bjóða upp nokkra flokka brauta
sveigðra lóðplani.

Flóknast verður það þar sem brautir eru sveigðar bæði lá- og lóðplani og þyrfti
trúlega að grípa til sérsmíði mörgum slíkum tilvikum.

4.7.3 Brautamót 
Þriðja tegund tiltölulega flókinnar smíði er þar sem brautir mætast. Nærtækt er að
nýta þá staðreynd að sporbílabrautir eru hvort eð er upphækkaðar með því að hafa
brautamót mislæg. Eigi að síður þarf að tengja afreinar, mögulega með smárafyrir-
komulagi líkt og gerist stærstu mislægu gatnamótum fyrir bíla.

Þar sem hallandi vegur mætir öðrum láréttum, er algengast að gatnamótin séu
látin vera nálægt því lárétt sem þýðir að hallandi vegurinn verður mishæðóttur.

4.7.4 Niðurstaða 
Allar ofangreindar kröfur kalla að framboð brautaeiningaflokka sporbílakerfi fyrir
borg verði sennilega ekki mikið minna en ULTra-kerfinu. Sérsmíði eininga þarf að
vera skilvirk. Verði einingar alfarið úr stáli, eins og hér er lagt til, hefur það talsverðan
kost þessu tilliti því þá þarf aðeins að sníða og sjóða stáleiningar en ekki einnig
steinsteyptar. Möguleikar sjálfvirkni með þjörkum eru þá meiri og afgreiðsluhraði
trúlega einnig.

4.8 Viðsnúningur 
Ekki verður mögulegt að snúa léttsporbíl við venjulegri braut. Með því að hann hafi
sæmilega lítinn beygjuradíus verður það hinsvegar hægt öllum stöðvum. Þar með
þarf léttsporbíll aldrei að ferðast lengra en millibilið milli stöðva (e.t.v. 500 m) eftir að



79

farþegi hefur ákveðið að snúa við. reynd væri sennilega forðazt að láta léttsporbíla
snúa við, heldur farþeginn frekar beðinn að færa sig yfir hinn hluta stöðvarinnar og
taka annan bíl hina áttina, ef einhver er til staðar.

4.9 Verð 

4.9.1 Aðferð 
Illmögulegt er að meta beint kostnað við byggingu nýrrar hönnunar nýrrar tegundar
kerfis eins og þess sem hér er rætt um. Að vísu má finna verð yfir íhluti brauta, enda
flestir þeirra staðlaðir stálhlutir, meta kostnað við samsetningu þeirra og leggja
saman. Eins má fara að við farartækin. Vitað er hinsvegar að talan sem út úr slíkum
reikningi kemur endurspeglar ekki raunverulegan kostnað fullbúins kerfis með
fullþróaðri sjálfstýringu, vottuðum öryggisbúnaði, tryggingum o.s.frv. Til að fá
raunsærra mat verður því farin eftirfarandi leið: Kostnaður ULTra-kerfisins er tekinn
sem viðmið. Er það valið bæði vegna þess að það líkist hinu nýja kerfi mest og vegna
þess að meira er að marka kostnaðartölur kerfis sem hefur verið byggt en hugmynda
að fyrirhuguðum kerfum. Síðan er lagt mat líkleg frávik kostnaðar
léttsporbílakerfisins frá ULTra-kerfinu.

Viðauka A.4.4 kemur fram að heildarkostnaður ULTra-kerfisins Heathrow-flug-
velli, að meðtöldum kostnaði við stöðvar, farartæki, stjórnkerfi o.fl., er 20 M£ eða 6,3
M€/km einstefnubrautar.

Greina má sjö frávik léttsporbílakerfisins:

1. Brautirnar eru helmingi mjórri, sjá kafla 4.1.2.
2. Stálmagn brautanna er 43% minna.
3. Ekki eru neinir steypuplankar eins og ULTra-kerfinu, sjá kafla 4.1.4.
4. Stöðvar léttsporbílakerfisins eru sérstaklega einfaldar.
5. Farartæki léttsporbílakerfisins eru miklu minni og fjórfalt léttari (tóm) en

ULTra.
6. Hér er um að ræða borgarkerfi með mun lengra brautaneti sem er sennilega

einfaldara að leggja.
7. Nýja kerfið er tæknilega að flestu leyti eins og kerfi sem þegar er til, en frávikin

eru nægjanlega stór til að gera þarf ráð fyrir vissum hönnunar- og þróunar-
kostnaði.

Til þess að hægt sé að meta hversu mikill sparnaður hlýzt af ofangreindum frá-
vikum þarf að vita skiptingu heildarkostnaðar brautir, farartæki, stjórnkerfi o.s.frv.
Ef gera þetta af nákvæmni þarf að vita frekari sundurliðun, svo sem hvernig kostn-
aður við brautir skiptist eftir brautaeiningum, stöplum, stöðvum o.s.frv. fjarveru
upplýsinga um slíka sundurliðun ULTra-kerfinu verður notazt við skiptinguna
Töflu 1.

Hér verða fyrstu fimm liðir upptalningarinnar skoðaðir nánar. Hinn sjötti var
skoðaður kafla 3.18. Kostnaður léttsporbílakerfisins verður svo metinn heild kafla
6.2.
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4.9.2 Breidd brauta 
Auðvelt er að meta þennan þátt vegna þess að tvístefnubraut léttsporbílakerfisins er
jafnbreið og einstefnubraut ULTra-kerfisins. Áður en tillit er tekið til annarra þátta
skal því gert ráð fyrir að léttsporbílabraut kosti það sama og ULTra-einstefnubraut
eða 6,3 M€/km.

4.9.3 Stálmagn 
kafla 4.1.7 kemur fram að stálmagn lengdareiningu léttsporbílakerfinu er 160

kg/m. Það gerir hlutfallslegan kostnað vegna stáls 160/280 57%. Til að meta hvað
þetta leiðir til mikillar heildarkostnaðarminnkunar brauta þarf að gefa sér
kostnaðarhlutföll stáls, steypu og vinnu. Gerum ráð fyrir að þau séu 40%, 30% og
30%. Sé miðað við Töflu 1, liggja 74,1% kostnaðarins við sporbílakerfi brautunum.
Það þýðir að léttsporbílakerfi er stálkostnaður sem hlutfall heildarkostnaðar ULTra-
kerfisins 0,741·0,4·0,57 0,169 eða 17%.

4.9.4 Steypuplankar 
Massahlutföll ULTra-brauta með og án steypuplanka eru 485/280 (sjá Viðauka A.4.1),
þ.e. steypan bætir 205 kg/m við einingu sem ella vegur 280 kg/m eða 73%.
Hráefnisverð steinsteypu er lágt samanborið við stál en vinnslukostnaður hinsvegar
mikill því steypa þarf hvern planka móti sem oft þarf að sérsmíða. Steypukostnaður
léttsporbílakerfis sem hlutfall heildarkostnaðar ULTra er 0,741·0,3·0 0%.

4.9.5 Vinna 
varúðarskyni skal reiknað með að jafnmikil vinna lengdareiningu sé við byggingu

léttsporbílakerfisins og ULTra-kerfisins. Þessi þáttur kostar því, sem hlutfall af
kostnaði ULTra, 0,741·0,3·1 0,222 eða 22%.

4.9.6 Stöðvar 
Erfitt er að áætla kostnað við gerð stöðva eins og þeirra sem lýst er kafla 4.6.
Samanburður við stöðvar ULTra-kerfisins leiðir þó ljós sparnað nokkrum atriðum,
einkum þaki, veggjum og rafeindabúnaði. Gróf áætlun er að einföld stöð nýja kerfinu
verði 50% ódýrari en svk. ytri stöð ULTra. Samkvæmt Töflu liggja 14,7%
kostnaðar kerfisins stöðvum. Það gerir 0,147·0,5 0,0735 eða 7%.

4.9.7 Borgarkerfi 
Brautalengd ULTra-kerfisins Heathrow-flugvelli er 3,8 km en nothæft brautanet
höfuðborgarsvæðinu Íslandi er ekki undir 125 km að lengd, sjá kafla 7. Munurinn er
u.þ.b. 25-faldur. Af því ætti að skapast umtalsvert stærðarhagræði. Einnig virðist ljóst
að auðveldara verði að koma brautunum fyrir höfuðborgarsvæðinu en við hinar
þröngu aðstæður Heathrow-flugvelli. Þessa þætti er erfitt að meta af nákvæmni til
fjár en hér skal gerð sú varlega áætlun að þeir feli sér 20% sparnað lengdareiningu.

4.9.8 Rannsóknir og þróun 
Erfitt er að áætla kostnað þeirra rannsókna og þróunar sem þurfa að fara fram áður
en hægt verður að byggja léttsporbílakerfi. Til einföldunar skal hér gert ráð fyrir að
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þessi kostnaður verði svipaður og sparnaðurinn sem felst borgarkerfi (lið 4.9.7)
þannig að þessir tveir liðir jafnist út.
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5  Eðlisfræði léttsporbílakerfis 
5.1 Aflþörf léttsporbíls 

þessum undirkafla verður aflþörf léttsporbíls greind eðlisfræðilega og stærð þátta
hennar metnir eftir beztu heimildum. Aftast honum verður niðurstaðan borin saman
við eina af fáum tiltækum heimildum um aflþörf sporbíla.

Farartæki ferð þarf afl til hröðunar (aukningar hreyfiorku), klifurs (aukningar
stöðuorku), að yfirvinna viðnám og upphitunar. Þrem fyrstnefndu þáttunum er sinnt
með vélinni og verða þeir því skoðaðir þessum undirkafla en upphitun má sinna með
einfaldri umbreytingu raforku varma og verður hún skoðuð kafla 5.3.1.

5.1.1 Hröðunarafl 
Hreyfiorku léttsporbíls sem fall af hraða miðað við 200 kg massa má sjá Töflu 10.

Tafla 10: Hreyfiorka 200 kg hlutar sem fall af hraða

[m/s] [km/klst] [kJ]
5 18 2,5

7,5 27 5,6
10 36 10,0

12,5 45 15,6
15 54 22,5

Hröðun krefst afls sem nemur aukningu hreyfiorku hans. „Hröðunarafl“ skilgrein-
ist þannig sem tímaafleiða hreyfiorku:

hröðun = = 2 =

þar sem er hröðun. Með innsetningu = fæst hröðun = sem er formúlan
fyrir vinnu.

5.1.2 Klifurafl 
Þegar hlutur hækkar þyngdarsviði, eykst stöðuorka hans. Henni er lýst svo:

=

þar sem er þyngdarhröðun (við yfirborð jarðar 9,8 m/s2 og hæð yfir sjávarmáli.
„Klifurafl“ skilgreinist þannig sem tímaafleiða stöðuorku:

klifur = ( ) = .
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Almennt eiga ferðalög sér stað halla með láréttan ( -) þátt og lóðréttan ( -) þátt.
Skipting hraðans og -þætti lýtur reglu Pýþagórasar: = + þar sem er
hraði eftir brautinni, er láréttur hraði og lóðréttur. Því má skrifa hraða -átt
sem fall af hraða almenna átt: = sin þar sem er hornið sem brautin myndar
við lárétta línu. Það gefur:

klifur = sin

5.1.3 Viðnámsafl 
Farartæki hjólum verður fyrir viðnámi aflrás og loftviðnámi.

Fyrrnefnda tegundin felur sér núningsviðnám drifbúnaði og hjólalegum og
hitun dekkjahliða vegna eftirgefanleika þeirra. bílum vegur hitun dekkjanna yfirleitt
langþyngst af þessum þáttum. Bæði hún og tap hjólalegum virka sem fastur við-
námskraftur hlutfalli við massa og valda því afltapi hlutfalli við hraða (Patterson
1995).

Loftviðnám stafar aðallega af línulegri hreyfingu farartækisins gegnum loftið en
að litlu leyti einnig af sérstökum áhrifum af snúningi hjólanna. Loftviðnámskrafti er
lýst með þessari jöfnu, gjarnan kenndri við Prandtl:

 =
1
2

(1.3) 

þar sem er eðlismassi vökvans sem ferðazt er um. Fyrir andrúmsloft gildir

= 1,2 ,

þar sem er hæð frá sjávarmáli km. Við sjávarmál þýðir þetta = 1,2 kg/m3 sem
verður miðað við hér þó hæð sé almennt > 0 sem þýðir að þetta er varkár viðmiðun.
Viðnámsstuðullinn ræðst af lögun hlutarins, táknar þverskurðarflatarmál hans
og hraða hans gegnum loftið. Jafna (1.3) er tilraunaregla sem gildir ekki við allar
kringumstæður en felur sér góða nálgun fyrir farartæki hjólum ferð gegnum loft.

Aflið sem beita þarf til að yfirvinna viðnámið jöfnu (1.3) er = þar sem
er hraði hlutarins miðað við jörð, þ.e.:

 
loftviðnám =

1
2

(1.4) 

Áhrif vindhraða má sjá af jöfnu (1.4). logni er = og viðnám = /2 Sé
mótvindur en farartækið kyrrstætt, klýfur það loftið með hraða vindsins en þarf samt
(augljóslega) ekkert afl. hinn bóginn, ef farartækið hefur meðvind sem er jafn-
sterkur hraða þess, er = 0 þannig að = 0 Vindstyrkur getur, ekki sízt norð-
lægum slóðum, orðið sambærilegur við hraða farartækis. Áhrif vinds eru því þau að
meira vélarafls er þörf en ella. Til einföldunar fyrir útreikninga má setja =

Heildaraflið vegna allra gerða viðnáms lítur þá svo út (Patterson 1995):

 
viðnám = + +

1
2

(1.5) 
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Fyrsti liður jöfnu (1.5) endurspeglar aflrásartap, sá næsti loftviðnám af snúningi hjóla
og sá síðasti almennt loftviðnám. Tveir fyrri liðirnir eru sérlega litlir léttsporbíla-
kerfi. Þó ekki sé talið raunhæft að hafa hjól léttsporbíla úr gegnheilu gúmmíi eins og
fram kemur kafla 3.3, gerir bæði sléttleiki brautanna og smæð dekkjanna að verkum
að dekkjahitatap er mun minna þeim en bíldekkjum. Loftviðnám hjóla léttsporbíls
verður einnig lítið vegna þess hversu mjó þau eru.

