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Samantekt 

Rannsókn þessi er unnin á sviði umferðar og skipulags við Háskólann í Reykjavík.  

Notaðar eru upplýsingar um starfsemi Landspítala og ferðavenjukannanir því tengdar til 
að áætla ferðamyndun vegna núverandi starfsemi Landspítalans og þá aukningu sem 
verður með tilkomu nýs spítala við Hringbraut. Reiknuð er áætluð þörf fyrir breyttar 
ferðavenjur starfsfólks Landspítalans auk nemenda og kennara Háskóla Íslands m.t.t. 
framboðs bílastæða við nýjan Landspítala. Lagt er mat á það hvort reiknuð ferðamyndun 
skv. jöfnu umferðarspálíkans gefi raunsæja mynd af núverandi og framtíðar ástandi 
umferðar vegna tilkomu nýs Landspítala við Hringbraut. 

 

Tilgangur – Tilgangurinn með rannsókninni er að varpa ljósi á það ástand sem getur 
skapast með tilkomu nýs spítala á bílastæðamál við Hringbraut og áhrifin sem þau geta 
haft á breyttar ferðavenjur. 

 

Nálgun – Ný nálgun var notuð við að áætla ferðamyndun vegna Landspítalans og 
Háskóla Íslands þar sem safnað var saman upplýsingum um starfsemi, skipulag og 
ferðavenjur. Upplýsingarnar voru notaðar til að áætla aukningu umferðar vegna tilkomu 
nýs spítala og rýnt var í fræðilegar heimildir til að setja niðurstöðurnar í samhengi.  

 

Niðurstöður – Þær athuganir sem gerðar voru í þessari rannsókn leiða í ljós að 
fyrirhugaður fjöldi bílastæða við nýjan Landspítala við Hringbraut dugar ekki miðað við 
óbreyttar ferðavenjur. Mæta þarf aukinni eftirspurn eftir bílastæðum með breyttum 
ferðavenjum þannig að dregið verði úr notkun einkabílsins í og úr vinnu um allt að 
helming frá því sem nú er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykilorð: Bílastæði, ferðamyndun, ferðamyndunarjafna, ferðavenjur, umferðarspálíkan, 
samgöngustefna 



 

 

  



 

 

  



 

 

Abstract 

Effects of a new Landspítali, The National University Hospital on trip production and the 
need for additional parking spaces.  

This study was performed at the department of transport and urban planning at the 
University of Reykjavik.  

Information on activities at the Landspitali University Hospital and results from travel 
pattern questionnaires were used to estimate trip production for the current hospital and 
the planned expanded hospital campus. Calculations were performed on how much travel 
patterns of the hospital staff, students and university teachers need to be adjusted to fit 
the planned number of parking spaces for the new hospital campus. It was estimated how 
trip production forecasting, according to established model of travel pattern, would fit the 
actual travel situation as well as the future travel pattern for the new hospital area. 

 

Aims: The aim with this study was to shed light on the parking situation that arises with 
the planned new hospital and how that could affect travel patterns. 

 

Methods: A new approach was used to estimate trip production for the hospital and the 
University of Iceland, with gathering of data on actual activities, planning and travel 
patterns. This data was used to estimate increased traffic due to the new hospital 
buildings. Literature was reviewed to put the results in context.  

 

Results: This study reveals that planned number of parking spaces for the new hospital 
will be insufficient without big changes in travel patterns. Increased demand for parking 
spaces has to be reduced with alternative travel methods, so up to half of today’s personal 
car trips are replaced with other means of transport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Parking, trip production, travel pattern, traffic forcast model,  transport 
policy 
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Orðskýringar 

Áhrifasvæði Lóð Landspítala við Hringbraut og aðliggjandi íbúðahverfi sem  
Landspítalinn hefur áhrif á 

Áætluð 
ferðamyndun 
LSH og NLSH 

Ferðamyndun sem áætluð er út frá starfsemi, fjölda einstaklinga sem 
starfa innan lóðar LSH og NLSH auk gesta og sjúklinga sem þangað 
koma 

Bílastæðastefna Bílastæðastefna er tæki sem notað er til að stjórna notkun bílastæða 
og gjaldtöku sem og að taka ákvarðanir um útfærslur og fjölda þeirra 

Carpooling  „Samferða í bíl“ Þegar tveir eða fleiri einstaklingar sameinast um að 
ferðast í bíl til að nýta eina bílferð betur og draga úr óþarfa notkun á 
einkabílnum. Einnig nefnt „car sharing“ 

Ferðamyndun 
sjúkrahúss 

Myndaðar ferðir sem skapast vegna starfsemi eða fjöldi íbúa á hverju 
svæði myndar fyrir uppsprettu umferðar á hverjum reit eða svæði. 

Fleytitíð Með fleytitíð er átt við að stofnanir og stórir vinnustaðir hliðri til 
opnunartíma sínum eða mætingartíma starfsfólks og hafa með þeim 
hætti áhrif á umferð og betri nýtingu umferðarmannvirkja á 
álagstímum. 

HÍ Háskóli Íslands 

LSH  Landspítali og Háskóli Íslands í dag. 

NLSH Landpítali og Háskóli Íslands með tilkomu nýja Landspítalans, eftir 
atvikum fyrsta eða síðari áfanga. NLSH er vinnuheiti yfir verkefni 
fyrir nýjar byggingar Landspítala og Háskóla Íslands við Hringbraut. 

Push and pull 
effect 

Aðgerðir sem hafa það að markmiði að hafa áhrif á ákvarðanatöku 
fólks um val á ferðamáta sem eru þannig útfærðar að þær hvetji til 
minni notkun á einkabílnum og geri aðra ferðamáta meira aðlaðandi 

Reiknuð 
ferðamyndun 
LSH og NLSH 

Myndaðar ferðir sem skapast með ferðamyndunarjöfnu (reiknilíkani 
umferðar) að teknu tilliti til byggingarmagns LSH og NLSH 

Umferðarreitur Umferðarspálíkan skiptir höfuðborgarsvæðinu upp í ákveðna 
umferðarreiti sem ferðamyndunarjafna reiknar svo umferðarsköpun 
fyrir og dreifir þeirri umferð á umferðarkerfið. Lóð Landspítalans er 
einn slíkur reitur auk íbúðahverfis sem er norðan við Eiríksgötu 

Samgöngustefna Samgöngustefna fyrirtækja er langtíma stefnumörkun sem hefur það 
að markmiði að stuðla að sjálfbærari samgöngum,  studd með 
viðeigandi hvatningu og hvata til þess að og draga úr notkun 
einkabílsins til og frá vinnustað. 

Scope Yfirferð, samantekt og skilgreining á umfangi viðeigandi gagna sem 
skipta rannsóknina máli fyrir niðurstöður. 

Spill over effect Ytri áhrif af atvinnustarfsemi eða annarra þátta sem hafa áhrif á þá 



 

 

sem ekki eiga beinan þátt að slíku.  

Umferðarreitur Skilgreindur reitur í umferðarspálíkani til að reikna út uppsprettur 
umferðar fyrir ákveðna reiti 

Umferðarrýmd Umferðarrýmd (e. capacity) umferðarmannvirkis er hámarks umferð 
sem ætla má að komist um veg eða gatnamót á gefnu tímabili við 
ríkjandi aðstæður. Sérhver breyting á ríkjandi aðstæðum í umferð eða 
umferðarstýringum breytir umferðarrýmd umferðarmannvirkis 

Umferðarsköpun Uppspretta umferðar sem segir til um það umferðarmagn sem reitur 
eða svæði myndar til og frá viðkomandi reit og er tvöfaldur fjöldi 
ferðamyndunar 

Umferðarspálíkan Umferðarspálíkan er líkan sem notað er til þess að spá fyrir um 
umferð í framtíðinni, byggt á grunni núverandi ástands 

Modal split Modal split er aðgerð sem notuð er í reiknilíkani til aðgreiningar á 
bílaumferð og annarra ferðamáta við gerð umferðarspár  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1 Inngangur 

Til stendur að reisa nýtt sjúkrahús á höfuðborgarsvæðinu til að sameina stærstan hluta 
núverandi starfsemi Landspítala á einum stað. Búið er að ákveða að nýtt sjúkrahús, með 
tilheyrandi starfsemi sem því fylgir, verði byggt við Hringbraut og sameinist starfseminni 
sem þar er fyrir. Efla á tengsl þess við fræða- og vísindasamfélagið með því að flytja alla 
starfsemi heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands inn á svæði við nýjan Landspítala á 
Hringbraut. Með tilkomu nýja Landspítalans á að flytja starfsemi úr Eiríksgötu 
5,19,21,29 og 37, Ármúla 1a og 9, Fossvogi, Snorrabraut 60 og Tunguhálsi yfir á 
Hringbraut við lok fyrsta áfanga.  

Það að fólk geti óþvingað valið sér þann ferðamáta sem það telur þægilegastan, 
öruggastan og hentar best við aðstæður hverju sinni er í augum fólks ákveðin lífsgæði. 
Það verður því ekki fram hjá því litið að umferðarmál eru mikið hagsmunamál 
almennings og jafnframt atvinnurekenda í þeim skilningi. Í því samhengi er ákvörðun um 
fjölda bílastæða sem í boði eru fyrir starfsfólk og gesti mikið hagsmunamál þeirra sem 
telja sig þurfa að nota þau, en einnig þeirra sem hafa hagsmuni af því að dregið verði úr 
notkun einkabílsins. Skipulagsleg ákvörðun um fjölda bílastæða felur einnig í sér 
ákvörðun um breyttar ferðavenjur sem taka þarf á með viðeigandi hætti. Bílastæðamál 
hafa lengi verið vandamál við spítalann þar sem kvartað hefur verið undan skorti á 
bílastæðum, bæði af starfsmönnum, sjúklingum og gestum, þá sérstaklega við 
Hringbrautina þar sem nýr Landspítali mun rísa. Almenn áhersla í skipulagsmálum 
Reykjavíkurborgar í dag er lögð á að draga úr vægi einkabílsins, auka vægi annarra 
samgöngumáta, þétta byggð og draga úr stærri gatnaframkvæmdum í þágu sjálfbærari og 
umhverfisvænni samgöngumáta, bættri lýðheilsu landsmanna, minni mengun og minni 
umhverfishávaða frá bíla umferð. Í nýju skipulagi fyrir lóð Landspítala við Hringbraut er 
áhersla lögð á að draga úr notkun einkabílsins og efla aðra samgöngumáta. Með tilkomu 
nýja spítalans við Hringbraut er óhjákvæmilegt að umferð muni aukast á því svæði og 
munu mótvægisaðgerðir stjórnvalda og vinnustaðar munu hafa mikil áhrif á með hvaða 
hætti hin aukna starfssemi á lóðinni nær nýju jafnvægi í sátt við sitt nánasta umhverfi. 

Það verður því að teljast nokkur áskorun fyrir Landspítalann og Háskóla Íslands, sem 
einnig verður fyrirferðamikill á lóð Landspítalans, að koma til móts við þessi sjónarmið 
til að draga úr neikvæðum áhrifum eins og kostur er með tilkomu nýja spítalans. 

 

 

 

 



 

 

1.1 Bakgrunnur 

Aðdragandinn að þessu verkefni er umræða sem hefur átt sér stað um áhrif tilkomu 
nýja Landspítalans á umferðarmál. Áhyggjur eru af því að bílastæði við nýjan spítala 
verði ekki næg, sem muni hafa áhrif út fyrir lóð spítalans á nærliggjandi umhverfi með 
tilheyrandi óþægindum fyrir íbúa. Vegna þeirra áhrifa sem Landspítali hefur á umferðina 
í dag og mun hafa með tilkomu nýja spítalans er mikilvægt fyrir skipulagsyfirvöld í 
Reykjavík að vita hvort reiknuð umferðarsköpun Landspítalalóðar í umferðarspám, sé í 
samræmi við áætlaða ferðamyndun m.t.t. starfseminnar sem fer fram á lóðinni, fyrir og 
eftir uppbyggingu.  

Mikilvægt er bæði fyrir stjórnendur Landspítalans, Háskóla Íslands og 
skipulagsyfirvöld að hafa skýra mynd af núverandi ástandi í bílastæðamálum til að geta 
lagt mat á það eins vel og kostur er, hvort og þá hversu raunhæf þau markmið eru, sem 
nýr Landspítali hefur og mun setja sér í umferðarmálum m.t.t. ferðavenja og 
bílastæðamála. Það getur verið þýðingarmikið fyrir skipulagsyfirvöld að vita hvort 
reiknuð ferðamyndun samkvæmt ferðamyndunarjöfnu umferðarspálíkans sé í samræmi 
við  áætlaðan  raun ferðafjölda sem starfsemin á lóðinni skapar til að geta lagt mat á 
frávik umferðarspáa um nærliggjandi götur umhverfis Landspítalann við Hringbraut.  

Til að geta metið áætlaða umferð vegna starfsemi spítalans veittu nokkrir starfsmenn 
Landspítalans, sem fagaðilar á sviði heilbrigðisgeirans, góða aðstoð við nauðsynlega 
greiningu á sjúkragögnum sptítalans og starfsmannahaldi fyrir framgang verkefnisins. 
Jóhannes M. Gunnarsson sá um að sundurgreina sjúkragögn og Elísabet Guðmundsdóttir 
sá um að skrifa út gögn tengd starfsmannahaldi spítalans. 

1.2 Markmið og tilgangur 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að meta áætlaða aukningu ferðamyndunar við 
Hringbraut með tilkomu nýja sjúkrahússins og hvaða áhrif það hefur á bílastæðamál þar. 
Tilgangurinn er að varpa ljósi á það ástand sem skapast með tilkomu nýja Landspítalans 
og áhrifin sem þau geta haft á breyttar ferðavenjur.  

Markmiði rannsóknarinnar má skipta upp í tvo hluta. Annarsvegar að skoða hvort 
áætluð ferðamyndun metin út frá starfsemi sem fram fer á lóð Landspítalans sé í 
samræmi við reiknaða ferðamyndun sem notuð er til að spá fyrir um umferðaraukningu 
nýja Landspítalans við Hringbraut. Hinsvegar að meta ástand bílastæðamála við 
núverandi Landspítala og fyrir nýjan Landspítala (NLSH) við Hringbraut. Tilgangurinn 
er að meta áreiðanleika ferðamyndunar umferðarspálíkans í tilfelli Landspítalans borið 
saman við áætlaða raun ferðarmyndun svæðisins og að varpa ljósi á það hversu mikið 
þurfi að draga úr notkun einkabílsins til að framboð bílastæða við nýjan Landspítala 
muni duga þeirri starfsemi sem þar verður. 

Þær væntingar eru gerðar til þessarar rannsóknar að hún geti að einhverju leiti varpað 
ljósi á núverandi ástand í bílastæðamálum, hvernig það verður við nýjan Landspítala og 
hve mikið gera megi ráð fyrir að breyta þurfi ferðavenjum til að halda bílastæðamálum í 
jafnvægi og sátt við sitt nánasta umhverfi.  



 

 

1.3 Rannsóknarspurningar 

Tvær megin rannsóknarspurningar eru mótaðar í samræmi við meginmarkmið 
þessarar rannsóknar sem hvor um sig hafa tvær undirspurningar. 

1. Hvaða áhrif hefur tilkoma nýja Landspítalans á ferðamyndun svæðisins? 

a. Hversu vel fellur reiknuð ferðamyndun að áætlaðri ferðamyndun m.t.t. 
umferðarsköpunar svæðisins? 

b. Er þörf á því að bæta eða breyta ferðamyndunarjöfnunni til að auka 
nákvæmni í umferðarspám m.t.t. reiknaðrar umferðarsköpunar í tilfelli 
LSH?  

2. Hvaða áhrif hefur tilkoma nýja Landspítalans á bílastæðamál svæðisins? 

a. Hversu mikið þarf að breyta ferðavenjum LSH og HÍ til að framboð og 
eftirspurn bílastæða  við nýjan Landspítala verði í jafnvægi? 

b. Hvaða áhrif mun bílastæðastýring hafa á bílastæðamál við nýjan 
Landspítala og nærliggjandi umhverfi? 

Með þessum rannsóknarspurningum er ætlunin að reyna að ná þeim tilgangi og 
markmiðum sem þessari rannsókn er ætlað að varpa ljósi á um breyttar ferðavenjur og 
breyttar ferðavenjur nýja Landspítalans. 

Gildi rannsóknarinnar felst í því að endurreikna ferðamyndun vegna núverandi og 
nýja Landspítalans út frá starfsemi í stað byggingamagns til að meta umferðaraukningu 
vegna tilkomu nýja Landspítalans á Hringbraut og þörfina fyrir breyttar ferðavenjur. 
Reynt er að varpa ljósi á þær forsendur sem skipulagsyfirvöld ríkis og borgar byggja 
ákvörðun sína á um fjölda bílastæða við skipulag fyrir nýja Landspítalann við 
Hringbraut. Rannsóknin byggir á upplýsingum úr ársskýrslum Landspítalans um komur 
sjúklinga, starfsmannahaldi spítalans, nemendaskrá Háskóla Íslands og 
ferðavenjukönnunum til að áætla um ferðamyndun Landspítala háskólasjúkrahúss. 
Hagnýtt gildi þessarar rannsóknar felst aðalega í því að stjórnendur Landspítalans geti út 
frá niðurstöðum sett markmið um breyttar ferðavenjur og í kjölfarið áætlanir um þær 
aðgerðir sem ráðast þarf í til að draga úr notkun einkabílsins. Niðurstöður munu 
hugsanlega einnig nýtast þegar kemur að því að útfæra bílastæðastýringu og gjaldtöku á 
bílastæðum við Landspítalann.  

1.4 Aðferðafræði rannsóknar 

Í rannsókninni er gerð tilraun til þess að nálgast ferðamyndun vegna starfsemi nýja 
sameinaða Landspítalans á Hringbraut út frá raungögnum og reynslu starfsfólks 
Landspítalans (e. empirical study).  

Rannsóknin er tvískipt, rannsóknarhluti og úttektarhluti. Annarsvegar er búin til 
áætluð ferðamyndun vegna starfsemi LSH og NLSH sem er rannsóknarhlutinn og 



 

 

hinsvegar bílastæðamál LSH og NLSH  sem er úttektarhluti rannsóknarinnar. 
Rannsóknin byggir á því að greina og meta áætlaða ferðamyndun vegna LSH og NLSH, 
og bera hana saman við reiknaða ferðamyndun umferðarspálíkans. Úttektin byggir á því 
að skoða núverandi ástand bílastæðamála LSH og leggja mat á stöðu framboðs og 
eftirspurnar við NLSH m.t.t. ferðavenja. Við úrvinnslu gagna eru notaðar tölulegar 
upplýsingar sem fyrir liggja úr áður útgefnum skýrslum, hvort heldur sem er forsendur til 
útreikninga eða niðurstöður sem þá eru sannreyndar eins og hægt er, áður en þær eru 
notaðar til úrvinnslu í rannsókninni. Úrvinnsla og framsetning á rannsóknargögnum er 
með þrennskonar hætti, í fyrsta lagi bein tilvitnun í gögn og niðurstöður rannsókna, í 
öðru lagi ný framsetning á gögnum sem áður hafa verið unnin og í þriðja lagi eigin 
rannsóknir. 

1.5 Takmarkanir 

Í eðli sínu eru umferðarmál mjög stórt viðfangsefni sem skoða þarf út frá mörgum 
hliðum, hvert öðru háð. Óhjákvæmilegt er að margir samverkandi áhrifaþættir eru ekki 
rannsakaðir í þessu verkefni. Eftirfarandi eru atriði sem geta haft bein og óbein áhrif á 
niðurstöður verkefnisins eða leitt til annarra niðurstaðna en þau sem hér eru sett fram og 
ekki skoðuð sérstaklega í þessu verkefni eru m.a.: 

- Rannsóknir á nýtingu núverandi bílastæða, slík rannsókn er of tímafrek fyrir 
þetta verkefni 

- Bílastæðafjöldi og ástand í umferðarmálum á meðan uppbyggingu stendur 

- Áhrif af byggð í Vatnsmýri 

- Aðferðir við bílastæðastjórnun eru ekki skoðaðar sérstaklega  

- Fleytitíð og flæði umferðar um lóðina 

- Áhrif vaktaskipta starfsmanna og bílastæðamál spítalans 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru háðar nákvæmni þeirra forsendna sem fyrir 
rannsókninni liggja og að þeirra forsenda sem búa þarf til svo niðurstöður fáist í 
rannsóknina. Ónákvæmni í gögnum og forsendugjöf getur haft talsverð áhrif á 
niðurstöður og því er rétt að hafa í huga að niðurstöður rannsóknninnar eru leiðbeinandi 
fyrir það ástand sem hún kann að lýsa og taka þarf tillit þess við túlkun á þeim. 
Niðurstöður eru settar fram með fyrirvara um að gefnar forsendur og framtíðarspár geta 
verið á annan veg en reiknað er með í þessu verkefni. Úrvinnsla úr þeim forsendum sem 
liggja til grundvallar í þessu verkefni eiga að gefa vísbendingu um heildarmyndina sem 
vænta má með tilkomu nýja Landspítalans við Hringbraut. 

 



 

 

1.6 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin er byggð þannig upp að í 1. kafla er meginmarkmiðum og tilgangi 
verkefnisins lýst, rannsóknarspurningar settar fram og afmörkum verkefnisins. Í 2. kafla 
er viðfangsefni rannsóknarinnar undirbyggt með fræðilegum heimildum um 
samgöngustefnur, bílastæðastefnu og umferðaspálíkani auk þess sem settar eru fram 
dæmisögur um innleiðingu samgöngustefna annarra sjúkrahúsa. Í 3. kafla eru grunngögn 
þar sem rakin er undanfari að skipulagi fyrir nýjan Landspítala við Hringbraut og þróun í 
starfsemi hans og útbreiðslu bílastæða.  

Úrvinnsla á sjálfu viðfangsefninu er sett fram í 4.–6. kafla þar sem hver hluti um sig 
inniheldur aðferð rannsóknar, forsendur og niðurstöður. Byrjað er á því í 4. kafla að 
skoða núverandi ferðavenjur sem eru forsendur áframhaldandi útreikninga fyrir áætlaða 
ferðamyndun og eftirspurn eftir bílastæðum. Rýnt er í markmið og stefnur Landspítala og 
Háskóla Íslands í samgöngumálum auk stjórnvalda. Í 5. kafla er svo metin áætluð 
ferðamyndun fyrir Landspítala og Háskóla Íslands út frá gögnum um starfsemi og komur 
sjúklinga og gesta sem síðar er notuð í þessu verkefni til þess að reikna út áætlaða 
aukningu á ferðum og eftirspurn eftir bílastæðum. Í 5. kafla er einnig gerður samanburður 
á reiknaðri ferðamyndun og áætlaðri ferðamyndun. Í 6. kafla er farið yfir bílastæðamál 
við Landspítalann. Forsendur og niðurstöður úr 4. og 6. kafla eru notaðar til þess að 
reikna út eftirspurn eftir bílastæðum og meta þörfina fyrir breyttar ferðavenjur. Eftir 
umræður um efnistök verkefnisins í 7. kafla er úrvinnsla verkefnisins tekin saman í 
lokaniðurstöður sem er samantekt úr niðurlagi hvers kafla fyrir sig. 

  



 

 

2 Fræðileg undirstaða 

2.1 Samgöngustefna 

Samgöngustefna er langtíma stefnumörkun og ekki tímabundin aðgerð í 
samgöngumálum. Samgöngustefna er viðleitni til þess að færa fyrirtækja menningu í átt 
að minni notkun einkabílsins sem þarf langan tíma, studd með viðeigandi hvatningu og 
hvata til þess að skilja bílinn eftir heima. Markmið samgöngustefnu eiga að endurspegla 
metnað um áframhaldandi framfarir milli ára og skulu endurskoðaðar árlega með 
viðeigandi könnunum (Department for Transport, 2008). Reynsla af vel útfærðum 
samgöngustefnum fyrirtækja í Bretlandi sýnir að tekist hefur að draga úr notkun 
einkabílsins að meðaltali um 15% á þremur árum. Árangurinn er hinsvegar mjög misjafn 
og háður staðbundnum aðstæðum hverju sinni en þau fyrirtæki sem leggja sitt af mörkum 
við að setja sér metnaðarfulla áætlun ná því að draga mest úr notkun einkabílsins. 
(Department for Transport, 2008). 

