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Útdráttur 

Höfuðborgarsvæðið hefur vaxið mikið á stuttum tíma og vegakerfið samhliða því. Mikil 

umferð um helstu umferðaræðar er orðið daglegt vandamál á höfuðborgarsvæðinu. Því hafa 

oft sprottið upp umræður hvernig leysa megi úr þeim vanda. Ein hugsanleg lausn er 

vegtenging yfir Skerjafjörð. Markmið verkefnisins er tvíþætt. Annars vegar að leggja fram 

fimm tillögur um vegtengingu um Skerjafjörð, lista upp forsendur, bera tillögurnar saman 

og meta hvort þær séu fýsilegar út frá umferðarlegu sjónarmiði, áður en næstu skref eru tekin 

og önnur áhrif eins og meðal annars umhverfisáhrif eru metin til hlítar. Hins vegar er einnig 

lagt upp með að skapa grundvöll fyrir, og koma af stað umræðu um vegtengingu yfir 

Skerjafjörð. Notast var við nýjustu útgáfuna af umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins sem 

gefið var út fyrir svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015-2040. Tillögurnar fimm voru 

keyrðar inn í umferðarlíkanið og niðurstöður bornar saman við þá sviðsmynd sem miðar við 

lágmarksframkvæmdir og óbreyttar ferðarvenjur fram til ársins 2040. 

Niðurstöður leiddu ljós að miðað við gefnar skipulagsforsendur er klárlega grundvöllur fyrir 

því að skoða vegtengingu yfir Skerjafjörð nánar. Besta tillagan að mati höfundar í þessu 

verkefni er tillaga 5 eða RG1 eins og hún kallast. Áætlað umferðarmagn fyrir hönnunarárið 

2040 eru tæplega 16.300 ökutæki á sólarhring og sé litið til umferðarlíkans 

höfuðborgarsvæðisins árið 2040 sparast rúmlega 18.500.000 km notkun á umferðarnetið á 

ársgrundvelli ásamt því að meðalaksturstími á hverja ferð styttist. 

  



 

 

Abstract 

The greater Reykjavík area has grown very fast in recent years and following this the road 

network has expanded, causing daily problems concerning the capacity of the main roads in 

the city. Discussions are ongoing on how to solve this problem and one possible solution 

could be a road connection over Skerjafjörður. The main purpose of this project is to create 

a foundation in the discussion about whether or not a road connection over Skerjafjörður, 

between Reykjavík and Álftanes is a feasible solution with perspective to traffic, before 

analysing other important factors such as the environment. This is done by analysing five 

different proposals and model them with the traffic modelling for the greater Reykjavik area. 

For comparison, the traffic model published in the new area plan for the greater Reykjavik 

area 2015-2040 is used and results of the differences used to help determine the feasibility 

of such a connection. 

Results showed that according to given planning assumptions there is a clear foundation for 

looking further into the possibility of a road connection over Skerjafjörður, between 

Reykjavík and Álftanes. The best solution according the author would be proposal number 

5 or RG1. Annual average daily traffic (AADT) for that proposal estimates to be around 

16.300 veh/day. Looking at the current traffic simulation model for the greater Reykjavik 

area the total savings on usage on the traffic network would then account to about 18.500.000 

km og a yearly basis and the mean average travel time in the system shortens.  
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1 Inngangur 

Á síðustu 100 árum hefur höfuðborgarsvæðið vaxið mikið og á þessum stutta tíma breyst úr 

þyrpingu lítilla bæja í eina stóra borgarheild. Bæirnir hver fyrir sig hafa vaxið og dafnað með 

þeim hætti að í dag sjást ekki greinileg skil á milli bæja. Þessu fylgir gríðarleg fjölgun íbúa 

sem þurfa að komast sínar leiðir um svæðið. Því hefur vegakerfið vaxið samhliða þessari 

stækkun og er svo komið að í dag eru umferðarteppur á helstu stofnbrautum 

höfuðborgarsvæðisins, á háannatímum, daglegt brauð. Í gegnum tíðina hafa ýmsar 

hugmyndir komið upp á yfirborðið sem miða að úrbótum í þeim málum. Ein af þeim er 

vegtenging yfir Skerjafjörð. Aldrei hefur þó verið tekið almennilega á hugmyndinni þrátt 

fyrir að sú tenging birtist fyrst í tillögu að svæðisskipulagi fyrir höfuðborgarsvæðið árið 

1986. Nú þegar nýtt aðalskipulag Reykjavíkur var samþykkt árið 2014 og nýtt 

svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins fyrir árið 2015 er skoðað kemur bersýnilega í ljós að 

áherslan næstu 25 árin er þétting byggðar. Áhersla er lögð á uppbyggingu miðborgar 

Reykjavíkur og er nokkuð ljóst að ef uppbygging í Vatnsmýrinni verður að veruleika mun 

núverandi gatnakerfi að öllum líkindum ekki rýma þá umferðaraukningu sem svæðið stendur 

frammi fyrir. Því gæti hugsast að tenging yfir Skerjafjörð skerpi á og vinni með samþykktum 

skipulagsmarkmiðum. Gengið verður út frá því að flugvöllurinn víki og tilheyrandi byggð 

komi til með að rísa í Vatnsmýrinni á næstu árum. Tengingin sem slík hefur að öllum 

líkindum marga kosti. Einn slíkur væri að möguleiki myndast á hringumferð um 

höfuðborgarsvæðið sem hugsanlega hefur í för með sér minnkandi umferð um núverandi 

samgöngumannvirki. Það skilar sér í betri heildardreifingu á núverandi umferðarneti. 

Tengingin myndi opna fyrir þann möguleika að byggja frekar á landi Álftaness (Garðabæjar) 

íbúðabyggð sem væri í svipaðri fjarlægð frá miðborg Reykjavíkur og Höfðabakkinn er í dag. 

Mikil áhersla er lögð á almenningssamgöngur í framtíðinni og er ekki skotið loku fyrir það 

að vegtenging yfir Skerjafjörð gæti borið lestarsamgöngur í framtíðinni. 

Markmið þessa verkefnis er helst tvískipt. Í fyrsta lagi að skapa grundvöll og ryðja brautina 

fyrir umræðum um hugsanlega vegtengingu yfir Skerjafjörð, og í öðru lagi hvort þær tillögur 

sem lagðar eru fram í þessu verkefni séu fýsilegar út frá umferðarlegum sjónarmiðum áður 

en næstu skref verða tekin og umhverfisáhrif metin til hlítar. 

Í upphafi verður gróflega rakin þróun byggðar á höfuðborgarsvæðinu og farið í þær 

forsendur sem liggja á bakvið útreikninga fyrir umferðarlíkön sem notað er til þess að áætla 

umferð í bílum á sólarhring. Tekið verður á fræðilegum þáttum umferðarlíkans og síðan 

settar fram þær tölur sem umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins fyrir árið 2040 skilaði fyrir 

svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015-2040. Fjallað verður um 5 mismunandi tillögur 

að vegtengingum yfir Skerjafjörð, þær greindar og kostir þeirra og gallar settir fram. 

Tillögurnar verða jafnframt keyrðar inn í umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins, sem unnið 

er af VSÓ Ráðgjöf og niðurstöður bornar saman við þær sviðsmyndir sem settar voru fram 

í nýju umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins sem unnið var fyrir nýtt Svæðisskipulag 

höfuðborgarsvæðisins 2015-2040. Þessi samanburður á þessum tillögum gefur svo ákveðna 

vísbendingu um hvort talið sé álitlegt að fara í framkvæmdir á umferðarmannvirki yfir 

skerjafjörðinn. Í lokin er skapaður grundvöllur til að vinna með verkefnið áfram og skoða 

hugsanlega einhverja eina tillögu frekar en aðra.  
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Tengingarnar sem um ræðir í þessu verkefni hafa fengið eftirfarandi nöfn: 

 Tillaga 1 - RÁ1, Vegtenging frá gatnamótum Suðurgötu/Þorragötu að Jörfavegi á 

Álftanesi 

 Tillaga 2 - RKÁ1, Vegtenging frá Njarðargötu, austur fyrir núverandi byggð í 

Skerjafirði, yfir á Kársnes í Kópavogi og áfram upp á Álftanes við Jörfaveg 

 Tillaga 3 - RKÁ2, Vegtenging frá Njarðargötu, austur fyrir núverandi Skerja-

fjarðarbyggð, yfir á Kársnes í Kópavogi og áfram upp á Álftanes við Bessastaðaveg 

 Tillaga 4 - RKÁ3, - Vegtenging frá Njarðargötu, austur fyrir núverandi Skerja-

fjarðarbyggð, yfir á Hafnarbraut á Kársnesi í Kópavogi og áfram upp á Álftanes við 

Bessastaðaveg 

 Tillaga 5 - RG1, Vegtenging frá gatnamótum Suðurgötu/Þorragötu yfir á 

Bessastaðanes og að hringtorgi við Vífilstaðaveg og Hraunholtsbraut. 
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2 Almennar forsendur 

Höfuðborgarsvæðið hefur vaxið hratt á síðustu öld. Brátt vantar uppbyggingarland innan 

höfuðborgarsvæðisins ef vilji manna um að þétta byggð er á rökum reistar. Umferð hefur 

aukist gríðarlega og er orðin að daglegu vandamáli í borgarumhverfi höfuðborgar- 

svæðisins. Hér verður farið yfir þær forsendur sem liggja að baki vegtengingu yfir 

Skerjafjörð. Þær byggja helst á skipulagstölum frá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu 

sem eru mikilvægar inntaksstærðir og mynda nauðsynlegan grunn í umferðarlíkani 

höfuðborgarsvæðisins. 