Tafla 11: Stuðlar jöfnu (5.3). Eftir (Patterson 1995).
Tákn Merking Metið gildi Eining

heildarmassi 200 kg
viðnámsstuðull aflrásar 0,02 s/(kg m)
fjöldi hjóla 4
loftviðnámsstuðull hjóla 0,02 s2/m2

eðlismassi lofts 1,2 kg/m3

loftviðnámsstuðull 0,15
þverskurðarflatarmál farartækis 1 m

Töflu 11 eru stuðlar jöfnu (1.5) skýrðir og metnir. Taflan er aðlöguð útfrá hliðstæðri
töflu (Patterson 1995) en þar er lýst sólarrafknúna bílnum Desert Rose sem tók þátt
kappakstri sólarrafknúinna bíla Ástralíu 1994 1995. Slíkir bílar þurfa að vera afar
nýtnir. Líkist því margt hönnun þeirra því sem sótzt er eftir fyrir léttsporbíl. Líta má
víðar um fyrirmyndir um -stuðul, t.d. til yfirbyggðra mótorhjóla. Slíkar tilraunir
hafa skilað 0,10 sem lágmarksgildi. Nýlegir fólksbílar hafa 0,30. Tilrauna-
gerðir bíla með 0,15 hafa verið smíðaðir. Desert Rose hefur 0,13. Skal miðað við

-gildi léttsporbíls 0,15.
Mynd 35 má sjá jöfnu (1.5) reiknaða fyrir hraðabilið 0-15 m/s. Töflu 12 má svo

sjá sömu upplýsingar fyrir valin hraðagildi. Gildin henni miða öll við ferð logni.

Mynd 35: Viðnámsafl léttsporbíls (jafna (1.5)), sundurliðað
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Tafla 12: Viðnámsafl léttsporbíls (jafna (1.5)) sem fall af hraða
Pviðn

[m/s] [km/klst] [kW]
5 18 0,033

10 36 0,138
15 54 0,382

Loftviðnám járnbrautarlestar er ekki miklu meira en fremsta lestarvagnsins. Fyrir
lest léttsporbíla má því góðri nálgun deila afltölurnar Töflu 12 með fjöldanum til
að fá meðalaflþörf hvers þeirra. Áhrif þessa orkusparnað verða skoðuð kafla 5.3.2.

5.1.4 Aflþörf léttsporbíls 1: Samantekt 
Heildaraflþörf farartækis vegna knúnings er summan af liðunum köflum 5.1.1, 5.1.2
og 5.1.3, þ.e.:

 tot = hröðun + klifur + viðnám

= + sin + + +
1
2

(1.6) 

Stærsti liðurinn er sá sem segir mest til um aflþörf farartækisins. Séu liðirnir skoðaðir
með þetta huga, kemur ljós eftirfarandi:

Aflið sem þarf til að yfirvinna loftviðnám logni og jafnsléttu (Pviðnám er lítið,
eins og auðveldlega má sannfæra sig um með því að spyrja hvað gerist ef ferðazt er
upp brekku mótvindi. Hinir tveir viðnámsliðirnir eru lágt hlutfall af
loftviðnámsliðnum.

Aflið sem þarf til að klifra (Pklifur getur verið mikið ef halli er umtalsverður.
Beinlínis verður eftirsóknarvert að nýta sér gott grip léttsporbílakerfinu til að leggja
brattari og þar með beinni brautir en ella þar sem það við. Hinsvegar er ekki nauð-
synlegt að farartækin hafi nógu mikið afl til að halda uppi fullum hraða öllum brekk-
um. Að því gefnu að ekki sé verulegur mismunur aflþéttleika (afli deilt með massa)
milli farartækja má láta alla hægja jafnmikið sér og þar með veldur hallinn ekki um-
ferðartruflunum.

Hröðunarliðurinn gerir mestar kröfur. Sjá nánar kafla 5.2. Þar kemur fram að
léttsporbílarnir þurfa að hafa kW jafnaðarafl til að hröðun geti verið 2,5 m/s frá
upphafi til enda hraðaaukningar, sem er afar æskilegt til að hröðunarvegalengd og
þar með stærð stöðva sé lágmörkuð. Fá má kW rafhreyfla sem eru hvorki óhóflega
þungir né dýrir. Það skal því hér valið sem viðmiðunargildi afls.

5.1.5 Aflþörf léttsporbíls 2: SIKA 2008 
(SIKA 2008) er að finna mat aflþörf sporbíla. einfaldaðri mynd er niðurstaðan að

til knúnings þurfi þeir 110 Wh/km eða 0,396 kJ/m. Það gerir miðað við 15 m/s hraða
= 0,396 kJ/m·15 m/s 5,9 kW. Farartækin sem eru þessum reikningi til fyrir-

myndar eru farartækin ULTra og 2getthere sporbílakerfunum. Þau eru allt að sjöfalt
þyngri en léttsporbíll, minna straumlínulöguð og hafa nálega tvöfalt þverskurðar-
flatarmál. Léttsporbíll eyddi því varla nema þriðjungi þessa afls eða kW. Það er mun
meira en aflið sem reiknað var út að framan að þyrfti til að yfirvinna loftviðnám
jafnsléttu logni. En við það bætist afl til hröðunar og upphitunar, sem minnkar
muninn. Aðeins verður komizt að raunverulegu gildi með prófunum.
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(SIKA 2008) kemur fram að heildarorkunotkun sporbíls geti verið nálega hálfu
(50%) meiri en orkunotkun hreyfilsins vegna þarfarinnar fyrir upphitun. Vegna mik-
illar nýtni rafhreyfla er ekki talið að hægt sé að nýta afgangsvarma frá hreyfli, heldur
er gert ráð fyrir upphitun með beinni breytingu raforku varma. Athugunin er gerð
Svíþjóð þar sem vetrarhiti er lægri en Reykjavík og er hún því athyglisverð að þessu
leyti. Um leið er nefnt að einnig sé möguleiki notkun varmadælu sem gefi kost
hitun vetrum og loftkælingu sumrum með mun meiri nýtni.

5.2 Hröðunartímar og -vegalengdir 
Um tvennskonar hröðun er að ræða: þegar tekið er af stað (hraðaaukning) og hemlað
(hraðaminnkun). Einfaldara er að reikna hemlunarvegalengd en hröðunarvegalengd
þar eð miða má við að hemlun eigi sér stað við fastan kraft. Sé farartækið knúið með
samfasarafhreyfli má hinsvegar gera ráð fyrir að hröðunarferill þess sé eins og sjá má

Mynd 11, þar sem hröðunin sér stað undir föstum krafti aðeins allrafyrstu
sekúndurnar. skyni lágmörkunar hröðunarvegalengdar er slíkur ferill ekki
ákjósanlegur, heldur þarf hraðaaukning að eiga sér stað við mestu samþykktu hröðun
eins lengi og hún stendur. Hér verður því fyrst skoðuð hraðaminnkun (hemlun) og
síðan skoðuð hvaða skilyrði rafhreyfillinn þarf að uppfylla til að hraðaaukning geti
farið fram með sama hætti, þ.e. farartækinu sé hraðað með hámarkshröðun allan
tímann.

5.2.1 Hraðaminnkun 
Fyrir hraðabreytingu sem sér stað undir föstum krafti, það er fastri hröðun, gildir:

 
= ; = 2

(1.7) 

þar sem er lokahraði, upphafshraði, hemlunarhröðun, s vegalengd og fastinn
stafar af því að meðalhraði er helmingur af fullum hraða. Fyrir almenna hemlun (ekki
neyðarhemlun eins og miðað er við kafla 6.2), má setja 2,5 m/s. Það þýðir fyrir
hemlun úr 15 m/s t og s 45 m.

5.2.2 Hraðaaukning 
Til þess að hraðaaukning valdi ekki farþegum óþægindum telst hún þurfa að hafa
sama tölugildi og hraðaminnkun, þ.e. 2,5 m/s2 Hugsa má sér fleiri en eina leið til þess
að uppfylla áðurnefnda kröfu um að hraðaaukning fari fram með fastri hröðun allan
tímann. Ein er sú að stilla gírhlutfallið þannig að svæði fastrar hröðunar Mynd 11
nái alla leið upp að fullum hraða, hér 15 m/s. Aflið sem þetta útheimtir er:

 
= =

200 kg 2,5 m/s 15 m/s
0,9 = 8,3 kW (1.8) 

Hreyfill með skráð afl kW getur keyrt með 10-15 kW afli 60-90 s, sjá t.d. (Husain
2003). Það þýðir að þó raunhæfum vikmörkum upp við sé bætt við niðurstöðu-
töluna jöfnu (1.8), ætti það afl að duga. Tíminn og vegalengdin sem hröðunin tekur
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eru þá þau sömu og fyrir hemlun (kafli 5.2.1) eða og 45 m. Sá tími er mikið innan
við nefnd öryggismörk yfirstraums (60 90 s). 

5.3 Orkukennistærðir 

5.3.1 Varmi frá hreyfli 
Um varmaframleiðslu rafhreyfils gildir:

= tot mech =
1

1 mech

Fyrir samskonar ferðalag og kafla 5.3.2 gerir það:

=
1

0,9 1 mech = 0,11 0,38 kW = 0,04 kW.

Sé gert ráð fyrir að meðalhraði ferðalagsins sé 15 m/s er ferðatíminn 333 s. Orkan er
þá:

= 0,04 kW 333 s = 13 kJ.

Reiknum hve mikið það geti hækkað lofthita. Eðlisvarmi andrúmslofts er = 0,72
kJ/(kg°C). Rúmmál rýmisins sem hita þarf er 2 m massinn = = 2 m
1,3 kg/m = 2,6 kg og hitabreytingin:

= =
13 kJ

2,6 kg 0,72 kJ/kg°C = 6,9°C.

Fljótt litið er það nothæf hækkun. Tvennt ber þó að athuga. 1) Varminn fæst ekki
allur fyrr en er ferð lýkur. 2) Almennt er ekki hægt að gera ráð fyrir að hann nýtist
allur. Þar sem ferðin þessu tiltekna dæmi (vegalengd meðalbílferðar
höfuðborgarsvæðinu) tekur aðeins mín 33 er þörf fyrir hitun að vísu ekki brýn.

Önnur spurning er hvort varmi frá hreyflinum nægi til að vega upp móti kæl-
ingu, sem er ör fullum hraða ef loft er kalt. Til þess þarf einangrun að vera góð. Þá
myndi hjálpa að hafa plexíplastið farartækinu tvöfalt. Það nýttist einnig hitum ef
kæla þyrfti loftið. Slíkt hefði hins vegar för með sér kostnaðar- og þyngdaraukningu.
Þá er óvíst að slík aðgerð dygði til að minnka upphitunarþörf nægilega mikið.

Niðurstaðan er að vegna lítillar aflþarfar léttsporbíls og mikillar nýtni rafhreyfils-
ins, mun þurfa miðstöð sem leiðir til markvert meiri raforkunotkunar en ella þegar
hún er notuð. Þetta verkar til staðfestingar áðurnefndum upplýsingum (SIKA 2008).

5.3.2 Orkunotkun meðalferðar 
Skoðum orkunotkun léttsporbílakerfi km langri innanbæjarferð jafnsléttu og
logni. Gerum ráð fyrir að meðalhraðinn sé almennur ökuhraði, 15 m/s (raunverulegur
meðalhraði væri eitthvað lægri).

Þrátt fyrir það sem fram kemur kafla 3.8 um að hreyfiorku sporbíls megi
endurheimta með afturvirkri hemlun, er óvíst hve slík endurheimt getur verið mikil.



89

varúðarskyni skal því reiknað með að hreyfiorka eyðist öll við hemlun, sem þýðir að
hún reiknast með orkunotkun.2

Hreyfiorkan er

= 2 =
200 15

2 = 22,5 kJ

og viðnámsorkan:

viðnám = = =
5000 0,38 kW

15 m/s 0,9 = 140,7 kJ.

Nýtnistuðullinn er metinn sem = 0,9 sjá kafla 1.6.1. Viðnámsaflið er fengið úr
Töflu 12. Heildarorkan er sporbíll = + viðnám = 163 kJ

Færa má rök fyrir því að orkunotkun farþega sé gagnlegri stærð en orkunotkun
farartæki. Það er ekki sama stærðin vegna umferðar tómra farartækja. ULTra er

hún áætluð 20% (Ultraprt.com 2010). (I. J. Andréasson 2009) er hún áætluð 30%
almennu sporbílakerfi. Sé meðaltalið, 25%, tekið, er orkunotkun kerfisins farþega
33% meiri en ella sem gerir 217 kJ.

varúðarskyni má enn fremur gera ráð fyrir verulegri auka-orkunotkun vegna
upphitunar, sjá undirkaflann undan. Sé gert ráð fyrir 50% viðbót gerir það heildar-
orkunotkun farþega 325 kJ.

Til samanburðar má gera ráð fyrir að meðalbifreið eyði bensíns/100 km 0,4
L/5 km. Orkugeymd bensíns er 35 MJ/L. Það gerir

bíll = = 0,4 35 10 J/L = 14.000 kJ.

Þetta gerir hlutfall eyðslu sporbíls og bifreiðar:

= sporbíll

bíll
=

325 kJ
14.000 kJ = 0,023 = 2,3%.

Algeng bifreiðategund Íslandi er jeppar sem eyða 12 L/100 km. Þá fæst = 1,5%.
Eyðsluhlutfallið verður enn hagstæðara þegar léttsporbílar ferðast saman keðju.
Fyrir n fæst 1,2%.

5.3.3 Hitun hemla 
Reikna má hve mikið bremsudiskarnir hitna miðað við að farartækinu sé hemlað úr
15 m/s niður sem þýðir hreyfiorku K 22,5 kJ. Gerum ráð fyrir að samanlagður
massi allra fjögurra diska sé m kg og eðlisvarmi áls sé c 0,9 kJ/(kg·°C) og fáum:

= =
22,5 kJ

1 kg 0,9 kJ/kg°C = 25°C.

2 Hreyfiorku má einnig nýta með því að láta loftviðnámið hægja farartækinu þar til það staðnæmist. Vegna þess hve loftviðnám
minnkar skarpt með minnkuðum hraða, er þessi aðferð þó of tímafrek reynd og ekki fær niðurhalla.
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Sé hitinn upphafi 15°C, fæst lokahiti 40°C. Það er svo mikið innan við þol keramiks
(bræðslumark kringum 2000°C) að massinn kg telst þessu skyni yfirdrifinn.