Samgöngustefna er stefnumótun sem ætlað er að stuðla að aukinni sjálfbærni í 
samgöngum með því að hafa jákvæð áhrif á fólk til skynsamlegrar ákvörðunartöku við 
val á ferðamáta. Hefðbundnar samgöngur fólks hafa fram til þessa verið byggðar á þeim 
forsendum að ferðakostnaður og ferðatími eigi að vera eins lítill og kostur er. Þá metur 
fólk oft tíma sinn meira virði en kostnað samgöngumátans, sérstaklega þeir sem ferðast 
lengri vegalengdir. Kostnaður og þægindi eiga stóran þátt í ákvarðanatöku okkar þegar 
kemur að vali á ferðamáta í og úr vinnu. Til að fólk velji í auknum mæli að ferðast með 
sjálfbærum hætti en ekki með einkabíl knúnum jarðefnaeldsneyti þarf róttækar breytingar 
á hugsunarhætti.  

Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að hafa má áhrif á ferðavenjur fólks með 
réttum aðgerðum (Department for transport, 2002). Fólk verður gjarnan kvíðið og tregt til 
að breyta ferðahegðun sinni en með hvatningu og fræðslu má hafa jákvæð áhrif á hana 
(Banister, 2008). Lykilþáttur í því að sveitarfélög nái tilsettum markmiðum sínum um 
breyttar ferðavenjur er að stórir vinnustaðir eins og háskólar og sjúkrahús séu með virka 
samgöngustefnu og fylgi henni eftir (Sloman, 2004). Í Bretlandi þar sem rannsóknir hafa 
sýnt að vel útfærðar samgöngustefnur skili árangri við að draga úr notkun einkabílsins 
hafa sveitarfélög á undanförnum árum verið að hvetja stóra vinnustaði og stofnanir á 
borð við háskóla og sjúkrahús til að innleiða samgöngustefnur (Department for transport, 
2002). 

Niðurstaða rannsóknar á 20 breskum fyrirtækjum sýnir að meðaltali 15% fækkun á 
notkun einkabíls til og frá vinnu (Cairns S, Sloman L, Anable J, Anable J, & Goodwin P, 
2004a). Samgöngustefnur vinnustaða sem líka tóku á bílastæðastjórnun fækkuðu ferðum 
einkabílsins til vinnu að meðaltali um 24% en 10% hjá þeim sem ekki voru með 
bílastæðastjórnun í sinni stefnu (Reykjavíkurborg, skipulags og byggingarsvið, 2006). 
Önnur rannsókn eftir sömu höfunda  (Cairns S, Sloman L, Anable J, Anable J, & 
Goodwin P, 2004b) sýnir hvernig fjöldi breskra fyrirtækja hefur náð mismiklum árangri í 
því að innleiða samgöngustefnu hjá sér. 

 



 

 

- 10% fyrirtækja fækkar einkabílum ekkert 

- 20% fyrirtækja fækkar einkabílum um 0-10% 

- 35% fyrirtækja fækkar einkabílum um 10-25% 

- 25% fyrirtækja fækkar einkabílum um 25-10% 

- 10% fyrirtækja fækkar einkabílum meira en 35% 

 

Samgönguáætlanir þurfa að vera metnaðarfullar, en þær mega samt ekki vera það 
róttækar að óraunhæft verði að ná markmiðum þeirra þannig að þær mistakist í 
framkvæmd. Sérstaklega á það við ef árangur aðgerða kemur ekki strax í ljós. Óljóst 
getur verið í fyrstu hversu vel tekst til við að framfylgja samgöngustefnum fyrirtækja þar 
sem ýmsar ytri aðstæður geta haft þar mikil áhrif á, t.d. samgöngustefnur opinberra aðila 
og framfylgd þeirra. Þá geta aðstæður í nærumhverfi haft veruleg áhrif á hvernig til tekst 
að framfylgja bílastæðastefnu sem stundum er hluti af samgöngstefnum en oft eru hafðar 
sér. Ástæðan fyrir því að þær eru oft hafðar sér er sú að bílastæðastefna mætir oft meiri 
andstöðu meðal starfsfólks en samgöngustefnan sjálf (Rye & Ison, 2002). 

Góð samgönguáætlun þarf að taka tillit til ytri aðstæðna eins og kostur er sem oft geta 
haft meiri áhrif en aðgerðir samgöngustefnu vinnustaðarins (Rye & Ison, 2002). 
Mikilvægt er að samgöngustefnan hafi ábyrgðarmann sem fylgi henni eftir og tryggi að 
eftir henni sé unnið til að hún misheppnist ekki. DTLR (Department For Transport, Local 
Government and the Regions) bendir á að ekki dugi að eyða einum degi á mánuði í 
áætlunina, þá sé hún ekki líkleg til þess að ná árangri (Rye & Ison, 2002). 

Besta leiðin til þess að ná árangri í að draga úr notkun einkabílsins er að beita 
aðgerðum sem hafa það að markmiði að hafa áhrif á ákvarðanatöku fólks um val á 
ferðamáta sem eru þannig útfærðar að þær hvetji til minni notkunar á einkabílnum og 
geri aðra ferðamáta meira aðlaðandi, „ýta“ og „draga“ áhrifin (e. push and pull effect). 
Aðgerðir sem hafa áhrif á val fólks á ferðamáta eru hagrænir hvatar t.d. hærri skattar á 
eldsneyti, bílastæðagjöld og fækkun á bílastæðum, „ýta“ áhrifin (e. push). Aðgerðir sem 
stuðla að bættri hönnun og útfærslu sem gera aðra ferðamáta meira aðlaðandi eru t.d. 
betri samhæfing strætisvagnaferða, sporvagna og neðanjarðarlesta ásamt því að að hafa 
áhrif á það hvenær ferðir eru farnar með skipulagi á vinnutíma fólks (fleytitíð), „draga“ 
áhrifin (e. pull). „Ýta“ aðgerðir auka tækifæri fólks til þess að velja sér aðra ferðamáta 
sem felur í sér að valfrelsi einstaklingsins til að velja sér ferðamáta er aukið, t.d. með 
ódýrari almenningssamgöngum og betri þjónustu við aðra samgöngumáta en einkabílinn. 
„Draga“ aðgerðir eru hinsvegar notaðar til þess að takmarka þetta frelsi að einhverju leyti 
til að gera einkabílinn minna aðlaðandi (Transport, Health and Environment, 2013). 

 

 



 

 

2.2 Bílastæðastefna 

Markmið og tilgangur bílastæðastefnu á margt sameiginlegt með samgöngustefnu. 
Markmið og ákvarðanir í bílastæðamálum hafa áhrif á markmið samgöngustefnu sem er 
að draga úr notkun einkabílsins og því skarast þessar tvær stefnur að nokkru leyti. 
Bílastæðastefna er tæki sem notað er til að stjórna notkun bílastæða og gjaldtöku sem og 
að taka ákvarðanir um útfærslur og fjölda þeirra. Ákvarðanir í stefnu bílastæðamála fela 
líka í sér ákvarðanir um stefnubreytingar í samgöngumálum og samgönguvenjum 
(Victoria Transport Policy Institute, 2012). 

Stjórnun bílastæða er mikilvægur þáttur við gerð samgöngustefnu. Aukið framboð 
bílastæða samhliða aukinni eftirspurn fylgir oftast vaxandi vandamál og telst ekki til 
sjálbærrar bílastæðastefnu. Það getur valdið því að eftirspurn verði meira en framboð sem 
leiðir til þess að bílar leita út í nærliggjandi hverfi eða leggja ólöglega sem hindrar för 
annarra ökutækja og dregur úr öryggi gangandi vegfarenda (e. spill over effect).  

Með stýringu á bílastæðum er markmiðið að draga úr notkun einkabílsins og örva um 
leið almenningssamgöngur, hjólreiðar og gangandi umferð (Bernard P, 1989). Bílastæði 
án bílastæðastýringar verða almennt yfirmettuð, þar sem næg eftirspurn er fyrir hendi. 
Þegar bílastæðastýringu er komið á þarf að koma í veg fyrir að auðvelt verði að finna sér 
gjaldfrjáls eða ódýr stæði í næsta nágrenni (Hartmut, 1993). Þeir áhrifaþættir sem 
mestum árangri skila í því að draga úr notkun einkabílsins eru bílastæðagjöld, staðsetning 
bílastæða og takmörkun á framboði bílastæða með notendastýrðum aðgangi. (Bernard P, 
1989). 

Markmið og tilgangur bílastæðastefnu: 

- Hjálpa til við að viðhalda og bæta umhverfisleg og efnahagsleg gæði 

- Tryggja að fjöldi bílastæða dragi ekki úr aðgengi og notkun annarra 
samgöngumáta 

- Draga úr neikvæðum áhrifum bílastæða á umhverfið 

- Bæta umferðaröryggi og draga úr þrengslum og mengun 

- Auðvelda aðgengi fyrir aðra ferðamáta en einkabílinn 

- Vernda opin svæði til útivistar 

- Tryggja stæði fyrir aðstandendur, sjúklinga og viðskiptavini 

- Auðvelda möguleikana á að ferðast samferða í bíl 

(City of Edinburgh Council, 2005) 

 

Til að sporna við áhrifum sem minnkandi framboð bílastæða við vinnustað getur haft 
á íbúðagötur og götubílastæði í næsta nágrenni er nauðsynlegt að vinnustaðurinn og 
sveitarfélagið hafi með sér gott samstarf um útfærslur á bílastæðamálum og kynni fyrir 
íbúum í nágrenni við vinnustaðinn (Department for Transport, 2008).  

Þegar gerðar eru ráðstafanir til að draga úr notkun einkabílsins er lykilatriði að til 
staðar séu góðar almenningssamgöngur og duga þá ekki opinberar endurbætur á 
almenningssamgöngukerfinu einar og sér. Áhrifaríkustu leiðirnar til þess að draga úr 
umferð ökutækja í íbúðagötum er að draga úr framboði á bílastæðum, setja á 



 

 

bílastæðagjöld og láta íbúa hafa íbúakort (Hartmut, 1993). Í niðurstöðum nokkurra 
rannsókna sem teknar hafa verið saman (Bernard P, 1989) kemur einnig fram að 
takmörkun á framboði bílastæða og aukin gönguvegalengd frá bílastæði hafi veruleg 
áhrif á hegðun fólks þegar það velur sér bílastæði.  

Umferðarmagn á götum og fjöldi bílastæða helst í hendur, því meira sem framboð 
bílastæða er þeim mun meiri verður umferð einkabíla. Tvær aðferðir eru oftast notaðar til 
þess að draga úr umferð í þéttbýli, takmörkun bílastæða og takmörkun á flæði umferðar 
og þá helst hvort tveggja gjarnarn. Takmörkun á fjölda bílastæða dregur úr hávaða og 
mengun og er þannig umhverfisvæn og hagstæð aðgerð í þágu fjölbreyttari 
samgöngumáta (Hartmut, 1993). Endurheimt land frá bílastæðum veitir tækifæri til þess 
m.a. að gera breiðari gangstéttar fyrir gangandi vegfarendur, hjólastíga, opin svæði fyrir 
almenning, aukið rými fyrir strætó (Hartmut, 1993) eða ýta undir skapandi notkun á 
rýminu fyrir fólk (Banister, 2008). 

2.3 Umferðarspálíkan 

Umferðarspálíkan umferðar er tæki sem hjálpar til við að taka ákvarðanir um 
framtíðar skipulag fyrir uppbyggingu byggðar m.t.t. umferðarsköpunar og þeirrar 
umferðarrýmdar sem gatnakerfið getur borið. Niðurstöður reikninga með 
umferðarspálíkani eru nýttar til þess að leggja mat á umferðaraukningu eða minnkun sem 
gefur forsendur til þess að meta áhrif umferðar á fyrirhugað skipulag með tilliti til þess til 
hvaða aðgerða þurfi að grípa svo viðunandi ástandi í samgöngumálum sé náð. Hér á landi 
er notuð aðferð sem kallast aðdráttaraflslíkanið (e. Gravity model) fyrir reiknilíkan 
umferðar eða stundum nefnt fjögurra þrepa líkanið til að reikna umferðarspár fyrir 
framtíðarástand umferðar.  

 

Þrepin fjögur í líkaninu eru eftirfarandi, (Ortúzar & Willumsen, 1994) 

1. Ferðamyndun í reitum 
2. Dreifing ferða milli reita 
3. Val á ferðamáta 
4. Álagsreikningur 
 

Hér verður aðeins fjallað um fyrsta þátt líkansins „Ferðamyndun í reitum“ þar sem 
rannsóknarefni skýrslunnar fjallar um ferðamyndun og umferðarsköpun vegna 
umferðarreitar Landspítalalóðar við Hringbraut. Ferðamyndun líkansins er tvískipt þar 
sem allar ferðir eiga upphafspunkt og endapunkt m.ö.o. myndaðar ferðir (e. trip 
production) og aðdregnar ferðir (e. trip attraction). Hugmyndin á bak við ferðamyndunina 
í þessu líkani gengur út á það að heimilin búa til ferðirnar og vinna, verslanir og aðrir 
staðir draga til sín ferðir (Ortúzar & Willumsen, 1994). 

Saga líkanagerðar fyrir umferð á höfuðborgarsvæðinu 

 Í tengslum við gerð aðalskipulags Reykjavíkur 1962-1983 var gerð viðamikil könnun 
á umferð sem síðar myndaði grunn fyrir fyrstu umferðaspá höfuðborgarsvæðisins. Á 
grundvelli umferðarkönnunar þessa tíma var þróað líkan, á árunum 1972-1975, 



 

 

„Gravitational model“ sem notað var alveg fram til 1991 með minniháttar breytingum. 
Um mitt árið 1991 var það líkan endurskoðað með samvinnu Vegagerðinnar og allra 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (VSÓ Ráðgjöf, 2006b), sjá jöfnu (1). 

 

Ferðir	 = 	1,35∗íb	 + 	0,12∗vs	 + 	0,037∗ið	 + 	0,045∗vö	 + 	0,033∗sj	 + 		0,018∗an																																(1) 

 

Árið 2000 er spálíkanið frá 1991 endurskoðað af verkfræðistofunni VST þar sem 
ráðgjafar töldu líkanið ekki lengur endurspegla umferð höfuðborgarsvæðisins nógu 
nákvæmt. Endurskoðaða líkanið er byggt á gögnum frá árinu 1998 (VSÓ Ráðgjöf, 
2006b) (Kristinn J., 2003), sjá jöfnu (2) og( 3). 

 

Ferðir	=	2,387∗íb	+	0,165∗vs	+	0,038∗ið	+	0,038∗vö	+	0,075∗sj	+	0,017∗an	–	8,743*	P_afg													(2) 

Ferðir	 = 	1,87∗íb + 0,16∗vs + 0,039∗ið + 0,016∗vö + 0,061∗sj + 0,024∗an																																											(3) 

 

Árið 2004 var líkanið frá 2001 endurskoðað í meistaraprófsritgerð Lilju G. Karlsdóttur 
við DTU í Danmörku, þar sem settar voru fram ábendingar um úrbætur fyrir nýtt líkan. Á 
grundvelli þeirra ábendinga vann VSÓ nýtt og endurbætt líkan sem tekið var í notkun 
2006. Líkanið sýndi betri nákvæmni í kortlagningu en áður, aðeins 8,4% meðalfrávik var 
frá talningum sem var mun betri árangur en í fyrri líkönum (VSÓ Ráðgjöf, 2006a), sjá 
jöfnu (4). 

 

Ferðir	=	1,85∗íb	+	0,14∗vs	+	0,04∗an																																																																																																																				(4) 

 

Árið 2012 var líkanið endurskoðað í meistaraprófsritgerð Grétars Mar Hreggviðssonar 
við Háskólann í Reykjavík þar sem markmiðið var að bæta nákvæmni líkansins frá 2006 
enn frekar með bættum skipulagsgögnum. Niðurstöður voru þær að bæta mátti nákvæmni 
líkansins enn frekar. Götum með frávik yfir 5.000 bíla fækkaði um allt að 29% (Grétar 
M, 2012b), sjá jöfnu (5). 

 

Ferðir	 = 	545	 + 	1,6∗íb	 + 	0,08∗v	 + 	0,16∗s	 + 	0,17∗sj	 + 	0,016∗an																																																							(5) 

Skýringar: 

Íb= íbúar, vs=verslun og skrifstofur ið=iðnaður, vö=vöruhúsnæði, sj=sjúkrahús, an=annað, 
v=verslun, s=skrifstofur 

  



 

 

2.4 Dæmi um árangur samgöngustefnu sjúkrahúsa 

Lítum á árangur annarra sjúkrahúsa af innleiðingu samgöngustefnu og hvað þau hafa 
gert til þess að ná árangri. Í Tafla 2-1 má sjá árangur nokkurra breskra sjúkrahúsa af 
innleiðingu samgöngustefnu, þaðan sem Landspítali sækir sína fyrirmynd að gerð 
samgöngustefnu spítalans (Landspítali háskólasjúkrahús, 2011a). 

Tafla 2-1 Árangur breskra sjúkrahúsa af innleiðingu samgöngustefnu 

Sjúkrahús Fækkun ökutækja [%] 

Addenbrooke‘s sjúkrahúsið í Cambridge1 34 

Derriford sjúkraúsið í Plymouth2 31 

Aðalsjúkrahúsið í Birmingham1 25 

Dental sjúkrahúsið í Birmingham1 18 

Notthingham City sjúkrahúsið2 16 

John Radcliffe sjúkrahúsið í Oxford2 7 

Royal Orthopaedic sjúkrahúsið í Birmingham1 (fjöldi ökutækja jókst) 

Meðaltal 19 

Samantekt niðurstaðna úr, 1: Smarter Choices: changing the way we travels, 2: Makeing travel plans 
work, Reductions achieved over diffrent time periods, and mostly to change between ´before travel 
plan´and ´latest result aftir travel plan´. (Sloman, 2004) 

 

Sjúkrahúsið í Plymouth á Englandi er staðsett í úthverfi með 5.760 starfsmenn og 
1.353 stæði. Þar hefur verið lögð mikil áhersla á góða samvinnu við 
almenningssamgöngukerfið og starfsfólki boðið upp á afsláttarkjör í strætó. Starfsfólk 
sem sýnir því áhuga að skipta yfir í annan ferðamáta og gefa eftir bílastæði er boðið 
gjaldfrjálst kort í strætó í 4 mánuði, að því loknu getur það keypt árskort með 65% 
afslætti. Á hverju ári eftir það veitir sjukrahúsið 50% afslátt til þeirra sem afsala sér 
bílastæði að fullu. Virk bílastæðastjórnun er við sjúkrahúsið og innkoma af 
bílastæðagjöldum notuð til að greiða niður strætisvagnafargjöld fyrir það starfsfólk sem 
kýs að nota þann ferðamáta. Aðeins eru bílastæði fyrir 54% starfsfólks sjúkrahússins og 
tilhneigingin er sú að starfsfólk  sem vinnur með sjúklinga, hreyfihamlaðir og þeir sem 
eru með bílasamninga nýti þau stæði meira en aðrir starfsmenn. Starfsfólk sem kemur á 
bíl getur valið að greiða daglega fyrir afnot stæða eða mánaðarlega af launum sínum. 
Starfsfólk um nætur og helgar, hreyfihamlaðir, sjálfboðaliðar og þeir sem samnýta í bíla 
(e. carpooling) leggja frítt. Þá fara fram samráðsfundir 4 sinnum á ári með starfsfólki þar 
sem markmið samgöngustefnu sjúkrahússins eru rædd og farið er yfir stöðuna. Aðgerðir 
sjúkrahússins í þágu samgöngumála hefur skilað því að notkun bílastæða drógst saman 
um nærri þriðjung eða úr 90% í 54% (Department for transport, 2002). 

Sjúkrahúsið í Notthingham á Englandi er staðsett í útjaðri byggðar með yfir 5.000 
starfsmenn og 1.200 bílastæði. Þar hefur það sýnt sig að fjölgun gangandi vegfarenda 
helst í hendur við bættar almenningssamgöngur sem einnig dregur úr hraða og bætir 



 

 

umferðaröryggi. Með bættu öryggi gangandi vegfarenda tókst að auka stætisvagnanotkun 
úr 11% í 20% á þremur árum, samferða í bíl úr 2% í 11% og minnka fjölda þeirra sem 
eru einir í bíl úr 72% í 55%. Var það gert með því að bæta lýsingu, styrkja göngu- og 
hjólaleiðir, taka niður gangstéttarkanta og lækka hámarkshraða á svæði sjúkrahússins 
niður í 25km/klst. (15mph) ásamt því að bæta aðstöðu fyrir hjólreiðar (Department for 
transport, 2002).  

 

 

  



 

 

2.5 Dæmi um viðmið fyrir fjölda bílastæða við sjúkrahús 

Erfitt var að afla upplýsinga um stærð sjúkrahúsa og ekki síst upplýsingar um fjölda 
legurúma á viðkomandi spítala til að setja fjölda stæða við LSH og NLSH í samhengi við 
önnur sjúkrahús. Sá mælikvarði sem helst hefur verið notaður til að ákvarða fjölda 
bílastæða við sjúkrahús er fjöldi stæða pr. rúm eða á hverja 1.000m2. Ekki kemur alltaf 
fram hvort fjöldi bílastæða sé aðeins ætlaður starfsmönnum eða öllum sem koma á 
sjúkrahúsið. Í mörgum löndum hafa verið settar upp viðmiðunartöflur um fjölda 
bílastæða og hjólastæða við sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir á meðan önnur fara fram á 
sér útreikninga fyrir fjölda bílastæða eins og t.a.m. í Malmö í Svíþjóð (Malmö stad, 
2002). Víða á norðurlöndunum eru kröfur um fjölda bílastæða háðar staðsetningu, hvort 
þau séu í miðborginni, nágrenni miðborgar eða í úthverfi. 

Í Lundi í Svíþjóð er gert ráð fyrir 10 bílastæðum fyrir hverja 1.000m2 húsnæðis undir 
sjúkrahús óháð staðsetningu þess (Lund, 2009). Í Bergen í Noregi er gert ráð fyrir 3 
stæðum á hver 10 rúm í miðborg, 4 stæði á hver 10 rúm í jaðri miðborgar og 6 stæði á 
hver 10 rúm í úthverfi (Bergen kommune, 2007). Í Osló er það með svipuðum hætti 
nema þar er 1 stæði á hver 10 rúm í miðborg, 1-3 á hver 10 rúm í jaðri miðborgar og 3-8 í 
úthverfi (Plan- og bygningsetaten, 2002). Almennt viðmið í Þýskalandi er svo 1 bílastæði 
fyrir hver 2-4 rúm (Lohse & Shnabel, 2011). 

Af þeim viðmiðunarreglum sem talin eru upp hér á undan eru kröfur um 
bílastæðafjölda í Lundi til samræmis við þann fjölda sem verður við NLSH eftir síðari 
áfanga eða 2.000 stæði fyrir rúma 200 þús. fermetra byggingarmagn og rétt er að geta 
þess að Lundur í Svíþjóð er mikil hjólaborg. Öll önnur viðmið gera kröfur um minni 
fjölda bílastæða en verða við NLSH. Önnur dæmi um viðmið frá Bandaríkjunum og 
Bretlandi á fjölda stæða sem sett eru við sjúkrastofnanir má sjá í viðauka F. 

Höfundi tókst að afla nægilegra upplýsinga um eitt sjúkrahús í Osló til að gera 
samanburð við NLSH varðandi fjölda bílastæða. Um 5.000 starfsmenn við  
háskólasjúkrahúsið í Osló hafa áskrift af bílastæðum gegn greiðslu þar sem í heild eru 
5.000 bílastæði fyrir 23.000 starfsmenn auk sjúklinga og gesta. Stæðin eru aldrei fullnýtt 
þar sem flestir vinna vaktir svo ávallt eru laus stæði á hverjum tíma. Við skipulag á 
hönnun nýrra sjúkrahúsa í Noregi er miðað við að stæði sé fyrir fimmta hvern starfsmann 
og sé það gert með aukna þróun almenningssamgangna og viðmiðunarreglur í 
loftslagsmálum að leiðarljósi (Kristiansen, 2013). 