2.1 Þróun byggðar á höfuðborgarsvæðinu 

Upphaf skipulags á höfuðborgarsvæðinu 

Höfuðborgarsvæðið sem slíkt er mjög ungt miðað við borgarumhverfi eins og það þekkist 

víða erlendis. Það var ekki fyrr en um miðja 19. öld sem Reykjavík var orðin að miðpunkti 

verslunar, menntunar og stjórnsýslu í landinu. Það sem við tók var  mjög ör stækkun og á 

einungis einni öld fjölgaði íbúum Reykjavíkur um rúmlega 100.000, úr 6.000 í 106.000 en í 

byrjun 21. aldarinnar voru íbúar höfuðborgarsvæðisins um 167.000. (Samtök sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu [SSH], 2015). Þessari öru fjölgun hefur fylgt gríðarlega mikil 

skipulagsvinna í gegnum tíðina. Í Reykjavík hefur lengi ríkt hefð fyrir því að útbúa skipulag 

fyrir byggðina, en nefnd var fyrst skipuð í þeim málum árið 1839,  þrátt fyrir að aðeins 100 

íbúar byggju á svæðinu. Það var þó ekki fyrr en árið 1927 sem fyrsti skipulagsuppdrátturinn 

í Reykjavík leit dagsins ljós og nokkrum árum seinna eða árið 1930 varð fyrsta skipulag 

Hafnarfjarðar samþykkt.  

 

Mynd 1. Úr svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 1985-2005, þar má sjá 

Skerjafjarðartengingu. 
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Þrátt fyrir öran vöxt á 20 öldinni náðist ekki sátt um gerð svokallaðs svæðisskipulags. 

Svæðisskipulag lýsir sér á þann hátt að mynduð er sameiginleg stefna tveggja eða fleiri 

sveitarfélaga um m.a. þróun byggðar, landnotkunar  og uppbyggingu grunnkerfa, svo sem 

þjónustu- og samgöngukerfa. Fyrsta formlega tilraun að svæðisskipulagi höfuðborgar-

svæðisins var gerð árið 1965 þegar samvinnunefnd var stofnuð  um skipulag Reykjavíkur og 

nágrennis. Sú nefnd skilaði af sér tillögu undir nafninu: Höfuðborgarsvæðið, aðalskipulag 

1969-1983 sem hlaut ekki náð  allra aðila og var nefndin á endanum lögð niður.  

Reynt var á nýjan leik með stofnun Skipulagsstofu höfuðborgarsvæðisins árið 1980. Ekki 

náðist sátt um tillögu Skipulagsstofu að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins árið 1986 og 

var hún lögð niður árið 1987. Það var ekki fyrr en á 21. öldinni að fyrsta heildstæða 

skipulagið fyrir allt höfuðborgarsvæðið leit dagsins ljós. Var það kallað Svæðisskipulag 

höfuðborgarsvæðisins 2001 - 2024 og var staðfest af þáverandi umhverfisráðherra, Siv 

Friðleifsdóttur þann 20. desember árið 2002. Ýmsar breytingar voru gerðar í gegnum árin á 

því svæðisskipulagi en helst má nefna að mörg af þeim stærstu fyrirhuguðu 

samgöngumannvirkjunum, eins og  Sundabraut, Hlíðarfótur/Öskjuhlíðargöng og Kópa-

vogsgöng urðu ekki, og hafa enn ekki orðið að veruleika. (nes Planners, 2001). Árið 2015 

var samþykkt og gekk þá í gildi nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, Höfuðborgar-

svæðið 2040. Það svæðisskipulag tekur yfir skipulagstímabilið frá árunum 2015 til 2040. 

 

Mynd 2. Forsíða Svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2015-2040. 

Mikil breyting hefur orðið á framsetningu skipulagsins þar sem skýr þverpólitísk markmið 

eru sett fram án þess þó að mynda bindandi stefnu. Svæðisskipulagið hefur því aðrar áherslur 

en fyrirrennarar þess og markar skýr markmið og stefnu í byggðar og samgöngumálum 

höfuðborgarsvæðisins næstu tvo áratugina. 
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Byggðaþróun síðustu ára á höfuðborgarsvæðinu 

Í dag samanstendur höfuðborgarsvæðið af sjö sveitarfélögum með samtals 213.619 íbúa 

(1.janúar 2016) (Hagstofan, 2016a). Þau eru, Reykjavík, Kópavogur, Seltjarnarnes, 

Garðabær, Hafnarfjörður, Mosfellsbær og Kjósarhreppur. Öll eru þau mismunandi í stærð 

en Reykjavík þó langstærst með rúma 122.000 íbúa (1. janúar 2016). Þar á eftir kemur 

Kópavogur með u.þ.b. 34.000, Hafnarfjörður með u.þ.b. 28.000 íbúa, Garðabær telur 

tæplega 15.000 manns, Mosfellsbær um 9.000 og síðan minnsta þéttbýlissveitarfélagið 

Seltjarnarnes sem telur um 4.000 íbúa. Eina dreifbýlissveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu 

er Kjósarhreppur en þann 1. janúar 2016 bjuggu þar 217 manns. 

Á síðustu áratugum hefur mikið landsvæði farið undir úthverfi. Þetta eru hverfi eins og 

Grafarvogur, Grafarholt, Norðlingaholt, Lindarhverfi, Salahverfi, Kórahverfi, Hvörfin í 

Kópavogi, Urriðaholt, Bryggjuhverfi í Reykjavík og Garðabæ ásamt Völlunum í Hafnarfirði, 

sem öll hafa byggst upp á síðustu 25 árum. Árið 1985 mátti vel greina mun á milli 

sveitarfélaga en nú nær höfuðborgarsvæðið að vera samfelld byggð frá Mosfellsbæ í norðri 

til Hafnarfjarðar í suðri. Þetta þýðir að þéttleiki byggðar hefur stórminnkað, eða úr 54 íbúum 

á hvern ha 1985 í 35 íbúa á hvern ha árið 2012 (SSH, 2015a). 

Með nýjum áherslum í þróun byggðar hefur verið samþykkt að uppbygging næstu tveggja 

áratuga muni eiga sér stað að mestu leyti innan marka höfuðborgarsvæðisins. Þetta þýðir að 

ef fylgt verður eftir þeirri áætlun sem nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins leggur til 

muni byggð þéttast til muna á næstu 25 árum. Ýmsar iðnaðarlóðir og iðnaðarhverfi munu 

breytast í blandaða byggð með íbúðum ásamt verslunar og atvinnustarfsemi. Áhersla er lögð 

á að meginþunga vaxtar verður beint á kjarna og önnur samgöngumiðuð þróunarsvæði (SSH, 

2015a). Byggðin mun ekki sækja á svokölluð græn svæði og verður að vera innan 

skilgreindra vaxtarmarka. Þetta gerir það að verkum að ýmis grunnkerfi s.s 

þjónustustarfsemi og gatnakerfi sem eru nú þegar til staðar munu nýtast betur. 

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins „Höfuðborgarsvæðið 2040“ skilgreinir mismunandi 

gerðir af byggðarkjörnum og setur fram markmið um íbúðarþéttleika í hverjum og einum 

fyrir sig. 

Tafla 1. Markmið um þéttleika byggðar (SSH, 2015a). 

 Íbúðir/ha 

Landskjarni 75 

Svæðiskjarni 75 

Bæjarkjarnar 50-75 

Hverfishlutakjarnar 50-75 

Samgöngumiðuð þróunarsvæði 40-60 

 

Þetta er umtalsvert meiri þéttleiki en stefnt hefur verið að sl. áratugi, en svipaður og hann 

var áður en útrás til úthverfanna hófst. 



6 

Íbúaþróun á höfuðborgarsvæðinu. 

Tuttugasta öldin var með sanni sagt fæðingar- og uppvaxtartímabil höfuðborgarsvæðisins. 

Á tæpum 115 árum hefur mannfjöldanum fjölgað úr rúmlega 8.000 íbúum upp í tæpa 

214.000 íbúa (Hagstofan, 2016b). Þetta er gríðarlegt mannfjöldastökk og eitthvað sem mun 

að öllum líkindum ekki sjást aftur (Mynd 3). Helsta útskýringin á örum vexti á fyrri árum er 

flutningur úr sveit í bæ og upphaf iðnaðar í þéttbýli. Á síðustu 25 árum hefur íbúum á 

höfuðborgarsvæðinu fjölgað um 70.000 íbúa og er annað eins áætlað fram til ársins 2040 

(SSH, 2015a). 

 

Mynd 3. Íbúaþróun á Höfuðborgarsvæðinu frá árunum 1901-2014. 