5.4 Stöðugleiki 
Þyngdarpunktur bíls er fyrir ofan snertiflöt hjólanna við undirlagið. Getur hann því
oltið ef hann fær sig nógu sterkan hliðarkraft, svo sem vegna roks eða beygju sem er
of kröpp miðað við hraðann.

Taka má krappar beygjur mótorhjóli með því að halla því inn beygjuna. Það er
ekki hægt bíl. Það þýðir að sé bíll of mjór, er hann valtari en mótorhjól. Þetta er ein
ástæða fyrir því að allir bílar neytendamarkaði eru gerðir fyrir a.m.k. tvo menn hlið
við hlið og stærð þeirra að öðru leyti samræmi við það. Þar eð oftast er samt aðeins
einn maður bíl, er öryggið sem bíll veitir umfram mótorhjól keypt með gríðarlegum
umframmassa.

5.4.1 Hlutfallsleg hæð þyngdarpunkts 
Léttsporbílar eiga það sameiginlegt með mótorhjólum að vera gerðir fyrir aðeins einn
mann og vera léttir samræmi við það. En til að stöðugleiki þeirra sé tryggður má
þyngdarpunktur þeirra ekki liggja of hátt miðað við hjólhaf og hliðarkrafta
(vindkrafta og hraða beygjum). Hvaða kröfur þetta gerir til hönnunar þeirra verður
hér kannað nánar.

Mörk stöðugleika má setja upp grafískt eftirfarandi hátt: Sé þverskurðarteikn-
ingu af farartækinu dregin ör út frá þyngdarpunkti niður jörð sem táknar
þyngdarkraftinn og önnur ör lárétt út frá þyngdarpunkti sem táknar hliðarkraft, eru
mörk stöðugleika þegar örvaroddur summu kraftanna er þeim punkti þar sem ytri
jaðar dekksins snertir jörðina. Snerti oddurinn jörð fyrir utan þennan punkt, veltur
farartækið. Sé snertipunkturinn innar, er farartækið stöðugt en öryggisstuðull því
hærri sem punkturinn er nær miðju.

Hæð þyngdarpunkts stjórnar því hversu sterkan hliðarkraft farartæki þolir
eftirfarandi hátt: Ef b er hálf breidd farartækisins, h hæð þyngdarpunkts, W
þyngdarkraftur og Fmax mesti hliðarkraftur sem farartækið þolir, gildir Fmax (b/h)W
Sé rætt um hröðun, gildir aF,max (b/h)G

Hönnunarforritið gefur að þyngdarpunktur léttsporbíls er 349 mm 35 sm hæð
sem þýðir aF,max 1,14 G. Áður hefur komið fram að 0,25 sé mesta hliðarhröðun sem
léttsporbíll að þola, sem þýðir að öryggisstuðull er

= F,max =
1,14 G
0,25 G = 4,6.

Sjá Mynd 36. Þrátt fyrir að með 4,6 teljist stöðugleiki vel tryggður, þarf að hafa
huga áhrif vinds. Með því að hafa handrið lokuð og 1,2 há eru farartækin vel varin
gegn beinum áhrifum vinds. stöðvum eru handrið þó utar og verndaráhrif þeirra
minni. miklum vindi má búast við því að myndist loftiður aksturssvæðinu. Áhrif
hinnar opnu botngrindar brautanna eru þessu tilliti ekki augljós. Til að fá niður-
stöður um þetta þyrfti að framkvæma hermanir og gera tilraunir vindgöngum, sem
er fyrir utan svið þessarar ritgerðar.
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Mynd 36: Þyngdarkraftur og hliðarkraftur með = / verka léttsporbíl.

Ef niðurstaða slíkrar vinnu verður að stöðugleiki sé ekki nægjanlegur, er skilvirk
leið til að bregðast við því að lækka þyngdarpunktinn. Það mætti gera með því t.d. að
bæta við rafhlöðum eða lækka sætið. versta falli ylti farartækið en færi þó ekki langt.
Vegna hæðar handriðanna er útilokað að það færi út af brautinni. Hraði farartækisins
er aðeins u.þ.b. fjórðungur mesta hraða bíls. Ef farþeginn notar öryggisólar, er ólíklegt
að meiðsl hlytust af slíkri veltu. Við það bætist að mesti farþegafjöldi léttsporbíls er 1.
Mesta mögulega tjón vegna slíkrar veltu væri því afar lítið samanborið við samskonar
slys einkabílaumferð.

5.4.2 Beygja 
Sé farartæki með þyngd W beygt þannig að skapast miðflóttakraftur F og jafnframt
hallað inn beygjuna um arctan(W/F), verkar summa þyngdarinnar W og
miðflóttakraftsins F eftir lóðás farartækisins. Sjá Mynd 37.

Þó ekki sé nauðsynlegt að halla sporbíl beygju, skapar slíkur halli þægindi því sé
skilyrðið að framan uppfyllt, skynjar farþeginn engan hliðarkraft, heldur eingöngu
sterkari kraft „niður“ en venjulega. Æskilegt er því að byggja slíkan halla inn beygjur
léttsporbílabrauta. Fyrir því er sú forsenda til staðar að allir eru sama hraða, ólíkt
einkabílum. Þetta má gera yfirleitt þar sem sveigja er brautum og einnig miðhluta
langra beygjureina. Aðeins verður hægt að gera þetta miðhluta þeirra en ekki til
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endanna þar eð hallandi braut getur ekki skorið aðra. Þetta er þó ekki vandamál þar
eð beygjureinar eru yfirleitt hannaðar sem svokallaðar klótoíður með samfellt vax-
andi beygjuradíus úr núlli við afakstur upp að hágildi miðju beygju. Fram kom
framar að 2,5 m/s2 sé mesta hliðarhröðun sem farþegum léttsporbíla er ætlað að þola.
Þegar halli er tekinn inn myndina má auka þetta gildi. Sé það fært upp m/s2

verður skynjuð þyngd 1 + 0,5 = 1,11 þ.e. aðeins 11% meira en vanalega, sem
er vandræðalaust. Mynd 37 má sjá léttsporbíl beygt með þverhröðuninni 0,5
beygjurein sem hallar um arctan0,5 26,6°.

Mynd 37: Léttsporbíl hallar um 26,6° beygju meðan verka hann þyngdarkraftur, W, og
miðflóttakraftur, F, þar sem = / er normalkraftur: N= –(F W).
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6  Einkenni léttsporbílakerfis 
þessum kafla verða einkenni léttsporbílakerfis skoðuð út frá því sem bezt er hægt að

áætla um þau. Kaflinn er hliðstæður kafla 1, um einkenni sporbílakerfa almennt, en
hér verða aðeins þeir eiginleikar skoðaðir sem víkja einhvern hátt frá því sem þar
kemur fram.

6.1 Slysatíðni 
Ef það gengur eftir að neyðarhemlunarhröðun léttsporbílakerfi verði –10 m/s2

verður kerfið ennþá öruggara en önnur sporbílakerfi þar sem yfirleitt er gert ráð fyrir
–5 m/s2 Þetta ætti að gera umferð léttsporbíla enn öruggari en gerist öðrum
sporbílakerfum. Slysatíðni léttsporbílakerfi ætti því að vera lægsta mögulega lág-
marki og væri það takmark haft huga við allar hönnunarákvarðanir.

6.2 Kostnaður 
Hér verða teknir saman kostnaðarliðir léttsporbílakerfis, taldir sem hlutfall kostnaðar
ULTra-kerfis með einstefnu, sem reiknaðir voru út köflum 3.18 og 4.8. Sjá Töflu 13.

Tafla 13: Kostnaður léttsporbílakerfis reiknaður sem hlutföll kostnaðar einstefnu-ULTra-kerfis
Liður Hlutfall

Stálnotkun 0,17
Steypuplankar 0,00
Vinna 0,22
Stöðvar 0,07
Farartæki 0,06
Borgarkerfi -0,20
Rannsóknir og þróun 0,20
Alls 0,52

Stofnkostnaður léttsporbílakerfis er m.ö.o. metinn sem 52% af kostnaði ULTra-kerfis
eða 3,3 M€/km sem gerir 528 kr./km gengi 27/9 2011.

Fyrir 125 km brautanet gerir það 66 milljarða kr. Sé afskriftatími áætlaður 50 ár
og raunvextir 4,8% ári gerir það 3,5 milljarða kr./ári.

Þetta skyldi borið saman við kostnað ULTra-kerfis með tvöföldum brautum sem
er áætlaður 11,3 M€/km eða 226 milljarða kr. fyrir 125 km brautanet.

Rekstrarkostnað má áætla sem tvöfaldan stofnkostnað tímaeiningu, sjá Töflu 2,
sem gerir 1,06 milljarða kr./ári.

Samkvæmt Töflu má áætla slysakostnað sem 36.600 €/ár eða milljónir kr./ár.
Farþegafjölda er óhætt að áætla talsvert meiri en strætisvagna-, léttlesta- eða

jarðlestakerfum vegna mun betri þjónustuviðbragðsflýti og lægri ferðatíma. Hann
skal hér áætlaður 10% af því sem er nú bílakerfinu (á höfuðborgarsvæðinu) eða 183
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milljónir farþ·km/ár. Það má telja varlega áætlun ljósi þess að upptaka
sporbílakerfis er a.m.k. einni heimild talin líkleg til að laða að sér 25% bílaumferðar,
sjá (SIKA 2008).

Þegar kostnaður vegna tímataps farþega er metinn ber að athuga eftirfarandi:
öllum sporbílakerfum er sá eðlismunur frá einkabílakerfi að farþegarnir þurfa ekki að
aka og geta því nýtt tímann til vinnu, að því gefnu að þeir hafi vinnutækin með sér svo
sem fartölvu. léttsporbílakerfi bætist það við að farþeginn er langflestum tilvikum
einn farartækinu. Þar er því ekki um að ræða samtöl, en símtöl eru boði og verður
vandræðalaust að hringja vinnusímtöl fullum trúnaði. Af þessum ástæðum mun
ferðalangurinn eiga auðveldara með að einbeita sér að vinnu meðan ferðalagi
stendur en farartækjum annarra samgönguhátta. Þar sem hér er um nýtt kerfi að
ræða þykir þó varlegt að láta áhrif þessa koma ljós og reikna ekki með þeim bili. Því
skal vinnutap vegna varins tíma farþega léttsporbílakerfi metið sem það sama og
lestakerfum eða 1/6 af tímakaupi. Það gerir [186 farþ·km/ár]/[54 km/klst] 3,44

farþ.·klst/ár. Það gefur kostnað [3,44 farþ.·klst/ár]·[2.614 kr./klst.]/6 1.499
kr./ári.

Það gerir beinan kostnað 3,5 1,1 0,006 4,6 milljarðar kr./ári eða 25 kr./
farþ·km og með tímatapi 1,5 6,1 milljarðar kr./ári eða 33 kr./farþ·km.

Til samanburðar má hafa að heildarkostnaður við rekstur Strætó bs. er 3,9
milljarðar kr./ári, tímatap farþega ekki talið með. Það þýðir þá óvæntu niðurstöðu að
byggja má og reka léttsporbílakerfi fyrir litlu hærri upphæð en er nú varið til almenn-
ingssamgangna höfuðborgarsvæðinu eða 4,6 milljarða samanborið við 3,9.

6.3 Rýmd brauta 
því að hanna farartæki sporbílakerfis fyrir einn mann felst viðurkenning þeim

veruleika að það er algengasta setning einkabíla. Þrátt fyrir það eru þrír möguleikar
setningu léttsporbílakerfi. Þegar einn maður er farartækinu gildir f 1. Þegar það
ferðast mannlaust til að jafna út sveiflur framboði er f 0. Þegar tvímennt er, er f 2.

kafla 5.3.2 er miðað við að tíðni þess að léttsporbíll ferðist tómur sé 25%. fjarveru
tilraunagagna má gera ráð fyrir að tvímennt verði léttsporbíl álíka oft og bílum eða

20% tilvika. Það gerir meðalsetningu f 1,2·0,75 0,9.
kafla 1.3 kom fram að sporbílakerfi hafa annaðhvort lágan hraða eða litla rýmd (í

nokkurri einföldun), nánar tiltekið er rýmdin sambærileg við götu ef hraðinn er
sæmilegur. Ástæða þess að afköstin minnka með hraða er krafan um öruggt stöðv-
unarforskot, sem eykst línulega með hraða. Tveir möguleikar eru þó því að auka
afköst frá því sem þar kemur fram.

Fyrri möguleikinn er fjöldi sporbíla keðju n kafla 3.14 kemur fram að
keðjumyndun telst fræðunum vera vandkvæðum bundin. Hér skal eigi að síður gert
ráð fyrir henni. Möguleikinn er ótvírætt raunhæfur séu keðjur eingöngu myndaðar
stöðvum, þegar öll farartækin keðjunni eru kyrrstæð nema það sem er að slást
hópinn. Þetta gæti einkum átt sér stað þegar t.d. hópur fólks kemur stöðina sem
ætlar að ferðast saman til sameiginlegs ákvörðunarstaðar. Við skulum kanna áhrif
slíkrar keðjumyndunar rýmd. Hún lítur svo út:

= =
+ +
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miðað við sömu skilgreiningu h og jöfnu (1.1) að því frátöldu að hér kemur lengd
keðju L0n stað L0 en hér gildir L0 m. Neyðarhemlunarhröðunin er a 10 ms-1

með rökum sem fram komu kafla 3.6. Stuðlarnir tc og k eru eins. Erfitt er að meta
hver yrði algeng lengd keðja, en fyrir rýmdarreikninga má reikna með að
keðjumyndun sé reglan sem skal hér sett n 2. Möguleikar að tengja tvo ókunnuga
ferðalanga sem eru sömu leið, saman keðju eru ósambærilega betri en að fá tvo
ókunnuga til að ferðast saman farartæki sem að vera einkafarartæki. Fæst þá rýmd
sem fall af hraða, sjá Mynd 38.

Mynd 38: Rýmd léttsporbílakerfis (jafna 6.1) sem fall af hraða miðað við n 2, f 0,9, L0 m, tc
0,12 s, k og a 10 m/s2 Samtala beggja akstursstefna.

Töflu 14 má sjá rýmd léttsporbílakerfi við þrjú hraðagildi.