3  Grunngögn 

3.1 Aðalskipulag Reykjavíkur 1962-1983 

Aðalskipulag Reykjavíkur 1962-1983 gerði ráð fyrir því að einkabíllinn yrði aðal 
samgöngumáti borgarbúa og að skipulag borgarinnar tæki mið af því að öllum yrði gert 



 

 

það kleift að eignast bíl og ferðast um á honum sem það kysu (Reykjavíkurborg, 1966). 
Tilvitnun hér að neðan er til marks um þau viðhorf sem voru á þessum tíma.  

„Borgaryfirvöld hafa það sjónarmið gagnvart sívaxandi bifreiðaeign á íbúa að 
taka verði svo mikið tillit, sem unnt er, til áhuga almennings á að eignast 
bifreið og komast leiðar sinnar af eigin rammleik.“ (Reykjavíkurborg, 1966) 

Reiknað var með því að einkabílavæðingin myndi gerast á löngum tíma og á meðan 
ætti að vera gott almenningssamgangnakerfi sem í senn væri þægilegt, ódýrt, öruggt og 
með tíðar ferðir. Þétt byggð var talin ókostur þar sem vaxandi umferð myndi skapa 
öngþveiti, krókaleiðir og skort á bílastæðum sem ekki aðeins myndi leiða af sér 
skapraun, heldur óvirkni og sóun fjármuna. Þrátt fyrir að áherslan hafi verið svona mikil 
á einkabílinn sem aðal samgöngukost var jafnframt gert ráð fyrir því að grípa gæti þurft 
til róttækra breytinga til að koma í veg fyrir að miðborgin myndi ekki drukkna í umferð. 
Jafnframt voru þar lagðar fram leiðir til þess að draga úr bílastæðaþörf. Í fyrsta lagi með 
því að takmarka þá notkun á lóðum sem einkum skapar eftirspurn eftir stæðum og auka 
frekar á notkun sem lítið eykur eftirspurnina. Í öðru lagi með því að auka noktun 
strætisvagna til að flytja fólk milli heimilis og vinnustaðar (Reykjavíkurborg, 1966). Árið 
1962 þegar aðalskipulagið tók gildi voru um 100 ökutæki á hverja 1.000 íbúa en til 
samanburðar var bílaeign landsmanna orðin 662 ökutæki á hverja 1.000 íbúa árið 2007 
(Hagstofa Íslands, 2012). 

3.2 Skipulagsforsendur bílastæða á fyrri stigum hönnunar 

Undirbúningur fyrir nýjan spítala hefur staðið yfir allt frá árinu 2000 þegar Sjúkrahús 
Reykjavíkur og Landspítalinn voru sameinaðir. Samkeppnislýsing um skipulag svæðisins 
gerði kröfu um 1 bílastæði fyrir hverja 50m2 af byggingarmagni spítala og háskóla og eitt 
á hverja 35m2 fyrir verslunarbyggingar sem var í samræmi við gildandi 
byggingarreglugerð þess tíma (Heilbrigðis- og Tryggingamálaráðuneytið, Fjársýsla 
Ríkisins, 2005). Norskt sérfræðingateymi gerði síðan óháða úttekt á allri forvinnu 
undirbúnings að nýjum spítala og vakti sérstaka athygli á fjölda þeirra stæða sem gert var 
ráð fyrir. Forsendur samkeppnislýsingar um hönnun lóðar NLSH frá 2005 gerðu ráð fyrir 
allt að 3.400 bílastæðum fyrir 170.000m2 byggingarmagn (Arkitektafirmaet C. F. Møller 
Island ehf. - Sweco Grøner AS. o.fl., 2008).  

Í umsögn Framkvæmdasýslu ríkisins um lokaskýrslu frumathugunar kemur fram að 
uppgefinn fjöldi bílastæða sem reiknað hafði verið með á undirbúningsstigum 
verkefnisins setji skipulag og hönnun spítalans bindandi skorður. Yrði af þeim fjölda 
bílastæða sem forsendur gerðu ráð fyrir yrðu 2.000 stæði að vera innanhúss í góðum 
tengslum við aðalinngang sjúkrahússins, 900 stæði innanhúss í tengslum við 
háskólabyggingu og 500 stæði ofanjarðar (Bergljót S, Bjarni, & Karl, 2008). 
Samkeppnislýsing um frumhönnun NLSH gerði síðan aðeins ráð fyrir 1.600 stæðum eftir 
fyrsta áfanga og að þau yrðu 2.000 eftir síðari áfanga sem samþykktur hefur verið í nýju 
deiliskipulagi lóðar NLSH. Jafnframt var þess getið að gera þyrfti ráð fyrir að hægt yrði 
að auka fjöldann upp í 3.400 stæði ef ákvörðun um það yrði tekin síðar (Gunnar, 2010). 



 

 

Í vinningstillögu um hönnun NLSH er hinsvegar aðeins gert ráð fyrir 2.000 stæðum 
eftir uppbyggingu síðari áfanga og tekur hún ekki tillit til þess möguleika að fjölga 
stæðum upp í 3.400 eins og fram kemur í samkeppnislýsingunni (Helgi Már, 2013). Slík 
ákvörðun um fjölgun bílastæða færi gegn þeim markmiðum Reykjavíkurborgar um að 
draga úr notkun einkabílsins í stað þess að efla aðra samgöngumáta (Reykjavíkurborg, 
2006). 

3.3 Skipulag og þróun í starfsemi Landspítala 

Almenn þróun í starfsemi spítala í dag er sú að fækka legurýmum  og um leið stytta 
legutíma sjúklinga inni á spítala. Þeir verði meira heima, fyrir og eftir aðgerð, en komi 
þess í stað oftar inn á dag- og göngudeildir í eftirlit. Þessi þróun leiðir af sér breytingu á 
ferðamyndun sjúklinga og gesta sem mun væntanlega leiða til þess að fjöldi koma á dag- 
og göngudeildir mun aukast á sama tíma og daglegum heimsóknum gesta mun fækka.  

Landspítali háskólasjúkrahús er nú með starfsemi sína á sautján stöðum á 
höfuðborgarsvæðinu í nær 100 húsum (Landspítali háskólasjúkrahús, 2008). Þar starfar 
mjög breiður hópur launafólks þar sem um helmingur starfsfólks vinnur á vöktum og 
helmingur í hefðbundinni dagvinnu (Landspítali háskólasjúkrahús, 2011). Í upphafi árs 
2013 nam heildarfjöldi starfsmanna LSH um 4.670 talsins í u.þ.b. 3.650 fullum 
starfsgildum (Landspítali háskólasjukrahús, 2013). Þar af eru um 80% starfsfólks við 
spítalann konur og mjög margar þeirra eru í 80% starfi sem flestar vinna heilar vaktir í 
senn og færri daga vikunnar sem skýrir þann mun sem er milli fjölda starfsmanna og 
stöðugilda við spítalann (Aðalsteinn & Jóhannes M, 2013).  

Á Hringbraut og við Eiríksgötu eru í dag tæplega 2.500 starfsmenn í 1.900 
stöðugildum og 1.280 starfsmenn í 950 stöðugildum í Fossvogi. Þetta þýðir að af 
heildarfjölda núverandi starfsmanna á LSH eru um 54% á Hringbraut, 27% í Fossvogi, 
aðrir við Klepp, Grensás, Dalbraut, Landakot og á Tunguhálsi auk minni staða. Með 
óbreyttu fyrirkomulagi verður fjöldi stöðugilda við NLSH eftir fyrsta áfanga tæp 3.100, 
sjá Tafla 5-1, sem er 85% af heildarfjölda starfsfólks LSH. Af sömu forsendum má áætla 
að í heildina verði um 3.900 starfsmenn sem vinna við NLSH eftir fyrsta áfanga 
(Elísabet, 2013a).  

Með tilkomu nýja spítalans við Hringbraut er gert ráð fyrir því að starfsfólki og 
stöðugildum muni fækka vegna samlegðaráhrifa í starfsemi spítalans. Ástæðan er sögð 
vera betri nýting starfsfólks, færri vaktir, minna um flutninga starfsfólks og sjúklinga og 
lífsýna á milli vinnustaða og aukin sjálfvirkni (Aðalsteinn & Jóhannes M, 2013). 
Höfundur hefur engar forsendur til áætla hvað sú fækkun gæti orðið mikil en á móti 
kemur að starfsfólki mun fjölga aftur í náinni framtíð vegna fjölgun þjóðarinnar og 
hækkandi aldurs landsmanna sem hefur í för með sér aukna þjónustu spítalans. Í dag er 
mannfjöldi á Íslandi um 322 þúsund en verður samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu 
Íslands um 361 þúsund talsins árið 2025 (Hagstofa Íslands, 2012). Stærsti aldurshópur 
landsmanna sem leitar sér læknisaðstoðar er fólk 60ára og eldri fer sá hópur mjög ört 
vaxandi á næstu árum sem kallar á meiri þjónustu frá spítalanum og aukin fjölda 
sjúklinga (Aðalsteinn, Gísli, Gyða, & Jóhannes M., 2013). Tíðni langvinnra sjúkdóma er 



 

 

einnig að aukast sem þýðir að þjónusta Landspítala mun þurfa að aukast verulega á næstu 
árum og áratugum (Nýr Landspítali ohf., 2012).  

Þarfagreining sem gerð var fyrir nýjan spítala áætlaði að starfsmannafjöldi yrði orðinn 
4.000 með nýjan fullbyggðan spítala við Hringbraut sem er 4% meira en það sem í dag. 
Danskir ráðgjafar spítalans gerðu árið 2002 spá sem gerði ráð fyrir því að um 500-550 
sjúklingar væru í innlögn á dag og komufjöldi sjúklinga árlega á bilinu 400-500 þúsund 
árið 2022 og að nemar HÍ yrðu yfir 500 talsins (Ingibjörg, Ingólfur, & Magnús, 2002). 

3.4 Lóð Landspítala háskólasjúkrahúss og áhrifasvæði 

Deiliskipulagsreitur lóðar Landspítalans var áður tveir reitir A og B en hafa nú verið 
sameinaðir í eina lóð og lóðin skilgreind sem einn deiliskipulagsreitur sem nær utan um 
alla starfsemi Landspítalans og Háskóla Íslands sem verður við Hringbraut, sjá Mynd 
3-1.  

Mörk lóðar skv. deiliskipulagi afmarkast af Hringbraut, Barónstíg, Eiríksgötu, 
Snorrabraut og Bústaðavegi og er í heildina 16.5ha að stærð. 

 

 

Mynd 3-1 Deiliskipulagsreitur Landspítala háskólasjúkrahúss við Hringbraut (SPITAL, 2012a) 

Áhrif umferðar vegna Landspítala háskólasjúkrahúss eru víðtækari en þessi rannsókn 
nær yfir. Umferð sem fer um lóð núverandi Landspítala við Hringbraut hefur áhrif á 
bílastæðamál langt út fyrir lóðarmörk spítalans. Lauslegt mat á mögulegu áhrifasvæði 
landspítalans m.t.t. bílastæðamála og almennrar umferðar um svæðið má á Mynd 3-2. 
Stærð áhrifasvæðis umferðar spítalans á bílastæðamál er byggt á forsendum um 
gjaldskyldu bílastæða og fjarlægð frá þeim. Nær öll stæði innan þessa svæðis eru 
gjaldfrjáls en íbúðagötur utan þess eru nú þegar með gjaldskyldu. 



 

 

 

Mynd 3-2 Áhrifasvæði Landspítala á nærumhverfi sitt, (LUKR, 2013)  

Gera má ráð fyrir því að þetta áhrifasvæði gæti stækkað ef samgöngu- og 
bílastæðastefna við nýjan Landspítala muni ekki skila árangri. Höfundur gerir ekki ráð 
fyrir því að tilkoma nýja spítalans muni stækka áhrifasvæðið.  

3.5 Fyrri uppbygging bílastæða við Landspítalann 

Fjöldi bílastæða við lóðir Landspítalans hefur í gegnum árin verið aukinn til að mæta 
aukinni eftirspurn á sama tíma og einkabílaeign landsmanna hefur farið vaxandi. Árið 
1984 voru í kringum 300 stæði á lóð Landspítalans við Hringbraut og hefur fjöldi stæða 
síðan þá tæplega fjórfaldast til ársins 2013 (Reykjavíkurborg, LUKR, 2013a). 

Stærstu áfangarnir í fjölgun bílastæða LSH við Hringbraut voru í kringum árið 1990 
þegar u.þ.b. 170 nýjum stæðum var bætt við sunnan geðdeildar og árið 2005 þegar gamla 
Hringbraut var lögð af sem stofnbraut og 270 stæðum bætt við (Reykjavíkurborg, LUKR, 
2013b). Í byrjun árs 2006 var hluti stæða við aðalinnganga spítalans gerður að 
skammtímastæðum með gjaldtöku fyrir sjúklinga, gesti og viðskiptavini, 120 við 
Hringbraut og 60 í Fossvogi (Auglýsing, 2006), og svo í febrúar 2009 framan við 
inngang Barnaspítala Hringsins (Auglýsing, 2009). 

Í Fossvoginum voru 300-350 stæði árið 1984 (Reykjavíkurborg, LUKR, 2013a) og um 
400 í kringum 1990 (Reykjavíkurborg, LUKR, 2013b). Árið 2008 er fjöldi þeirra kominn 
í þann fjölda sem hann er í dag, 655 og þar af 90 gjaldskyld (Auglýsing, 2010).  

  



 

 

4 Samgönguvenjur / Ferðamátar 

4.1 Inngangur 

Fyrir næstu skref í þessari rannsókn eru að skoða nánar núverandi ferðavenjur á  LSH  
og búinn til grunnur sem nota má til viðmiðunar til að meta árangurinn af breyttum 
ferðavenjum á LSH til framtíðar. Hér verður farið yfir hvaða stefnur og markmið 
Landspítali, Háskóli Íslands og stjórnvöld hafa sett sér í samgöngumálum til framtíðar og 
með hvaða leiðum þeir hyggjast ná þeim markmiðum. Þetta er gert til þess að komast að 
því hvort einhverjar hindranir séu í vegi fyrir því að Landspítali geti með samstilltu átaki 
náð markmiðum sínum í samgöngumálum fyrir NLSH. Fyrir metnaðarfulla 
samgöngustefnu sem hefur það að markmiði að stuðla að sjálfbærum ferðavenjum skiptir 
miklu að til staðar séu góðar almenningssamgöngur sem hvetja fólk til þess að nýta sér 
aðra samgöngumáta í auknum mæli í stað einkabílsins. Þar skiptir aðgengi og þjónusta 
við aðra samgöngumáta en einkabílinn miklu máli. Jákvæð viðhorf fólks til breyttra 
ferðavenja og aðgerða sem stuðla að því að draga úr notkun einkabílsins er forsenda fyrir 
því hvernig til tekst að fá fólk til þess að breyta ferðavenjum sínum í átt að sjálfbærum 
ferðamáta. 

4.2 Forsendur 

Við úrvinnslu þessarar rannsóknar er stuðst við ferðavenjukannanir til að draga 
ályktun af stöðu samgöngumála og bílastæða við LSH. Eru þær notaðar sem viðmið um 
núverandi stöðu á ferðavenjum, m.a. til að meta áætlaðan fjölda þeirra sem koma á bíl til 
vinnu á Landspítala og Háskóla Íslands. 

Samgönguvenjukönnun meðal starfsmanna, nóvember -  október 2008 

Könnun þessi var rafræn og send á 4.130 netföng starfsmanna spítalans dagana 
27.október – 4.nóvember 2011. Af þeim svöruðu 1.525 starfsmenn eða 37%. Könnunin 
var unnin af starfsmönnum LSH ásamt starfsmanni frá verkfræðistofunni EFLU. 
Könnunin var gerð í því skyni að fá grunnviðmið um ferðavenjur starfsmanna til að meta 
megi árangur af samgöngustefnu spítalans á næstu árum. Starfsmenn voru spurðir ýmissa 
spurninga er vörðuðu breytta samgönguhætti og hvaða hug þeir bæru til þeirra varðandi 
ferðavenjur til og frá vinnu. Þá var leitað eftir hugmyndum frá starfsmönnum um hvað 
betur mætti gera til að uppfylla þarfir starfsmanna. (Landspítali háskólasjúkrahús, 
2011b). 

Ferðavenjukönnun LSH, Nóvember 2011  (Gestir og viðskiptavinir) 

Könnun sem unnin var í því skyni að kanna með hvaða ferðamáta sjúklingar, gestir og 
aðrir viðskiptavinir koma á Landspítalann. Könnunin fór fram dagana 8.-10. og 14. 
nóvember og var spurt við aðalinnganga spítalans á tímabilinu 07:00–17:00, á 5 stöðum 
við Hringbraut, á 3-4 í Fossvogi og voru tveir spyrlar á hverjum stað. Um 71% þeirra 
sem spurðir voru svöruðu spurningunum eða 681 sjúklingur og gestur í heildina. Þar af 
voru 52% svarenda við Hringbraut og 48% í Fossvogi (Maskína, 2011).  

 



 

 

Samgöngukönnun meðal nemenda og starfsfólks Háskóla Íslands, október 2008 
Markmiðið með þessari könnun var að varpa ljósi á ferðavenjur starfsmanna og 

nemenda HÍ og viðhorf þeirra til gjaldtöku af bílastæðum. Könnunin var gerð fyrir allar 
deildir Háskólans, eða 17.252 nemendur og starfsmenn. Í heildina var svarhlutfallið 
18.3% í könnuninni. Svarhlutfall nemenda skólans var almennt mjög lágt eða, 2.212 
nemendur sem er 18.7%. Af þeim voru aðeins 353 nemendur á heilbrigðsvísindasviði 
sem svöruðu könnuninni eða 14.5% svarenda (Háskóli Íslands, 2008). 

Samgöngukönnun meðal nemenda og starfsfólks Háskóla Íslands, október 2011: 
Þessi könnun er ekki jafn viðamikil og könnunin sem gerð var 2008 og engin skýrsla 

var gefin út með niðurstöðum þeirrar könnunarinnar. Könnunin var einföld og gerð í 
þeim tilgangi einum að bera saman niðurstöður ferðavenja við könnunina 2008 
(Sigurlaug, 2013). 

Samgöngukönnun meðal höfuðborgarbúa 
Könnun sem gerð var fyrir öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðina til 

að kanna ferðir höfuðborgarbúa. Könnunin er framkvæmd á tímabilinu 26.október til 
6.desember 2011. Úrtakið var 13.981 íbúar á aldrinum 6-80 ára og var svarhlutfallið 
34.7%. Könnunin var framkvæmd þannig að fólk var beðið um að svara á tiltekinni 
vefslóð, og hringt var í þá sem ekki höfðu svarað innan tiltekins tíma (Capacent Gallup, 
2011). 

4.3 Núverandi samgönguvenjur 

Höfuðborgarbúar ferðast nú minna í einkabíl en fyrir efnahagshrun og nota strætó í 
meira mæli en áður. Ástæður eru sagðar vera lægri ráðstöfunartekjur og aukið 
atvinnuleysi sem ýtt hafi undir þessar breytingar. Þá hefur efnahagur fólks áhrif á val 
þeirra til búsetu sem aftur hefur mótandi áhrif á ferðavenjur þeirra (Steiner, 2009). 

Árið 2011 sögðust 12,4% höfuðborgarbúa hjóla allt árið um kring og 48,6% hluta úr 
ári og þá segjast 61% vera á einkabíl sem bílstjóri. Rúm 40% allra ferða á einkabílum eru 
styttri en 2 km og allt að fjórðungur höfuðborgarbúa býr í innan við 15 mín 
göngufjarlægð frá vinnustað sínum (Capacent Gallup, 2011) og er talið að jafnvel sé 
mögulegt að þrefalda þá hlutdeild (Reykjavíkurborg, 2012). Meðal starfsmanna LSH 
segjast 43,7% búa of langt frá 
vinnustað sínum til að ganga eða hjóla í 
vinnuna m.v. núverandi dreifingu á 
starfstöðvum LSH (Landspítali 
háskólasjúkrahús, 2011b). Á Villa! 
Bókamerki má ekki vísa í sjálft sig. 
má sjá dæmi um það hversu stórt svæði 
í Reykjavík, frá þungamiðju búsetu 
ársins 2013, er mögulegt er að fara um 
gangandi og hjólandi á 15 mínútum.  

Árið 2008 höfðu 30% starfsmanna 
Landspítalans búsetu vestan      Mynd 4-1 Korters hjólahringurinn (Pálmi F., 2013) 



 

 

Elliðaárdals og 70 % komu lengra að, þar af 33% frá öðrum sveitarfélögum (Aðalsteinn, 
2010). Hlutfall þess starfsfólks  sem kemur á einkabíl hefur farið úr 79% árið 2008 í 67% 
árið 2011 samkvæmt samgönguvenjukönnun (Landspítali háskólasjúkrahús, 2012b). Þá 
breytingu má að öllum líkindum almennt rekja til þeirra breytinga sem urðu á 
ferðavenjum fólks vegna efnahagshrunsins 2008.  

Um 96% gesta og sjúklinga kemur á bíl á sjúkrahúsið, þar af 25% sem farþegar í bíl 
með öðrum (Maskína, 2011). Þá hefur hlutfall nemenda Heilbrigðisvísindasviðs HÍ sem 
koma á bíl í skólann farið úr 66% árið 2008 í 56% 2011 (Háskóli Íslands, 2008).  

Þegar starfsfólk Landspítalans var spurt er um það sem helst kæmi í veg fyrir að 
starfsfólk Lansdpítalans nýti sér annan samgöngumáta en einkabílinn þá kom oftast fram 
að of löng vegalengd væri frá heimili að vinnustað, of langur tími tæki að komast til 
vinnu, lítil tíðni strætisvagnaferða og að koma þyrfti börnunum í skóla eða leikskóla 
(Landspítali háskólasjúkrahús, 2011a). Viðhorf starfsfólks LSH, nemenda og kennara HÍ 
til breyttra ferðavenja er ólíkt en spurt var með ólíkum hætti. Starfsfólk Landspítala var 
spurt hvort það gæti hugsað sér að nota annan ferðamáta oftar en það gerir í dag og tæp 
59% svarenda sagðist geta hugsað sér annan samgöngumáta en þeir nota nú, þar af tæp 
15% ganga eða hlaupa, 37% að hjóla og 34% taka strætisvagn. Aðeins 2,6%  svarenda 
nefna það sem ástæðu fyrir því að velja sér annan ferðamáta en einkabílinn að of fá stæði 
séu í boði (Landspítali háskólasjúkrahús, 2011b). Nemendur og kennarar voru hinsvegar 
spurðir út í viðhorf til gjaldtöku á stæðum og samkvæmt könnun frá 2008 eru 77% 
svarenda heilbrigðisvísindasviðs HÍ neikvæðir gagngvart gjaldtöku á bílastæðum og 
nemendur almennt neikvæðari en kennarar. Þurfi nemendur að kjósa annan ferðamáta en 
einkabílinn segist 50% þeirra kjósa að nota strætisvagn í staðinn fremur en aðra 
samgöngumáta (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2008).  

4.4 Samgöngustefnur og markmið LSH / HÍ og stjórnvalda 

Meðal markmiða Landspítalans í samgöngumálum er að draga úr akstri eigin bifreiða,  
fjölda þeirra sem koma á einkabíl til vinnu, mengun vegna þeirra og að starfsfólk upplifi 
sig öruggara með bættu umferðaröryggi á lóðum spítalans. Til að auka hlutdeild 
hjólreiða, gangandi vegfarenda og notkun strætisvagna á að fjölga opnum og 
yfirbyggðum hjólastæðum á lóð LSH og NLSH, bæta búningsaðstöðu fyrir starfsfólk og 
eiga gott samstarf við Strætó bs. um afsláttarkjör til starfsmanna svo nokkuð sé nefnt 
(Landspítali háskólasjúkrahús, 2011a). Hefur Landspítalinn þegar tekið upp samstarf við 
Strætó bs. um afsláttakjör sem fela í sér að starfsmenn greiða fyrir 9 mánaða aðgangskort 
en fá 12 mánuði (Ásmundur, 2013). 