Á síðustu áratugum eftir seinni heimstyrjöldina hefur hlutfall þeirra íbúa á höfuðborgar-

svæðinu sem búa í Reykjavík snarminnkað. Íbúum hefur þannig fjölgað hægar í Reykjavík 

en í nágrannasveitarfélögunum. Þetta stafar helst af miklu framboði af landrými hjá öðrum 

sveitarfélögum sem og vaxtartækifærum sem sveitarfélögin í kringum Reykjavík hafa nýtt 

sér vel. Þessi sveitarfélög hafa því hlutfallslega dregið að sér stærri hlut af heildaríbúafjölda 

höfuðborgarsvæðisins og styrkt stöðu sína í samkeppni um íbúa við Reykjavíkurborg (Mynd 

4).  

 

Mynd 4. Hlutfall íbúa á höfuðborgarsvæðinu. eftir sveitarfélögum 1901-2014. 
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Á síðustu árum hafa Kópavogur og Mosfellsbær hlutfallslega vaxið hvað hraðast og má 

nefna að íbúafjöldi þessara tveggja bæja hefur nær tvöfaldast á síðustu tveimur áratugum 

(1995-2015). Þetta þýðir samt ekki að viljinn til að búa í öðrum sveitarfélögum hafi minnkað, 

en í nýlegri skoðanakönnun ráðgjafafyrirtækisins Capacent um greiningu á fasteignamarkaði 

í Reykjavík 2013/2014 (Capacent, 2014) má sjá að mun færri búa í Reykjavík en vilja. Þetta 

sýnir að Reykjavík hefur ekki haldið í við hin sveitarfélögin og hefur í raun ekki náð að anna 

eftirspurn á íbúðamarkaði síðustu ár. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 hefur 

Reykjavík ákveðið að blása til sóknar gegn þessari þróun og í nýju aðalskipulagi er gert ráð 

fyrir allt að 25.000 nýjum íbúum á tímabilinu. Samhliða þeirri áætlun er einnig gert ráð fyrir 

þéttingu byggðar þar sem um 90% allra nýrra íbúða munu rísa innan borgarmarkanna. 

(Reykjavíkurborg, 2013).  

Þessi mikli hraði í fjölgun íbúa á árunum 1900-1960 er einsdæmi í íbúaþróun höfuðborgar-

svæðisins og síðan þá hefur fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæðinu hægt og bítandi náð auknum 

stöðugleika. Á síðustu 20 árum hefur fjölgun íbúa verið að meðaltali 1,6% á ári (Mynd 5) og 

er búist við því að árleg fjölgun nái stöðugleika í kringum 1% á næstu árum. 

(Reykjavíkurborg, 2013). 

  

Mynd 5. Fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæðinu milli ára á tímabilinu 1910-2014. 

Sé því litið til framtíðar, eða öllu heldur til ársins 2040, og áætluð íbúaþróun skoðuð, sést að 

skv. miðspá Hagstofunnar frá árinu 2015, er gert ráð fyrir því að fjölgun íbúa á landsvísu 

verði tæplega 70.533. Þetta er nokkuð athyglisvert þar sem svæðisskipulag 

höfuðborgarsvæðisins gerir ráð fjölgun íbúa um 70.000 fram til ársins 2040. Það samsvarar 

því um 99,2% af áætlaðri heildarfjölgun íbúa á Íslandi sé tekið mið af miðspá Hagstofunnar. 

 

Mynd 6. Mannfjöldaspá Hagstofunnar, frá árinu 2015. 
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Atvinnustarfsemi á höfuðborgarsvæðinu 

Á síðustu áratugum hafa umtalsverðar breytingar orðið á atvinnustarfsemi á höfuðborgar-

svæðinu. Iðnaðarstarfsemi hefur hægt og rólega minnkað hlutdeild sína gagnvart þekkingar-

, hátækni- og þjónustustarfsemi. Slík starfsemi veldur minna ónæði gagnvart íbúum og tekur 

að jafnaði mun minna pláss heldur en iðnaður. Þessi starfsemi fellur því vel að svonefndri 

blandaðri byggð og stuðlar að breytingum í byggðamynstri borga. Samhliða þessu hefur 

borið á aukningu í sérhæfingu svæða í atvinnumálum. Þar má nefna sem dæmi 

fjármálahverfið í Borgartúni, hótel- og veitingahúsarekstur í miðborginni og Vísindagarðar 

í Vatnsmýrinni.  

 

Töluverður munur er milli atvinnugreina með tilliti til  þeirrar umferðar sem þær skapa. 

Framleiðsluiðnaður er yfirleitt í stórum húsum, þar sem mjög margir fermetrar eru á 

tiltölulega fáa starfmenn. Slík starfsemi er t.d. álverið í Straumsvík og lagerstarfsemi í 

Klettagörðum. Slíkri starfsemi fylgir yfirleitt ekki mikil almenn umferð en þó er meira um 

þungaumferð en á öðrum stöðum. Almenn skrifstofu- og þjónustustörf einkennast hinsvegar 

af tiltölulega fáum fermetrum á hvern starfsmann. Þetta þýðir að töluvert meiri þéttleiki er í 

kringum slíka starfsemi með tilheyrandi umferðarþunga. Einnig sækir slík starfsemi í að vera 

miðsvæðis og hafa fyrirtæki í þeim sporum unnið að aukinni notkun almenningssamgangna 

fyrir starfsmenn. 

 

Á síðustu 15 árum hefur meðal atvinnuleysi á höfuðborgarsvæðinu verið 4,4% (Hagstofan, 

2016c). Sé miðað við mannfjöldaspá fyrir aldurshópinn 20-65, ára sem einnig er talið vera 

fólk á vinnualdri, er hægt að reikna sig áfram og sjá að áætlað hlutfall íbúa á vinnumarkaði 

fram til ársins 2040 sé um 56% af heildaríbúafjölda. Miðað við þá áætlun sem sett er fram í 

svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins þar sem gert er ráð fyrir fjölgun íbúa upp á 70.000 er  

hægt að áætla að störfum fjölgi um 39.200. Mikill meirihluti af þessum störfum innanbæjar 

eru skrifstofustörf sem sækja í kjarna og þróunarása eins og er gert ráð fyrir í 

svæðisskipulagi. 

 

Samgöngur 

Allt frá því eftir seinna stríð og fram til ársins 2014, þegar nýtt aðalskipulag Reykjavíkur leit 

dagsins ljós hefur verið við lýði svokallað úthverfaskipulag. Þetta þýðir að 

höfuðborgarsvæðið óx töluvert út fyrir fyrirhugað svæði og með tilkomu einkabílsins var 

þetta lítið mál. Þessum öra vexti hefur í gegnum tíðina fylgt töluverð umferðartengd 

vandamál en lengi hafa almenningssamgöngur og aðrir ferðamátar en einkabíll átt undir 

högg að sækja. Með nýtilkomnum áherslubreytingum í skipulagi á höfuðborgarsvæðinu, þar 

sem þétting byggðar er helsta markmiðið, er einnig lögð mikil áhersla á aukin umsvif 

almenningssamganga og hjólandi/gangandi vegfarenda. Ef ekkert yrði gert í þessum málum 

myndi þétting byggðarinnar einungis skapa aukin óþægindi í umferðinni og auka mengun 

innan borgarmarkanna svo fátt eitt sé nefnt. 

Í lok árs 2015 voru skráðar u.þ.b. 134 þúsund fólksbifreiðar á höfuðborgarsvæðinu skv. 

Samgöngustofu (Samgöngustofa, 2016). Þetta jafngildir um 631 bílum á hverja 1000 íbúa 

höfuðborgarsvæðisins. Á síðustu 15 árum hefur þetta hlutfall haldist nokkuð stöðugt fyrir 

utan mikla aukningu á fólksbílaeign á árunum fyrir hrun sem skilaði sér svo til baka (mynd 

7). 
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Mynd 7. Þróun fólksbílaeignar á hverja 1000 íbúa á hbs. 2000-2014. 

Úr umferðarspá Vegagerðarinnar 2012-2060 má sjá þróun meðalaksturs á hvern skráðan bíl 

á landsvísu. Á árunum 1995 til 2015 sést að meðalakstur á hvern skráðan bíl fer minnkandi 

og er í dag að meðaltali um 12.500 km á hvert ökutæki á ári (Friðleifur I. Brynjarsson, 2013). 

 

Mynd 8. Meðalakstur á ári á hvern skráðan bíl (Friðleifur I. Brynjarsson, 2013). 

Miðað við þessar tölur og þann íbúafjölda sem býr á höfuðborgarsvæðinu sést glögglega 

hversu mikilvægt málefni samgöngur eru á höfuðborgarsvæðinu. Að auki eru gríðarlegir 

fjármunir bundnir málaflokkinum. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt fyrir samfélagið að 

hægt verði að minnka álag á umferðarnet höfuðborgarsvæðisins. 

Eins og staðan var árið 2011 voru um 77% allra ferða farnar á einkabíl, um 19% gangandi 

og hjólandi en einungis um 4% sem tóku strætó (Capacent, 2011). Uppi eru markmið um að 

minnka hlutdeild einkabílsins fram til ársins 2040 og þrefalda hlutdeild almennings-

samgangna á skipulagstímabilinu. 
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Mynd 9. Ferðamátaval höfuðborgarbúa, (Capacent 2011). 