Tafla 14: Rýmd léttsporbílakerfis (jafna 6.1) við þrjú hraðagildi.
Hraði
[m/s]

Rýmd (ein átt)
[farþ/klst]

Rýmd (báðar áttir)
[farþ/klst]

10 4.263 8.526
15 3.435 6.869
20 2.793 5.586

Við v 15 m/s er rýmdin 6.869 farþegar/klst fyrir tvöfalda línu eða 3,0-föld við
almenna sporbílatilvikið (sjá samanburð við kafla 1.4.7) og þá af rýmd léttlestar
með 100-falt þyngri vögnum. Af þessu sést að jafnvel hófleg keðjumyndun og aukin
hemlunarhröðun skila miklu aukinni rýmd.

Einnig má reikna rýmd sem fall af keðjulengd fyrir gefin hraðagildi sem hér skulu
valin 10 og 15 m/s. Sjá Mynd 39 og Mynd 40.
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Mynd 39: Rýmd léttsporbílakerfis (jafna 6.1) sem fall af keðjulengd miðað við L0 m, tc 0,12
s, a 10 m/s2 k og v 10 m/s. Samtala beggja akstursstefna.

Mynd 40: Rýmd léttsporbílakerfis (jafna 6.1) sem fall af keðjulengd miðað við L0 m, tc 0,12
s, a 10 m/s2 k og v 15 m/s. Samtala beggja akstursstefna.

Af Mynd 39 og Mynd 40 má glöggt sjá hvernig keðjumyndun margfaldar rýmd. Mesta
fræðilega rýmd með keðjumyndun er þegar keðjan er óendanlega löng, þ.e. einn
sporbíll við annan og er hún þá línulegt fall af hraða: = 2 / 0 (summa beggja
akstursstefna) sem gerir fyrir 15 m/s R 48.600 farþ./klst.
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6.4 Rýmd stöðva 
Viðauka A.4.2 kemur fram að afköst ULTra-stöðvar eru samkvæmt ULTra 480 farþ/

(klst·stæði) eða 960 farþ/(klst·stöð) en 144 farþ/(klst·stæði) og 288 farþ/(klst·stöð)
samkvæmt reikningi með forsendum þessarar ritgerðar.

Ólíkt brautum, þar sem tíðni tómra farartækja ber að taka inn rýmdarreikninga,
miðast hámarksafköst stöðvar við að öll farartæki fari þaðan full, þ.e. f 1,2.

Út- og innstigsfastann sem notaður er ULTra, 30 s, má örugglega lækka niður
20 fyrir út- og innstig eins manns. Hugsanlega mun hann reynast enn lægri en það
þarf að koma ljós með reynslu. Til varúðar verður hér gert ráð fyrir gildinu 20 s.

Þá verða afköst stöðvar með eitt stæði fyrir hvora akstursstefnu 2·1,2 farþ./20
432 farþ./klst (brottfararfarþegar). Það er fullnægjandi fyrir kringumstæður þar sem
ekki koma háir toppar, svo sem úthverfum. Þar myndi nægja að koma slíkum
einföldum stöðvum fyrir með hæfilegu millibili t.d. 500 m, sjá kafla 1.5.

kafla 4.6.2 er greint frá hönnun svk. fjölstöðvar með plássi fyrir 12 staka
sporbíla. Sé eins og undirkaflanum undan miðað við að allir sporbílar séu
þátttakendur keðjum með meðallengd n rúmar slík stöð 16 sporbíla stað 12
stakra. Hún hefur þá rýmd 3.456 farþ/klst (brottfararfarþegar). Tvær slíkar stöðvar
hafa samanlagða rýmd 6.912 farþ/klst sem er talsvert meira en þarf til að fæða eina
einfalda braut með rýmd 5.118 farþ/klst.

Til að skoða hvort þetta dugar fyrir raunhæfar þarfir má ímynda sér að 20% allra
íbúa höfuðborgarsvæðisins komi og fari 12 klst. sama stað sem gæti t.d. verið
Kringlan. Þetta gæti samsvarað álaginu jólaös. Það eru 40.000 manns/12 klst 3.333
manns/klst (brottfararfarþegar). Það er undir rýmd einnar brautar og einnar
fjölstöðvar. ljósi þess að gott þætti ef sporbílakerfi flytti 25% allrar umferðar teljast
stöðvaafköst léttsporbílakerfis fullnægjandi.

Aðgæta ber að afköst stöðva samsvari afköstum brautarinnar. Þegar afköst braut-
arinnar nálgast rýmd, má gera ráð fyrir að sporbíl sem vill fara inn hana bjóðist eins
sporbíls bil, með lágmarksvegalengd til næsta sporbíls fyrir framan og aftan. Lág-
marksbil milli tveggja léttsporbíla (frá framstuðara þess aftara að afturstuðara þess
fremra) er:

= 2 = 2 + =
15
2 2

15
10 + 0,12 = 23,4 m

sem gerir skarð þegar einn sporbíl vantar röðina 2 + = 48,8 m. kafla 4.6 kemur
fram að lengd stöðvar-afreinar er 36 m. Helmingurinn, 18 m, nýtist sporbíl til
hraðaaukningar. kafla 5.2.2 kemur fram að heildarvegalengd hröðunar frá upp 15
m/s hraða er 45 m. Þá þarf sporbíllinn að nota 27 til hröðunar eftir að hann er
kominn venjulega braut. Sé tímasetning innáaksturs valin þannig að minnkun
öryggisbils sé lágmörkuð, er bil að fremri sporbíl 9,9 við innákomu en 36,9 þegar
hröðun er lokið. Bil að aftari sporbíl er 36,9 við innákomu en 9,9 þegar fullum
hraða hefur verið náð. Þessi skerðing öryggisbils er nógu lítil til að teljast viðunandi
enda stendur hún stutt. Lokaaðgerðin eftir innákomu léttsporbíls braut sem er
næstum mettuð er að hraða sér örlítið og hægja aftur þannig að það sé endanum
staðsett mitt milli næstu sporbíla fyrir framan og aftan.
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6.5 Orkunotkun 
Samkvæmt því sem fram kemur kafla 5.1.4 eyðir léttsporbíll 0,38 kW 54 m/s
hraða. ULTra-sporbíllinn telst eyða „innan við kW“ að jafnaði. Þessar tölur benda til
þess að um geti verið að ræða verulegan orkusparnað, sem er rökrétt þegar
margfaldur munur er þyngd og þverskurðarflatarmáli farartækjanna. Tölurnar eru
þó háðar óvissu og verður aðeins komizt að nákvæmum gildum með tilraunum.

6.6 Fyrirferð 
Tvennskonar munur er brautum léttsporbílakerfis og ULTra-kerfisins. 1) Þær
fyrrnefndu eru helmingi mjórri. En fyrir eru brautir ULTra-kerfisins sennilega þær
fyrirferðarminnstu meðal sporbílakerfishannana. 2) Vegna grindanna munu brautir
léttsporbílakerfisins varpa afar litlum skugga. Þegar við það bætist að þær eru
hæð má slá því föstu að þær varpi engum slíkum skugga jörð að dragi úr vexti
gróðurs. Niðurstaðan er að fyrirferð er lágmörkuð.

6.7 Hávaði 
kafla 1.11 kemur fram að sporbílar eru afar lágværir. því tilliti felst frávik

léttsporbíls aðallega því að loftmagnið sem hann ryður frá sér verður u.þ.b. helmingi
minna. Það ætti að þýða umtalsverða minnkun hávaðaframleiðslu. móti kemur að
gert er ráð fyrir að léttsporbílar ferðist hraðar. Nákvæm útkoma verður að koma ljós

tilraunum.

6.8 Gjaldtaka 
Enginn vafi er að tæknin hefur leyst þau miklu vandamál við gjaldtöku sem rædd
voru kafla 1.15. Beint liggur við að hafa þráðlaust tengda kortalesara sporbílunum.
Eftir að farþeginn hefur setzt og valið áfangastað, greiðir hann fargjaldið annaðhvort
með kredit- eða debetkorti eða sérstöku farkorti sem selt væri þeim sem nota kerfið
reglulega. Rukka mætti misháa upphæð eftir lengd ferðalags og eftir því hvort
magnafsláttur við, hvort viðkomandi er fatlaður, aldraður eða barn o.s.frv. Til að
spara tíma mætti útbúa farkortin með örmerki þannig að nóg væri að bera kortið upp
að lesaranum til að greiða, svipað og nú er boðið upp sumum bensínstöðvum.
Greiðsluferlið tæki aðeins nokkrar sekúndur. Ef greiðsla sér ekki stað, fer farartækið
ekki af stað. Þetta er ekki vandamál léttsporbílakerfi úr því farartækið er aðeins
ætlað viðkomandi ferðalangi og umferð eins léttsporbíls um stöð er óháð öðrum.

Kostnaður við þráðlausa gjaldfærslu er óverulegur. Kerfið er ekki háð því að ávallt
náist samband milli lesara og bankakerfisins. Lesarinn varðveitir upplýsingar um þær
greiðslur sem fara fram meðan ekki er samband og sendir þær þegar samband kemst
á.

Það ylli heldur ekki miklum vandræðum þó farþeginn skipti um skoðun áfanga-
stað eftir að ferð er hafin. Eðlilegt væri að hafa nokkra gjaldflokka eftir vegalengdum,
svipað og gerist almenningssamgöngukerfum erlendis. Því myndi sjaldnast skipta
máli þó farið væri úr einni stöð fyrr eða seinna en ætlað var. Ef farþeginn vill fara
nógu miklu lengra til að ferðin fer hærri gjaldflokk, mætti bjóða honum upp að
greiða mismuninn með því að renna kortinu aftur gegn meðan ferðinni stendur.
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Eins mætti bjóða upp endurgreiðslu mismunarins með millifærslu ef farþegi fer úr
stöð lægri gjaldflokki. tilfelli tryggðarfarþega mætti bjóða honum að sleppa því að
gera upp mismuninn strax en innheimta/endurgreiða hann þess stað næst þegar
hann notar kerfið.

Gjaldtöku mætti ákveða frjálsar og nákvæmar en nú er unnt, til dæmis útfrá
eknum kílómetrafjölda farþegans. Hafa mætti stiglækkandi gjald eftir kílómetrafjölda
og umbuna þannig þeim sem nota kerfið mest. Jafnvel mætti nota gjaldtöku sem tæki
umferðarstýringu. Dæmi um það er að innheimta mætti hærra gjald fyrir ferðalag
eftir sömu leið og sömu stefnu og allir aðrir morgun- og síðdegisös og stuðla þannig
að jafnara álagi.

Æskilegt er að gjaldtaka endurspegli kostnað sem bezt. því ákjósanlega tilfelli að
fyrirsjáanlegar tekjur af gjaldtöku þektu kostnað og gott betur, gætu þær verið stór
hvati til byggingar kerfisins, þannig að einkaaðilar hefðu áhuga byggingu þess og
rekstri.
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7   Skipulagstillaga 
7.1 Almennt 
Vandi er að byggja upp sporbílakerfi byggð sem þegar er til en þó hægt.

Fyrsti valkostur er að leggja kerfið eftir miðeyju stofnbrauta. Þetta er
eftirsóknarvert bæði vegna þess að kerfið liggur aðallega eftir meginleiðum sem eru
gjarnan sömu leiðir og bílabrautir liggja um, og vegna þess að með þessu er ekki tekið
upp pláss sem nýtist annað.

Næsti valkostur er að leggja kerfið um götur þar sem bílastæði eru meðfram
aksturssvæðinu. Brautin lægi þá um bílastæðasvæðið.

Þriðji valkostur er að leggja brautir mörkum götu og gangstéttar, þ.e. stöplarnir
eru gangstéttarbrúninni.

Fjórði möguleikinn, þar sem þrengsl eru mest, er að hafa stöpla báðum megin við
götuna, þverbita þeim og brautina yfir miðri götunni. Við slíkar aðstæður er erfitt
um vik að koma fyrir stöðvum, en þó er slík stöð sýnd Mynd 31. Möguleikinn tryggir
að hægt er að leggja léttsporbílabrautir og -stöðvar hvar sem eru meira en milli
húsa.

Þegar fjölstöðvum er valinn staður þarf að taka tillit til þess að breidd þeirra
hentar ekki allsstaðar. Vel vill til að annasömustu áfangastaðirnir, þeir sem kalla
fjölstöðvar, standa oftar en ekki við bílastofnbrautir með miðeyjar, sem þýðir að
stöðina má hafa yfir bílabrautinni.

Umferð er mest til og frá því svæði borg þar sem flestir vinna. Umferðarálag er
jafnframt mjög tímaskipt og geta stærstu álagspunktar, sem eru yfirleitt tvisvar dag,
verið margfalt hærri en meðaltal. sama hátt og götur þarf að hanna brautir og
stöðvar fyrir mesta álag (þegar hámarksálag fer fram úr rýmd einfaldrar götu, er hún
tvöfölduð, en ekki vegna meðalálags). Hér skal gert ráð fyrir að um
léttsporbílabrautirnar fari aðeins sem svarar 10% bílaumferðar. Eftir að
skipulagstillaga hefur verið sett fram verður kannað hvort þetta stenzt.

Meginforsendan sem ákveður þéttleika og þar með lengd brautanets er viðmið-
unargönguvegalengd. Hún má ekki vera of löng því þá notar fólk ekki kerfið og ekki of
stutt því þá er kostnaður of hár. Hér skal ákveðið að miða við 500
hámarksgönguvegalengd sem þýðir meðalgönguvegalengd 250 m, sem tekur
mínútur að ganga miðað við km/klst gönguhraða. Þessi gildi fara vel saman við legu
meginleiða höfuðborgarsvæðinu eins og hún er þegar. Skoðun brautanetsins Mynd
41 sýnir að bil milli brauta er yfirleitt styttra þannig að meðalgönguvegalengd verður
sennilega nær mín.

7.2 Brautanet 
Höfuðborgarsvæðið Íslandi er feikilegt flæmi, u.þ.b. 15×18 km sem gefur 270 km2

ferhyrning þó aðeins hluti þess svæðis sé byggt. Mesta vegalengd innan svæðisins er
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u.þ.b. 25 km loftlínu (frá syðstu byggð Hafnarfirði að norðurmörkum byggðar
Mosfellsbæ) en 30 km eftir vegum. Þessar grunnstaðreyndir segja til um þær vega-
lengdir sem samgöngukerfi þarf að ná yfir til að geta veitt nothæfa þjónustu svæð-
inu. Mynd 41 má sjá tillögu að brautaneti fyrir léttsporbílakerfi höfuðborgarsvæð-
inu. Heildarlengd brauta skipulaginu er 125 km. Gert er ráð fyrir 500 jafnaðar-
millibili milli stöðva þannig að tillögunni eru alls 250 stöðvar, þar af 220 einfaldar og
30 fjölstöðvar.