Markmið fyrstu samgöngustefnu LSH sem kom út maí 2011 var að ná fjölda þeirra 
sem koma á einkabíl niður í 72% árið 2015. Markmið starfsáætlunar í umhverfismálum 
spítalans 2012-2013 er að auka hlutdeild þeirra sem koma ekki á bíl til vinnu í 30% með 
því að auka hagræna hvata sem hvetja til vistvænni ferðamáta með samgöngustyrkjum og 
öðrum aðgerðum sem hvetja starfsfólk til að ferðast með vistvænum og heilsusamlegum 
hætti (Landspítali háskólasjúkrahús, 2012a).  



 

 

Markmið umhverfis og sjálfbærnistefnu Háskóla Íslands eru, að gera háskóla 
umhverfið vistvænna, draga úr mengun, fjölga ekki bílastæðum og stuðla að bættri heilsu 
nemenda og starfsmanna. Þannig ætlar HÍ að leggja sitt af mörkum til að mæta auknum 
kröfum um sjálfbærari samgöngur og vera samstíga samgöngustefnu Reykjavíkurborgar 
(Háskóli Íslands, 2012). Í drögum að samgöngustefnu HÍ koma ekki fram nein mælanleg 
markmið til framtíðar, heldur aðeins hvernig hann hyggst framfylgja markmiðum sínum 
(Háskóli Íslands, 2011). Markmiðum sínum hyggst HÍ. m.a. ná með því að efla aðstöðu 
fyrir hjólandi, bjóða gestum aðgang að gjaldskyldum skammtímastæðum, hafa öruggt 
aðgengi að ókeypis stæðum fyrir hreyfihamlaða og taka upp gjaldskyldu á stæðum 
nemenda  ásamt því að hefja samstarf við Strætó bs.   

Árið 2006 gaf Reykjavíkurborg út sína fyrstu samgöngustefnu sem miðar að þróun 
vistvænni samgangna og rit sem nefnist „Reykjavík í mótun“ og inniheldur 
stefnumótandi aðgerðaráætlun, m.a. í samgöngumálum. Ekki hefur farið fram 
endurskoðun á samgöngustefnunni frá fyrstu útgáfu en stefnur og áætlanir sem styðja við 
vistvæna samgöngumáta hafa verið gefnar út í eftirfarandi ritum „Framtíðin liggur í 
loftinu, 2009“ og „Sóknaráætlun Reykjavíkurborgar, 2009“. Markmiðið 
Reykjavíkurborgar er að vægi vistvænni samgöngumáta í borginni verði aukið með virkri 
samgöngustefnu sem taki mið af stefnu um sjálfbærni með umhverfisvænni 
samgöngumátum og breyttum ferðavenjum borgarbúa sem stuðli að bættri heilsu 
(Reykjavíkurborg, 2006). Í Reykjavík á að vera hægt að ferðast á auðveldan og öruggan 
hátt án þess að menga umhverfið. Göngu- og hjólastígar verði skilgreindir sem 
samgöngustígar og viðhaldið sem slíkum. Borgarbúum verði beint inn á annan 
samgöngumáta en einkabílinn til að draga úr fjárfestingaþörf í gatnakerfinu 
(Reykjavíkurborg, 2008). 

Árið 2004 voru um 4% höfuðborgarbúa sem notuðu strætó og var markmið 
samgöngustefnunnar þá að auka hlutdeild úr 4% í 6% á næstu 5 árum og úr 4% í 8% á 
næstu 20 árum (Reykjavíkurborg, 2006), árið 2008 voru þessi markmið þau sömu. 
(Reykjavíkurborg, 2008). Markmið í drögum að nýju aðalskipulagi 
höfuðborgarsvæðisins 2010-2030 er að auka hlutdeild almenningssamgangna á 
skipulagstímabilinu úr 4% í 12%, hjólreiðar í 8%, gangandi í 22%  og lækka hlutdeild 
bílferða úr 75% 2011 í 58% (Reykjavíkurborg, 2012). Samkvæmt drögum að nýju 
aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 2010-2030 verður því stuðlað að skilvirkum og 
öruggum samgöngumátum án þess að ráðist verði í umfangsmiklar gatnaframkvæmdir. 
Þeim markmiðum á að ná m.a. með því að breyta ferðavenjum, efla bílastæðastjórnun, 
gera umbætur í hönnun gatnarýmis er varða almenningssamgöngur og umbætur fyrir 
hjólreiðar og gangandi vegfarendur á kostnað einkabílsins (Reykjavíkurborg, 2012). 

Til að markmið og stefnumótun Landspítalans og Reykjavíkurborgar geti skilað þeim 
árangri sem vænst er þurfa stefnumál ríksisvaldsins að róa á sömu mið í samgöngumálum 
og fer Vegagerðin með málefni ríkssins í þeim efnum. Markmið Vegagerðarinnar stuðla 
að því að gera samgöngur hagkvæmar, öruggar og umhverfislega sjálfbærar með 
jákvæðri byggðaþróun og aukinni áherslu á fjölbreytta samgöngumáta á kostnað 
einkabílsins. Vegagerðin hefur verið að setja aukinn þunga í greiðari samgöngur með 
öðrum ferðamátum en einkabíl og áherslu á eflingu almenningssamgangna, hjólreiða og 



 

 

gangandi vegfarenda. Þá hafa sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðin gert 
með sér samkomulag til ársins 2022 sem taka mið af þessum þáttum (Vegagerðin, 2012). 
Þessi áform eiga að styrkja þær grunnstoðir sem þarf til þess að ýta undir sjálfbærari 
samgöngumáta. 

4.5 Almenningssamgöngur 

Í dag fara 7 strætisvagnaleiðir að Landspítalanum við Hringbraut, 4 af þeim leiðum 
stansa á Snorrabraut og 6 á Hringbraut. Til samanburðar þá stoppar 1 strætó við í 
Háskólann í Reykjavík og 6 við svæði Háskóla Íslands (Strætó Bs., 2013). Í framtíðar 
áformum Reykjavíkurborgar og Strætó bs. er gert ráð fyrir því að núverandi reitur BSÍ 
við hlið lóð Landspítala geti orðið að nýrri samgöngumiðstöð í staðin fyrir Hlemm. 
Staðan í þeim málum í dag er sú að Reykjavíkurborg hefur eignast lóðina og viðræður 
standa nú yfir um frekari undirbúning að því að færa miðstöð stætisvagna þangað. 
Samkvæmt fyrstu áætlunum Strætó bs. um hugsanlegt leiðarkerfi við BSÍ reit verða um 
24 ferðir strætisvagna sem fara munu í gegnum Landspítala lóðina á klukkutíma fresti í 
hvora átt yfir daginn og 19 ferðir við Hringbrautina. Verði þessi áform að veruleika mun 
tenging strætó við NLSH styrkjast enn frekar og aðgengi verða betra. 

 

Mynd 4-2 Núverandi leiðarkerfi (t.v.) (Strætó Bs., 2013) drög að nýju leiðarkerfi, tíðni ferða (t.h.) 
(Einar, 2013) 

Samkvæmt heimildum frá Stætó bs. hefur notkun strætisvagna farið vaxandi jafnt og 
þétt eða á bilinu 7-14% á ári ef undan er skilið árið 2009 þegar sem 12% fækkun varð. Sú 
fækkun skýrist af þeim fjölda innflytjenda sem hér voru við störf á uppgangstímum en 
eru nú farnir. Þrátt fyrir það hefur fjöldi innstiga í vagnana aukist um 58% frá 2005 
(Einar, 2013). Strætó bs. er þegar farið að gera samstarfssamninga við vinnustaði sem 
uppfylla skilyrði um vistvæna samgöngustefnu, þ.m.t. við Landspítalann og Háskóla 
Íslands. Skilyrðin eru að viðkomandi vinnustaður hafi gert samgöngusamning við 
starfsmenn sína áður en þeir geta nýtt sér þá hagrænu hvata sem samningurinn býður upp 
á. Hingað til hefur þó starfsfólk LSH verið undanskilið þeirri reglu að gera slíkan 
samning vegna fjölda starfsfólks sem þar vinnur (Ásmundur, 2013). 

 

 



 

 

 

4.6 Niðurstaða 

Segja má um framtíðarstefnu í samgöngumálum Landspítala og Háskóla Íslands að 
ákveðinn samhljóm sé að finna með samgöngustefnum þeirra og stjórnvalda í því að 
stuðla að aukinni sjálfbærni í umferðarmálum. Ef stjórnvöld, ríki og Reykjavíkurborg, 
framfylgja stefnumiðum sínum í samgöngumálum ættu ekki vera neinar hindranir í vegi 
fyrir NLSH setja sér metnaðarfulla samgöngustefnu sem stuðlar að því að draga úr 
notkun einkabílsins og efla aðra samgöngumáta. Landspitali og Háskóli Íslands leggja nú 
þegar áherslu á að auka hjólreiðar og notkun strætisvagna með því að bæta 
búningsaðstöðu, fjölga yfirbyggðum stæðum fyrir hjól auk þess sem bílastæðum verður 
ekki fjölgað frá því sem nú er til að draga úr notkun einkabílsins. Auka á hagræna hvata 
sem hvetja til sjálfbærari samgangna og er sú vinna þegar komin af stað með gerð 
samgöngusamninga við starfsfólk Lanspítala. Tengingar Landspítalalóðar við 
strætisvagnasamgöngur eru í dag nokkuð góðar og munu batna enn frekar verði áform 
um nýja miðstöð almenningssamgangna að veruleika sem mun veita LSH enn frekari 
tækifæri til að auka hlutdeild þeirra sem ferðast með strætó.  

Viðhorf starfsfólks Landspítalans er almennt jákvæðara en nemenda Háskóla Íslands 
til breyttra ferðamáta og gjaldtöku á bílastæðum, samt koma hlutfallslega færri nemendur 
HÍ á einkabílbíl en starfsfólk Landspítalans. Þá segjast tæp 60% starfsfólks Landspítala 
geta hugsað sér að ferðast með öðrum samgöngumáta en einkabílnum. Aðeins 2,6% setja 
fyrir sig skort á bílastæðum sem ástæðu þess að þeir koma ekki á einkabíl.  

Hlutfall starfsfólks Landspítala sem kemur á einkabíl er 11% hærra en hlutfall 
nemenda og kennara HÍ sem koma á einkabíl eða 67% á móti 56% árið 2011. Að 
meðaltali hefur þó hlutfall þeirra sem koma á einkabíl til LSH og HÍ lækkað úr 73% í 
62% á árunum 2008 til 2011. Athygli vekur að hlutfall þeirra starfsmanna LSH sem 
komu á einkabíl árið 2011er 67% en var 79% árið 2008 og er því þegar orðið 3% lægra 
en markmið starfsáætlunar 2012-2013 sem er að 70% komi með einkabíl en 30% með 
öðrum samgöngumátum. 

  



 

 

5 Ferðamyndun 

5.1 Inngangur 

Í þessum kafla er  ferðamyndun vegna LSH og NLSH áætluð m.t.t. þeirrar starfsemi 
sem þar fer fram og hún borin saman við reiknaða ferðamyndun umferðarspálíkansins. 
Með byggingu á nýju sjúkrahúsi við Hringbraut er verið að setja núverandi starfsemi sem 
er dreifð um höfuðborgarsvæðið í stærra húsnæði á einn stað við Hringbraut sem þýðir 
fleiri ferðir m.t.t. reiknaðrar ferðamyndunar. Framtíðarspár umferðar fyrir 
höfuðborgarsvæðið eru reiknaðar með umferðarspálíkani sem m.a. byggir á 
ferðamyndunarjöfnu sem reiknar út ferðamyndun fyrir tiltekna umferðarreiti.  Reiknaður 
ferðafjöldi miðast við fjölda íbúa og fermetra atvinnuhúsnæðis innan hvers skilgreinds 
umferðarreits, óháð umfangi starfseminnar sem þar fer fram. Áætlað byggingamagn á 
skipulagsreit NLSH er grunnforsenda reiknaðrar ferðamyndunar sem til verður með 
tilkomu aukinnar uppbyggingar og því hefur breyting á byggingarmagni áhrif á reiknaða 
ferðamyndun.  

Ferðamyndunarjafnan er ein leið til þess að nálgast ferðamyndun tiltekinna 
umferðarreita og er ekki hafin yfir gagnrýni. Nokkrar líkur eru á að reiknuð ferðamyndun 
einstakra reita með sérstöðu falli ekki alltaf jafnvel að raunferðamyndun. LSH og NLSH 
eru dæmi um slíkan sérstakan reit sem áhugavert er að skoða. Hingað til hefur mat á 
aukningu umferðar vegna tilkomu NLSH á Hringbrautina aðeins verið metið út frá 
reiknaðri ferðamyndun en ekki út frá umfangi þeirrar starfsemi sem þar mun verða.  

Samanburður á niðurstöðum þessara tveggja aðferða er grundvöllur þess að álykta um 
það hvort rétt sé að endurskoða ferðamyndunarjöfnuna m.t.t. Landspítalareitsins eða 
hvort viðhafa skuli ákveðna fyrirvara við þá niðurstöðu sem umferðarspálíkanið 
(reiknaða ferðamyndunin) gefur fyrir umferð vegna NLSH. Í Þessu samhengi er einnig 
prófuð ný ferðamyndunarjafna frá 2012 sem talin er gefa meiri nákvæmni í 
umferðarspám, m.t.t. grunnástands umferðar höfuðborgarsvæðisins með skipulagstölur 
frá 2010. Samkvæmt fyrirhuguðu byggingamagni hefur til þessa verið áætlað samkvæmt 
reiknaðri ferðamyndun að ferðum til og frá Landspítalóðinni við Hringbraut muni fjölga 
um allt að 13.500 eftir byggingu síðari áfanga NLSH (SPITAL, 2012a). Einnig hefur 
verið áætlað að um 1.750 sjúklingar, flestir á tímabilinu 08:00-16:00 og um 750 gestir 
komi til að heimsækja sjúklinga, flestir á tímabilinu 15:00-18:00, muni að meðaltali 
koma daglega á NLSH eftir uppbyggingu fyrsta áfanga. (SPITAL, 2012a). 

5.2 Aðferð 

Tvær leiðir eru farnar til að reikna út ferðamyndun vegna starfsemi LSH og NLSH. 
Annarsvegar er reiknað út frá þeirri starfsemi sem fram fer á svæðinu sem kallast áætluð 
ferðamyndun, og hinsvegar út frá því byggingarmagni sem notað er undir starfsemina og 
kallast reiknuð ferðamyndun. Ferðamyndun vegna umfangs starfseminnar er áætluð út frá 
fjölda starfsfólks og nemenda á svæðinu auk fjölda sjúklinga, gesta og annarra sem 
þangað þurfa að sækja þjónustu eða viðskipti við LSH og NLSH. Í þessari rannsókn er 
sjónum aðeins beint að ferðamyndun vegna bygginga og starfsemi sem eru innan lóðar 



 

 

LSH og NLSH, ekki íbúða sem einnig tilheyra umferðarreit Landspítalans í líkaninu, sjá 
Mynd 9-2 í viðauka G sem sýnir umferðarreit svæðisins.   

Áætluð ferðamyndun fyrir starfsemi Landspítala er fundin með því að rannsaka gögn 
um fjölda starfsmanna, komur sjúklinga, gesta og fjölda nemenda (e. scope). Stuðst er við 
upplýsingar úr stimpilklukkukerfi, starfsmannaskrá og upplýsingar úr ársskýrslu um 
starfsemi Landspítalans. Upplýsingar um nemendur HÍ eru svo unnar upp úr 
nemendaskrá heilbrigðisvísindasviðs. Sundurliðun þessara gagna gefur svo forsendur til 
þess að meta áætlaða ferðamyndun hvers hóps fyrir sig. Áætluð ferðamyndun til 
framtíðar byggir svo á upplýsingum um framtíðarstarfsemi NLSH, t.a.m. vöxt í komum 
sjúklinga, fjölgun starfsfólks Landspítala og fjölgun nemenda HÍ eins og forsendur gefa 
tilefni til. 

Notuð er ferðamyndunarjafna sem verkfræðistofan VSÓ bjó til 2006 og notuð var við 
gerð umferðarspár til að meta áhrif NLSH á umferð til ársins 2030 og ný jafna frá 2012 
eftir Grétar Mar Hreggviðsson. Reiknuð ferðamyndun er að lokum leiðrétt m.t.t. 
ferðavenja 2011 og borin saman við áætlaða ferðamyndun.  

5.3 Forsendur 

Hér á eftir eru þau gögn sem notuð eru til þess að meta áætlaða ferðamyndun fyrir þá 
starfsemi sem fram fer á lóð Landspítala við Hringbraut. 

Ársskýrslur um starfsemi Landspítala 

Upplýsingar um komur sjúklinga á Landspítalann sem notaðar eru til að áætla ferðir 
sjúklinga og gesta sem koma á Landspítalann í dag og er að finna í eftirfarandi 
heimildum (Landspítali háskólasjúkrahús, 2011) (Landspítali háskólasjúkrahús, 2012b) 
(Landspítali háskólasjukrahús, 2013).  

Starfsmannahald Landspítala 

Upplýsingar um fjölda starfsmanna sem segir til um hversu margir starfsmenn eru 
starfandi á Landspítalanum á hverjum stað, vinnufyrirkomulag og hvenær þeir mæta til 
vinnu. (Elísabet, 2013a) og (Aðalsteinn, 2010). 

Nemendur Háskóla Íslands 

Upplýsingar um fjölda skráðra nemenda á heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands 
fengnar úr nemendaskrá skólans (Sigurlaug, 2013). 

Byggingarmagn á lóð Landspítala 

Upplýsingar um núverandi byggingarmagn og áætlað byggingarmagn nýrra bygginga 
úr greinargerð samþykkts deiliskipulags fyrir NLSH, sjá töflur í viðauka B. Tölur um 
byggingarmagn hafa verið á reiki á öllum forstigum undirbúnings svo einhvers misræmis 
getur gætt í tölum um endanlegt byggingarmagn, (SPITAL, 2012a) og (Arkitektafirmaet 
C. F. Møller Island ehf. - Sweco Grøner AS. o.fl., 2008).  

5.4 Áætluð ferðamyndun starfsmanna Landspítala 

Hér er tekin saman fjöldi núverandi starfsfólks LSH sem mun starfa við Hringbrautina 
eftir fyrsta áfanga NLSH. Í Tafla 5-1 sést hvernig fjöldi starfsfólks er dreifður á 



 

 

núverandi vinnustaði Landspítala og hvaða vinnufyrirkomulagi það starfar eftir. 
Samanburður á fjölda stöðugilda og starfsfólks leiðir í ljós að fjöldi starfsfólks er að 
meðaltali 20% meiri en fjöldi stöðugilda við spítalann, sjá viðauka E.  

Tafla 5-1 Fjöldi starfsmanna og stöðugilda eftir vinnufyrirkomulagi og staðsetningu 

Vinnustaður Vakt Starfsmenn Stöðugildi 

Fossvogur 1 Dagvinna 560 460 

 Vaktavinna 721 500 

Hringbraut Dagvinna 1081 914 

 Vaktavinna 1175 868 

Ármúli 1a og 9 Dagvinna 36 37 

 Vaktavinna 2 3 

Snorrabraut 60 Dagvinna 27 32 

 Vaktavinna 19 20 

Tunguháls Dagvinna 69 62 

Eiríksgata 5,19,21,29,37 Dagvinna 217 189 

Alls  3.907 3.084 
1 þ.m.t. dagvinna á Birkiborg (14 starfsmenn) 

 

Við mat á umferðarsköpun vegna starfsfólks Landspítala skiptir miklu að tekið sé tillit 
til þessa munar við áætlaða ferðamyndun starfsfólks til og frá vinnustað. Gengið er út frá 
því að fjöldi stöðugilda endurspegli þann raunfjölda ferða sem starfsfólk Landspítala 
skapar, þar sem fjöldi stöðugilda endurspeglar betur raunmönnun á spítalanum hverju 
sinni. Hér á eftir verður því ferðamyndun starfsfólks metin út frá fjölda stöðugilda  við 
Landspítalann. Ferðamyndun starfsfólks við Hringbraut í dag, þ.m.t. Eiríksgötu og 
Snorrabraut, er um 2.000 ferðir á sólarhring eða 2/3 hluti þeirra ferða sem skapast mun 
við NLSH eftir fyrsta áfanga, sjá Tafla 6-2.  

Samkvæmt ofangreindu má því gera ráð fyrir að ferðamyndun starfsfólks eftir fyrsta 
áfanga NLSH verði tæplega 3.100 ferðir yfir sólarhringinn. Vaktafyrirkomulag á 
Hringbraut og í Fossvogi er með svipuðum hætti og er áætlað að fjöldi þeirra um helgar 
og nætur verði á bilinu 350-400 við NLSH eftir fyrsta áfanga (Aðalsteinn, 2010). Um 
99% alls vaktavinnustarfsfólks starfar í dag á Hringbraut og í Fossvogi, þar af 63% á 
Hringbrautinni. Eftir síðari áfanga má reikna með að ferðamyndunin verði komin í 3.200 
ferðir á sólarhring þegar tekið hefur verið tillit til spár um fjölda starfa við NLSH eftir 
síðari áfanga (Ingibjörg, Ingólfur, & Magnús, 2002).  

Nokkur ferðamyndun á sér einnig stað vegna innri starfsemi Landspítala sem verður 
vegna flutnings á sjúklingum, lífsýnum og starfsfólki LSH milli staða. Áætlað er að þetta 
séu um 20 þúsund ferðir á ári eða 55 ferðir á dag allan ársins hring (Bergþóra, Bryndís, & 
o.fl., 2012). Ekki er tekið tillit aukaferða sem starfsmenn kunna að skapa vegna 
einkaerinda úr vinnu eða annarra ferða. 



 

 

5.5 Áætluð ferðamyndun sjúklinga og gesta 

Sundurgreining á komum sjúklinga og gesta á Landspítala eftir staðsetningu deilda 
gerir það mögulegt að áætla þá aukningu sem verður á Hringbraut með tilkomu þeirra 
yfir á NLSH eftir fyrsta áfanga, sjá viðauka A. Til að áætla meðal ferðafjölda fyrir komur 
sjúklinga dag hvern yfir árið er miðað við 230 daga ársins á dagdeildir og 365 daga fyrir 
bráðaþjónustu deildir.  

Dag- og göngudeildarkomur 

Flestir sjúklingar Landspítala koma á göngu- og dagdeildir. Af þeim stöðum sem 
flytjast yfir á NLSH við Hringbrautina er aðeins Fossvogur með dag- og 
göngudeildarþjónustu, sjá skiptingu í Tafla 5-2 hér að neðan. Tölur um komur sjúklinga á 
göngu- og dagdeildir hafa verið sveiflukenndar síðustu ár, væntanlega vegna breytinga á 
starfsemi sjúkrahússins og því er stuðst við meðaltal áranna 2010 og 2011 til að meta 
áætlaða ferðamyndun fyrir þennan sjúklingahóp. 

Tafla 5-2  Fjöldi sjúklinga á dag- og göngudeildir á ári eftir staðsetningu deilda 

Vinnustaður/Ár Dagdeildarkomur Göngudeildarkomur 

 
2010 2011 2010 2011 

Hringbraut 37.167 39.512 130.399 131.020 

Fossvogur 21.556 24.547 101.713 95.693 

Aðrir staðir 31.275 24.074 31.337 28.830 

Samtals 89.998 88.133 263.449 255.542 

 

Við sundurgreininguna kemur í ljós að um 49% sjúklinga koma nú á göngu- og 
dagdeildir á Hringbrautina og 34% í Fossvoginn, sjá Mynd 5-1. Miðað við þessa 
skiptingu koma um 83% sjúklinga á göngu- og dagdeildir NLSH eftir uppbyggingu fyrsta 
áfanga og 17% á aðra staði. Samkvæmt þessu er áætlaður fjöldi ferða sjúklinga á dag- og 
göngudeildir samanlagt um 1.520 fyrir NLSH, þar af eru nú um 740 á Hringbraut í dag.  
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Mynd 5-1 Komur á dag- og göngudeildir 



 

 

Bráðakomur 

Fjöldi sjúklinga sem kemur á bráðamóttöku hefur farið vaxandi á liðnum árum og 
mun gera það áfram í takt við fjölgun landsmanna. Á árinu 2012 komu um 99.000 
sjúklingar samanlagt á bráðamóttökur Landspítalans í Fossvogi og við Hringbraut sem er 
2.6% aukning frá árinu á undan. Þar af eru um 72.700 sem komu á bráðamóttöku í 
Fossvoginn (Landspítali háskólasjúkrahús, 2012b). 