Í fylgiriti 5 fyrir Höfuðborgarsvæðið 2040 má sjá samanburð á hlutfalli einstakra 

samgöngumáta við aðrar borgir á norðlægum stöðum. Þar sést greinilega að 

höfuðborgarsvæðið stendur einstaklega illa í þeim samanburði og hlutfall einkabílsins er 

hvað hæst hér á landi. Í nýju svæðisskipulagi eru settar fram þrjár mismunandi sviðsmyndir 

þar sem kynnt eru markmið um þróun í þessum málum, sjá mynd 10. 

 

Mynd 10. Ferðamátaval í norðlægum borgum (SSH, 2015b). 
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2.2 Forsendur umferðarlíkans 

Í verkefninu verður notast við nýjustu útgáfu umferðarlíkans fyrir höfuðborgarsvæðið. Það 

var unnið af VSÓ Ráðgjöf fyrir Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem nýlega gaf 

út nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins í  ritinu Höfuðborgarsvæðið 2040.  

Líkanið er hefðbundið fjögurra þrepa umferðarlíkan eins og lýst er í kafla 3. Líkanið byggir 

á grunngögnum frá árinu 2012, sem um leið er nýjasti grunnurinn sem til er. Umferðarspá 

miðast við árið 2040 og verða allar tillögur miðaðar við umferð á því ári. 

Grunnlíkan umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins 

Grunnlíkanið er byggt á grunngögnum frá árinu 2012. Umferðarspá fyrir grunnárið byggist 

á annars vegar matshluta og hinsvegar spáhluta. Matshlutinn byggir á umferðartalningum og 

upplýsingum um ferðavenjur og spáhlutinn tengir ferðafjölda úr matshluta við 

skipulagstölur. Mikilvægt er að skekkjum sé haldið í lágmarki og að grunnspá líkansins sé 

sem réttust. Einungis þá er hægt að beita líkaninu til að spá fyrir um umferð í framtíðinni. 

Hafa skal í huga að ómögulegt er að spá langt inn í framtíðina með mikilli nákvæmni. Margar 

skekkjur spila þar inn í, s.s skipulagstölur og félagshagfræðilegar stærðir eins og íbúafjöldi 

og ferðavenjur. Helstu tölur úr grunngögnum árið 2012 sem notaðar eru í umferðarspánni 

má sjá í töflu 2. (VSÓ, 2014). 

Tafla 2. Heildartölur skipulagsgrunns ársins 2012 (VSÓ, 2014), 

 Íbúar 
Verslun og 

skrifstofur (m2) 

Annað atvinnu-

húsnæði (m2) 

Seltjarnarnes 4.369 7.965 28.559 

Reykjavík 120.268 1.443.269 2.848.646 

Kópavogur 31.897 396.347 467.203 

Garðabær 11.143 88.924 189.364 

Hafnarfjörður 27.102 162.061 749.287 

Álftanes 2.426 249 14.372 

Mosfellsbær 8.884 25.912 150.895 

Samtals 206.089 2.124.727 4.448.326 

 

Reitaskipting 

Reitaskipting umferðarlíkans höfuðborgarsvæðisins hefur nánast haldist óbreytt frá fyrri 

útgáfum (Svæðisskipulag 2001-2024). Þó hafa nokkrar breytingar verið gerðar á síðasta 

áratug og reitum skipt upp og fjölgað. Aðferðarfræðin á bakvið reitaskiptinguna er á þá leið 

að reitir fara ávallt stækkandi út frá skilgreindri miðju, sem í þessu tilfelli er miðbær 

Reykjavíkur. Heildarfjöldi reita í líkaninu er nú 359. 
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Mynd 11. Reitaskipting á höfuðborgarsvæðinu sem umferðarlíkanið byggir á (VSÓ, 2006). 

Ferðamyndun 

Ferðamyndun fyrir umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins byggir á þeirri aðferðarfræði sem 

lýst er í kafla 3.4. Ferðamyndunarjafnan í umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins byggir á 

rannsókn frá febrúar 2006 sem unnin var af VSÓ Ráðgjöf og ber nafnið „Nýtt umferðar-

líkan höfuðborgarsvæðisins“. Jafnan byggir á þremur breytum, íbúafjölda, flatarmáli 

verslunar- og skrifstofustarfsemi ásamt flatarmáli annars atvinnuhúsnæðis (VSÓ, 2006). 

𝐹𝑒𝑟ð𝑖𝑟 = 1,85 ⋅ í𝑏 + 0,14 ⋅ 𝑣𝑠 + 0,04 ⋅ 𝑎𝑛 

Þar sem: 

 íb: fjöldi íbúa (stk.) 

 vs: flatarmál verslunar- og skrifstofuhúsnæðis (m2) 

 an: flatarmál annars atvinnuhúsnæðis (m2) 

Loks er línulegri aðhvarfsgreiningu beitt á gögnin og ferðamyndun stillt af svo hún 

samræmist umferðartalningum. Heildarfjöldi umferðartalninga sem stuðst er við í líkaninu 

eru 795 og telja 1446 umferðarstrauma. 

Ferðamátaval 

Eins og kafli 3.6 segir til um er ferðamátalíkan þriðja skrefið í fjögurra þrepa umferðarlíkani. 

Umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins notast við niðurstöður úr ferðavenjukönnun Capacent 

frá árinu 2011 um ferðavenjur höfuðborgarbúa við gerð ferðamátalíkans. 
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Höfuðborgarsvæðið 2040 setur fram þá stefnu að 2/3 íbúa höfuðborgarsvæðisins búi innan 

svæða þar sem almenningssamgöngur eru tíðar og markvissar. Í umferðarspánni til ársins 

2040 er tekið tillit til þeirra markmiða. (VSÓ, 2014). Í eftirfarandi töflu má sjá samanburð á 

ferðamátavali höfuðborgarbúa eins og það er í dag (2012) ásamt þeim markmiðum sem sett 

hafa verið fyrir árið 2040 og er notast við í umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins fyrir það 

tímabil. 

Tafla 3. Markmið um breyttan ferðamáta (SSH, 2015a) 

 Markmið 2040 Staðan í dag 

Bílferðir 58% 77% 

Gangandi/Hjólandi 29% 19% 

Almenningssamgöngur 13% 4% 

 

Vega- og gatnaframkvæmdir 

Útreikningar fyrir umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins árið 2040 byggja á lágmarks-

framkvæmdum annarsvegar og hámarksframkvæmdum hinsvegar. Lágmarksframkvæmdir 

eru allar helstu og stærstu framkvæmdir, sem liggur fyrir að ráðist verði í á næstu árum ásamt 

Öskjuhlíðargöngum. Hámarksframkvæmdir gera ráð fyrir öllum stærri framkvæmdum sem 

nefndar eru í Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001-2024 og í tillögum sveitar-

félaganna til vegaáætlunar árið 2007 (VSÓ, 2014). Þessar framkvæmdir eru: 

Lágmarksframkvæmdir: 

 Arnarnesvegur milli Vatnsendavegar og Reykjanesbrautar 

 Suðurlandsvegur, tvöföldun frá Vesturlandsvegi að Rauðavatni og austur fyrir 

Nesjavallaleið 

 Öskjuhlíðargöng og tengingar í Vatnsmýri 

Hámarksframkvæmdir: 

 Arnarnesvegur milli Vatnsendavegar og Reykjanesbrautar 

 Breiðholtsbraut tvöfölduð frá Jaðarseli að Suðurlandsvegi 

 Sundabraut upp á Kjalarnes og tenging við Hallsveg 

 Tenging Hallsvegar yfir á Lambhagaveg með mislægum gatnamótum yfir Vestur-

landsveg 

 Kópavogsgöng 

 Mislæg gatnamót Reykjanesbrautar og Krýsuvíkurvegar 

 Suðurlandsvegur, tvöföldun frá Vesturlandsvegi að Rauðavatni og austur fyrir Nesja-

vallaleið 

 Öskjuhlíðargöng og tengingar í Vatnsmýri 
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Sviðsmyndir 

Í Fylgiriti 9 fyrir Höfuðborgarsvæðið 2040 má sjá fjórar mismunandi sviðsmyndir fyrir 

þróun umferðar á höfuðborgarsvæðinu fram til ársins 2040 og þær eru: 

 Lágmarksframkvæmdir og óbreyttar ferðavenjur 

 Lágmarksframkvæmdir og breyttar ferðavenjur 

 Hámarksframkvæmdir og óbreyttar ferðavenjur 

 Hámarksframkvæmdir og breyttar ferðavenjur 

Vakin er athygli á því að sviðsmyndin um lágmarksframkvæmdir og óbreyttar ferðavenjur 

verður notuð til samanburðar á þeim tillögum sem lagðar eru fram í þessu verkefni. 