7.3 Meiri þéttleiki 
Mynd 42 má sjá úrdrátt úr stærra kortinu sem sýnir gamla miðbæinn Reykjavík.

Rauðu strikin kortinu sýna sama kerfi og því stærra. Þau gulu sýna viðbótarbrautir
sem skapa meiri þéttleika netsins og væru byggðar síðara skrefi. Með því að bæta
þeim við styttist meðalvegalengd til næstu brautar (á þessu korti) úr 250 100
sem samsvarar göngutíma úr mín. 1,2 mín. Viðbótarfjárfesting er nálega 150% af
hinni upprunalegu, þ.e. þéttara kerfið kostar 2,5 miðað við að upphafskerfið kosti 1.
móti verulega auknum kostnaði kemur hagræði af styttri gönguvegalengdum og
trúlega meiri notkun. Ef kerfi sem þetta verður lagt, verður það seinni tíma verkefni
að meta hvort þéttingin borgar sig.

7.4 Afköst 
(Hönnun ehf. 2006) koma fram upplýsingar um umferð helztu stofnbrautum

höfuðborgarsvæðisins árið 2005. Mesta umferð einni klukkustund var 4.700 bílar
aðra áttina eða u.þ.b. 9.400 báðar áttir, Ártúnsbrekku. Það gerir miðað við 1,2
manna setningu 11.280 manns. Miðað við 10% umferðarhlutfall, setningu 1,2 og 25%
hlutfall tómra farartækja gerir það 1.253 léttsporbíla. Töflu 13 kemur fram að rýmd
léttsporbílabrautar er 6.869 farþ/klst fyrir báðar áttir og 15 m/s hraða sem jafngildir
9.159 sporbílum þannig að mesta afkastaþörf er 13,7% af rýmd. Ef afkastaþörf færi
fram úr rýmd einhverjum stað og tímapunkti mætti bregðast við því með því að
lækka hraðann tímabundið niður 10 m/s og þá eru afköstin 8.526 manns/klst.

7.5 Úthlutun farartækja 
Meginreglan verður að hverju sinni sé farartæki hverri stöð tilbúið til notkunar.
álagstímum getur þetta verið erfitt framkvæmd. höfuðborgarsvæðinu liggur um-
ferðarstraumur morgnana frá svæðinu austan- og sunnanverðu til þess norðan- og
vestanverðs og öfugt kvöldin. morgnana er því fyrirsjáanlegt að mörg farartæki
muni keyra tóm aftur austur eða suður eftir að hafa flutt farþega vestur eða norður,
og öfugt kvöldin. ljósi þess sem áður hefur komið fram um afköst stöðva verður
þetta þó fyrirsjáanlega ekki stórt vandamál enda er öðrum köflum þessarar ritgerðar
reiknað með umtalsverðri tíðni umferðar tómra farartækja. Þetta er beztunarverk-
efni. Möguleg niðurstaða þess er að stöðvum austan- og sunnanverðu svæðinu
verði hverri nóttu komið fyrir hámarksfjölda farartækja þannig að þau séu tilbúin að
morgni til að anna eftirspurn.
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Mynd 41: Tillaga að brautaneti fyrir léttsporbílakerfi Reykjavík. Mælikvarði: 1:60.000.
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Mynd 42: Gamli miðbær Reykjavíkur. Rauðu strikin tákna brautir sem samsvara tillögðum
upphafsbrautaþéttleika með 250 meðalgönguvegalengd til næstu brautar. Gulu strikin eru
tillaga um útvíkkun kerfisins næsta skrefi með 100 meðalgönguvegalengd til næstu brautar.
Mælikvarði: 1:26.000.
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8  Frekari möguleikar 
Til eru nokkrir frekari valkostir sem óvíst er að séu raunhæfir sem stendur, en verður
fjallað um hér því þeir gætu falið sér áhugaverð tækifæri.

8.1 Farartæki í fullri breidd 
Þeirri staðreynd að allar brautir léttsporbílakerfisins eru tvíbreiðar fylgir eftirfarandi
möguleiki: Þegar eftirspurn eftir umferð tiltekinni leið er lítil sem engin, t.d. að
næturþeli, mætti leyfa flutninga eftir henni með farartæki eða lest farartækja sem nær
yfir alla breidd brautarinnar, ef engin önnur umferð sér stað meðan. Slíkt
farartæki mætti vera allt að 180 sm breitt með litlar takmarkanir lengd og hæð.
Möguleikarnir sem þessu felast nýttust fyrirtækjum sennilega mest. Sjá má fyrir sér
að fyrirtæki sæju sér hag því að taka til sín sporbílalínu með stöð við aðsetur
fyrirtækisins. Um hana færu fram flutningar með venjulegum sporbílum daginn,
bæði fólks- og vöru, en með stóru farartækjunum næturnar. þessu gætu falizt
verulegir tekjumöguleikar fyrir kerfið.

8.2 Utanbæjarbrautir 
Ekkert er því til fyrirstöðu að leggja brautir milli borga. Ef slíkt utanbæjarbrautanet
yrði nógu víðfeðmt, gæti það komið stað rútuferða og flugs auk talsverðs hluta bíla-
umferðar. Þetta hefði sérstaklega hagstæð áhrif slysatíðni, enda eiga flest alvarleg
slys sér stað úti vegum. Hér Íslandi væri sennilega hagstæðast að finna fyrstu
braut af slíku tagi stað milli Reykjavíkur og Keflavíkur. Þar eð vegalengdir milli borga
eru margfaldar við það sem gerist innan þeirra og umferðarmagn lengdareiningu
almennt minna þarf kílómetraverð brauta að vera lægra. Sé braut með M€/km kíló-
metraverði lögð 40 km leið kostar hún 80 M€ eða 3,14 milljarða kr. Mögulega verður
hægt að ná verðinu niður með stærðarhagkvæmni.

Hraði utanbæjarbrautum þyrfti að vera nokkru meiri en innanbæjar, a.m.k. 25
m/s (90 km/klst) og helzt ekki minni en 30 m/s (108 km/klst).

8.3 Sjálfstýring á götum 
Langt er síðan fyrst var farið að gera vel heppnaðar tilraunir með að láta sjálfstýringu
annast akstur bíla götum. Hér skal látið nægja að nefna að tilraun sem fram fór árið
1995 af teymi Ernsts Dickmanns ók Mercedes Benz-bifreið útbúin
sjálfstýringarbúnaði alls 1.758 km leið frá München til Kaupmannahafnar og til baka.
Búnaðurinn samanstöð m.a. af svk. tölvusjón, þ.e. rauntímaúrvinnslu merkis úr
myndavélum, og tilheyrandi tölvubúnaði sem stjórnaði stýri, inngjöf og hemlum.
Tilraunin heppnaðist fullkomlega, engin óhöpp áttu sér stað, mesti hraði var 180
km/klst, meðalvegalengd milli þess að maður þurfti að skipta sér af stjórninni var
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km, hlutfall tíma sem sjálfstýring var var 95% og lengsti kafli án mannlegra afskipta
var 158 km. Sjálfstýringin stjórnaði bílnum vandræðalaust halarófuakstri sem og
400 akreinaskiptum (Dickmanns 1999).

Slík sjálfstýring er hinsvegar mun einfaldari hraðbrautum en borgarumferð
m.a. vegna þess að fyrirstöður eru margfalt fleiri og margbreytilegri borg. Þar til
nýlega tókst því ekki að búa bíla sjálfstýringu sem er nægjanlega áreiðanleg borgar-
umferð. En með henni fengjust flestir kostir sporbílakerfa án kostnaðarins við
sérhæfðar brautir.

október 2010 barst sú frétt að Google hefði tekizt að láta bíla búna sjálfstýringu
aka um fjölbreytilegar gerðir vega og gatna, þar með talið þungri borgarumferð San
Francisco. Samkvæmt fréttunum gripu mennirnir sem sátu við stýrið bílunum til
öryggis sjaldan inn og hefðu sennilega aldrei nauðsynlega þurft þess. Þessi árangur
eykur þeirri skoðun fylgi að tímaspursmál sé hvenær bílar verða almennt sjálfstýrðir,
með öllum kostum sem því fylgja. Bjartsýnustu spár gera ráð fyrir að slíkir bílar byrji
að koma göturnar eftir árið 2018 (Markoff 2010).

Hér skal varpað fram öðrum möguleika. Bílar verði bannaðir og eingöngu
sporbílar verða götunum. Þetta jafngildir venjulegu sporbílakerfi nema stað þess
að brautirnar séu upphækkaðar er keyrt götum. Þetta myndi bæta aðgang fólks að
kerfinu samanborið við upphækkaðar brautir. ítrustu útgáfu væri gatnakerfið líkt
því sem það er nú en því ækju aðeins sporbílar stað bíla og flyttu fólk frá dyrum til
dyra. Stærsti gallinn væri að þrátt fyrir háþróaða tækni til að forðast árekstur munu
slys óhjákvæmilega eiga sér stað þegar notaðar eru brautir sem börn, fullorðnir og
dýr eiga til að fara yfir, leika sér á, hjóla o.s.frv. Auðveldast væri að byggja kerfi sem
þetta nýjum, vistvænum bæ. Mikil rannsókna- og þróunarvinna þyrfti þó að fara
fram ásamt öflugri fjárfestingu. Þetta er áhugaverður möguleiki til að kanna betur.

8.4 Segulsvif 
Eftir að segulmagn og undraverðir eiginleikar þess uppgötvuðust, hefur menn dreymt
um að nýta það til að búa til farartæki sem svifu áfram. Augljósir kostir þess eru
margir: ekkert slit vegna snertingar hjóla við undirlag, ekkert orkutap hjólum,
enginn hávaði vegna snertingar hjóla við undirlag og enginn titringur, þíð ferð fyrir
farþega, líkari því sem gerist flugvél en venjulegri lest. Ólíkt flugvél, sem er
orkufrekasti ferðamáti allra tíma, þarf hinsvegar fræðilega séð enga orku til að halda
hlut lofti með segulkrafti, eins lengi og ekki er verið að auka hæð.

Segulkraftur er hinsvegar óstöðugur. Til að farartæki sem haldið er lofti með
segulkrafti haldist lofti og leiti ekki til hliða hefur því þurft flókinn og dýran stjórn-,
jafnvægis- og öryggisbúnað. Með seiglu nokkurra rannsóknahópa marga áratugi
hefur þetta verið leyst með þeim árangri að ein segulsvifs-járnbraut er rekstri dag,
milli Sjanghæ-flugvallar og Sjanghæ-borgar, og gengur sá rekstur óaðfinnanlega þó
fargjöld muni sennilega aldrei greiða upp stofnkostnað og vissulega ekki
þróunarkostnað.

síðari árum hefur hinsvegar komið fram ný tækni sem dregur úr þeim
vandamálum sem fylgja óstöðugleika segulsvifs. Er þar átt við hið svokallaða Halbach-
segulfylki. Slíkt fylki er gætt þeim eiginleikum að nær allt segulsviðið er öðrum megin
við það, tvöfalt sterkara en ella, meðan nær ekkert svið er hinum megin. Þetta hefur
augljósa kosti t.d. fyrir rafhreyfla. Byrjað hefur síðustu árum að smíða rafhreyfla
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sem nýta sér slík fylki og eru þeir umtalsvert léttari en hefðbundnar gerðir
sísegulshreyfla því seglarnir nýtast tvöfalt.

Önnur leið til að nýta Halbach-segulfylki er línulegum rafhreyfli. 10. áratug
síðustu aldar kom Bandaríkjamaðurinn Richard F. Post fram með hönnun byggða
slíkum fylkjum sem skapaði nýja gerð segulsvifs fyrir farartæki sem jafnframt er
línulegur hreyfill, með mun minni tilkostnaði en fyrri gerðir. Nefnist þessi gerð
línulegs hreyfils Inductrack ensku. Bandarísk stjórnvöld hættu afskiptum af
segulsviftækni 8. áratugnum en hafa vegna þessarar nýju þróunar beint sjónum
sínum að því að nýju og sett fót rannsóknaverkefni með það að markmiði að þróa
segulsvifkerfi fyrir borgir. Bandaríska samgöngumálastofnunin, Federal Transit
Administration (FTA), fjármagnar verkefnið að mestu en fyrirtækið General Atomics
Kaliforníu framkvæmir rannsóknir þess og tilraunir. Bygging km langrar
tilraunabrautar sem tengi saman Kaliforníuháskóla Pennsylvaníu (California
University of Pennsylvania), nálægt Pittsburgh Pennsylvaníu, við háskólabæinn er
nefnist Kalífornía, er fyrirhuguð (Helgason 2003), (Gurol, Baldi og Post 2003).

Þessi þróun er spennandi, en þar til þær verða lengra komnar virðist þó óhætt að
telja að umrædd tækni muni sverja sig ætt við þær hannanir með virkum brautum
sem ræddar eru öðrum stöðum þessari ritgerð og eru of dýrar og ósveigjanlegar til
að henta fyrir sporbíla.
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9   Lokaorð 
9.1 Samanburður 

Töflu 15 kemur fram samanburður kostnaði bíla-, strætisvagna-, léttlesta-,
jarðlesta- og léttsporbílakerfa samkvæmt útreikningum kafla 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8
og 6.2.

Tafla 15: Kostnaður mismunandi samgönguhátta farþegakílómetra.

Samgönguháttur
Kostnaður farþega-

kílómetra [kr./farþ·km]
Beinn Með vinnutapi

Bílakerfi 168 192
Strætisvagnar 170 176
Léttlestakerfi 1.300 1.317
Jarðlestakerfi 9.539 9.565
Léttsporbílakerfi 25 33

Tölur þriggja neðstu línanna eru áætlanir um kerfi sem hafa ekki verið byggð og því
háðar verulegri óvissu. En þar eð hliðstæðar forsendur eru notaðar um þau öll ætti
samanburðurinn að vera raunhæfur. Engum blöðum er um það að fletta að kostnaður
léttsporbílakerfis er langlægstur af þessum þrem gerðum kerfa og einnig langtum
lægri en bílakerfis. Stofnkostnaður er nógu lágur til að vandræðalaust ætti að vera að
fjármagna byggingu þess. Hann er langt innan við þau mörk sem fram koma Mynd
um hámarkskostnað við sporbílakerfi sem fall af stærð borgar svo það skili félagslegri
arðbærni (þ.e. arðsemi þegar allir þættir hafa verið teknir inn).