Samkvæmt þessu eru daglegar ferðir vegna bráðamóttöku 200 í Fossvog og 70 á 
Hringbraut eða 270 ferðir samanlagt m.v. núverandi fjölda sjúklinga. Spáð er að árið 
2025 verði komur á eina sameiginlega bráðamóttöku á NLSH um 120.000 sjúklingar á 
ári (Ingibjörg, Ingólfur, & Magnús, 2002), sem gerir 330 komur á dag eða um 2% 
aukningu á ári. Ef ný bráðamóttaka NLSH yrði tilbúin árið 2017 má því gera ráð fyrir að 
ferðum hafi fjölgað í 300.  

 

Blóðtaka á rannsóknarsviði 

Komur sjúklinga sem fara í blóðtöku á rannsóknasviði eru að meðaltali um 310 á dag , 
sjá Tafla 5-3. Hluti þeirra kemur í kjölfar innritunar á aðrar deildir, gjarnan göngu- eða 
dagdeild og telst sá hluti ferða með komum sjúklinga á þær deildir. 

Tafla 5-3 Fjöldi sjúklinga í blóðrannsókn 

Staður\ 
Vikudagur 

Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud. Samt. 

Fossvogur 132 112 112 109 88 553 
Hringbraut 241 194 215 210 138 998 
Alls 373 306 327 319 226 1551 

Tafla unnin upp úr ljósmynd, (Lísbet, 2012) 

 

Engar forsendur eru fyrirliggjandi um það hve stór hluti sjúklinga kemur í 
blóðrannsókn eftir að hafa komið við á öðrum deildum stpítalans og hverjir koma beint í 
blóðrannsókn án viðkomu á öðrum deildum. Hér verður miðað við að um helmingur 
komi í blóðrannsókn eftir heimsókn á aðrar deildir sem þýðir að ferðamyndun vegna 
þeirra sem koma sérstaklega í blóðrannsókn er 155 ferðir á dag.  
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73%

Hringbraut

Fossvogur

Mynd 5-2 Komur á bráðadeildir 



 

 

Innlagnir 

Innlagðir sjúklingar á Landsspítalann voru um 27.350 árið 2012 sem er 0,7% fækkun 
frá árinu 2011 og er áætlað er að um helmingur þeirra sjúklinga komi í gegnum 
bráðamóttökur (Aðalsteinn, 2010). Innlagnir sem ekki koma í gegnum bráðamóttökur eru 
hér dreifðar á 230 daga ársins sem gera 60 komur að meðaltali á dag. Árið 2012 eru um 
690 rúm í heildina á LSH, þar af um 500 í Fossvogi og á Hringbraut (Elísabet, 2013a). 
Skiptast þau þannig að ca. 1/3 er í Fossvoginum og 2/3 á Hringbrautinni. Samkvæmt 
þessu er ferðamyndun vegna sjúklinga í innlögn 20 ferðir á dag í Fossvoginn og 40 á 
Hringbrautina. Markmiðið er að fjöldi innlagna yfir árið verði kominn niður í 23.420 árið 
2020 sem gerir 50 ferðir á dag við NLSH (Ingibjörg, Ingólfur, & Magnús, 2002). 

 

Komur í blóðbanka 

Árið 2011 voru allar blóðgjafir ríflega 12.800 yfir árið, á Snorrabraut, í 
blóðbankabílnum og á Akureyri. Áætlað er að um 60-70% blóðgjafa gefi blóð í 
blóðbankanum við Snorrabraut (Jóhannes M, 2013). Það gera um 7.700 - 9.000 
blóðgjafir á ári eða 34-40 komur á dag 230 daga ársins. Til að mæta þörfum 
Landspítalans um blóðgjöf þarf nú um 16.000 blóðgjafa á ári eða 70 blóðgjafa á dag 
(Blóðbankinn, 2013). Sé reiknað með þeim fjölda þarf að gera ráð fyrir um 50 ferðum 
vegna blóðgjafa á dag í blóðbankann miðað við að 70% blóðgjafanna gefi blóð á NLSH. 

 

Gestir 

Engar skráningar eru til um fjölda gesta sem koma á spítalann. Gestir koma í 
misjöfnum erindum og má skipta þeim upp í þrjá hópa, þeir sem heimsækja sjúkling í 
innlögn, fylgja sjúklingi við komu á spítalann og þeir sem koma vegna annarra erinda. Í 
skýrslu sem unnin var um umferðarmál fyrir NLSH eftir (Bergþóra, Bryndís, & o.fl., 
2012) kemur fram að samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum er talið að heimsóknir 
séu að meðaltali 1-2 á dag fyrir hvern sjúkling. Ferðafjöldi þeirra gesta sem kemur til að 
heimsækja sjúkling í innlögn og þeirra sem koma í öðrum erindagjörðum. Aðrar ferðir 
gesta sem fylgja sjúklingum við komu eru innifaldar í komum sjúklinganna. Byggt er á 
gögnum um fjölda legudaga sjúklinga til að áætla þann fjölda gesta sem koma í 
heimsókn. Legudagar á almennum deildum árið 2012 voru um 213.000 og nýting rúma 
um 90% (Landspítali háskólasjúkrahús, 2012b). Samkvæmt því má áætla að um 520 
sjúklingar hafi legið inni á hverjum degi, miðað við jafna dreifingu yfir allt árið. 
Áætlaður heildarfjöldi fjöldi gesta á LSH er þá á bilinu 540 – 1.080 daglega. 

Miðað við að 500 rúm séu á Hringbraut og í Fossvogi er áætlaður fjöldi gesta sem 
þangað koma um 450 – 900 á dag. Af þeim fara nú um 150-300 í Fossvoginn og 300-600 
á Hringbrautina. Sé tekið meðaltal af þessum heimsóknum má gera ráð fyrir að meðaltali 
675 gesta heimsóknum á dag á NLSH m.v. núverandi fjölda rúma, sjá fjölda rúma og 
skiptingu þeirra í viðauka D. Á NLSH er gert ráð fyrir að fjöldi rúma verði 604 og til 
viðbótar 80 rúm á sjúkrahóteli sem verður tengt við spítalann (Nýr Landspítali ohf., 
2007). Samkvæmt þeim fjölda verður áætlaður fjöldi gesta við fullbyggðan spítala á 



 

 

bilinu 600-1200 á dag eða að meðatali 900 á dag, þ.m.t. gestir vegna sjúkrahótels, m.v. 
90% nýtingu. 

 

Önnur erindi: 

Niðurstöður úr ferðavenjukönnun sem gerð var meðal sjúklinga og gesta sem komu á 
Landspítalann sýnir að 7.4% þeirra sem spurð voru komu á spítalann í öðrum 
erindagjörðum en vegna sjúklinga (Maskína, 2011). Stærstur hluti þess hóps eru 
þjónustuaðilar sem þjónusta Landspítalann á einn eða annan hátt auk ýmissa annarra 
erinda. Eftirfarandi eru dæmi um önnur erindi: 

Koma á fund 

Sækja aðila 

Verktaki 

Sölumenn 

Aðstoða starfsmenn 

Sækja upplýsingar 

Sendast 

Ljósmyndari 

Atvinnuviðtal 

Hraðbanki 

Kaupa minningarkort 

Koma með samning 

Samkvæmt þessu má reikna með að daglegur fjöldi gesta í öðrum erindagjörðum en 
vegna sjúklinga sé um 50 talsins. 

 

Samantekt yfir komur sjúklinga og gesta á Landspítalann 

Samkvæmt ofangreindum upplýsingum um fjölda sjúklinga og gesta er heildar 
fjöldinn fyrir LSH og NLSH tekinn saman í Tafla 5-4 hér að neðan. Hér eftir verður sá 
fjöldi notaður sem áætluð ferðamyndun vegna heimsókna sjúklinga og gesta á 
sjúkrahúsið. 

Tafla 5-4 Fjöldi koma sjúklinga og gesta á LSH 

Hópar\Staður 
LSH 

Hringbraut 
LSH 

Fossvogur 
NLSH  

Fyrsti áfangi 

Bráðamóttaka 70 200 300 

Göngu- og dagdeildir 740 530 1.520 

Blóðrannsókn 100 55 155 

Innlagnir 40 20 60 

Hjartagátt 1 25 - 30 

Blóðbanki 40 - 50 

Gestir 450 225 675 

Sjúkrahótel (80 rúm) - - 60 

Önnur erindi 2 35 25 50 

Samtals 1.500 1.055 2.900 
1 Fengið úr ársskýrslu um starfsemi Landspítalans. 2 Undir þennan lið telst hluti ferða sem tengist innri 

starfsemi spítalans. 



 

 

5.6 Áætluð ferðamyndun nemenda og kennara Háskóla Íslands 

Sameina á allt heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands á einn stað við Hringbrautina 
sem verður hluti af uppbyggingu NLSH (Kristín, 2012). Skráðir nemar á 
heilbrigðisvísindasviði skólaárið 2012-2013 eru 2.300 talsins, sjá Tafla 5-5, þar af hafa 
um 1.300 nemendur aðsetur inn á lóð Landspítalans í dag (Sigurlaug, 2013).  

Samkvæmt heildar fjölda nemenda á skrá heilbrigðisvísindasviðs á vorönn 2013, má 
áætla að um að 50-55% þeirra hafi aðsetur á lóð Landspítalans við Hringbraut, þ.e. er 
hjúkrunarfræðideildin, læknadeildin, og tannlæknadeildin. Hluti kennslu þessara deilda 
fer einnig fram á öðrum stöðum utan Hringbrautar svo fjöldinn er líklega nær lægri 
mörkunum. Um 150 starfsmenn af heilbrigðisvísindasviði starfa við Hringbrautina og af 
þeim eru 100 sem eru bæði starfsmenn Landspítala og Háskólans (Kristín, 2012). Þá er 
fjöldi nemenda við skólann breytilegur milli haust og vorannar vegna brottfalls nemenda 
sem ekki komast áfram eftir fyrstu önn.  Deildir sem flytjast inn á Hringbraut við 
sameiningu sviðsins á einn stað eru matvæla- og næringarfræðideild, lyfjafræðideild og 
sálfræðideildin auk starfsemi annarra deilda sviðsins sem nú eru utan lóðar 
Landspítalans.  

Tafla 5-5 Fjöldi nemenda á heilbrigðisvísindasviði HÍ 2013 

Deild\Nemendur Karlar Konur Samtals 

Hjúkrunarfræðideild 10 527 537 

Lyfjafræðideild1 40 118 158 

Læknadeild 214 425 639 

Matvæla- og Næringarfræðideild1 33 109 142 

Sálfræðideild1 219 487 706 

Tannlæknadeild 22 91 113 

Samtals   2.295 
1 Deildir sem flytjast á Hringbraut eftir uppbyggingu NLSH 

 

Viðvera nemenda á svæðinu er breytileg og ekki gert ráð fyrir því að allir nemendur 
og kennarar séu á svæðinu í einu. Engar nánari upplýsingar eru til um þann fjölda sem er 
á svæðinu í einu svo höfundur gefur sér þá forsendu fyrir áframhaldandi útreikninga að 
um 75% nemenda og kennara séu á svæðinu á sama tíma þegar mest er. Miðað við þá 
forsendu má áætla að nemendur og kennarar séu um 1.100 á svæði LSH við Hringbraut. 
Þegar heilbrigðisvísindasvið HÍ er allt komið á Hringbraut má reikna með þvi að þeir 
verði orðnir um 2.200 eftir uppbyggingu NLSH. Ófyrirséð er hversu mikil fjölgun verður 
á nemendum heilbrigðisvísindasviðs til næstu ára. En til að mæta ófyrirséðri aukningu á 
fjölda nemenda, starfsmanna og kennara gefur höfundur sér þá forsendu að deildin muni 
vaxa um allt að 25% þar til síðari áfanga uppbyggingar NLSH verði lokið og verði þá 
fjöldi nemenda og kennara 2.750. Tekið skal fram að alls er óvíst hvort þessi aukning 
muni eiga sér stað, eða verða svo mikil.  



 

 

5.7 Reiknuð ferðamyndun umferðarspálíkans 

Líkan það sem notað er hér til að reikna ferðamyndun tekur ekki beint tillit til annarra 
ferðamáta en einkabílsins og miðast því niðurstöður ferðamyndunar og umferðarspár 
líkansins við að allar ferðir séu bílferðir. Vegna þess hvað hlutur annarra ferðamáta en 
einkabílsins hefur verið lítill á höfðborgarsvæðinu hafa aðrir samgöngumátar ekki verið 
settir inn í umferarspálíkanið til þessa (e. modal split) þar sem það hefur ekki haft teljandi 
áhrif á heildarniðurstöður umferðarspár. 

Eftir uppbyggingu fyrsta áfanga NLSH er gert ráð fyrir því að heildarbyggingarmagn 
verði 166.969m2 og eftir síðari áfanga 235.569m2, þar með talin 15.000m2 randbyggð 
meðfram Hringbrautinni. Núverandi byggingarmagn LSH við Hringbrautina er í heild 
73.610m2, þar af notar Landspítali 57.666m2. Í dag er Háskóli Íslands með starfsemi sína 
í 13.444m2 á lóð Landspítala sem er gamli húkrunarskólinn Eirberg og Læknagarður. 
Eftir fyrsta áfanga NLSH verður starfsemi skólans kominn í 23.444m2 og 32.944m2 eftir 
þann síðari.  

Deiliskipulagsreitur NLSH skiptist upp í tvo umferðarreiti í núverandi spálíkani sem 
afmarkast af Hringbraut, Snorrabraut, Egilsgötu og Barónstíg. Innan annars reitsins er 
íbúðahverfi sem afmakast af Eiríksgötu, Barónstíg, Egilsgötu og Þorfinnsgötu. Í þessu 
verkefni er aðeins verið að meta ferðamyndun vegna starfsemi LSH og NLSH og því 
íbúðir innan reitsins ekki teknar með í ferðafjöldann. Sjá má umferðarreiti á Mynd 9-2 í 
viðauka G. Fosendur fyrir reiknaða ferðamyndun skv. ferðamyndunarjöfnu vegna 
Landspítalareits við Hringbraut má sjá í viðauka B. Þar er núverandi byggingamagn og 
hæsta mögulega magn nýbygginga á skipulagsreitnum fyrir hvern áfanga. Í Tafla 5-6 má 
sjá áætlaða skiptingu á byggingarmagni niður á umráðaaðila bygginganna og einnig 
núverandi byggingarmagn þeirra vinnustaða Landspítalans sem munu flytjast á 
Hringbrautina.  

Tafla 5-6 Byggingarmagn á lóð NLSH, (SPITAL, 2012a) 

Mögulegt byggingarmagn\Aðili Landspítali Háskóli Reykjavík Heild 

Núverandi byggð eftir niðurrif 56.225 13.444 0 69.669 

Byggt í fyrsta áfanga 87.550 10.000 15.0001 112.550 

Byggt í síðari áföngum 44.600 9.500 0 54.100 

Samtals  188.375 32.944 15.000 236.319 
1 Randbyggð, óráðstafað byggingarmagn 

 

Þeir vinnustaðir sem munu flytja starfsemi sína yfir á Hringbraut eru núna í 43.328m2 
sem skiptast niður skv. Tafla 5-7. Sé það byggingarmagn sett inn í ferðamyndunarjöfnu 
VSÓ skapast 2.149 ferðir vegna þeirrar starfsemi í dag.  

 

 

 



 

 

 

Tafla 5-7 Byggingarmagn núverandi starfsemi LSH utan Hringbrautar sem verður á NLSH 

Staður\Ferðamyndun starfsemi Byggingarmagn [m2] Ferðir 
Fossvogur Sjúkrahús 28.574 1.143 
Eiríksgata Sjúkrahús 1.340 54 
Eiríksgata Skrifstofur 4.162 583 
Snorrabraut Rannsóknastofur 1.665 67 
Ármúli Rannsóknastofur 3.862 154 
Tunguháls Birgðastöð og 

dauðhreinsun 
3.725 149 

Samtals  43.328 2.149 
 

Ferðamyndunarjafna VSÓ skiptir atvinnuhúsnæði aðeins í tvo flokka, 
verslun&þjónusta og annað sérhæft húsnæði, sjá jöfnu (6). Í dag eru allar byggingar LSH 
og HÍ flokkaðar sem annað sérhæft húsnæði með stuðulinn n=0,04, þar af er lítill hluti 
sem verslun og engin skrifstofubygging.  

 

Ferðir	 = 	$, %&	 ∗ íbúar	 + 	), $*	 ∗ vs	&	sk + 	), )* ∗ 	annað																																																	(6) 

 

Þegar nýr spítali verður byggður færist skrifstofu starfsemi í auknum mæli inn á 
Hringbrautina svo reiknaðar ferðir fyrir nýjan spítala taka mið af áætluðu 
skrifstofuhúsnæði. Núverandi skrifstofurými við Eiríksgötu 5, er 4.162m2 , sjá Tafla 5-7, 
svo höfundur áætlar 5000m2 skrifstofurými fyrir nýjan spítala, NLSH. Tafla 5-8 hér að 
neðan sýnir fjölda reiknaðra ferða fyrir núverandi Landspítala við Hringbrautina og fyrir 
framtíðar uppbyggingu spítalans í tveimur áföngum.  

Tafla 5-8 Reiknuð ferðamyndun LSH og NLSH, ferðamyndunarjafna VSÓ 2006  

Staður\Ferðamyndun 
Versl.&skrifst. 

0,14∗∗∗∗[m2] 

Annað 

0,04∗∗∗∗[m2] 

Samtals 

ferðamyndun 

Hringbraut í dag 367 73.243 2.981 

Aðrir staðir 4.162 39.166 2.149 

Fyrri áfangi 5.000 1 156.469 2 6.958 

Síðari áfangi 5.000 1 200.319 2 8.712 
1 Áætlað byggingarmagn skrifstofuhúsnæðis fyrir NLSH. 2 Án bílageymslna og randbyggðar. 

 

Vegna óvissu um fyrirhugaða randbyggð sem áætlað er að geti risið syðst á lóð 
Landspítalans meðfram Hringbrautinni er hún ekki talin fram í heildarfjölda fermetra við 
útreikning á ferðamyndun vegna LSH og NLSH. Skipulagstölur sem notaðar voru til að 
spá fyrir um umferð árið 2030 með umferðarspálíkani höfuðborgarsvæðisins gera heldur 



 

 

ekki ráð fyrir 15.000m2 randbyggð sem samþykkt er inn á nýju deiliskipulagi fyrir lóðina 
(Grétar M, 2012b). Þær byggingar myndu skapa allt að 600 ferðir til viðbótar samkvæmt 
ferðamyndunarjöfnunni en alls er óvíst á þessu stigi hvaða starfsemi muni vera þar.  

Ný ferðamyndunarjafna sem hér sést að ofan, skiptir atvinnuhúsnæði upp í fleiri 
flokka en jafna VSÓ frá 2006. Jafnan er leidd út af Grétari Mar Hreggviðssyni, 
nýútskrifuðum meistaranema við Háskólann í Reykjavík, sjá jöfnu (7) (Grétar M, 2012a). 

 

Ferðir	 = 	545	 + 	$, - ∗ íb	 + 	), )% ∗ versl	 + 	), $- ∗ sk	 + 	), $/ ∗ sj	 + 	), )$- ∗ an																								(7) 

 

 Jafnan hefur sér stuðul fyrir sjúkrahús, n=0,17, sem er athyglisverður í ljósi þess að í 
jöfnu VSÓ 2006 er sjúkrahús flokkað sem annað atvinnuhúsnæði með stuðulinn n=0,04. 
Gerð er hér prófun á þessum nýja stuðli fyrir sjúkrahúsið og ferðamyndunin borin saman 
við reiknaða ferðamyndun skv. jöfnu VSÓ 2006 og áætlaðri ferðamyndun. Byggingar 
ætlaðar Háskóla Íslands eru flokkaðar sem annað húsnæði í þessari jöfnu með stuðulinn 
n=0,016. Í Tafla 5-9 hér að neðan má sjá hver reiknaður fjöldi ferða er samkvæmt nýju 
jöfnunni fyrir hvern áfanga fyrir sig.  

Tafla 5-9 Reiknuð ferðamyndun LSH og NLSH, ný ferðamyndunarjafna 2012 

1 Áætlað byggingarmagn skrifstofuhúsnæðis fyrir NLSH. 2 Án bílageymslna og randbyggðar. 3 Annað 
sérhæft húsnæði hér eru byggingar Háskóla Íslands 

 

Með þessari jöfnu verða ferðir vegna randbyggðar á bilinu 240 – 3.135 eftir því hvort 
þar verði skrifstofuhúsnæði eða annað sérhæft húsnæði. 

 

 

 

 

 

 

5.8 Niðurstaða 

Áætluð ferðamyndun á LSH í dag og NLSH eftir fyrsta og síðari áfanga má sjá í Tafla 
5-10 hér að neðan.  

Staður\Ferðamyndun 
Verslun 

0,08[m2] 

Skrifstofur 

0,16[m2] 

Sjúkrahús 

0,17[m2] 

Annað 3 

0,016[m2] 

Samt. fj. 
ferða 

Hringbraut í dag 0 367 57.666 15.944  10.117 

Aðrir staðir 0 4.162 39.166 0 7.324 

Fyrsti áfangi 0 5.000 1 126.225 2 30.244 22.742 

Síðari áfangi 0 5.000 1 170.825 2 39.744 30.475 



 

 

Tafla 5-10 Áætluð ferðamyndun vegna LSH og NLSH 

Staður\Ferðamyndun1 
LSH 

Hringbraut 
LSH 

Fossvogur 
Í dag á 
NLSH 3 

NLSH 
1.áfangi 

NLSH 
2. áfangi 

Sjúklingar / gestir 1.500 1.055 2.555 2.900 2.900 4 
Nemendur/kennarar HÍ   1.1002 0 2.200 2.200 2.750 
Starfsmenn Landsspítala 1.450 960 3.100 3.100 3.200 
Samtals 4.050 2.015 7.855 8.200 8.850 
1 Ferðamyndun án randbyggðar. 2 Miðað við að 75% nemenda séu á svæðinu, 3 Ferðamyndun eins og hún 
væri fyrir NLSH m.v. núverandi starfsemi sem þangað flyst. 4 Sami fjöldi sjúklinga og gesta og fyrir fyrsta 
áfanga þar sem ekki er vitað hvenær síðari áfanga líkur né hver aukningin verður þá. 

 

Með tilkomu NLSH við Hringbraut verður aukning í fjölda sjúklinga þar um 30% frá 
því sem nú er. Í dag er fjöldi stöðugilda við þá vinnustaði LSH sem verða á NLSH við 
Hringbrautina um 3.100  sem skipta með sér dag- og vaktavinnu og þar af eru tæp 60% 
nú þegar starfandi á Hringbraut. Áætlað er að nemendur og kennarar við Hringbraut í dag 
séu um 1.100 á daginn og muni fjölga í 2.200 við sameiningu heilbrigðisvísindadeildar 
undir eitt þak eftir fyrsta áfanga sem er 100% aukning. Óvíst er með fjölgun nemenda og 
kennara en reiknað er með að sá fjöldi gæti orðið allt að 2.750 eftir síðari áfanga sem er 
150% aukning frá því sem nú er.  

 

 
Myndskýring -  Hlutfall starfsmanna Landspítala, nemenda og kennara Háskóla Íslands auk sjúklinga 

og gesta við núverandi stöðu og þegar nýr Landspítali hefur verið byggður við Hringbraut. 