2.3 Veghönnun 

Þegar niðurstöður umferðarlíkans liggja fyrir þarf að ákveða vegtegund fyrir vegarkaflann 

og þjónustugráðu sem uppfyllir þær kröfur sem settar eru. Forhönnun á vegtengingu um 

Skerjafjörð er því í samræmi við eftirfarandi staðla: 

 Highway Capacity Manual (HCM) 

 Veghönnunarreglur Vegagerðarinnar 

Hönnunarumferð 

Almennt er miðað hönnunarumferð 20 árum eftir að vegur er opnaður, sú umferð er 

skilgreind sem ÁDUh. Í þessu verkefni er því gengið út frá því að hugsanlegri framkvæmd á 

Skerjafjarðartengingu verði lokið og vegtengingin tekin í notkun árið 2020. Í þéttbýli skal 

gera sérstaka umferðarspá og er því hönnunarumferðin sú umferð sem niðurstöður 

umferðarreikninga úr umferðarlíkani skilar fyrir árið 2040. 

Þjónustugráða og umferðarrýmd 

Þjónustugráða (e. LOS, Level of Service) er mælikvarði á umferðarskilyrði skilgreint skv. 

HCM (Highway Capacity Manual) sem skynjun notanda á umferðarflæði og umferðar-

þéttleika. Núverandi kerfi flokkar umferðarskilyrði í sex flokka frá A til F. (Transportation 

Research Board, 2000).  

 LOS A Frjálst flæði umferðar 

 LOS B Nærri frjálsu flæði umferðar 

 LOS C Umferð á eða nærri frjálsu flæði en hreyfanleiki skertur lítillega 

 LOS D Hraði byrjar að minnka með auknu flæði, hreyfanleiki skerðist enn frekar 

og þægindi í umferðinni minnka. 

 LOS E Umferðarflæði á eða nærri umferðarrýmd vegar 

 LOS F Umferð verður fyrir miklum töfum. Óásættanlegt ástand. 

Samkvæmt Veghönnunarreglum Vegagerðarinnar skal miða við að ná a.m.k. þjónustustigi 

D fyrir ný umferðarmannvirki í þéttbýli. (Vegagerðin, 2010). 
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Vegtegund 

Vegtegund skal velja samkvæmt Veghönnunarreglum Vegagerðarinnar þegar hönnunar-

umferð ÁDUh liggur fyrir. Veghönnunarreglur vegagerðarinnar skilgreina 11 mismunandi 

flokka fyrir vegtegundir og sést í töflu 4 hvernig þeim er gróflega skipt upp eftir 

umferðarrýmd. 

Tafla 4. Umferðarrýmd vegtegunda eftir veghönnunarreglum 

Vegagerðarinnar (Vegagerðin, 2010). 

Vegtegund 

Umferðarrýmd 

í þéttbýli 

(ÁDU) 

Umferðarrýmd 

Í dreifbýli 

(ÁDU) 

A34 ≤ 55.000 ≤ 50.000 

A22 ≤ 50.000 ≤ 25.000 

B19 ≤ 45.000 ≤ 25.000 

B15,5 ≤ 10.000 ≤ 10.000 

B12 ≤ 6.000 ≤ 6.000 

C10 ≤ 9.000 ≤ 7.000 

C9 ≤ 4.000 ≤ 4.000 

C8 ≤ 3.000 ≤ 3.000 

C7 ≤ 500 ≤ 500 

D4 ≤ 50 ≤ 50 

F - - 

 

Tafla 4 telur aðeins upp gróft mat á umferðarrýmd hverrar vegtegundar. Hver tegund býður 

upp á einskonar aðlögun á umferðarrýmd þar sem atriði eins og flatlendi eða hæðótt land, 

fjarlægð á milli gatnamóta og hvort um mislæg eða plan vegamót um ræðir hefur áhrif á 

lokaumferðarrýmd vegtegundarinnar. 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins 

Saga umferðarlíkans á höfuðborgarsvæðinu byrjaði upp úr 1960 eða öllu heldur við gerð 

Aðalskipulags Reykjavíkur 1962-1983. Ráðist var í viðamiklar talningar árið 1962 sem áttu 

að nýtast sem grunnur fyrir umferðarlíkan, en vegna tímaskorts var fallið frá því. Það var 

ekki fyrr en árið 1974 að þráðurinn var tekinn upp að nýju og umferðartalningarnar frá 1962 

voru nýttar til að þróa hefðbundið umferðarlíkan. Umferðarlíkanið var byggt upp sem 

hefðbundið aðdráttarlíkan með sex ferðatíðnitöflum í sinni einföldustu mynd. Ekki var tekið 

tillit til umferðarþunga og ákvarðanatöku ökumanna, heldur var einungis ávallt valin stysta 

mögulega leið. Með nokkrum breytingum á milli ára var líkanið í notkun til ársins 1991. 

Það ár var mynduð samstarfsnefnd á milli Vegagerðarinnar og sveitarfélaga á höfuðborgar-

svæðinu sem átti að endurskoða og reka umferðarlíkan fyrir bílaumferð á svæðinu. Sú vinna 

fór af stað og strax árið 1991 var lagður grunnur að nýju umferðarlíkani með kortlagningu 

umferðarinnar. Það líkan var í notkun allt fram til ársins 2000, með minniháttar breytingum, 

eða þar til vinna við nýtt svæðisskipulag hófst árið 2000. 

Mat ráðgjafa svæðisskipulagsnefndar við gerð svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins árið 

2000 var á þá leið að umferðarlíkanið frá árinu 1991 væri ekki nægjanlega gott og var því 

ákveðið að endurskoða líkanið. Það líkan var byggt á grunngögnum frá árinu 1998, unnið af 

Verkfræðistofu Sigurðar Thorodssen (VST, nú Verkís) í samvinnu við danska fyrirtækið 

Nyvig AS og leit dagsins ljós árið 2001. Við gerð þessa líkans var umferðinni hleypt út á 

netið í nokkrum skrefum, en áfram var notast við þá einföldu gerð að umferðin fór alltaf 

stystu mögulegu leið, óháð umferðarþunga, og nefnist sú aðferð „incremental“ álagsaðferð 

(VSÓ, 2006). 

Á síðustu árum færðist vinna við umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins yfir til VSÓ 

Ráðgjafar og hafa þeir unnið að endurbótum umferðarlíkansins. Helst má nefna að 

reitaskiptingin hefur verið tekin í gegn, ferðamyndunarjafnan lítilsháttar breytt og notast er 

við svokallað „Stochastic User Equilibrium“ aðferð þar sem ekki er ávalt stysta leið valin. 

Nýjasta útgáfa umferðarlíkansins var notað vil þess að gera umferðarspá fyrir nýtt 

svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, Höfuðborgarsvæðið 2040. 

3.2 Aðferðafræði fjögurra þrepa umferðarlíkans 

Klassíska umferðarmódelið eins og það er kallað varð til í kringum 1960. Eftir rannsóknir 

sem stóðu yfir í fjölda ára var komið niður á ákveðna uppbyggingu á umferðarlíkani sem 

kallast fjögurra þrepa líkanið (Ortúzar og Willumsen, 2002) Þrátt fyrir miklar tæknilegar 

framfarir á síðustu áratugum hefur þessi aðferð tekið litlum sem engum breytingum. 

Nálgunin á sér upphaf í því að skipta svæðum í ákveðna reiti og tengja þá saman með 

ákveðnu umferðarneti. Gögnum um reitina er safnað saman, s.s. framtíðar skipulags-

áformum, íbúafjölda, fjölda verslunar og atvinnuhúsnæðis, tómstundasvæðis, atvinnu-

ástands o.fl. Gögnin eru síðan tekin saman og myndaður er gagnagrunnur fyrir grunnár 

umferðarlíkansins. Með þessum gögnum er svo áætluð ferðamyndun og ferðadreifing á milli 

reita, ferðamáti er áætlaður út frá ferðamátakönnunum og eða áætlunum. Í lokin er öllum 

ferðum dreift á gatnanetið og myndast þá hin eiginlega umferðarspá. Þessa aðferð má sjá á 
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mynd 12, en til að átta sig betur á þessari aðferð verður fjallað stuttlega um forlíkön, hin 

eiginlegu fjögur þrep og eftirlíkön sem líkanið sýnir eftir keyrslu.  
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Mynd 12. Flæðirit sem sýnir gerð 4ra þrepa líkans. 

 

3.3 Forlíkön 

Forlíkön eru þau gögn og sá grunnur sem eru hvað mikilvægust í umferðarlíkani. Þetta eru 

m.a. þau skipulagsgögn sem notuð eru sem inntaksstærðir í útreikninga fyrir umferðarlíkanið 

og eru talin mikilvægasti skekkjuliðurinn í líkanagerðinni. Eina inntaksstærðin sem flokkast 

ekki sem skipulagsgögn er svokölluð reitaskipting. Reitaskiptingin er gerð til þess að hólfa 

niður ákveðin svæði, oft eftir hverfum og eða póstnúmerum þar sem ferðir eiga sér upphaf 

og enda. Reitaskiptingu höfuðborgarsvæðisins eins og hún er árið 2016 má sjá á mynd 11. 

Hver reitur á sinn reiknaðan fjölda ferða og skilar þeim út úr reitnum á morgnanna og heim 

aftur á kvöldin. Algengt er að reitir byrji litlir og í skilgreindum miðkjörnum þar sem 

íbúaþéttleiki er mikill og fari síðan stækkandi eftir því sem lengra er haldið frá miðkjarna. 