Helzt er óvissa tengd þeirri staðreynd að hér er um að ræða tækni sem enn er
frekar ný og þyrfti nokkur rannsókna- og þróunarvinna að fara fram áður en bygging
borgarkerfis gæti hafizt. Tillit hefur þó verið tekið til þessa þáttar
kostnaðarreikningi.

Kostnaður léttsporbílakerfisins farþegakílómetra væri mun lægri en Töflu 15
ef það gengi eftir sem fram kemur (SIKA 2008) að slíkt kerfi laðaði að sér 25% bíla-
umferðar. Enn betra væri ef kerfið væri byggt sem eina vélknúna samgöngukerfi
borgar, líkt því sem gerist Masdar. En valið var að nota varfærið mat um
farþegafjölda eða aðeins 10% bílaumferðar sem jafngildir 7,6% allra ferða
höfuðborgarsvæðinu.

Þessi varkárni tengist rannsóknum sem hafa verið gerðar fylgni milli spáa
tiltekinna athugana vegna fyrirhugaðrar byggingar léttlesta- og jarðlestakerfa
tilteknum borgum. ljós hefur komið að spár um notkun slíkum athugunum hafa
nær alltaf reynzt yfir raunverulegri notkun og oft mikið. (Mackett og Edwards 1997)
kemur fram eftirfarandi: Að meðaltali 0,7 árum eftir marktíma 13 spáa fyrir 10
bandarískar borgir og brezkar var raunnotkun 38,4% minni en spárnar að
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meðaltali. Að meðaltali 5,5 árum eftir marktíma 12 spáa fyrir 10 bandarískar borgir
og brezkar var raunnotkun 52,5% minni en spárnar að meðaltali. Sé síðarnefnda
talan höfð til marks, spáðu umræddar spár m.ö.o. að meðaltali meira en tvöfalt meiri
notkun en raun varð. Raunalegasta dæmið er sennilega frá Baltimore þar sem byggt
var jarðlestakerfi af miklum metnaði en notkun varð u.þ.b. 10% af spá þannig að það
keyrir nú aðeins einni leið með fáum farþegum (Pétursson, Lestardraumar 2010).
Þessar upplýsingar má vitaskuld nota til að bæta spár og virðist t.d. líklegt að það hafi
verið gert tilfellli Kaupmannahafnar þar sem áætlunin um stækkun jarðlestakerfis-
ins byggir mjög ítarlegu notkunarlíkani sem er uppfært reglulega (Vuk, Overgård
Hansen og Fox 2009). Eigi að síður er hér talið rétt að gæta varúðar og láta notkun
umfram spár frekar koma jákvætt óvart.

9.2 Bílaeign 
umræðum um einkabílasamfélagið ýtir margt undir þá tilfinningu að „allir“ eigi

einkabíl. T.d. hafa nýlegar kannanir sýnt að ferðir með einkabílum séu 76% allra ferða
höfuðborgarsvæðinu og yfir 90% allra ferða með vélknúnum farartækjum (Hönnun

ehf. 2006). Því er áhugavert að kanna hversu útbreidd einkabílaeign er raun og veru.
Mynd 43 kemur fram fjöldi skráðra eigenda fólksbíla sem hlutfall af íbúafjölda

höfuðborgarsvæðinu. Mynd 44 kemur fram fjöldi skráðra eigenda fólksbíla sem
hlutfall af íbúafjölda öllu Íslandi (Umferðarstofa 2010).

Mynd 43: Einkabílaeign sem hlutfall af fólksfjölda höfuðborgarsvæðinu 1. jan. 2010. Heimild:
(Umferðarstofa 2010).
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Mynd 44: Einkabílaeign sem hlutfall af fólksfjölda Íslandi 1. jan. 2010 Heimild: (Umferðarstofa
2010).

ljós kemur að bíllausir eru miklum meirihluta bæði höfuðborgarsvæðinu og land-
inu öllu. Sé fólk undir 17 ára aldri talið frá eru bíllausir álíka margir og bíleigendur.

Þessar tölur segja vitaskuld ekki alla sögu. Lögaðilar eru hér ekki taldir með. Þeir
sem t.d. kaupa bíl með aðstoð kaupleigu teljast ekki eigendur þeirra, heldur
kaupleigan. Eigi að síður eru þeir umráðamenn bílanna. Þá hefur töluverður hluti
bíllausra aðgang að bíl gegnum fjölskyldumeðlim, ýmist með því að vera ekið eða fá
bíl lánaðan. Hinsvegar má setja spurningarmerki við það hvort slíkar ferðaaðferðir
geti kallazt einkabílismi. Þegar fólki er ekið útheimtir það oftast ólaunaða vinnu af
hálfu bíleigandans. Fái fjölskyldumeðlimur lánaðan bíl bíleiganda, getur hann ekki
notað hann sjálfur meðan. Ekki er vitað um tölur sem sýna algengi þessa. Álykta má
að kökuritin gefi réttar upplýsingar um hlutföll þeirra sem nýta sér einkabílakerfið til
fulls og hinna sem gera það ekki.

9.3 Ályktanir 
Draga má saman efni ritgerðar þessarrar eftirfarandi níu aðalatriði:

1. Einkabíllinn gefur fólki einstakt frelsi til ferðalaga innanbæjar og utan-, flytur
fólk frá dyrum til dyra, veitir skjól, stjórnartilfinningu og er stöðutákn.
Hinsvegar felur bílaumferð með einum manni bíl að meðaltali sér feikilega
sóun, hún veldur dauðsföllum, örkumli og meiðslum, mengar loftið, veldur
gróðurhúsaáhrifum, útþenslu byggðar með stórauknum vegalengdum og er
vaxandi mæli hægfara.

2. Minnihluti hverrar þjóðar bíl. Það er því hagræn og siðferðileg skylda
samfélagsins að bjóða upp almenningssamgöngur sem ná til allra staða
þéttbýli. Þær eru öruggari og fræðilega séð hagkvæmari og mengunarminni en
einkabílar vegna samnýtingar. Rafknúnar almenningssamgöngur eru meng-
unarfríar.

3. Víðast hvar Vesturlöndum hefur byggð undanfarinna áratuga verið mótuð
eftir einkabílismanum virkan hátt af yfirvöldum. Þjónustustig einkabílakerfis

58,2%

41,8%
Bíllausir

Bíleigendur
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slíkri byggð er of hátt til að viðteknar tegundir almenningssamgangna geti
keppt við það. Þetta m.a. við um höfuðborgarsvæðið Íslandi.

4. Möguleg leið út úr þversögninni sem skapast af liðum og er gömul
hugmynd er nefnist sporbílakerfi. Það er kerfi sérsmíðaðra, upphækkaðra
brauta sem liggja eftir völdum meginleiðum. Eftir þeim ferðast sjálfstýrð
farartæki stærð við einkabíla. Farþegar stíga upp þá stöðvum og ferðast
án viðkomu eða tafa til áfangastaðar. kerfi sem þessu er slysatíðni lægri en
nokkurri annarri gerð samgöngukerfis. Það er öruggt, hraðvirkt,
þjónustulundað, jafnræðislegt, sparneytið, mengunarfrítt og lágvært.

5. Lengi vel var umdeilt hvort hægt væri að byggja slíkt kerfi því tæknin var ekki
tilbúin. Þó var kerfi sem líkist sporbílakerfi byggt árið 1974 og hefur verið
rekstri síðan án óhappa. Fyrsta eiginlega sporbílakerfið til rekstrar var tekið
notkun þessu ári Heathrow-flugvelli. Svipað kerfi verður byggt næstu
árum fyrstu vistvænu borginni, Masdar Sameinuðu arabísku furstadæm-
unum. Þessi dæmi sanna að hugmyndin gengur upp.

6. Þrátt fyrir að hugmyndin sé aðlaðandi og nýlegar matsskýrslur komist að
þeirri niðurstöðu að hún sé einnig hagkvæm, hefur ekkert sporbílakerfi enn
verið byggt til rekstrar fyrir almenning borg. þessari ritgerð eru fundnar
tvær ástæður fyrir því: 1) Fyrirliggjandi hannanir henta ekki borg óbreyttar.
þeim eru farartækin hönnuð fyrir 4-6 menn sem felur sér sömu sóun og bílar
þegar veruleikinn er að fjöldi ferðalanga er oftast 1. Brautirnar eru af þessum
sökum of fyrirferðarmiklar til að komast með góðu móti fyrir borg. Af sömu
ástæðum eru kerfin of dýr til að fjárfestar séu reiðubúnir að taka áhættuna. 2)
Forskot einkabílsins borgum sem byggzt hafa upp kringum hann gerir spor-
bílakerfum, eins og öðrum samgönguháttum, illmögulegt að keppa við hann
nema leiðir finnist til að fá fram svipaðan ferðatíma.

7. Að því marki sem vandann má leysa með því að endurbæta hönnun
sporbílakerfis, er þess freistað þessari ritgerð. Meginfrávikið frá öðrum
þekktum hönnunum er að farartækin eru gerð fyrir aðeins einn mann. Bæði
farartæki og brautir eru af þessum sökum miklu mjórri, léttari og ódýrari en
ella. Þar eð brautirnar, sem eru óvirkar (ekki línulegur hreyfill) nota þar að
auki berandi handrið lágmarka þær efnisnotkun en eru samt mjög stífar. Hin
fram lagða hönnun er af þessum sökum nógu fyrirferðarlítil til að komast fyrir
jafnvel þrengstu borgarbyggð en lækkar um leið kostnað um meira en
helming. Hönnunin er afkastamikil vegna innbyggðrar tvístefnu, keðjumynd-
unar, hárrar neyðarhemlunarhröðunar og tiltölulega mikils hraða. Kostnaður
farþegakílómetra reiknast verulega lægri en einkabílakerfi, sem er eftir-
tektarvert ljósi mikillar meðgjafar samfélagsins með einkabílnum. Ferðatími
verður sambærilegur við það sem gerist einkabílakerfinu.

8. Niðurstaðan er að umrædd hönnun sé hagkvæm til innleiðingar sem arftaki
hefðbundinna almenningssamgangna. Til nokkurs er að vinna því væri kerfi
sem þetta tekið upp til fólksflutninga höfuðborgarsvæðinu, jafnvel takmörk-
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uðum mæli, væri það fyrsta sinn sem slíkt væri gert heiminum. Það vekti
athygli vilja Íslendinga til að hlífa umhverfinu, sonum sínum og dætrum.

9. Fyrirsjáanlegt að þessi gerð samgöngukerfis fái verðuga samkeppni frá
sjálfstýrðum bílum götum náinni framtíð. Eins og fram kom kafla 8.3 er
slík tækni komin hátt þróunarstig og virðist ekkert því til fyrirstöðu að hún
komist almenna notkun með tímanum. Kerfi sjálstýrðra bíla hefur þann stóra
kost umfram sporbílakerfi að ekki þarf að smíða nýja innviði. Þess utan hefði
það flesta sömu kosti. Eini gallinn er að enda þótt sjálfstýrðir bílar verði mun
öruggari en bílar sem menn aka, verður ekki hægt að afstýra árekstrum þar
sem eitthvað fer skyndilega veg fyrir bíl nær honum en sem nemur hemlunar-
vegalengd. Frekari rannsókna er þörf til að komast að því hvor gerðin af kerfi
er betri.

Kópavogi, 1. október 2011

Hrafn Arnórsson
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Viðauki A. Helztu 
sporbílakerfishannanir 

þessum kafla verður gerð grein fyrir helztu þekktu hönnunum sporbílakerfa, sem
allar náðu það stig að smíðaðar voru tilraunabrautir.

A.1  Yfirlit 
Þekktar eru u.þ.b. 40 sporbílakerfishannanir, þar af eru 20 virkri þróun og þar af er
greiðlega hægt að nálgast rekstrartilgreiningar um 10. Þar af teljast tvær, ULTra og
Vectus, bjóða upp fullnægjandi upplýsingar um rekstrareinkenni. Verða þessar 20
virku hannanir nú taldar upp (Cottrell og Mikosza 2008), (J. E. Anderson 2000),
(Tegnér, Hunhammar, o.fl. 2007).

Fimm eru ofan lokuðum brautum: Skyweb Express (Bandaríkjunum), Vectus
(Svíþjóð), Flexitaxi (Rússlandi), Mitchell Transit Systems (Bandaríkjunum), SkyCab
(Svíþjóð) og MAIT (Þýzkalandi).

Átta eru ofan opnum brautum: ULTra (Bretlandi), 2getthere (Hollandi),
CyberCab (Hollandi), CyberCar (Frakklandi), Flash (Bandaríkjunum), Flexitrain (Nýja
Sjálandi), RUF (Danmörku) og Serpentine (Sviss).

Sjö hanga neðan úr brautum: FlyWay (Svíþjóð), Higherway (Bandaríkjunum),
JPods (Bandaríkjunum), MISTER (Póllandi), Monomobile (Bandaríkjunum), SkyTran
(Bandaríkjunum) og Transcar (Rússlandi).

Tveggja kerfa viðbót skal getið: Morgantown PRT (Bandaríkjunum) og AusTrans
(Ástralíu). Bæði kerfin eru, og þrátt fyrir heiti þess fyrrnefnda, af þeirri gerð sem
nefnist ensku group rapid transit (GRT) sem þýða má sem sporhópbílakerfi, því
farartækin þeim taka 10-20 manns. Morgantown-kerfið var tekið notkun
háskólabænum Morgantown Vestur-Virginíu árið 1974 og hefur verið samfelldri
notkun síðan. Það hefur reynzt nær óaðfinnanlega sbr. m.a. þá staðreynd að þar hefur
ennþá aldrei orðið slys. Kostnaður bæði við fjárfestingu og rekstur hefur þó farið
langt fram úr áætlunum. Rekstur er sérstaklega orkufrekur veturna því þíða þarf
snjó brautunum.

AusTrans-kerfið er tilraunastigi. Tilraunabraut þess er stutt frá Sidney Ástralíu.
AusTrans er eitt þriggja kerfa sem athugað var til innleiðingar fyrir Kungens Kurva
Svíþjóð auk Taxi2000 og ULTra (I. Andréasson 2003).

Hér eftir verða skoðaðar sérstaklega eftirfarandi fjórar sporbílakerfishannanir
sem telja má að hafi komizt lengst þróunarbrautinni: PRT2000, Vectus, 2getthere og
ULTra.