Mynd 5-3 Hlutfall ferðamyndunar eftir tegund hópa 

Í heildina samkvæmt áætlaðri ferðamyndun eru allt að 2.550 sem koma til vinnu eða 
náms, á vegum LSH og HÍ á Hringbrautina yfir daginn á tímabilinu 07:00-17:00. Eftir 
fyrsta áfanga NLSH verður sá fjöldi kominn í 5.600 og í tæp 6.000 eftir síðari áfanga sem 
er 120% aukning eftir fyrsta áfanga og135% aukning þegar síðari áfanga er lokið. 

37% 33% 36% 33%

27% 28% 27% 31%

36% 39% 37% 36%

Hringbraut í dag NLSH í dag NLSH
fyrsti áfangi

NLSH
síðari áfangi
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Mynd 5-3 sýnir hlutfall ofangreindra hópa miðað við núverandi ástand og eftir 
uppbyggingu NLSH, fyrri og síðari áfanga. 

Samkvæmt niðurstöðum sundurgreiningar á komum sjúklinga á LSH er áætluð 
ferðamyndun vegna sjúklinga um 1.900 í stað 1.750 eins og fram kemur í greinargerð 
með deiliskipulagi. Þá er áætlaður fjöldi gesta sem mun koma á NLSH um 675 sem er 
10% minna en gert er ráð fyrir í ofangreindri greinargerð með deiliskipulagi sem gerir 
ráð fyrir 750 gestum. Í dag kemur um 1/3 gestanna í Fossvoginn og 2/3 á Hringbrautina. 
Að meðaltali má því áætla að heildar aukning ferða með tilkomu NLSH á Hringbrautina 
verði um 4.150 ferðir eftir fyrsta áfangann samkvæmt áætluðum ferðafjölda.  

Tafla 5-11 sýnir samanburð áætlaðrar ferðamyndunar og reiknaðar ferðamyndunar, 
annarsvegar með jöfnu VSÓ 2006 og hinsvegar með jöfnu Grétars 2012. 

Tafla 5-11 Reiknuð ferðamyndun og áætluð ferðamyndun, allar ferðir 

Ferðamyndun \Staður Hringbraut Fossvogur 1.NLSH 2.NLSH 
Áætluð, núverandi 4.050 2.015 7.805 8.150 
Reiknuð ferðamyndun, VSÓ 2006 2.981 - 6.958 8.712 
Reiknuð ferðamyndun, Grétar 2012 10.117 - 22.742 30.475 
 

 

 
Myndskýring – Samanburður reiknaðrar ferðamyndunar úr ferðamyndunarjöfnum VSÓ 2006 og 

Grétars frá 2012 við áætlaðan ferðafjölda LSH og NLSH. Ferðafjöldinn sem hér er sýndur eru allar ferðir 
óháð ferðamáta. 

Mynd 5-4 Reiknuð ferðamyndun og áætluð ferðamyndun, allar ferðir 

Niðurstöður sem fengnar eru með ferðamyndunarjöfnu frá 2012 í tilfelli sjúkrahúss 
gefa mun hærri niðurstöður en bæði ferðamyndunarjafna VSÓ frá 2006 og áætlaða 
ferðamyndunin gefur. Hér er því dregið í efa að stuðullinn n=0.17 fyrir sjúkrahús geti 
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gefið rétta mynd af ferðafjölda í þessu sértilfelli sjúkrahúss, en til samanburðar er 
stuðullinn n=0.04 notaður í ferðamyndunarjöfnu VSÓ frá 2006. Rétt er að hafa í huga að 
þó ferðamyndunarjafna frá 2012 henti ekki í þessu sértilfelli hefur verið sýnt fram á að 
hún virkar vel í stærra samhengi ferðamyndunar á öllu höfuðborgarsvæðinu. 

 Ferðamyndunarjafna VSÓ 2006 skapar um 27% fleiri ferðir en áætlaða ferðamyndunin 
gefur fyrir LSH við núverandi ástand. Munurinn milli reiknaðrar ferðamyndunar 
samkvæmt VSÓ 2006 og áætlaðrar ferðamyndunar minnkar þegar búið er að byggja 
fyrsta áfanga NLSH er og er þá kominn niður í 11%. Við byggingu síðari áfanga verður 
þessi munur kominn niður í 6%. 

Tafla 5-12 hér að neðan sýnir hver stuðull fyrir sjúkrahússtarfsemi LSH þyrfti að vera 
í ferðamyndunarjöfnunni til að reiknuð ferðamyndun væri í samræmi við áætlaða 
ferðamyndun. 

Tafla 5-12 Nýr ferðamyndunarstuðull með áætlaðri ferðamyndun fyrir allar ferðir 

Staður\ 
Ferðamyndun 

Byggingarmagn 
[m2]1 

Áætluð   
ferðamyndun 

Reiknuð 
ferðamyndun 

Áfangar  [ferðir] [n]2 [ferðir] [n]3 

Hringbraut í dag 73.610 4.050 0,06 2.378 0,04 
Fossvogur í dag 28.574 2.015 0,07 1.143 0,04 
Fyrsti áfangi 156.469 7.805 0,05 6.258 0,04 
Síðari áfangi 200.319 (8.000) 0,04 8.012 0,04 
1 Byggingarmagn án skrifstofuhúsnæðis. 2 Reiknaður stuðull m.v. áætlaða ferðamyndun. 3 Stuðull skv. 
ferðamyndunarjöfnu VSÓ 2006 

 

Til þess að áætluð ferðamyndun vegna starfsemi Háskóla Íslands og Landspítala við 
Hringbraut sé í takt við reiknaða ferðamyndun þyrfti stuðull í ferðamyndunarjöfnu fyrir 
LSH að vera n=0,06 m.v. áætlað grunnástand eins og það er í dag en n=0.04 fyrir sömu 
starfsemi þegar nýr Landspítali hefur að fullu verið byggður (NLSH). Þetta bendir til að 
heppilegra er að beita aðferðum áætlaðrar ferðamyndunar þegar um sér tilfelli eða 
sérstaka reiti er að ræða í stað þess að láta byggingarmagn ráða.  

  



 

 

6 Framboð og eftirspurn bílastæða við Landspítalann 

6.1 Inngangur 

Bílastæðamál hafa lengi verið vandamál við Landspítalann, þá sérstaklega við 
Hringbrautina. Í gegnum tíðina hefur oft verið kvartað undan skorti á bílastæðum bæði af 
starfsfólki, sjúklingum og gestum spítalans. Til að koma til móts við þarfir sjúklinga og 
gesti spítalans og bæta aðgengi þeirra var gjaldskylda sett á bílastæði framan við 
aðalinnganga spítalans, í Fossvogi og Hringbraut. Var það m.a. til að draga úr því að 
starfsfólk nýti sér þau stæði sem um leið hefur takmarkað þann fjölda stæða sem 
starfsfólk hefur til afnota innan lóðar. Í nýju skipulagi fyrir NLSH á að takmarka aðgengi 
að bílastæðum enn frekar með aðgangstýringu og gjaldskyldu og stýra því hvaða stæði 
eru nýtt fyrir gesti, starfsmenn og sjúklinga (SPITAL, 2012a).  

Hér er gerð úttekt á því hversu hátt hlutfall þeirra sem koma til vinnu á daginn getur 
komið á einkabíl eftir fyrsta og annan áfanga NLSH. Talið er að núverandi fjöldi 
bílastæða LSH vegna þeirrar starfssemi sem flytjast mun á NLSH sé um 2.000 talsins. Í 
samþykktu deiliskipulagi fyrir lóð NLSH er gert ráð fyrir 1.600 bílastæðum í fyrsta 
áfanga og 400 bílastæðum til viðbótar við byggingu síðari áfanga (SPITAL, 2012a). 
Þessu til viðbótar er gert ráð fyrir 150 stæðum með mögulegri randbyggð sem gæti risið 
syðst á lóðinni meðfram Hringbrautinni, þar af 112 neðanjarðar. Þau stæði eru ekki talin 
með í þessari samantekt þar sem þau tilheyra ekki starfsemi NLSH. 

6.2 Aðferð  

Greining á stöðu bílastæðamála við LSH og NLSH er metin út frá fjölda þeirra sem 
mæta til dagvinnu á bíl, þ.e. þegar álagið er sem mest á noktun þeirra. Áætlaður fjöldi 
ökutækja sem nota stæðin er metinn út frá niðurstöðum ferðavenjukannana frá 2011. Þær 
eru ferðavenjur meðal starfsmanna LSH, meðal sjúklinga og gesta og meðal kennara og 
nemenda HÍ, sjá kafla 4.2. Talin eru bílastæði þeirra vinnustaða LSH og HÍ sem verða á 
NLSH, og áætlaður fjöldi þeirra stæða sem talið er að LSH sé að nota utan lóðar 

6.3 Forsendur 

Fjöldi bílastæða: 

Notuð er ný og uppfærð tafla yfir áætlaðan fjölda bílastæða sem núverandi starfsemi 
Landspítala og HÍ er að nota og verður á NLSH, sjá Tafla 6-1.  

 

 

 

 

 



 

 

Tafla 6-1 Áætlaður fjöldi bílastæða, notuð af Landspítala og HÍ  1 

Staðsetning bílastæða í dag Fjöldi (þar af gjaldskyld) 

  

Bílastæði innan lóðar LSH við Hringbraut 
Bílastæði innan lóðar, ofan gömlu Hringbrautar         700 (155) 
Bílastæði HÍ við Læknagarð 140 
Bílastæði LSH neðan gömlu Hringbrautar 290 
Eiríksstaðir, skrifstofur Eiríksgötu 5 92 
Samtals  1.222 
 
Bílastæði utan lóðar LSH 
Aðlægar götur við Hringbrautarlóðina, lagt í götum 85 
Aðliggjandi íbúðagötur   125 2 

 Samtals 210 
  

Bílastæði v/starfsemi LSH sem flyst á Hringbraut 
Fossvogur         655 (90) 
Snorrabraut 60 44 
Ármúli 1a 25 
Tunguháls 16 

Samtals 740 

  

Bílastæði v/starfsemi HÍ sem flyst á Hringbraut  
Sálfræði-, Lyfjafræði-, Matvæla og næringarfræðideild    450 3 

Samtals 450 

Samtals áætlaður heildarfjöldi bílastæða 2.620 
1 Tafla að hluta unnin upp úr töflu frá Aðalsteini Pálssyni, (Aðalsteinn, 2010). 2 50% af áætluðum fjölda 
stæða sem talið er að LSH sé að nota í nálægum íbúðagötum. 3 Áætlaður fjöldi bílastæða fyrir þá 
nemendur sem munu flytjast á NLSH, m.t.t. ferðavenja og að 75% þeirra séu á svæðinu í einu. 

 

Fjöldi starfsfólks Landspítala við vinnu á daginn 

Samkvæmt upplýsingum frá spítalanum er talið að sá fjöldi sem stimplar sig inn milli 
kl. 6 og 10 sé sá fjöldi sem að jafnaði sé við störf yfir daginn. Til voru tvær úttektir á 
innstimplun starfsmanna, frá ágúst 2008 og desember 2010 og sýndar eru í Tafla 6-2 
(Aðalsteinn, 2010). Niðurstöðum þeirra ber ekki saman þó tekið sé tillit til þeirra 
vinnustaða sem ekki voru taldir með 2008. Gerð var ný úttekt á innstimplun starfsmanna 
fyrir vikuna 12.-16. nóvember 2012, úr nýju tölvukerfi LSH sem heldur utan um 
starfsmannahald með meiri nákvæmni en áður, til að fá nýjan og betri samanburð. Stuðst 
verður við úttekt dags. 13. nóvember um fjölda starfsfólks fyrir áframhaldandi úrvinnslu í 
þessum kafla, sjá Tafla 6-2 . Allar þessar úttektir sýna mætingu starfsmanna á þriðjudegi. 
Sjá gögn um innstimplanir í viðauka C. 



 

 

Tafla 6-2 Innstimplun starfsmanna LSH í dagvinnu 

Vinnustaður\Dags. 26.ágúst ´08 14.des ´10 13.nóv ´12 

Hringbraut 990 1066 1147 

Fossvogur 501 533 570 

Eiríksgata - 1 171 161 

Snorrabraut 60 37 36 41 

Ármúli 30 24 32 

Tunguháls - 1 11 54 

Alls 1558 1841 2005 
1 Var ekki skoðað 

 

6.4 Nýting núverandi stæða Landspítalans 

Engin aðgangsstýring er að bílastæðum LSH í dag og er því öllum heimil notkun á 
þeim, þ.m.t. gjaldskyld stæði framan við innganga spítalans. Gjaldskyld stæði eru þó 
fyrst og fremst hugsuð fyrir gesti, sjúklinga og viðskiptavini til að auðvelda þeim gott 
aðgengi að spítalanum. Um 1.300 starfsmenn mæta til vinnu við Hringbraut, að meðtöldu 
öllu starfsfólki við Eiríksgötuna, samkvæmt innstimplun, Tafla 6-2. Miðað við að 67% 
starfsfólks Landspítala komi til vinnu á einkabíl má gera ráð fyrir að um 870 starfsmenn 
við Hringbraut og Eiríksgötu mæti til vinnu á einkabíl. Nemendur og kennarar Háskóla 
Íslands við Hringbraut eru um 1.450 en ekki liggur fyrir við þessa rannsókn hvernig 
dreifing þeirra er yfir daginn né þá hve margir þeirra eru á svæðinu á sama tíma. Eins og 
áður hefur komið fram er reiknað með því að um 75% þeirra séu á svæðinu í einu þegar 
mest er og miðast þörfin fyrir fjölda bílastæða vegna HÍ og bílferða við það. Það þýðir að 
u.þ.b. 1.100 nemendur og kennarar séu á svæðinu samtímis að hámarki. Miðað við að 
56% nemenda heilbrigðisvísindasviðs komu á einkabíl 2011 gerir það um 615 nemendur 
og kennarar á einkabíl.  

Fjöldi stæða sem í boði eru innan lóðar Landspítala við Hringbraut eru nú um 1.130 
talsins, þar af 155 gjaldskyld. Að viðbættum þeim fjölda bílastæða sem starfsmenn við 
Eiríksgötu 5 hafa á lóðinni hjá sér auk umliggjandi götustæða er sá fjöldi um 1.310 
talsins, án stæða í íbúðagötum. Miðað við að öll langtímastæði innan lóðar séu fullnýtt er 
eftirspurn eftir stæðum við Hringbraut meiri í dag en áætlað framboð sem þýðir að 
umfram eftirspurnin leitar út í nærliggjandi svæði eftir stæðum (e. spillover effect).  

Í Fossvogi er skv. innstimplun áætlaður fjöldi starfsmanna sem er við vinnu á daginn 
um 570 og er fjöldi bílastæða þar um 655, Tafla 6-2, þar af eru um 90 gjaldskyld. Ef 
aðeins 67% starfsmanna mæta til vinnu á einkabíl, þá má áætla að starfsfólk sé að nota 
um 380 stæði af þeim 655 eða um 2/3 hluta gjaldfrjálsra stæða. Sjúklingar, gestir og aðrir 
geta því mögulega nýtt um 1/3 hluta gjaldfrjálsra stæða við Fossvoginn. 

 Fjöldi sjúklinga og gesta sem koma í Fossvog og á Hringbrautina eru um 2.500 
talsins, Tafla 5-10. Samanlagt eru 245 gjaldskyld stæði við Fossvog og á Hringbraut sem 
ætluð eru gestum, sjúklingum og viðskiptavinum sem skammtímastæði. Um 96% þeirra 



 

 

koma á bíl og þar af eru 25% sem koma sem farþegar með öðrum í bíl (Maskína, 2011). 
Þá segjast 48% þeirra sem koma á bíl leggja í gjaldfrjáls stæði við spítalann eða í 
nágrenni við hann (Maskína, 2011). Samkvæmt upplýsingum frá Bílastæðasjóði er nýting 
á gjaldskyldum stæðum við LSH sögð vera að meðaltali um 70%. Nýting þeirra er þó 
almennt nokkuð minni við Fossvog en við Hringbraut sem er í samræmi framboð 
gjaldfrjálsra stæða þar (Kolbrún, 2013). 

6.5 Bílastæði í nágrenni Landspítala við Hringbraut 

Eins og staðan er í dag þá eru nærliggjandi íbúðagötur umhverfis Landspítalalóðina 
við Hringbraut ekki á gjaldskyldu svæði. Áætlaður fjöldi þeirra bílastæða sem er í 
nærliggjandi íbúðahverfum eru um 250 talsins, þá eru ekki talin með götustæði á 
Barónstíg og Eiríksgötu. Erfitt er að fullyrða hversu mörg þessara stæða eru notuð af 
LSH svo höfundur gefur sér þá forsendu fyrir áframhaldandi vinnu að allt að helmingur 
þessara stæða sé nýttur af LSH.  Ef með eru talin þau 85 stæði sem eru á Barónstíg og 
Eiríksgötu má áætla að fjöldi bílastæða sem LSH er að nota utan lóðar séu um 210 
talsins.  

Mikilvægt verður að tryggja að bílastæðastefna og stjórnun fyrir nýjan Landspítala 
muni virka sem að er stefnt svo yfirfallið (e. spillover effect) bitni ekki á nærliggjandi 
íbúðagötum. Þar sem bílastæðastýring með gjaldtöku verður á stæðum innan lóðar NLSH 
er nauðsynlegt að öll bílastæði utan lóðar verði einnig skilgreind sem gjaldskyld stæði og 
gjaldtaka haldist í hendur við gjaldtöku á bílastæðum innan lóðarinnar. Lauslega má 
áætla að nýting stæða í nærliggjandi íbúðagötum í dag sé að jafnaði á bilinu 90-100% 
yfir daginn. Má þar helst nefna Laufásgötu, Þorfinnsgötu, Leifsgötu, Mímisveg og 
Freyjugötu. Bílastæðasjóður Reykjavíkur hefur nú þegar gert áætlanir um að gera 
aðliggjandi svæði við Landspítalann gjaldskyld, sjá Mynd 6-1 hér að neðan (Kolbrún, 
2013).  

 

 
Myndskýring – Gult svæði eru fyrirhugaðuð gjaldskyldusvæði 

Mynd 6-1  Núverandi og fyrirhuguð gjaldtaka á bílastæðum umhverfis LSH 

Af þeim stæðum sem eru innan lóðar í dag eru um 150 stæði neðan gömlu 
Hringbrautar sem ekki eru nýtt sem skyldi. Þetta er vísbending um að mun fleiri leggi 



 

 

bílum sínum í nærliggjandi umhverfi Landspítalans en talið er. Þessi stæði eru ófrágengin 
á yfirborði, ekki í góðum tengslum við aðalbyggingarnar með umferðamikla götu sem 
skilur að og því á ýmsan hátt mjög óaðlaðandi valkostur. Bílastæðin neðan gömlu 
Hringbrautar gætu vel tekið á móti stórum hluta þeirra sem í dag leggja gjaldfrjálst inni í 
íbúðahverfum í nágrenninu. 

 

 

Mynd 6-2 Nýting á bílastæðum í Þorfinnsgötu (t.v) og Leifsgötu (t.h), (Kristinn J., Ljósmyndir af 
Leifsgötu og Þorfinnsgötu, 2013) 

6.6 Fleytitíð 

Í þessari rannsókn eru áhrif Landspítalans á fleytitíð ekki skoðuð sérstaklega. 
Hugtakið fleytitíð er aðgerð sem beitt er til að hafa áhrif á tímasetningar ferðamyndunar 
til að dreifa umferðarálagi á umferðarkerfinu sem dregur úr mestu álagstoppum 
umferðarinnar og um leið eykur flæði umferðarinnar. Með því að skipuleggja 
tímasetningar á ferðum starfsmanna og nemenda til og frá vinnu eða skóla má hafa áhrif 
á fleytitíð í umferðinni til að hámarka afköst og umferðarrýmd umferðarkerfisins. Hér eru 
lagðar fram nokkrar staðreyndir sem hafa komið fram við þessa rannsókn sem áhrif geta 
haft á fleytitíð vegna ferða LSH og NLSH. 

Álagstoppurinn (e. peak hour) í notkun bílastæða við Landspítalann er mestur í 
kringum vaktaskipti á morgnana kl. 7:45–8:15 og svo síðdegis kl. 15:45-16:15. 
Vinnutími vaktafyrirkomulags spítalanna stjórnast af innra skipulagi spítalans. Starfsemi 
spítalans er mikil teymisvinna og starfstéttir og sérgreinar innan spítalans hver annarri 
háð. Starfsemin byggist á því að upplýsingaflæði milli ákveðinna starfshópa sé skilvirkt 
og er þannig mjög háð því hvenær ákveðnir starfshópar mæta til vinnu á sama tíma. 
Vegna þess hvað stór hluti starfsemi spítalans þarf að vera samstilltur í tíma getur verið 
erfitt að breyta tímasetningu vaktaskipta m.t.t. fleytitíðar umferðar. Sá hluti starfsmanna 
spítalans sem auðveldast er að vinna með m.t.t. fleytitíðar er sá hópur sem vinnur 
venjulega dagvinnu með sveigjanlegan vinnutíma á tímabilinu kl. 7:00-17:00 en það er 
um helmingur starfsfólks spítalans. Þá mæta starfsmenn á skurðstofum og svæfingardeild 
að jafnaði kl. 7:30, til að gera skurðstofur tilbúnar fyrir kl. 8:00 þegar fyrsti sjúklingur 
kemur í aðgerð. 

Öll kennsla nemenda heilbrigðisvísindasviðs sem fram fer á svæði Landspítalans  
hefst kl. 8:20, sem þýðir að flestir þeir nemendur og kennarar sem koma til vinnu eða í 
kennslu mæta seinna en allir starfsmenn sjúkrahússins sem mæta á morgunvakt. Þetta 



 

 

hefur það einnig í för með sér að starfsmenn næturvaktar sem ljúka störfum sínum kl. 
8:00 eru margir hverjir farnir eða eru að fara þegar nemendur mæta á svæðið og skapast 
þar því ákveðin skörun á tímabilinu kl. 8:00-8:20. Þar má athuga hvort hægt væri að 
hliðra til fyrsta tíma nemenda við Háskólann til að draga úr þessari skörun milli 
starfsfólks Landspítala og Háskóla Íslands. Miðað við fyrirliggjandi upplýsingar um 
starfsemi spítalans eru ekki miklar líkur á því að fleytitíð umferðar verði mikið stýrt með 
því að hafa áhrif á fyrirkomulag vaktavinnu starfsfólks Landspítala.  

6.7 Niðurstaða 

Samkvæmt niðurstöðu nýrrar úttektar á samanlögðum núverandi bílastæðafjölda 
reyndist hann vera nær 2.600 bílastæði en ekki 2.000 eins og fyrirliggjandi upplýsingar 
gáfu til kynna. Mismunurinn liggur í fjölda þeirra bílastæða sem nemar 
heilbrigðisvísindasviðs HÍ sem ekki eru þegar við Hringbraut nota auk áætlaðs fjölda 
bílastæða sem nýtt eru í nærliggjandi íbúðagötum sem ekki voru talin með í fyrri áætlun.  

Að frátöldum fjölda gjaldskyldra bílastæða í Fossvogi má  segja að allir starfsmenn 
geti komið til vinnu á einkabíl m.v. fjölda bílastæða sem þar eru í boði.  Samkvæmt 
niðurstöðum ferðavenjukönnunar 2011 komu 67% starfsfólks  til vinnu á einkabíl og nýta 
því aðeins um 2/3 hluta gjaldfrjálsra stæða þar.  

Áætlað er að við Hringbraut og Eiríksgötu séu á daginn u.þ.b. 2.400 starfsmenn og 
nemendur, þar af 1.485 sem koma á einkabíl skv. ferðavenjukönnun 2011. Af þeim fjölda 
sem nú mætir á einkabíl eru því aðeins stæði fyrir 72% þeirra innan lóðar LSH þegar frá 
eru tekin gjaldskyld stæði. Að meðtöldum fjölda nærliggjandi götustæða og stæða í 
íbúðagötum er pláss fyrir 88% þeirra sem koma til vinnu á einkabílbíl í dag. 