Eftir að reitaskiptingin liggur fyrir eru skipulagsgögn flokkuð niður á hvern reit fyrir sig. 

Þau gögn eru t.a.m. spár um fólksfjölgun, byggðarþróun, atvinnuþróun, bílaeign, landnotkun 

og framtíðaruppbyggingu vegakerfisins. Þetta eru gögn sem fást m.a. frá Þjóðskrá Íslands, 

Hagstofunni, núverandi svæðisskipulagsáætlunum og samþykktu aðalskipulagi einstakra 

sveitarfélaga. Að þessari vinnu lokinni er gagnagrunnurinn yfirfarinn til þess að reyna að 

lágmarka skekkjur og hefst þá eiginlega vinna við að búa til umferðarlíkan. 
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3.4 Fjögurra þrepa líkan 

Ferðamyndunarlíkan (e. Trip Generation Modelling) 

Fyrsta skrefið í fjögurra þrepa líkanagerðinni er gerð ferðamyndunarlíkans (Ortúzar og 

Willumsen, 2002). Ferðamyndunar-líkan vinnur í grunninn að því að svara þeirri spurningu 

um hversu margar ferðir eigi upptök í og dragist að ákveðnum reitum. Áður en lengra er 

haldið verða nokkur hugtök sem skilgreina mismunandi gerðir af ferðum útskýrð. 

 Ferð (e. Journey)     Hreyfing í eina átt sem á sér upphaf og enda. Almennt séð er 

mestur áhugi á bílferðum en þó hafa gönguferðir lengri en fyrirfram ákveðinn mörk 

(oft um 300m) verið teknar með. Ferðir myndaðar af börnum yngri en 5 ára eru undir 

venjulegum kringumstæðum ekki meðtaldar. 

 Heimilis-miðuð (HM) ferð (e. Home-based (HB) trip): Ferð þar sem annaðhvort 

upphaf eða endir á sér stað á heimili viðkomandi. 

 Ekki-heimilis-miðuð (EHM) ferð (e. None-home-based (NHB) trip): Ferð þar sem 

hvorki upphaf né endir á sér stað á heimili viðkomandi. 

 Myndaðar ferðir (e. Trip production): Ferðir sem eiga upptök sín anna hvort sem 

upphaf í HM eða EHM ferðum.  

 Aðdregnar ferðir (e. Trip attraction): Sá endi HM ferðar sem ekki á sér stað á heimili 

viðkomandi sem og áfangastaður EHM ferðar. 

Ferðir eru einnig flokkaðar eftir tilgangi og hvenær dags þær eiga sér stað. HM ferðir geta 

t.d. verið ferðir til vinnu, til skóla, verslunarferðir, félagslegar ferðir og tómstundaferðir sem 

og aðrar ferðir. Ferðir til vinnu og skóla kallast skylduferðir og telja því til langstærsta 

hlutans af mynduðum HM ferðum. EHM ferðir eru ekki flokkaðar sérstaklega þar sem talið 

er að þær telji aðeins um 15-20% af heildar mynduðum ferðum. 

Einnig er mikilvægt að skoða hvenær tíma dags ferðir eiga sér stað. Talað er um háannatíma 

á milli kl. 7 og 9 á morgnanna og má í raun spegla þá umferð á kvöldin, oft á milli kl. 16 og 

18. Stór rannsókn frá árinu 1977, kölluð „Greater Santiago 1977 Origin Destination Survey“ 

(DICTUC, 1978), leiddi í ljós að um 87% af mynduðum ferðum á morgnanna voru ferðir til 

vinnu og skóla. Þetta má gera ráð fyrir að sé enn í gildi í dag og sést þá hversu mikil hlutdeild 

í raun þessir tveir flokkar hafa í umferðinni. 

Atriði sem hafa áhrif á ferðamyndunarlíkan 

Hafa verður í huga að ýmis atriði hafa mikil áhrif á ferðamyndun einstaklinga, svo sem 

tekjur, bílaeign, heimilisaðstæður, fjölskylduaðstæður, lóðarverðmæti, þéttleiki íbúða-

byggðar og aðgengi. Fyrstu fjögur atriðin sem talin voru hér að ofan hafa oft verið notaðar 

við rannsóknir á ferðamyndun einstaklinga, en seinni þrjú, lóðarverðmæti, þéttleiki 

íbúðabyggðar og aðgengi hafa fallið undir rannsóknir á reitaskiptingu. 

Algengustu atriðin í gegnum tíðina sem við koma aðdregnum ferðum hjá einstaklingum eru 

helst heildarflatarmál eða stærð atvinnu-, iðnaðar- og verslunarhúsnæðis. Annað atriði sem 

hefur áhrif á aðdregnar ferðir er atvinnuástand innan reita. Rannsóknir hafa einnig reynt að 

nota auðveldara aðgengi á milli reita en lítill árangur hefur borist fram til þessa. 

Ferðamyndun er ekki einungis einstaklingsmiðuð þó langstærstur hluti ferðamyndunar eigi 

stað hjá einstaklingum. Ferðir myndaðar í atvinnuskyni eins og fraktflutningum er eitthvað 
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sem vert væri að hafa í huga. Slíkar ferðir telja þó aldrei til meirihluta en sýnt hefur verið 

fram á að þær geti þó talið allt að 20% af heildarumferð innan ákveðna reita sem telja til 

atvinnusvæða.  

Fyrstu dagar ferðamyndunarlíkans 

Allt frá árunum í kringum 1950 hafa nokkrar tegundir af hermun á ferðamyndunum litið 

dagsins ljós. Flestar aðferðir miða að því að geta sér til um ferðamyndun milli reita sem 

línulegt fall af gögnum sem eru til taks. Áður en niðurstöður eru bornar saman við reiti eða 

tíma er þó nauðsynlegt að taka fram hvers konar forsendur er lagt upp með, eins og: 

 Hvers konar og hvaða gerðir eru teknar með? T.d. gangandi eða keyrandi. 

 Hver er lágmarksaldur þátttakenda (oft 5 ára eða eldri)? 

Þessi aðferð byggir því á því að umferð verði í línulegum vexti við núverandi umferð. 

Jöfnuna má rita sem 

 𝑇𝑖 = 𝐹𝑖𝑡𝑖 (1) 

Þar sem 𝑇𝑖 er fjöldi ferða í framtíð, 𝑡𝑖 fjöldi ferða í nútíð og 𝐹𝑖 er vaxtarstuðull. Helsta 

vandamálið við þessa aðferð er að áætla stuðulinn 𝐹𝑖. Venjulega er F fall af íbúafjölda (P), 

tekjum (I) og bílaeign (C) sem skrifa má sem: 

 𝐹𝑖 =
𝑓(𝑃𝑖

𝑑 , 𝐼𝑖
𝑑 , 𝐶𝑖

𝑑)

𝑓(𝑃𝑖
𝑐 , 𝐼𝑖

𝑐, 𝐶𝑖
𝑐)

 (2) 

Þar sem d stendur fyrir hönnunarár, c fyrir núverandi ár og i fyrir númer reits. 

Þessi aðferð er talin mjög gróf og getur skilað niðurstöðum með stórum skekkjum. Svo stórar 

skekkjur framarlega í líkanagerð er alls ekki hentugt og getur á endanum skekkt niðurstöðuna 

til muna. Línulegur vöxtur er því einungis notaður í praxís til að áætla utanaðkomandi ferðir 

inn á svæði. 

Línuleg aðhvarfsgreining (e. Linear Regression) 

Nú til dags tíðkast að nota línulega aðhvarfsgreiningu við ferðamyndun. Línuleg aðhvarfs-

greining lýsir sér á þann hátt að reynt er að búa til bestu línu í gegnum gagnasafn sem nýtist 

til þess að spá fyrir um framtíðina. Almennt séð gæti hvert stak Y sem jafnan er kölluð háða 

breytan verið mismunandi fall af X sem oft er kölluð óháða breytan. Líkindafallið 𝑓𝑖(𝑌|𝑋) 

hefur sömu dreifni 𝜎2 fyrir öll gildi á X (Ortúzar og Willumsen, 2002). Meðalgildið 𝜇𝑖 =
𝐸(𝑌𝑖) myndar beina línu í gegnum gagnasafnið sem þekkist sem hin eina sanna aðhvarfslínan 

og gefin sem: 

 𝐸(𝑌𝑖) = 𝑎 + 𝑏𝑋𝑖 (3) 

Markmiðið er alltaf að nálga þessa línu í gegnum gagnasafnið þrátt fyrir að ómögulegt sé að 

vita um nákvæma staðsetningu hennar. Stuðlarnir a og b, sem skilgreina línuna eru síðan 

áætlaðir út frá gagnasafninu. Oft er jafnan fyrir línulega aðhvarfsgreiningu skrifuð á þann 

veg að skekkjuliður er tekinn með: 
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 𝑌𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑋𝑖 + 𝑒𝑖 (4) 

Þar sem 𝑒𝑖 er skekkjuliður 

 𝑒𝑖 = (𝑌𝑖 − (𝑎 + 𝑏𝑋𝑖)) (5) 

Markmiðið er svo að áætla a og b svo línan í jöfnu (4) verði sem næst línunni í jöfnu (3). Til 

þess að finna aðhvarfslínuna og stuðlana a og b þarf að notast við aðferð minnstu kvaðrata, 

en hún segir að línan liggi þar sem summa frávikanna í öðru veldi er sem minnst. Heildar 

frávik gagnasafnsins væri þá: 

 𝐸2 = ∑ (𝑌𝑖 − (𝑎 + 𝑏𝑋𝑖))
2𝑛

𝑖=1
 (6) 

Í þessu tilviki þýðir þetta að meðaltal frávikanna frá aðhvarfslínunni er núll og því 

eftirleikurinn auðveldur. Til þess að finna hvaða stuðlar a og b gefa minnstu frávikin er hægt 

að diffra frávikin með tilliti til a og b og setja diffrið jafnt og núll. 