A.2  PRT 2000 
Árið 1981 hóf J. Edward Anderson við Minnesota-háskóla að hanna sporbílakerfi sem
hann nefndi Taxi 2000. Kerfið hefur línulegan hreyfil og tiltölulega lítil farartæki sem
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taka farþega (J. E. Anderson 2004). Brautirnar eru einstefnubrautir, sem virðist nær
óhjákvæmilegt þegar línulega knúningstæknin er notuð. Sjá Töflu 15.

Tafla 16: Nokkrar kennistærðir Taxi 2000-sporbílakerfisins
Farþegafjöldi faratækis 3
Massi farartækis (tóms) 450 kg
Massi farartækis (fulls) 745 kg
Lengd farartækis 2,6 m
Knúningsaðferð Línulegur mótor
Verð brautar/km $19,6 (Commonwealth of Virginia 2009)

Aldrei hefur verið byggð tilraunabraut Taxi 2000 kerfisins, nema óbeint
eftirfarandi formi:

Árið 1990 keypti hernaðartæknifyrirtækið Raytheon Taxi 2000-hönnunina og
þróaði áfram 10. áratugnum undir heitinu PRT 2000. Árið 1993 náði það samningi
við Svæðissamgöngustofnun Chicago-borgar (Chicago Regional Transportation
Authority) um uppsetningu kerfisins Rosemont, nálægt O'Hare-alþjóðaflugvellinum.
Hönnuninni var breytt frá því sem hún hafði verið hjá Anderson þannig að bæði
farartæki og brautir stækkuðu verulega. Hámarksþyngd farartækjanna hækkaði úr
1000 3000 kg. Farartækin fengu fjöðrun og snúningshreyfil stað línulegs.
Síðarnefnda atriðið hefði reyndar átt að lækka kostnað. Eigi að síður hækkaði
kostnaðarmatið að lokum upp fyrir 25 M$/km (Carnegie, Vorhees og Hoffman 2007)
og varð ekkert úr framkvæmdum. Þó var byggð tilraunabraut við Marlboro
Massachusetts-fylki með einni stöð. Sjá Mynd 45, Mynd 46, Mynd 47 og Mynd 48.

Árið 2000 seldi Raytheon réttindin hendur Minnesota-háskóla þaðan sem þau
fóru aftur til fyrirtækisins Taxi 2000 Corporation, sem var m.a. eigu Andersons. Þar
hefur verið unnið áfram að hönnun og kynningu verkefnisins og var það nýlega
umskírt Skyweb Express. Margir aðilar hafa sýnt kerfinu áhuga gegnum árin og
fleiri en eitt vænleikamat verið gert fyrir tilteknar hugsanlegar innleiðingar en engir
samningar.

Mynd 45: Stöð tilraunabraut PRT 2000-verkefnisins. Mynd: (ATRA 2010)
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Mynd 46: Tilraunabraut og -sporbíll PRT 2000-verkefnisins. Mynd: (ATRA 2010)

Mynd 47: Sporbíll PRT 2000- kerfinu nálgast stöð. Mynd: (ATRA 2010).
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Mynd 48: Tilraunabraut PRT 2000-verkefnisins. Mynd: (ATRA 2010).

A.3  Vectus 
Kóreska stálfyrirtækið POSCO stofnaði Vectus utan um tilrauna-sporbílakerfi árið
2005. Kerfið samanstendur af fjögurra manna „bílum“ sem ferðast eftir „ofurléttum“
stálbrautum stöplum. Fyrirhuguð hámarksafköst eru bilinu 4.800 til 5.760 far-
þegar klst. og átt. Stefnt er að ná 60 km/klst hraða og 2,5 forskoti. Stöðvar
fullbyggðu kerfi eiga að vera með 300-500 millibili og biðtími ekki meira en
mínúta (Gustafsson og Lennartsson 2009). Að sögn hafa fulltrúar stjórnvalda frá
mörgum ríkjum komið að skoða kerfið. Enginn samningur um byggingu hefur þó
verið gerður (apríl 2010) (SIKA 2008). Þetta kemur ekki óvart vegna kostnaðarins,
ósveigjanleikans og einstefnunnar sem fylgir virkum brautum.

POSCO byggði braut tilraunaskyni við Uppsali Svíþjóð. Tilraunakeyrsla hófst
þar um mitt ár 2007 og það ár öryggisvottaði sænska járnbrautastofnunin kerfið. Sjá
Töflu 16 og Mynd 49, Mynd 50, Mynd 51 og Mynd 52. Mynd 50 má sjá það sem e.t.v.
má kalla eina kost línulegra brauta sem getur skipt verulegu máli, það er ónæmi
gagnvart núningsgripi farartækjanna. Athygli er vakin líkindum með brautunum og
brautum PRT2000-kerfisins. Einnig er vakin athygli hinum umfagnsmikla búnaði
sem hver braut ber. Einnig er vakin athygli hæð farartækjanna sem virðist vera
miðuð við að fólk geti staðið þeim.
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Tafla 17: Kennistærðir Vectus-sporbílakerfisins. Eftir (Vectus Ltd. 2010).
Knúningsaðferð Línulegur hreyfill
Hraði 12,5 m/s (45

km/klst)
Farþegafjöldi farartækis 4
Massi farartækis (tóms) ?
Massi farartækis (fulls) ?
Lengd farartækis 3,5 m
Breidd farartækis 1,9 m
Hæð farartækis 2,2 m
Neyðarhemlunarhröðun m/s2

Hámarksafköst brautar 1200 farart./klst.
Verð kerfis ?

Mynd 49: Frá tilraunabraut Vectus við Uppsali að sumri. Mynd: (Vectus Ltd. 2010).
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Mynd 50: Frá tilraunabraut Vectus við Uppsali að vetri. Mynd: (Vectus Ltd. 2010).

Mynd 51: Stöð tilraunabrautar Vectus við Uppsali, að innan. Mynd: (Vectus Ltd. 2010).
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Mynd 52: Undirvagn Vectus-sporbílsins, þrívíddarhönnunarteikning. Mynd: (Vectus Ltd. 2010).

A.4  Urban Light Transport (ULTra) 
Árið 2001 smíðaði fyrirtækið Advanced Transport Systems Ltd. km langa tilrauna-
braut sporbílakerfisins Urban Light Transport eða ULTra Cardiff Wales. Árangur
prófana og þróunar var svo góður að fyrirtækið vann samkeppni um samgöngulausn
fyrir stækkun Heathrow-flugvallar. Frá árinu 2008 er ULTra-kerfið smíðum þar og
að hafa lokið vorið 2010 og vera prófunum þegar þetta er skrifað (ágúst 2010).
Kerfið Heathrow-flugvelli samanstendur af 21 farartæki 2,3 km löngum brautum
(3,8 km einstefnubrauta eða km alls að meðtöldum stöðvareinum) sem tengja hina
nýju flugstöð við tvær stöðvar við bílastæði. Reynist kerfið vel, er gert ráð fyrir
síðari útvíkkun um allt flugvallarsvæðið allt að 30 km brautalengd og 350 farartæki.
Er þetta fyrsta sporbílakerfi sem smíðað er til reksturs heiminum.

A.4.1  Brautir ULTra-kerfisins 
Brautir ULTra-kerfisins eru sérstaklega einfaldar. Sjá Mynd 53, Mynd 54, Mynd 55 og
Mynd 56. Þær eru óvirkar (engir rafseglar) og flytja almennt talað heldur ekki straum

farartækin. Þær líkjast margan hátt göngubrúm. (ATS 2009) kemur fram að skv.
brezkum stöðlum þurfi göngubrýr að þola kN/m2 álag flatareiningu en að mesta
álag ULTra-braut sé 2,2 kN/m2 Álag lengdareiningu einfaldrar brautar er u.þ.b.
kN/m og tvöfaldrar brautar kN/m. Sporbílabraut þarf að þola að gengið sé henni,
af öryggisástæðum ef yfirgefa þarf sporbíla sem og vegna viðgerða og viðhalds. Því er
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viðmiðunarálag ULTra-brautar hið sama og göngubrúar. neyð þarf að gera ráð fyrir
að manns yfirgefi hvert farartæki og gangi um brautina.

brautum ULTra sjá svk. ferköntuð rör um burðinn að mestu leyti. Þau eru tengd
saman með þverstífum úr stáli með millibili. Götunum er lokað með göngu-
stálgrind. Þar ofan koma 45 sm breiðir slitfletir úr steinsteypu, svokallaðir steypu-
plankar. Þeir bæta miklu við dauðan massa virkisins en dempa hreyfingar þess (fyrir
tilstilli massa síns) sem veldur þægilegri ferð fyrir farþega (Kerr og Oates 2009).

ULTra-kerfinu hafa beinar brautareiningar 18 „staðallengd“. Ástæðan er ekki
sízt að það er hámarkslengd hlutar sem flytja má vörubíl Bretlandi án þess að gera
þurfi sérstakar ráðstafanir. reynd voru þessar stöðluðu einingar aðeins notaðar
28% tilvika við smíði brautarinnar Heathrow (Kerr og Oates 2009). Aðrar einingar
voru hinum ýmsu lengdum, allt að 36 m. Breidd einfaldrar ULTra-einingar ræðst af
þörf farartækisins sem aftur ræðst af þeirri ákvörðun að það rúmi 2-3 menn sitjandi
hlið við hlið. Farartækið er 1,47 breidd og brautin 2,10 m. Breidd tvöfaldrar
brautar er ákveðin útfrá leyfilegri hámarksbreidd hlutar sem fluttur er eftir vegum
Bretlandi án þess að gera þurfi sérstakar ráðstafanir, en það eru m. Tvöföld braut er
því 3,99 breidd. Einingar ULTra-brautarinnar Heathrow-flugvelli eru einfalt
studdar, legum beggja vegna. Þetta var valið aðallega vegna vinnusparnaðins við
suðu (Kerr og Oates 2009).

brautirnar er komið fyrir seglum og segulspólum (spanlykkjum) með reglulegu
millibili sem aðstoða farartækin við að leiðrétta kúrsinn. Ekki er tekið fram hvaða
íhlutum brautarinnar þessir hlutir eru, en þó virðist líklegast að það sé
steypuplönkunum.

Massi stálvirkis ULTra-brautanna (að frátöldum steypuplönkum) er 280 kg/m.
Massinn að meðtöldum steypuplönkunum er 485 kg/m (reiknað útfrá uppgefnum
málum).

Vegna öryggis verkamanna meðan verið er að smíða brautina og farþega ef þeir
þurfa að yfirgefa farartækin og ganga eftir brautinni þarf að vera handrið brautar-
einingunum. Niðurstaðan tilviki ULTra-kerfisins Heathrow var hönnunin sem má
sjá Mynd 54. Galvaniserað vírnet er fest milli tveggja strekktra víra, fyrir ofan og
neðan vírnetið. Fram kemur að þessi lausn sé nokkuð dýr m.a. vegna þess að vírana
þarf að strekkja með allstuttu millibili. Leitazt var við að hafa handriðið sem minnst
áberandi jafnframt því að uppfylla kröfur brezkra reglugerða um öryggi gagnvart falli.
Tekið er fram að þetta hafi þótt varlegt ljósi þess að um nýjan samgönguhátt er að
ræða, en að hugsanlega muni reynslan leiða ljós að óhöpp séu svo fá að nota megi
ódýrari lausnir (Kerr og Oates 2009).

Stöplar ULTra-kerfinu eru stálrör með þvermál 50 sm sem boltað er
steinsteypta undirstöðu sem er lítillega stærri. Hönnunarburðarþol er 10 tonn (ULTra
Ltd. 2010). Þó ekki sé að finna nákvæmari upplýsingar um hönnun stöplanna eða
kostnað við uppsetningu má gizka að kostnaðurinn sé ekki verulega meiri en við
uppsetningu ljósastaura eða stoða undir stór umferðarskilti.
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Mynd 53: Frá byggingu ULTra-brautar við Heathrow-flugvöll. Síði miðbitinn einingunni lengst
til vinstri er til styrkingar því umrætt bil er lengra en hin. Mynd: (ATS 2009).

Mynd 54: ULTra-sporbíll ekur um nýbyggða braut Heathrow-flugvelli. Mynd: (Ultraprt.com
2010).
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Þrátt fyrir þá stefnu að nota sem mest staðlaðar brautareiningarnar reyndist
nauðsynlegt að sérsmíða stóran hluta þeirra. Þetta stafaði að ekki sízt af því að verið
var að byggja kerfið stað þar sem miklir innviðir voru fyrir: byggingar, flugbraut,
hraðbraut, lestarspor, brýr o.fl.

Mynd 55: Þverskurðarhönnunarteikning af braut ULTra-verkefnisins. Mynd: (Ultraprt.com
2010).

Mynd 56: Útgáfa brautar ULTra-verkefnisins með trefjaplastneti sem þekur aðeins 20%
þannig að brautin varpar sérlega litlum skugga. Mynd: (Advanced Transport Systems Ltd.

2009).
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A.4.2  Stöðvar ULTra-kerfisins 
Mynd 57 má sjá teikningu af fyrirkomulagi stöðva ULTra-kerfinu Heathrow. Stutt

afrein sem myndar 22,5° horn við brautina endar stæði. Við enda þess er stuðari og
hleðslubúnaður. Stöð við flugstöðvarbygginguna hefur stæði. Ytri stöð (við
bílastæði) hefur stæði og er 20 m2 að stærð. Þak hennar teygir sig yfir stæðin til að
gefa skjól. hverri stöð eru sjálfvirkar hurðir og búnaður til að velja áfangastað
(ULTra Ltd. 2010).

Viðkoma og farþegaskipti taka alls 30 sekúndur sem gerir 120 ferðir/klst frá
hverju stæði sem gerir m.v. farþega bíl 480 farþ./klst eða 960 farþ./klst frá einni
tveggja stæða stöð.

Þessar tölur skulu hér dregnar efa. Jafnvel þótt farartækin rúmi farþega er ekki
hægt að nota þá tölu óbreytta sem forsendu rýmdar. Eðli spor-einkabíla-kerfis er að
fólk ferðast ekki með ókunnugum. Við rýmdarreikninga ber því að reikna með mestu
jafnaðarstærð hópa sem ferðast saman viðkomandi stað. Vera má að flugvelli sé
þessi tala hærri en almennri umferð, en þar til annað kemur ljós virðist ólíklegt að
hún sé hærri en 1,5. Þá fara tölurnar niður 180 farþ./klst frá hverju stæði eða 360
farþ./klst frá tveggja stæða stöð (brottfararfarþegar).