Um 48% sjúklinga og gesta finna sér gjaldfrjáls stæði til að leggja í við LSH í stað 
gjaldskyldu sem boðið er uppá við innganga. Nýting á gjaldskyldum stæðum við LSH er 
að meðaltali um 70% og er minni í Fossvoginum en við Hringbraut. Þetta þýðir að ná má 
töluvert betri nýtingu en nú er á þeim gjaldskyldum stæðum sem nú þegar eru til. 

Samkvæmt áætlaðri ferðamyndun munu koma um 2550 sjúklingar og gestir á NLSH 
daglega. Að teknu tilliti til ferðavenjukönnunar þar sem fram kemur að 96% sjúklinga og 
gesta koma í einkabíl og mynda 1.800 ferðir þegar tillit hefur verið tekið til þeirra 25% 
sem koma saman í bíl.  

Mat á því hversu mikið þurfi að breyta ferðavenjum svo jafnvægi náist í 
bílastæðamálum ræðst af framboði bílastæða. Eftirspurn eftir bílastæðum við Hringbraut 
innan lóðar LSH í dag er meiri en framboð sem þýðir að umfram eftirspurnin leitar út í 
nærliggjandi svæði (e. spillover effect). Í Tafla 6-3 hér að neðan má sjá hlutfall þeirra 
sem geta komið á einkabíl til vinnu á LSH við Hringbraut m.v. þann fjölda bílastæða sem 
þar eru í boði. Annarsvegar á stæðum innan lóðar og hinsvegar ásamt áætluðum fjölda 
stæða utan lóðar.  

 

 

 



 

 

 

Tafla 6-3 Hlutfall þeirra sem fá stæði við LSH og þeirra sem geta komið á bíl á NLSH 

Staður\ á bíl 
Allar 

ferðir 1 
Fjöldi 

bílastæða 2 
Á bíl 
2011 

Getur komið á 
bíl [%] 3 

LSH við Hringbraut     
Stæði á lóð 2.400 1.065 1.485 44 
Stæði á og utan lóðar 2.400 1.275 1.485 53 
NLSH við Hringbraut     
Núv. framboð stæða LSH  4.200   2.345 4 - 56 
1. áfangi stæði á lóð 4.200 1.355 - 33 
1. áfangi stæði á og utan lóð 4.200 1.560 - 37 
2. áfangi, stæði á lóð 4.750 1.755 - 37 
2. áfangi stæði á og utan lóð 4.750 1.965 - 41 

1 Allar ferðir starfsmanna, nemenda og kennara sem þurfa langtímastæði. 2 Fjöldi bílastæða þegar 
núverandi stæði ætluð sjúklingum (245) hafa verið dregin frá, óbreyttur fjöldi gjaldskyldra stæða fyrir 
sjúklinga á NLSH. 3 Hlutfall þeirra sem geta komið á bíl á LSH og NLSH og fengið lögleg bílastæði m.v. 
framboð. 4 Áætlað framboð bílastæða við núverandi starfsemi LSH og HÍ sem verður á NLSH. 

 

Miðað við áætlaðan fjölda bílastæða sem starfsemi LSH við Hringbraut er að nýta í 
dag innan og utan lóðar geta um 53%  þeirra starfsmanna, nemenda og kennara sem þar 
vinna vænst þess að fá bílastæði í ásættanlegri fjarlægð frá vinnustaðnum. Samkvæmt 
ferðavenjukönnunum koma um 62% á einkabíl sem þýðir um 9% umfram framboð 
núverandi bílastæða. Þetta bendir til þess að þessi 9% leggi ólöglega í óskilgreind stæði 
eða leiti enn lengra út fyrir lóð LSH sem bendir aftur til þess að mögulega séu fleiri stæði 
í aðliggjandi íbúagötum notuð en talið hefur verið fram til þessa og kemur fram í Tafla 
6-1. 

  



 

 

7 Niðurstaða 

Samanburður á áætlaðri og reiknaðri ferðamyndun fyrir LSH við Hringbraut fyrir 
stöðuna eins og hún er í dag leiðir í ljós að áætluð ferðamyndun er um 36% hærri en 
reiknuð ferðamyndun þegar skoðaðar eru allar ferðir. Að teknu tilliti til núverandi 
ferðavenja á LSH og HÍ þar sem um 62% ferða eru bílferðir minnkar þessi munur þ.e.a.s. 
reiknuð ferðamyndun fyrir allar ferðir er álíka mikil og fjöldi bílferða í áætlaðri 
ferðamyndun spítalans, sjá Mynd 7-1. Myndin sýnir einnig vel hvernig reiknaða 
ferðamyndunin vex með auknu byggingarmagni á sama tíma og áætlaða ferðamyndunin 
endurspeglar þá starfsemi sem í byggingunum verður óháð fermetrum. Þegar tekið hefur 
verið tillit til framboðs bílastæða við fyrri og síðari áfanga NLSH má glöggt sjá að það 
takmarkar verulega notkun einkabíla til og frá vinnu á NLSH  sem kallar á verulega 
breyttar ferðavenjur til framtíðar. 

Fyrirliggjandi áætlanir í greinargerð með deiliskipulagi lóðarinnar gera ráð fyrir 
aukinni ferðamyndun sem nemur 13.500 ferðum inn og út af lóð NLSH þegar síðari 
áfanga NLSH er lokið.  

 

 
Myndskýring – Myndin sýnir allar ferðir inn og út af lóð LSH og NLSH. „NLSH í dag“ er samantekin 

öll núverandi starfsemi LSH sem verður á Hringbraut eftir fyrsta áfanga. Prósentutölur við Hringbraut, 
Fossvog og NLSH í dag sýna hlutfall (meðaltal LSH og HÍ) þeirra sem komu á bíl m.v. ferðavenjur 2011 af 
áætluðum heildar ferðafjölda. Prósentutölur við fyrsta og síðari áfanga sýna áætlað hlutfall þeirra sem 
geta komið á bíl  m.v. framboð stæða innan lóðar, sjá töflu 6-3. 

Mynd 7-1 Samanburður á áætlaðri og reiknaðri ferðamyndun miðað við ferðavenjur 2011 

Niðurstaða þessarar rannsóknar leiðir í ljós að áætluð umferðarsköpun allra ferða inn 
og út af svæði NLSH mun aukast um 8.150 ferðir eftir fyrsta áfanga og 9.600 ferðir eftir 
síðari áfanga.  
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Verði ferðavenjur óbreyttar frá því sem nú er þegar fyrsti áfangi NLSH verður tekinn í 
notkun mun það þýða að ferðum einkabíla mun fjölga um 107% inn á lóðina frá því sem 
nú er við LSH. Miðað við fyrirhugað framboð bílastæða eftir fyrri áfanga verður aðeins 
hægt að taka við 26% þessarar aukningar til þess að eftirspurn verði ekki umfram 
framboð bílastæða sem verða innan lóðar NLSH. Náist ekki að gera nauðsynlegar 
breytingar á ferðavenjum þeirra sem koma til starfa á Hringbrautina mun aukning í fjölda 
ferða þangað hafa töluverð áhrif á umferð svæðisins. Umfang áhrifanna mun ráðast af því 
hversu vel mun takast að draga úr nauðsynlegri eftirspurn eftir bílastæðum með breyttum 
ferðavenjum svo jafnvægi verði náð í bílastæðamálum. 

Mat á mögulegri fækkun bílastæða fyrir starfsmenn Landspítala og nemendur Háskóla 
Íslands þarf að taka mið af því hvort reiknað verði með bílastæðum utan lóðar inn í 
framboð á fjölda bílastæða. Verði stefna Bílastæðasjóðs í bílastæðamálum með gjaldtöku 
á bílastæðum utan lóðar NLSH með þeim hætti að komið verði í veg fyrir að þau verði 
nýtt með sama hætti af starfsfólki og nemendum og gert er í dag getur það þýtt að 
niðurskurður á framboði bílastæða sé nær 1.000 stæði eftir fyrsta áfanga og 600 stæði 
eftir síðari áfanga í stað 400 eftir fyrsta áfanga og enginn eftir síðari áfanga eins og áður 
hefur verið talið. Miðað við stöðuna eins og hún er í dag í bílastæðamálum er 
raunveruleg hætta á þau 1.600 sem í boði verða inn á lóð eftir uppbyggingu fyrsta áfanga 
NLSH muni ekki duga eigi ekki að skapast vandræði í bílastæðamálum. Til að koma í 
veg fyrir vandamál í bílasætðamálum þarf að draga verulega úr hlutdeild einkabílsins og 
gæti sú þróun tekið lengri tíma en sem tekur að byggja fyrsta áfanga nýja spítalans. Þetta 
er háð því hversu hratt svæðið mun byggjast upp og hversu vel tekst til við að breyta 
ferðavenjum þeirra sem munu starfa og nema við NLSH.  

Fjöldi bílastæða við NLSH eftir fyrsta áfanga og síðari áfanga virðist í fyrstu ekki vera 
mikill í samanburði við aðrar þjóðir. Við NLSH verða um 0,4 stæði á hvern starfsmann 
eða 1 stæði á hverja 100 – 110m2 byggingarmagns. Til samanburðar þá eru 0,2 stæði á 
hvern starfsmann við háskólasjúkrahúsið í Osló. 

 



 

 

 

Mynd 7-2 Framboð og eftirspurn eftir bílastæðum við LSH og NLSH 

Á Mynd 7-2 má sjá hvernig framboð og eftirspurn eftir bílastæðum meðal starfsfólks, 
nemenda og kennara er við LSH og NLSH m.v. áætlaðaðan heildarfjölda allra ferðamáta 
sama hóps. 

Minnka þarf hlutdeild þeirra sem koma á einkabílum niður í 33 – 41%. Mynd 7-3 hér 
að neðan sýnir þau markmið sem stefna þarf að í ferðavenjum fyrir NLSH eftir fyrri og 
síðari áfanga, með og án framboðs á bílastæðum utan lóðar Landspítalans. Til 
samanburðar þá er hlutdeild ferða einkabílsins árið 2011 67% hjá Landspítalanum og 
56% hjá Háskóla Íslands. Þess má geta að samkvæmt aðaskipulagi Reykjavíkurborgar 
2010–2030 er almennt markmið fyrir hlutdeild ferða á einkabíl 58%. Það má því ljóst 
vera að miðað við núverandi ferðavenjur er þetta mikil breyting og stór áskorun til 
stjórnenda og starfsfólks NLSH í samgöngumálum. 

 

Mynd 7-3 Nauðsynleg skipting á ferðavenjum fyrir NLSH m.t.t. framboðs bílastæða 
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Til þess að geta notað jöfnu ferðamyndunar fyrir umferðarspálíkan 
höfuðborgarsvæðisins þar sem niðurstöðurnar eru allar ferðir er nauðsynlegt að taka 
ríkjandi ferðavenjur inn í myndina þegar niðurstöðurnar eru túlkaðar. Forsendur um 
breyttar ferðavenjur geta haft mikil áhrif á niðurstöður fyrir einstaka umferðarreiti og 
nærumhverfi þeirra eins og NLSH sem hér er til skoðunar, þó áhrifin verði ekki talin eins 
mikil fyrir umferðarspá höfuðborgarsvæðisins í heild.  

Núverandi umferðarspá sem fengin er með ferðamyndunarjöfnu VSÓ gefur ekki rétta 
mynd af því umferðarástandi sem skapast við LSH, þar þarf að taka meira tillit til 
ferðavenja við túlkun niðurstöðunnar. 

Ef líkanið ætti að sýna ferðamyndun við Landspítalann eins og hún verður eftir fulla 
uppbyggingu NLSH yrði stuðullinn fyrir þá starfsemi sem þar fer fram n=0,025 í stað 
n=0,04. Samkvæmt þessum niðurstöðum er það mat höfundar að laga mætti 
ferðamyndunarjöfnuna betur að starfsemi sjúkrahússins og Háskóla Íslands á þeim 
tiltekna umferðarreit auk þess sem þörf er á því að spálíkanið fari almennt að taka betur 
tillit til annarra ferðamáta í umferðinni. 

Núverandi uppbygging spálíkansins gerir ekki ráð fyrir skiptingu ferðamáta (e. modal 
split) sem þýðir að reiknaðar ferðir eru allar ferðir og leggjast út á umferðarkefið sem 
bílferðir. Með spálíkanið eins og það er nú þarf að handstýra því umferðarmagni sem 
verður til vegna umferðarreits Landspítala í stað áætlaðs fermetrafjölda til að rétt 
umferðarsköpun fáist og áhrif þess á umferðina í kring. 

 

 

 



 

 

8 Umræða 

8.1 Almennt 

Þróun á undanförnum árum hvað varðar einkabílaeign og notkun þeirra á að hafa 
vakið almenning og skipulagsyfirvöld til vitundarvakningar um að nauðsynlegt sé að 
draga úr umferð einkabílsins og efla notkun annarra samgöngumáta ella sé 
samgöngumálum í borginni stefnt í óefni. Óhætt er því að segja að þau tímamót séu 
runnin upp er grípa þarf til róttækra aðgerða til að draga úr því öngþveiti sem einkabíllinn 
er að valda í umferðinni og minnst var á í aðalskipulagi Reykjavíkur 1962-83.  

Flestir sem einhvern tíman hafa ferðast til og frá vinnu á einkabíl kannast líklega við 
það að vera fastir í umferðinni og komast seint og illa leiðar sinnar vegna langra biðraða. 
Það skýrist af því að umferðarmagn á mörgum af stærstu götum borgarinnar er víða orðin 
meira en umferðarrýmd gatnanna leyfir sem dregur úr hámarks afkastagetu þeirra til að 
viðhalda flæði umferðarinnar. Við slíkar aðstæður eykst sá tími sem fer í að ferðast í bíl 
til og frá vinnu á mesta álagstíma sem leiðir af sér mikið óhagræði. Reynslan sýnir okkur 
að þegar umferðarrýmd gatna er aukin og þjónustustig þeirra bætt, bætast fleiri bílar við í 
umferðina uns sú umferðarrýmd hefur verið full nýtt. Það eru því nýjar lausnir sem huga 
þarf að til að halda aftur af umferðarþunga á götum borgarinnar þar sem ferðafjöldi mun 
halda áfram aukast. Nýjar lausnir felast m.a. í því að taka á móti vaxandi fjölda ferða yfir 
í annan samgöngumáta sem er með strætisvögnum , hjólreiðum eða gangandi ferðamáta 
auk tækninýjunga í umferðinni sem hjálpa til við að stýra umferðinni á sem bestan máta. 
Víða erlendis er farið að nota kerfi sem stýra hraðanum í umferðinni á mesta álagstíma til 
að tryggja betra flæði umferðar bíla. 

Með því að fjölga þeim sem nota aðra samgöngumáta er hægt að draga úr álagi á 
umferðargötur, auka þannig afköst gatna og auka flæði umferðar. Aðrir samgöngumátar 
en einkabíllinn verða samkeppnishæfari ef þeim er veittur meiri forgangur í umferðinni 
en einkabíllinn þegar álagið er sem mest á samgöngukerfið. Þar sem vinnutími starfsfólks 
Landspítala er með þeim hætti að um helmingur starfsfólks vinnur á vöktum og er mætt á 
dagvaktir fyrir kl. 8:00 er talið að svigrúm sé fyrir þá aukningu umferðar sem verður með 
tilkomu nýja Landspítalans þar sem mætingartími vaktar starfsfólks sé utan mesta 
álagstíma í umferðinni (Stefán A, 2011). Stórir vinnustaðir á borð við Landspítann, 
Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík eiga drjúgan þátt í þeirri umferð sem er á 
háannatímum dags og utan þess sem sést best þegar skólar fara í sumarfrí og starfsfólk á 
vinnustöðum. Velta má fyrir sér hvort áherslur aðalskipulagsins 1962-83 og ástand 
umferðar eins og það er í dag hefðu farið saman með áformum um nýjan Landspítala þar 
sem ólíkum aðferðum er beitt við að halda aftur af umferð um miðborgina en þeim sem 
nú er beitt. Á tíma aðalskipulags 1962-83 var haldið aftur af umferð með því að stýra 
nýtingu lóðanna m.t.t. þess hvort það myndi kalla á aukna bílastæðaþörf. Í dag er farin sú 



 

 

leið að reyna að breyta ferðavenjum til að draga úr umferð á sama tíma og áhersla er á 
þéttingu byggðar sem kallar á aukinn fjölda ferða innan sömu svæða. 

8.2 Samgönguvenjur og samgöngustefnur 

Hjá því verður ekki komist í þessari rannsókn en að minnast á það efnahagshrun sem 
hér varð í október 2008 sem í kjölfarið hafði mikil áhrif á breytta ferðahegðun 
landsmanna. Óneytanlega koma sterk áhrif efnahagshrunsins á breyttar ferðavenjur mikið 
við sögu þegar árangur samgöngustefnu og áhrif hennar á breyttar ferðavenjur 
almennings eru skoðaðar. Notkun einkabílsins til og frá vinnu á Landspítala og Háskóla 
Íslands hefur dregist verulega saman frá því sem var fyrir efnahagshrun og má rekja 
stærstan hluta þeirrar breytingar beint til þess. Ástæður má m.a. rekja til þess að minna er 
um að fólk sé með tvo eða fleiri bíla á heimili auk þess sem ungt fólk og fólk með lágar 
tekjur hafði síður fjárráð til þess að kaupa eða reka bíl á sama tíma  og eldsneytisverð 
hefur farið hækkandi. Einnig má velta því fyrir sér hvort kjör starfsfólks við LSH hafi 
farið versnandi á þeim tíma sem liðinn er frá hruni sem geti að einhverju leyti útskýrt 
breyttar ferðavenjur þeirra  á árunum 2008 – 2011 og það sama á ef til vill við um 
Háskóla Íslands 

Á sama tíma og aðrir samgöngumátar, hjólreiðar, gangandi og strætó taka við sér er 
það þekkt í stærri borgum erlendis að lakari efnahagur dragi úr notkun einkabílsins og 
hafi þannig áhrif á ferðavenjur fólks.  Nú rúmum fjórum árum eftir efnahagshrun er 
margt sem bendir til þess að umferð sé tekin að aukast á ný eftir samdrátt samkvæmt 
sjálfvirkum umferðarteljurum Reykjavíkurborgar og Vegagerðarinnar. Með batnandi 
efnahag er sú hætta yfirvofandi að vægi einkabílsins muni aukast á ný ef ekki verði gripið 
til markvissra aðgerða strax til að halda aftur af þeirri þróun. Með núverandi ferðavenjum 
og framboði bílasstæða á Hringbraut er óhætt að halda því fram að langt og mikið 
verkefni sé fyrir höndum við að breyta ferðavenjum til og frá vinnu svo mikið sem 
nauðsyn krefur til að framboð bílastæða við NLSH muni duga. Verkefni nýrrar 
samgöngustefnu fyrir nýjan og endurbættan spítala við Hringbraut auk Háskóla Íslands 
verða stór og mikil áskorun fyrir báða vinnustaði ef vinna á að þeim markmiðum sem 
nauðsynleg eru og skapa þá hvata sem til þarf svo viðunandi árangur náist í breyttum 
ferðavenjum við NLSH. 

Ómögulegt verður að segja til um hversu hratt muni takast að breyta ferðavenjum svo 
viðunandi árangri verði náð m.t.t. framboðs á bílastæðum. Í ljósi þess er raunveruleg 
hætta á því að mögulega þurfi fleiri bílastæði en þau 1.600 sem gert er ráð fyrir við lok 
fyrsta áfanga NLSH þar sem reikna má með þvi að það gæti tekið allt að 6-10 ár að draga 
svo mikið úr notkun einkabílsins sem þörf verður á. Er það háð því hversu vel útfærð 
samgöngustefnan verður og hversu hratt spítalinn muni byggjast upp. Gæta þarf hófs við 
markmiðssetningu í samgönguáætlun NLSH fyrir breyttar ferðavenjur svo mögulegt 
verði að fylgja eftir þeim markmiðum sem stefnt verður að ella sé hætta á að þau áform 
mistakist því mjög róttækar breytingar á skömmum tíma eru ekki líklegar til árangurs. Í 
tilfelli NLSH má velta því fyrir sér hvort raunhæft sé að gerðar verði sömu kröfur um 



 

 

breyttar ferðavenjur til starfsmanna Landspítalans og nemenda auk kennara Háskóla 
Íslands. 

Þá þurfa Landspítalinn og Háskóli Íslands að vinna sameiginlega að samgöngustefnu 
fyrir NLSH og setja sér sameiginleg markmið sem uppfylla þær væntingar sem gera þarf 
til heildar ferðavenjubreytinga fyrir heildar uppbyggingu Landspítalalóðar við 
Hringbraut. 

8.3 Ferðavenjukannanir og ferðamyndun 

Ferðavenjukannanirnar sem eru grunnur úrvinnslu þessarar rannsóknar eru ekki 
gallalausar. Þær gefa aðeins vísbendingar um það ástand sem ríkir í ferðavenjum þar sem 
þátttaka í þeim er mjög takmarkandi þáttur við niðurstöður þeirra. Það er almennt mat 
höfundar að þegar kannanir eru valkvæðar sem þær gjarnan eru, þá náist ekki rétt mynd á 
ferðavenjur fyrir allan vinnustaðinn. Þeir sem lítinn áhuga hafa á öðrum samgöngumátum 
en einkabílnum og sjá lítinn tilgang með þessum könnunum hafa lítinn áhuga á að taka 
þátt í þeim. Hinir sem nýta sér aðra samgöngumáta eru hlutfallslega duglegri við að svara 
slíkum könnunum sem getur þýtt að meiri líkur en minni eru á því að raunverulegt 
hlutfall þeirra sem ferðast á einkabíl sé hærri en niðurstöður kannana gefa til kynna. 

Önnur atriði varðandi ferðavenjukönnun starfsmanna LSH sem geta haft áhrif á 
niðurstöður hennar og niðurstöður þessarar rannsóknar eru þær að stærstur hluti 
starfsfólks er við störf á daginn og má reikna með að svörun þeirra taki því mið af því 
hvernig það ferðaðist til og frá vinnu á daginn. Líkur eru til þess að ferðavenjur 
starfsmanna á kvöld og næturvöktum séu með öðrum hætti en þeirra sem mæta til vinnu 
á daginn, t.d. vegna minni tíðni strætóferða og minni birtuskilyrða til göngu og hjólreiða. 
Almennt má greina í könnunum að meirihluti notenda bílastæðanna er andvígur upptöku 
bílastæðagjalda en þó sé starfsfólk LSH jákvæðara en nemendur HÍ. Þess má geta að 
skömmu áður en könnun um ferðavenjur og viðhorf nemenda var gerð varð efnahagshrun 
í þjóðfélaginu sem bendir til þess að mögulega séu niðurstöður um viðhorf nemenda 
svartsýnni en ella væri. 

Mjög hröð þróun hefur verið við gerð rafrænna ferðavenjukannana og er áherslan í 
þeirri þróun í dag mest á snjallsímakefi til að framkvæma slíkar kannanir. Þróunin með 
ferðavenjukannanir í snjallsíma er langt komin hér á landi og á þessu ári verður það 
orðinn valkostur fyrir fyrirtæki sem vilja láta mæla ferðavenjur starfsmanna að gera slíkt. 
Með þessu er komið tæki til þess að framkvæma tíðari mælingar á ferðavenjum og fá 
meiri þátttöku sem gerir kannanir áreiðanlegri. Höfundur mælir með því að slíkar 
kannanir verði gerðar við fyrsta tækifæri, helst áður en framkvæmdir við nýjan 
Landspítala hefjast, til að fá enn skýrari mynd af ferðavenjum og tengsl þeirra við 
efnahagsástand þjóðarinnar og bera saman við niðurstöður sem geta verið tilefni til 
endurútreikninga á þessari rannsókn með nýjum og áreiðanlegri forsendum um 
ferðavenjur. 