 
𝑑𝐸

𝑑𝑎
= −2 ∑ (𝑌𝑖 − 𝑎 − 𝑏𝑋𝑖) ⋅ 1 = 0

𝑛

𝑖=1
 (7) 

 
𝑑𝐸

𝑑𝑏
= −2 ∑ (𝑌𝑖 − 𝑎 − 𝑏𝑋𝑖) ⋅ 𝑋𝑖 = 0

𝑛

𝑖=1
 (8) 

Og eftir að búið er að taka örlítið til fæst 

 𝑎 ⋅ 𝑛 + 𝑏 ∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1
= ∑ 𝑌𝑖

𝑛

𝑖=1
 (9) 

 𝑎 ∑ 𝑋𝑖 + 𝑏 ∑ 𝑋𝑖
2 = ∑ 𝑌𝑖𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1
 (10) 

Þar sem nú fást tvær jöfnur og tvær óþekktar stærðir er hægt að leysa út fyrir a og b, þá fæst 

 𝑎 =
∑ 𝑋𝑖

2𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑌𝑖 − ∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2 − (∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 )2𝑛

𝑖=1

 (11) 

 𝑏 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖 −  ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1  𝑛

𝑖=1

𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2 − (∑ 𝑋𝑖)

𝑛
𝑖=1

2𝑛
𝑖=1

 (12) 

Með sama hætti má síðan finna stuðla í fjölbreytuaðhvarfsgreiningu með sömu aðferð svo 

lengi sem talnaröðin fellur að skilningi minnstu kvaðrata. Jafna bestu línu í gegnum 

gagnasafn í fjölbreytuaðhvarfsgreiningu má því skrifa sem 

 𝑌𝑖 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1𝑖 + 𝑏2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝑏𝑘𝑋𝑘𝑖 +  𝑒𝑖 (13) 

Þar sem 𝑏1, 𝑏2 … 𝑏𝑘 eru óþekktir fastar, 𝑎 er skurðpunktur við y-ás og 𝑒𝑖 er skekkjuliðurinn. 

Jöfnu (13) má einnig kalla ferðamyndunarlíkinguna. 
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Samræming á mynduðum og aðdregnum ferðum 

Eftir að ferðamyndunarjafna hefur verið leyst út fyrir ákveðið svæði út frá gefnum gögnum 

sem fást úr forlíkönum er hægt að mynda ferðamyndunarlíkan. Ferðamyndunarlíkan hefur 

það að markmiði að lýsa sambandi milli fjölda myndaðra ferða í reitum (𝑃𝑖) útfrá m.a. 

íbúafjölda, umfangi atvinnureksturs, bílaeign, efnahag sem og umfangs almennings-

samganga. Í grunninn er gengið út frá því að ferðamyndunin sé samhverf og gengur aðferðin 

því út á að myndaðar ferðir (e. Trip Production) jafngildi aðdregnum ferðum (e. Trip 

Attraction), þ.e.a.s. 

 ∑ 𝑃𝑖 = ∑ 𝐴𝑗
𝑗𝑖

 (14) 

Þar sem 𝑃𝑖 jafngildir mynduðum ferðum og 𝐴𝑗 aðdregnum ferðum. Líkanið getur þó ekki 

tryggt að jafna (14) haldi fullkomlega. Með því það til hliðsjónar að hermun á mynduðum 

ferðum er oft mun betri en hermun á aðdregnum ferðum er gerð örlítil breyting á fjölda 

aðdregna ferða, en þær eru margfaldaðar með stuðli 𝑓. 

 𝑓 =
𝑇

∑ 𝐴𝑗𝑗
 (15) 

Þar sem T táknar fjölda myndaðra ferða. Þetta gengur úr skugga um að aðdregnar ferðir 

jafngildi mynduðum ferðum. 

Ferðadreifingarlíkan (e. Trip Distribution Modelling) 

Ferðadreifingarlíkan er annað þrep líkanagerðarinnar og tekur við ferðum sem myndaðar eru 

með ferðamyndunarlíkaninu, og dreifir þeim á milli upphafs og endapunkta. Líkanið sjálft 

er sett upp í fylkjaformi sem nefnist ferðafylki. Ferðafylki eru 𝑖 𝑥 𝑗 fylki þar sem fjöldi reita 

𝑖 = fjöldi dálka 𝑗. Hornalínan í þessu ferðafylki táknar ferðir sem eiga sér stað innan hvers 

reits. Fylkinu er lýst sem {𝑇𝑖𝑗} eða T. 

Tafla 5. Ferðafylki 

 

   Reitir    j 1 2 3 . . . j . . . z
i

1 T 11 T 12 T 13 . . . T 1j . . . T 1z P 1

2 T 21 T 22 T 23 . . . T 2j . . . T 2z P 2

3 T 31 T 32 T 33 . . . T 3j . . . T 3z P 3
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .

i T i1 T i2 T i3 . . . T ij . . . T iz P i
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .

z T z1 T z2 T z3 . . . T zj . . . T zz P z

A 1 A 2 A 3 A j A z

Áfangastaðir

U
p

p
h

af
sr

ei
ti
r

∑ 𝑇𝑖𝑗

𝑗

∑ 𝑇𝑖𝑗

𝑖

∑ 𝑇𝑖𝑗 = 𝑇

𝑖𝑗
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Þar sem raðir 𝑖 í fylkinu tákna upphafsreit og dálkar 𝑗 tákna áfangastaði. Summa allra ferða 

í röð 𝑖 endurspeglar fjölda myndaðra ferða í þeim reit. Summa ferða í dálkum 𝑗 endurspeglar 

heildar fjölda aðdreginna ferða í þann reit. En þetta má skrifa sem 

 ∑ 𝑇𝑖𝑗 = 𝑃𝑖
𝑗

  (16) 

 ∑ 𝑇𝑖𝑗 = 𝐴𝑗
𝑖

 (17) 

Þegar unnið er að gerð ferðafylkis er oft talað um ákveðinn kostnað sem fer í það að ferðast 

á milli reita. Þegar átt er við kostnað í umferðarlegum skilningi er m.a. talað um ferðatíma á 

milli reita, fjarlægðir í metrum eða kílómetrum, biðtími sem og göngutími til og frá 

biðstöðvum. 

Ýmsar aðferðir við ferðadreifingu hafa litið dagsins ljós í gegnum árin. Þær einföldustu virka 

best fyrir skammtímaspár og þar sem engar meiriháttar breytingar í aðgengi inn á 

umferðarnetið eiga sér stað, á meðan aðrar svara langtíma spám mun betur. Hér á eftir verður 

fjallað stuttlega um helstu aðferðir en þær skiptast helst í tvo flokka. Annars vegar línulega 

breytileg líkön eins og vaxtarlíkingin og hins vegar aðdráttarlíkön sem eiga upptök sín að 

rekja til þyngdarlögmáls Isaacs Newtons. 

Vaxtarlíkingin (e. Growth-factor methods) 

Vaxtarlíkön eru einföldustu gerðir ferðadreifingarlíkana og byggjast þau upp á því að 

framtíðarspá er fyrirfram ákveðin með hlutfallslegri fjölgun á umferð miðað við núverandi 

umferð sem þegar hefur verið talin og skrásett. Í sinni einföldustu mynd er þetta línulegt fall 

sem lýsa má með eftirfarandi hætti: 

 𝑇𝑖𝑗 = 𝜏𝑡𝑖𝑗 (18) 

Þar sem: 

 𝑇𝑖𝑗: Fjöldi ferða á milli reits i og áfangastaðs j 

 𝑡𝑖𝑗: Fjöldi ferða á milli reits i og áfangastaðs j fyrir grunnár 

 𝜏: Vaxtarstuðull 

Umferð á grunnári sem á sér uppruna eða áfangastað innan reits er því margfölduð með 

vaxtarstuðli, 𝜏 til þess að fá fyrirhugaða umferð fyrir framtíðina. 

Ofan á þetta einfalda líkan er hægt að nýta sér upplýsingar um annarsvegar hámarksgetu 

svæðis til að taka á móti umferð og hinsvegar hámarksgetu svæðis til að mynda umferð. Í 

þeim tilvikum er annarsvegar talað um einfalt þvingaðan vöxt (e. singly constrained growth 

factor), sem merkir að takmörk eru sett á hversu margar ferðir svæðið getur myndað, og eða 

hinsvegar hversu margar ferðir svæðið getur dregið að sér. Ef talað er um tvöfalda þvingun 

(e. Doubly constrained growth factors) eru bæði myndaðar og aðdregnar ferðir takmarkaðar 

og dreifingin á milli reita því fundin út með ítrunum. 