Mynd 57: Hönnunarteikning af ytri stöð ULTra-kerfinu. Mynd: (ULTra Ltd. 2010)
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Mynd 58: ULTra-stöð Heathrow-flugvelli með tveimur stæðum. Mynd: (Ultraprt.com 2010)

Mynd 59: ULTra-stöð við bílastæði Heathrow-flugvelli. Mynd: (Ultraprt.com 2010)
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A.4.3  Farartæki ULTra-kerfisins 
Farartæki kerfisins tekur fullorðna með farangri eða fullorðna og börn. Það er
fjórum hjólum með loftfylltum gúmmíhjólbörðum, knúið rafhreyfli sem gengur fyrir
rafmagni úr rafhlöðum um borð. Það er sjálfstýrt, búið leysi-(laser)-skynjurum sem
mæla fjarlægðina til kantanna sitt hvoru megin við brautina. farartækinu er stýri- og
stjórnkassi sem tekur við merkjum úr skynjurunum sem og öðrum vélbúnaði
farartækisins og vinnur úr þeim. Auk annars hefur búnaðurinn það hlutverk að
fylgjast með árekstrahættu og afstýra henni. farartækinu er þráðlaus sendir sem
sendir og nemur gögn, bæði gögn frá farþegum og stjórngögn milli stýrikassa farar-
tækisins og miðstjórnar kerfisins (Ultraprt.com 2010).

Vélin er kW samfasa riðstraumsmótor (synchronous AC). Sjá Mynd 60.

Mynd 60: Rafmótor ULTra-sporbíls. Mynd: (Advanced Transport Systems Ltd. 2009).

Dæmigerð aflnotkun er innan við kW. Notaður er þéttefnismótorstýring/vendir,
4×45 Ah blýsýrurafhlöður af svk. „sveltri rafvaka“-gerð. Þau gefa 48 nafnspennu og
er komið fyrir aftur í. Hleðslukerfi er sjálfvirkt og hraðvirkt. Farartækin eru framdrif-
in sem þýðir að rafhreyfillinn er frammi í. Hjólin eru 13“ felgum og slöngulausum
135×70R13 bíldekkjum. Þau hafa hefðbundna bílfjöðrun að framan og aftan með
gormum og dempurum. Stýring er rafeindastýrt tannstangarstýri (Ultraprt.com
2010).

kerfinu Heathrow-flugvelli er forskot til að byrja með (Advanced Transport
Systems Ltd. 2009) sem gefur næga rýmd fyrir núverandi þarfir en vonazt er til að
minnka megi forskotið þegar meiri reynsla hefur fengizt af rekstrinum.

Tafla 18: Kennistærðir ULTra-sporbílsins. Heimild: (ATS 2009).
Lengd 3,7 m
Breidd 1,47 m
Hæð 1,8 m
Massi (tómur) 850 kg
Massi (fullur) 1350 kg
Flatt gólfpláss 1,44m×1,2m
Beygjuradíus m
Klifurgeta >20%
Hámarkshraði 40 km/klst
Neyðarhemlunarhröðun 3 m/s2

Mesta drægi hleðslu 40 km
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Sjá Mynd 61 og Mynd 62 og Töflu 17. henni vekur athygli að
neyðarhemlunarhröðun er gefin upp sem aðeins m/s2 eða aðeins helmingur þess
sem gert er ráð fyrir rýmdarreikningi kafla 1.4.2.

Mynd 61: Smíði ULTra-sporbílsins. Undirvagn úr áli, yfirbygging úr plasti og gleri stálramma.
Mynd: (Advanced Transport Systems Ltd. 2009).

A.4.4  Kostnaður ULTra-kerfisins 
Tölur um kostnað ULTra-kerfisins eru nokkuð mismunandi eftir heimildum og aldri
þeirra.

(EDICT 2004) tilgreinir áætlaðan kostnað við byggingu ULTra-kerfis sem almenns
samgöngukerfis Cardiff Wales sem 51,5 fyrir 20 km brautalengd eða u.þ.b 2,6

€/km sem gerir verðlagi ársins 2009 3,02 M€/km. Svo virðist sem um sé að ræða
einstefnubrautir.

(Jones 2009) kemur fram að kostnaður ULTra-kerfisins Heathrow-flugvelli sé
25 M£ eða 29 M€ gengi 26/7 2010 fyrir 3,8 km brautalengd eða 7,6 M€/km.
(Commonwealth of Virginia 2009) kemur fram að kostnaðurinn sé 20 M£ eða 6,3
M€/km. Það er nýrri heimild og verður höfð hér til viðmiðunar.

Líklegt virðist að hinn rúmlega tvöfaldi munur síðarnefndu talnanna samanborið
við þá fyrrnefndu stafi að einhverju leyti af því að kostnaðartalan fyrir Cardiff var
áætlun en kostnaðartala kerfisins Heathrow-flugvelli er raunkostnaður. Einnig kann
að vera að verulegur aukinn kostnaður felist hinum þröngu aðstæðum við
flugvöllinn.
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Mynd 62: Tvívíddarhönnunarteikning af ULTra-sporbílnum. Mynd: (Ultraprt.com 2010).
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A.5  2getthere / Masdar 
Sameinuðu arabísku furstadæmunum er hafin bygging bæjarins Masdar með því

yfirlýsta markmiði að hann verði fyrsti vistvæni bærinn. Bílaumferð verður þar bönn-
uð. Vélknúnar samgöngur verða tvennskonar: léttlestir og sporbílakerfi. Sporbílarnir
munu aka um „falskan“ kjallara sem skapast af því að fótgangendum verður komið
fyrir upphækkuðum pöllum. Þetta er valkostur þegar ný borg er byggð frá grunni.
Þegar borgin verður fullbyggð kerfið að búa yfir 3.000 farartækjum sem þjóna
130.000 ferðum dag milli 85 stöðva (2getthere 2007).

Jafnframt verður hinum falska kjallara undir allri borginni starfrækt farmspor-
bílakerfi, ensku Freight Rapid Transit (FRT). því eru farartæki sem eru einnig
sjálfstýrð en sérhæfð fyrir flutninga. Þau eiga að anna 5.000 ferðum dag og 1,6 tonna
hámarksþyngd farms hvert.

Fyrsti áfangi Masdar-sporbílakerfisins tengir Vísinda- og tæknistofnun Masdar við
vegakerfið með 1,2 km langri sporbílabraut með stöðvum þar sem keyra 10 spor-
bílar og farmsporbílar (2getthere 2007).

þennan fyrsta áfanga verður notað kerfi hollenzka fyrirtækisins 2getthere. Kerfi
þetta nefnist 2. kynslóðar CyberCab. Sjá Töflu 18 og Mynd 64. 13 eintök hafa verið
smíðuð og prófanir standa yfir u.þ.b. km langri tilraunabraut sem líkist vegi (undir
þaki). Farartækin eru rafbílar áþekkir farartækjum ULTra-kerfisins, með rafmótor,
rafhlöðum og fjöðrun (Mogge 2009). Hraði þeirra er 40 km/klst. þeim eru liþín-
fosfat-rafhlöður sem gefa farartækjunum kleift að ganga 1,5 klst. sem gefur 60 km
drægi.

Stýrikerfi 2getthere-sporbílanna nefnist FROG sem er skammstöfun Free
Ranging on Grid. Sjá Mynd 63. Það er sagt hafa 22 ára langan feril að baki. einingunni
er stafrænt kort af svæðinu/kerfinu sem farartækið ferðast í. Staðsetning þess er
mæld frá upphafspunkti með talningu hjólsnúninga og mælingu stýrishorns. Frávik
þessara mælinga frá réttu gildi eru leiðrétt með aðstoð segla sem felldir eru inn
brautina/götuna 15 sm undir yfirborðinu (Lohmann og Guala 2009). Skekkja verður
mesta lagi sm. Þannig eru farartæki sem stýrt er með FROG ekki háð áþreifanlegum
leiðarhnoðum, svo sem stöðluðum brúnum, sem hefur þann kost að útbúa má
samfelldan flöt (götu) sem farartæki mismunandi stærð ferðast eftir báðar aksturs-
stefnur. Hinsvegar þarf samt að marka braut með umræddum seglum sem hækkar
verð götunnar trúlega verulega umfram venjulega malbikaða götu.

Mynd 63: Sjálfstýrieining 2getthere-sporbílanna. Mynd: (2getthere 2007).

Svo virðist sem ULTra hafi einnig komið til greina sem sporbílakerfisbirgir
Masdar og geri það e.t.v. enn því ýmsu kynningarefni um borgina eru sýndir
sporbílar sem líta út nákvæmlega eins og ULTra-farartækin. Sporbílar 2getthere eru
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annars áberandi líkir farartækjum ULTra og notast við sömu hönnunarprinsipp
flestum atriðum. Þetta kann að vita gott fyrir framtíð sporbílatækni því þessu felst
mögulega vísir að stöðlun.

Tafla 19: Kennistærðir farartækis Masdar-sporbílakerfisins. Eftir (2getthere 2007).
Farþegafjöldi farartækis fullorðnir
Lengd 3,82 m
Breidd 1,36 m
Hæð 1,95 m
Massi (tómt) 900 kg
Massi (fullhlaðið) 1.700 kg
Knúningsaðferð Samfasarafhreyfill,

afturdrif
Hámarkshraði 40 km/klst
Drægi 50 km
Hámarkshröðun jafnsléttu 0,8 m/s2

Mesta neyðarhemlunarhröðun -5,4 m/s2

Verð kerfis/km ?

Mynd 64: Sporbíll Masdar-verkefnisins. Mynd: (Mogge 2009)
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Viðauki B. Kostnaður við 
bílastæði 
Ekki er augljóst hvernig meta ber verð einhvers sem er ókeypis. Bílastæði höfuð-
borgarsvæðinu eru undantekningalítið ókeypis fyrir notendur þeirra. Kostnaðurinn
er settur herðar húsbyggjenda og fer frá þeim yfir kaupendur eða leigjendur til-
felli íbúðarhúsnæðis en viðskiptavini tilfelli verzlunar. Þessi kostnaður kemur hvergi
fram beint og er óhætt að fullyrða að fólk er undantekningalítið ómeðvitað um að
verðinu sem það greiðir fyrir húsnæði eða vörur sé innifalinn dulinn skattur vegna
bílastæðakostnaðar.

Síðustu ár hafa þó komið fram rit eftir hagfræðinga vestan hafs þar sem þeir
reyna að meta þennan kostnað. einni fyrstu athuguninni sem birtist um þetta efni,
(Shoup 1997), er hann fyrstu atrennu metinn sem beinn kostnaður tiltekinna byggj-
enda bílastæðahúsa af þeim deilt með stæðafjöldanum. Útkoman er $23.600 stæði
verðlagi ársins 1994 sem gerir $34.744 verðlagi 2010 eða 4,13 milljónir kr. annarri
atrennu er verð landsins tekið inn og þá hækkar talan $30.600–$45.400 stæði
eftir dæmum sem gerir $45.049–$66.387 verðlagi 2010 eða 5,35–7,89 milljónir kr.
stæði.

Svipað má gera hér og fá út tölur sem eru varla lægri, enda kostnaður sjaldnast
lægri Íslandi en Bandaríkjunum. Bílastæðahús eru þó fá hér. Langalgengasta gerð
bílastæða höfuðborgarsvæðinu eru malbikuð stæði undir beru lofti, ýmist lóðum
eða jaðri gatna. Með því að fá mat hvað kostar að útbúa eitt slíkt stæði og
margfalda með fjölda þeirra fæst lágmarkstala um beinan kostnað við bílastæði
svæðinu, án þess að inni því sé kostnaður við bílskúra, bílastæðahús, eða land.

þessu skyni er nærtækt að skoða það gjald sem sveitarfélagið innheimtir per
stæði af þeim húsbyggjendum sem uppfylla ekki kröfurnar um fjölda stæða lóð. Hjá
Reykjavíkurborg rennur þetta gjald Bílastæðasjóð og er því eingöngu ætlað að dekka
kostnað hennar við að útbúa stæði nágrenni við viðkomandi aðila. Gjaldið er þannig
mat borgarinnar þessum kostnaði. Gjald þetta er þrennskonar eftir staðsetningu:
flokkur sem er íbúðarhúsnæði austan Kringlumýrarbrautar: 566.136,60 kr. marz
2010, flokkur II sem er húsnæði gamla miðbænum: 353.835,38 kr. marz 2010 og
flokkur III sem er íbúðarhúsnæði vestan Kringlumýrarbrautar að gamla miðbænum
frátöldum og allt atvinnuhúsnæði að atvinnuhúsnæði svæði II frátöldu:
1.946.094,57 marz 2010. Ekki er að finna rökstuðning fyrir þessari skiptingu eða
hvers vegna svo mikill munur ætti að vera kostnaði við gerð bílastæða eftir
borgarhlutum. Skiljanlegt er að slíkur kostnaður geti verið meiri gamla miðbænum
en annarsstaðar vegna plássleysis en þar er gjaldið samt lægst en ekki hæst. Flest
húsnæði fellur flokk hæsta gjaldsins, 1.946.094,57 kr., og því er það notað hér sem
viðmiðun.

(Shoup 1997) er þessari aðferð beitt til samanburðar við aðrar og komizt að
tölunum $15.135–$25.225 eftir sveitarfélagi og staðsetningu innan sveitarfélags sem
gerir $22.282–37.136 verðlagi árs 2010 eða 2,64–4,39 milljónir kr.
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(Shoup 2005) er reynt að meta heildarkostnað við bílastæði vestrænum ríkjum
með þeirri niðurstöðu að hann sé bilinu 15% þjóðarframleiðslu eftir því hversu
margir kostnaðarliðir eru teknir með. Verg landsframleiðsla Íslandi árið 2009 var
1.500 milljarðar kr. (Hagstofa Íslands 2010) sem gerir kostnað bilinu 60 225
milljarða kr./ári. Sé verðmæti bílskúra áætlað 10% af verðmæti fasteigna, er það 361
milljarður (Þjóðskrá Íslands 2010). Sé afskriftatími þeirra áætlaður 30 ár gerir það
árlegan kostnað upp 23 milljarða. Summan af því og miðgildi áðurnefndrar tölu um
kostnað vegna bílastæða er 165,5 milljarðar/ári. Þetta bendir til þess að talan sem
notuð er kafla 1.3.5 sé varfærið mat.
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