Ástæða er til að velta fyrir sér hvort nota hefði mátt aðrar aðferðir við mat á áætlaðri 
umferð. Mjög margar innkeyrslur eru inn á svæði LSH við Hringbrautina og flókið hefði 
verið að telja umferð inn á lóðina auk þess sem almenn umferð liggur í gegnum lóðina 



 

 

eftir gömlu Hringbrautinni og við BSÍ. Þessari aðferð er hægt að beita fengist til þess 
mannskapur til að telja á öllum stöðum í einu. Í þessu verkefni er því áætluð umferð 
vegna LSH og NLSH best fengin með því að rýna skráningargögn um fjölda starfsmanna 
og sjúklinga Landsspítala og nemenda Háskóla Íslands. Í þessu verkefni hefur verið reynt 
að ná utan um þá sjúklingahópa og gesti sem hingað til hafa ekki verið taldir til sem 
uppspretta ferðamyndunar. Áætlaður fjöldi sjúklinga og gesta sem tekinn er saman í 
þessari rannsókn er ekki tæmandi listi yfir alla þá sem koma á Landspítala en á að ná yfir 
allra stærstu starfsemi spítalans. Þeir hópar sem bæst hafa við frá fyrri áætlunum eru 
eftirfarandi: blóðrannsókn, hjartagátt, blóðbanki, sjúkrahótel og önnur erindi á spítalann.  

Velta má því fyrir sér hvort rétt hafi verið að beita öðrum aðferðum við að áætla 
stuðul fyrir ferðamyndunarjöfnu vegna sjúkrahússtarfsemi. Í þessari rannsókn var 
ákveðið að skrifstofuhúsnæði yrði reiknað sér til að mynda hæfan samanburð á 
ferðamyndunarjöfnum þar sem skrifstofurými hefur sér stuðul í báðum jöfnum. Önnur 
leið hefði verið að setja alla starfssemi, þ.m.t. byggingar heilbrigðisvísindasviðs Háskóla 
Íslands, og skilgreina það allt sem eitt og finna einn sameiginlegan stuðul fyrir alla 
starfsemi spítalans og Háskóla Íslands á lóðinni. 

8.4 Bílastæði 

Veðurfar á Íslandi hefur hingað til verið stór áhrifaþáttur við ákvarðanatöku 
Íslendinga á því hvaða ferðamáta þeir velja sér. Það liggur nú alveg ljóst fyrir að stór 
hópur þeirra sem mun hafa aðsetur á NLSH muni að jafnaði þurfa að ferðast öðruvísi en 
á sínum einkabíl til vinnu. Hingað til hefur ekkert verið rætt um og ekki kemur fram í 
neimun heimildum er til hvaða ráðstafana Landspítalinn hyggst grípa til við aðstæður þar 
sem veður verða vond og aðrir samgöngumátar eins og hjólreiðar og gangandi verða ekki 
jafn raunhæfur kostur og jafnvel skert þjónusta strætisvagna. Það er alveg ljóst að m.v. 
þann fjölda bílastæða sem verða við nýjan spítala þá mun það ekki geta annað öllum 
þeim sem munu koma á bíl til vinnu sinnar við slíkar aðstæður. Nauðsynlegt er fyrir 
stjórnendur spítalans að vera við slíku búnir. Slík áætlun þarf að vera öllum ljós og skýr 
og með hvaða hætti bílastæðanotkun verður við þær aðstæður þegar veður munu hafa 
áhrif á ferðavenjur. Það mætti t.d. gera með því að heimila starfsmönnum við slík tilfelli 
að nýta sér öll stæði, líka þau sem ætluð eru sjúklingum og gestum eða að samið sé um 
afnot af bílastæði á nærsvæðum, t.d. við Háskóla Íslands. 

Lengi hefur þótt sjálfsagt að sem flestir gætu lagt bílum gjaldfrjálst við sinn vinnustað 
eða í nágrenni hans enda var gert ráð fyrir því að bíllinn væri aðalsamgöngumátinn í 
Reykjavík. Af þeim sökum er ekki löng hefð fyrir því að greiða þurfi fyrir afnot af 
bílastæðum við vinnustaði. Með því að koma á bílastæðastýringu með gjaldtöku verður 
fyrst hægt að koma með aukna hvata til þess að skilja bílinn eftir heima og umbuna þeim 
fjárhagslega sem koma til vinnu gangandi, hjólandi eða í stætisvagni. 

Bílastæðasjóður Reykjavíkur sér um að rukka fyrir afnot af bílastæðum á 
borgarlandinu og hefur til þessa í samstarfi við Landspítalann séð um að innheimta gjöld 
af þeim 245 gjaldskyldum bílastæðum sem þar eru. Á þessu stigi er óljóst með hvaða 
hætti gjaldtaka muni fara fram við NLSH en þar eiga skv. skipulagi öll 1.600 – 2.000 



 

 

stæði að verða gjaldskyld. Til að setja þann fjölda bílastæða í samhengi þá rekur 
Bílastæðasjóður Reykjavíkur um 1.140 bílastæði í 7 bílastæðahúsum í miðborg 
Reykjavíkur (Bílastæðasjóður, 2013), jafnmörg og eru nú inn á lóð LSH við Hringbraut. 
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Viðauki A  

Ferðamyndun sjúklinga 

  



 

 

Göngudeildir – sundurgreining eftir staðsetningu 

 2011 2010 Mism. 

Göngudeild Barnaspítala 12,154 13,048 -894 

Barna- og unglingageðdeild, án vitjana 6,476 5,863 613 

Göngudeild kvenlækninga 6,244 5,971 273 

Fósturgreiningardeild 10,110 10,547 -437 

Mæðravernd 7,000 7,485 -485 

Kvenna- og barnasvið samtals 41,984 42,914 -930 
  

Göngudeild Hringbraut og Hvítabandi 13,099 13,932 -833 

Göngudeild átröskunar 1,623 1,609 14 

Göngudeild fíknimeðferðar 8,748 7,748 1,000 

Göngudeild Kleppi, án vitjana 7,654 7,435 219 

Félagsráðgjöf, utan geðsviðs 1,510 1,534 -24 

Sálfræðiþjónusta, utan geðsviðs  2,036 1,324 712 

Geðsvið samtals 34,670 33,582 1,088 
  

Hjartasjúkdómar, alls, þar af:  28,632 26,971 1,661 

hjartalækningar, kransæðasjd. og 
hjartabilun 4,848 4,364 484 
hjartarannsóknarstofa, þar af 23,784 22,607 1,177 

gang- og bjargráða eftirlit 3,572 3,043 529 

Göngudeild lyflækninga Fv. (A3), þar af:  20,953 20,909 44 

gigtarsjúkdómar (A3 og B7)  5,204 5,619 -415 

ofnæmissjúkdómar 4,598 5,000 -402 

lungnasjúkdómar, án heimavitjana 3,690 3,345 345 

svefnrannsóknir 5,932 5,638 294 

smitsjúkdómar 1,529 1,307 222 
Innkirtlasjúkdómar, alls, þar af:  6,068 6,553 -485 

sykursýki 4,922 5,434 -512 

aðrir innkirtlasjúkdómar 1,146 1,119 27 

Almenn göngudeild-og endurkomur 10-E 1,963 2,040 -77 

Meltingarsjúkdómar 1,859 1,644 215 

Nýrnalækningar, þar af 1,864 1,820 44 

vegna nýrnaígræðslu 300 291 9 

Taugalækningar  4,348 4,001 347 

Taugarannsóknir 1,562 1,605 -43 

Húðsjúkdómar 1,233 12,078 -845 

Kynsjúkdómar 7,185 8,101 -916 

Krabbameinslækningar 6,526 6,069 457 

Kynlífsráðgjöf krabbameinsveikra (ný 
þjónusta)  44 0 44 

Blóðlækningar 2,230 2,142 88 



 

 

Líknardeild, göngudeildarkomur 65 48 17 

Geislaeðlisfræði, undirbúningur 1,096 1,065 31 

Geislameðferð 10,726 10,779 -53 

Endurhæfingarlækningar 62 178 -116 

Göngudeild öldrunarlækninga Landakoti 2,537 2,720 -183 

Talmeinaþjónusta 410 559 -149 

Lyflækningasvið, án þjálfunar alls 109,363 109,282 81 
  
Iðjuþjálfun 1,168 4,081 -2,913 

Sjúkraþjálfun *- 16,263 20,861 -4,598 

Lyflækningasvið samtals 126,794 134,224 -7,430 
  
Almennar skurðlækningar 3,488 3,265 223 

Bæklunarskurðlækningar (G3)  9,299 9,511 -212 

Heila- og taugaskurðlækningar (B3)  2,067 1,981 86 

Háls-, nef- og eyrnalækningar (B3)  10,284 10,537 -253 

Hjarta- og lungnaskurðlækningar (10E)  387 230 157 

Augnlækningar 6,879 6,999 -120 

Þvagfæraskurðlækningar (11A)  5,600 5,205 395 

Æðaskurðlækningar 2 248 - 

Lýtalækningar 1,128 947 181 

Innskriftamiðstöðvar skurðlækninga 3,948 3,844 104 

Skurðlækningasvið samtals3 3,082 42,767 315 
  
  

Endurkomur bráðasviðs (G-3)  6,125 5,918 207 

Verkjamiðstöð 41 55 -14 

Komur á móttöku bráðasviðs (G3) sem 
tilheyra öðrum sviðum 20,638 22,545 -1,907 

Bráðasvið samtals 26,804 28,518 -1,714 
  
Næringarstofa  414 346 68 

Sálgæsla presta og djákna  1,175 962 - 

Klínísk sérverkefni framkvæmdastjóra 
samtals 1,589 1,308 281 
  
Heilsuvernd starfsmanna 1,257 1,072 185 

  
Göngudeildir alls 255,542 261,840 -6,298 
 

 

 



 

 

Dagdeildir – sundurgreining eftir staðsetningu 

 2011 2010 Mism. 
Barnalækningar dagdeild Hringbraut 1.326 1.297 29 

dagdeild Fossvogi 1) 38 166 -128 
Nýburalækningar, dagdeildarkomur á 
vökudeild 541 399 142 

Dagdeildarkomur kvenlækninga (21A) 2.076 2.061 15 

Dagdeild mæðraverndar (22B) 2.820 2.954 -134 

Dagdeildarkomur á 22A 365 381 -16 

Rjóður, dagdeild 75 36 39 

Kvenna og barnasvið samtals 7.241 7.294 -53 

  
   Dagdeild fíknimeðferðar 2) 3.364 4.002 -638 

Dagdeild átröskunar 797 941 -144 

Dagdeild lífsfærni 48 0 48 

Dagdeild Hvítabandi 2.646 2.961 -315 

Dagdeild Hátúni, lokað 1.júní 2011 4.414 11.143 -6.729 

Dagdeildarkomur á Klepp 1.180 1.066 114 

Dagdeildarkomur á LR 2.142 782 1.360 

Geðsvið samtals 14.591 20.895 -6.304 

  
   Dagdeild gigtar- og alm. lyflækninga (B7) 5.971 15.097 874 

Nýrnalækningar (Skilun) 9.744 8.788 956 

Dagdeild svefnrannsókna 645 627 18 
Dagdeildarkomur hjartalækninga, 
hjartagátt 1.246 1.053 193 

Speglanir meltingarfæra 4.948 4.646 302 

Speglanir öndunarfæra 623 633 -10 

Speglanir Hafnarfirði 663 0 - 

Dagdeild endurhæfingar Grensás 4.443 5.129 -686 

Dagdeild öldrunar Landakoti 3.589 4.151 -562 

Dagdeild blóðlækninga (11B) 4.202 3.597 605 

Dagdeild krabbameinslækninga (11B) 8.354 8.158 196 

Dagdeildarkomur, líknardeild 394 371 23 

Dagdeildarkomur í iðjuþjálfun geðsviði 4.480 5.636 -1.156 

Lyflækningasvið samtals 49.302 47.886 1.416 

  
   Dagdeild augnlækninga 3.542 2.982 560 

Dagdeildir skurðlækninga F 3), þar af: 4.782 3.619 1.163 

bæklunarlækningar 1.940 1.503 437 

háls, nef og eyrnalækningar 1.587 1.047 540 

heila- og taugalækningar 604 449 155 

lýtalækningar 272 182 90 

æðaskurðlækningar 349 263 86 



 

 

almennar skurðlækningar 12 138 -126 

barnaskurðlækningar 18 37 -19 

Dagdeildir skurðlækninga H 3), þar af: 5.103 4.165 938 

undirbúningur fyrir aðgerð o.fl. 1.839 1.200 639 

almennar skurðlækningar 1.336 1.042 294 

þvagfæraskurðlækningar 626 750 -124 

meltingarlækningar 479 365 114 

lyflækningar krabbameins 268 236 32 

augnlækningar 367 322 45 

nýrnalækningar 75 115 -40 

aðrar sérgreinar 113 135 -22 

Skurðlækningasvið samtals 13.427 10.766 2.661 

  
   Dagdeildir alls 84.561 86.841 -2.280 

 
    

Fossvogur 
Hringbraut 
 

   Komur í blóðtöku á rannsóknarsviði eru ekki 
hér meðtaldar. 

    

  



 

 

Viðauki B 

Byggingarmagn LSH og NLSH 

  



 

 

Núverandi byggð Heild   Landspítali Háskóli Reykjavík 

Aðalbygging 26.904  26.904   
Kvenna og barnadeild 14.013  14.013   
Geðdeild 7.565  7.565   
Rannsóknarstofur 835 * 835   
Rannsóknarstofur 978  978   
Blóðbankinn 651  651   
Ketilhús 1.776  1.776   
Umsjón lóðar 187  187   
Eldhúsbygging 4.151  4.151   
Rannsóknarstofur 606 * 606   
Gamli Kennararskólinn 801   801  
Hjúkrunarskóli, bókasafn (Eirberg) 4.203 **  4.203  
Læknagarður 10.940   10.940  
Samtals fyrir niðurrif bygginga 73.610   57.666 15.944   
* Verður rifið í fyrsta áfanga 1.441  1.441   
** Verður rifið að hluta í síðari 
áföngum 

2.500   2.500  

Samtals sem eftir stendur 69.669   56.225 13.444 0 

 

 

Ný byggð Fyrsti áf Síðari áf Heild 

Viðbót við K byggingu 750  750 

Meðferðarkjarni / Legudeildir 58.500 10.000 68.500 

Rannsóknarhús 14.000 4.500 18.500 

Háskóli Íslands, Keldur 10.000 4.000 14.000 

Sjúkrahótel 4.300 2.500 6.800 

Vörumóttaka / sorpmiðstöð 3.000  3.000 

Tengigangar neðanjarðar 1.900 600 2.500 

Tengibrýr, 2. hæð eða ofar 850  850 

Göngudeild / legudeidir  20.000 20.000 

Háskóli Íslands / sjúkrahús  11.000 11.000 

Tæknirými bílageymslu vestur 1.500  1.500 

Atvinnuhús vestan bílag. húss vestur 2.750  2.750 

Tæknirými í bílageymslu austur  1.500 1.500 

Randbyggð 15.000  15.000 

Samtals 112.550 54.100 166.650 

 
 

 



 

 

Starfsemi sem flyst á NLSH eftir fyrsta áfanga   [m
2
]  

Fossvogur  28.574  

Ármúli 1   3.862  

Blóðbanki Snorrabraut   1.645  

Eiríksgata 19, 21, 29, 34 og 37   772  

Eiríksgata 5   3.402  

Fæðingarheimili Reykjavíkur   1.340  

Sjúklingaíbúðir    1.203  

Vesturhlíð, skjalasafn   1.179  

Skógarhlíð, Dungalsafn   150  

Niðurrif, rannsóknarstofur   1.441  

Samtals     43.568  

 

 

  



 

 

Viðauki C 

Innstimplun starfsmanna 

  



 

 

Innstimplun starfsmanna 14.des 2010 

Tími Ármúli 1a 
Birkiborg/ 
Fossvogi 

Eiríksgata 
19,21,29,34 og 37 Eiríksgata 5 Fossvogur Hringbraut Snorrabraut 60 

Dauðhreinsun 
Tunguhálsi 2 Samtals 

05:46-06:00 
  

1 
  

1 
  

2 
06:01-06:15 

   
1 

 
1 

  
2 

06:16-06:30 
    

1 2 
  

3 
06:31-06:45 

     
7 

  
7 

06:46-07:00 
   

2 14 40 
 

2 58 
07:01-07:15 

   
5 15 25 

 
1 46 

07:16-07:30 1 
 

4 8 55 93 1 7 169 
07:31-07:45 

 
1 4 7 81 156 3 1 253 

07:46-08:00 7 2 10 24 199 369 15 
 

626 
08:01-08:15 7 3 7 19 90 167 3 

 
296 

08:16-08:30 2 2 8 24 21 64 5 
 

126 
08:31-08:45 3 

 
1 13 11 54 

  
82 

08:46-09:00 2 
 

2 14 12 38 3 
 

71 
09:01-09:15 

 
2 2 6 13 24 2 

 
49 

09:16-09:30 
   

5 3 11 3 
 

22 
09:31-09:45 1 

  
1 2 5 

  
9 

09:46-10:00 1 1 
 

3 5 9 1 
 

20 

  24 11 39 132 522 1066 36 11 1841 



 

 

Innstimplun starfsmanna 12-16.nóvember 

Fjöldi stm 13.11.2012 06:00- 06:59 07:00- 07:59 08:00- 08:59 09:00- 10:00  

Ármúli 1a, 9 0 9 20 3  

Birkiborg/Fossvogi 0 3 8 1  

Eiríksgata 19,21,29 og 37 0 11 31 6  

Eiríksgötu 5 1 26 73 13  

Fossvogi 4 181 347 26  

Hringbraut 5 311 770 61  

Snorrabraut 60 0 2 32 7  

Tunguhálsi 2 3 19 32 0  

Samtals 13 562 1313 117 2005 

 

 

  



 

 

Viðauki D 

Fjöldi rúma á Hringbraut og í Fossvogi 

  



 

 

Deild 
Núverandi 
rúmafjöldi  HB FV 

Barnadeild 21 21   

Barna- og unglingageðdeild BUGL, 5 daga deild 17 0   

Vökudeild 22 22   

Rjóður 6 0   

Fæðingargangur 7 7   

Hreiðrið 8 8   

Meðgöngu- og sængurkvennadeild  19 19   

Kvenlækningadeild (15rúm, en 10 um helgar) 14 14   

Kvenna- og barnasvið samtals2) 114     

Móttökugeðdeild 32A  18 18   

Móttökugeðdeild 32C  17 17   

Móttökugeðdeild 32CB, bráðaherbergi  2 2   

Móttökugeðdeild 33C  16 16   

Móttökugeðdeild fíknimeðferðar (33A) 15 15   

Sérhæfð endurhæfingargeðdeild 10 0   

Endurhæfingargeðdeild 12 0   

Endurhæfingargeðdeild, 5-daga deild 11 0   

Öryggisgeðdeild 8 0   

Endurhæfing LR  7 0   

Réttargeðdeild 9 0   

Geðsvið samtals2) 125     

Lyf- og húðlækningadeild (A-2), 5 daga deild 15   15 

Lungnadeild  19   19 

Smitsjúkdómadeild (A-7)   22   22 

Taugalækningadeild 20   20 

Gigtar- og alm. lyflæknisdeild   12   12 

Hjartadeild E/G  32 32   

Meltingar- og nýrnadeild 21 21   

Krabbameinslækningadeild  14 14   

Blóðlækningadeild  14 14   

Líknardeild 12 12   

Endurhæfingardeild (R2) 24 24   

Bráðaöldrunarlækningadeild (B4) 21   21 

Öldrunarlækningadeild A (K1) 20 0   

Öldrunarlækningadeild B (K2) 20 0   

Öldrunarlækningadeild C (L4) 15 0   

Öldrunarlækningadeild F (L3), 5 daga deild  20 0   

Öldrunardeild H (L2) 18 0   

Lyflækningasvið samtals 319     

HNE-, lýta- og æðaskurðdeild (A4) 18   18 

Bæklunarskurðdeild (B5)  18   18 

Heila-, tauga- og bæklunarskurðdeild  (B6)  18   18 

Hjarta-, lungna- og augnskurðdeild (12E) 16 16   

Skurðlækningadeild (12G)  18 18   



 

 

Skurðlækninga- og þvagfæraskurðdeild (13G) 18 18   

Gjörgæsludeild Fossvogi 7   7 

Gjörgæsludeild Hringbraut 7 7   

Skurðlækningasvið2) samtals  120     

Vistunardeild 18, hæfing  5 0   

Vistunardeild 20, hæfing  6 0   

Hæfing samtals 11     

        

Alls  689 335 170 

 

  



 

 

Viðauki E 

Fjöldi starfsfólks og stöðugilda á Landspítala 

  



 

 

 

Vinnustaður Vakt Starfsmenn Stöðugildi 
Fossvogur Dagvinna 532 447.4 
Fossvogur Vaktavinna 721 500 
Fossvogur / 
Birkiborg 

Dagvinna 14 13.5 

Hringbraut Dagvinna 1081 913.6 
Hringbraut Vaktavinna 1175 867.5 
Eiríksgötu 5 Dagvinna 160 150.4 
Eiríksgötu 37 Dagvinna 28 17.9 
Eiríksgata 29 Dagvinna 14 9.8 
Eiríksgata 21 Dagvinna 3 2.5 
Eiríksgata 19 Dagvinna 12 8.4 
Ármúli 1a Dagvinna 35 36 
Ármúli 1a Tímavinna 0 2 
Ármúli 9 Dagvinna 1 1 
Ármúli 9 Vaktavinna 2 3 
Ármúli 9 Tímavinna 0 1 
Snorrabraut 60 Dagvinna 27 32 
Snorrabraut 60 Vaktavinna 19 20 
Tunguháls Dagvinna 69 62 
Alls  3.893 3.088 

 

  



 

 

Viðauki F  

Kröfur um viðmið á fjölda bílastæða 

  



 

 

 

Houston, BNA http://www.houstontx.gov/planning/DevelopRegs/docs_pdfs/parking_req.pdf 
Sjúkrahús 2,2 rúm 
Geðdeild 1  fyrir hver 4 rúm 

1 fyrir hverja 4 starfsmenn 

leelanau, Michigan 
BNA http://www.leelanau.cc/downloads/ko_parking.pdf 
Sjúkrahús, gestir 1 fyrir hver 3 rúm 
Sjúkrahús, læknar 1 fyrir hverja 2 starfsmenn 

Borough, England 02-Parking standards_Borough Counsil 
Sjúkrahús 1 fyrir hverja 4 starfsmenn 

1 fyrir hverja 3 gesti 

Norður Írland 05-Parking Standards  Non-Residential Development Class C  Planning NI 
Sjúkrahús 1 fyrir hverja 4 starfsmenn 

1 fyrir hverja 3 gesti 

Utah, BNA http://www.planning.utah.gov/Index_files/PDFmncpl/pc3.6.pdf 
Sjúkrahús 1 fyrir hver 2 rúm Limit 
Sjúkrahús 3 fyrir hvert rúm gerneral 

Santa Ana, BNA (LA) www.ci.santa-ana.ca.us_Off-Street_Parking_6-06 
sjúkrahús 1 fyrir hver 2 rúm  Lágm. 

International Building Code, 2009 edition, 
http://www.cement.org/codes/pdf/HPBRS%20&%20Commentary%20v2.0.pdf 
Sjúkrahús 1,2 rúm 

Kent County, Bretland 11-Vehicle Parking Standars _ www.sevenoaks.gov.uk 
Sjúkrahús 2 fyrir hver 3 rúm 

4 fyrir hvert herbergi á göngudeild 
 



 

 

Viðauki G  

Bílastæði, áhrifasvæði og umferð 

  



 

 

 

Mynd 9-1 Fjöldi bílastæða á lóð LSH (LUKR, 2013) 

  

Mynd 9-2 Reiknað og talið umferðarmagn (LUKR, 2013)  



 

 

Viðauki H  

Yfirlitsmynd NLSH eftir fyrsta og síðari áfanga 

 



 

 

 

Mynd 9-3 Nýr Landspítali við Hringbraut, fyrri áfangi (Arkitektasofa ASK, 2013) 



 

 

 

Mynd 9-4 Nýr Landspítali við Hringbraut, síðari áfangi (Arkitektasofa ASK, 2013)
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