Þekktasta aðferðin í þessum efnum kemur frá Furness (1965), en hann kynnti til leiks 

stöðugleikastuðlana 𝐴𝑖 og 𝐵𝑗 sem sjá má í eftirfarandi jöfnu: 
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 𝑇𝑖𝑗 = 𝑡𝑖𝑗𝜏𝑖Γj𝐴𝑖𝐵𝑗 (19) 

Með því að setja stöðugleikastuðlana saman við vaxtarstuðlana má fá: 

 𝑇𝑖𝑗 = 𝑡𝑖𝑗𝑎𝑖𝑏𝑗 (20) 

Þar sem, 𝑎𝑖 =  𝜏𝑖𝐴𝑖 og 𝑏𝑗 =  Γ𝑗𝐵𝑗 

Reikna verður stuðlana 𝑎𝑖 og 𝑏𝑗 svo kröfurnar í jöfnum (16) og (17) verði uppfylltar. Þetta 

er gert með ítrun á eftirfarandi hátt: 

1. 𝑏𝑗 = 1,0 og stöðugleikastuðull 𝑎𝑖 er reiknaður 

2. Reikna 𝑏𝑗 aftur miðað við nýtt 𝑎𝑖, uppfyllir kröfur um aðdregnar ferðir 

3. 𝑏𝑗 er notað aftur til þess að reikna nýtt 𝑎𝑖, skref (1) og (2) endurtekið þangað til 

ásættanlegri samleitni er náð 

Mikilvægasta atriðið í þessari aðferð og nauðsynlegt til að fá samleitni er að vaxtarstuðlarnir 

framleiða gildin 𝑇𝑖 og 𝑇𝑗 þannig að: 

 ∑ 𝜏𝑖

𝑖

∑ 𝑡𝑖𝑗 = ∑ Γ𝑗

𝑗

∑ 𝑡𝑖𝑗 =

𝑖

𝑇

𝑗

 (21) 

 

Vaxtarlíkön sem slík eru mjög einföld og auðveld nálgun á ferðadreifingu. Einungis eru 

notuð raunveruleg gögn eftir að þeim er aflað með umferðartalningum. Aðferðin heldur fast 

í upprunalegu gögnin og byggir á þeim. Þetta hefur reynst vel í skammtímaspám á umferð 

en illa yfir lengra tímabil. Ef úrtak er ekki nægjanlega stórt og nákvæmt mun framtíðarspá 

aldrei skila ásættanlegum niðurstöðum þar sem skekkjur magnast eftir því sem 

umferðarspáin nær lengra fram í tímann. Einnig er þetta talin mjög dýr aðferð í þeim 

skilningi að mjög dýrt er að afla slíkra gagna sem þarf til að búa til líkanið. Afurðin er ekki 

af þeim gæðum sem ætlast er til af slíkri fjárfestingu og því er talað um að þetta sé dýr aðferð. 

Aðdráttarlíkingin (e. Gravity Distribution Model) 

Ljóst var að vaxtarlíkingin næði ekki að dreifa umferð nægjanlega raunverulega á milli reita 

þegar til lengri tíma er litið. Þróun hélt áfram og hafa dreifingarlíkön af annarri tegund litið 

dagsins ljós. Þar má helst nefna aðdráttarlíkinguna (e. Gravity model). Aðdráttarlíkingin er 

upprunalega innblásin af þyngdarlögmáli Newtons og áætlar ferðir á milli reita án þess að 

byggja línulega ofan á ferðamynstur sem fundið er með rannsóknum. Upphaflega var lagt út 

með eftirfarandi líkingu: 

 𝑇𝑖𝑗 =
𝛼𝑃𝑖𝑃𝑗

𝑐𝑖𝑗
𝑛  (22) 

Þar sem: 

 𝑇𝑖𝑗: Fjöldi ferða á milli reits i og áfangastaðs j 

 𝛼:  hlutfallsstuðull 
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 𝑃𝑖: fjöldi myndaðra ferða í reit i 

 𝑃𝑗: fjöldi myndaðra ferða í reit j 

 𝑐:   kostnaður ferðar (oft fjarlægð eða tími) 

 𝑛:   kvörðunarstuðull, oft á milli 0,6 og 3,5 

Minnir þetta um margt á þyngdarlögmál Newtons þar sem kraftur á milli tveggja hluta 

jafngildir hlutfallinu á milli margfeldis massa hlutanna og fjarlægðar á milli þeirra 

margfaldað með þyngdaraflsfastanum. Fljótlega áttuðu menn sig á því að þetta var of 

auðveld nálgun og var því aðferðin þróuð áfram. Aðferðin var betrumbætt með því að herma 

betur áhrif fjarlægðar með minnkandi falli því lengri sem fjarlægðin verður. Þessi útfærsla 

er skrifuð sem 

 𝑇𝑖𝑗 = 𝛼𝑂𝑖𝐷𝑗𝑓(𝑐𝑖𝑗) (23) 

Þar sem 𝑓(𝑐𝑖𝑗) er almennt fall af ferðakostnaði með einni eða fleiri breytum til kvörðunar. 

Þetta fall reynir að lýsa því hversu letjandi það er að ferðast með bíl eftir því hversu lengra 

er á milli staða og „kostnaður“ í raun hækkar. Nokkrar vinsælar útfærslur á þessu falli eru: 

 𝑓(𝑐𝑖𝑗) = exp(−𝛽𝑐𝑖𝑗) (24) 

 𝑓(𝑐𝑖𝑗) = 𝑐𝑖𝑗
−𝑛 (25) 

 𝑓(𝑐𝑖𝑗) = 𝑐𝑖𝑗
−𝑛exp (−𝛽𝑐𝑖𝑗) (26) 

Dæmi um hvernig þessi föll hegða sér má sjá á mynd 13 

  

 

Mynd 13. Algeng föll sem fara minnkandi með lengri ferðatíma. 
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Til að átta sig betur á mynd 13 má ímynda sér að þegar kostnaður við ferð fer hækkandi, eða 

með öðrum orðum að fjarlægð milli staða er meiri, er aðili ólíklegri til þess að fara þá ferð 

nema í sérstökum tilgangi. Ef ferð er mjög stutt, t.d. innan við fimm mínútur, má einnig gera 

ráð fyrir því að bíllinn verði eftir heima og aðilinn ákveði frekar að ganga. Því er hægt að 

gera tilraun til að lýsa slíkri hegðun með gerð þeirra falla sem sjást á mynd 13, sem skilar 

sér í raunverulegri hegðun umferðarlíkansins. 

Alveg eins og í vaxtarlíkingunni er hægt að þvinga vöxtinn að fyrirfram ákveðnum gildum. 

Þetta þýðir að annað hvort er talað um einfalt þvingaðan eða tvöfalt þvingaðan vöxt. Til þess 

að ganga úr skugga um að skilyrðin í jöfnum (16) og (17) séu uppfyllt er hlutfallsstuðlinum 

𝛼 skipt út fyrir stöðugleikastuðlana 𝐴𝑖 og 𝐵𝑗 eins og í líkani Furness. jöfnu (23) má þá rita 

sem 

 𝑇𝑖𝑗 = 𝐴𝑖𝑂𝑖𝐵𝑗𝐷𝑗𝑓(𝑐𝑖𝑗) (27) 

Sem má einfalda frekar niður í 

 𝑇𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑏𝑗𝑓(𝑐𝑖𝑗) (28) 

Jöfnur (27) og (28) endurspegla hina klassísku útgáfu af tvöfalt þvinguðu aðdráttarlíkani. 

Einnig má nýta þessa útgáfu fyrir einfalt þvinguð líkön. Það er gert með því að setja annan 

hvorn stöðugleikastuðulinn jafnt og einn. Stöðugleikastuðlana má rita sem 

 𝐴𝑖 = 1 ∑ 𝐵𝑗𝐷𝑗𝑓(𝑐𝑖𝑗)

𝑗

⁄  (29) 

 𝐵𝑗 = 1 ∑ 𝐴𝑖𝑂𝑖𝑓(𝑐𝑖𝑗)

𝑖

⁄  (30) 

Eins og sjá má eru stöðugleikastuðlarnir háðir hvor öðrum, sem þýðir að sé einn stuðulinn 

reiknaður þarf að nota hinn. Til þess að leysa þetta vandamál þarf að nýta sér ítrun. Gott er 

að byrja á því að setja 𝐵𝑗 jafnt og einn, reikna  𝐴𝑖 og svo endurmeta 𝐵𝑗. Þetta er svo gert 

þangað til nægjanlegri samleitni er náð. 

Áður en hægt er að nota þessa aðferð þarf að stilla af þær breytur sem líkanið tekur til og 

ganga þarf úr skugga að líkanið hermi grunnárið eftir bestu getu. Aðdráttarlíkanið hefur 

breyturnar 𝐴𝑖, 𝐵𝑗 og 𝛽 (Z + Z + 1 fjöldi breyta, þar sem Z er fjöldi reita). Breyturnar 𝐴𝑖 og 

𝐵𝑗 stillast þegar verið er að reikna líkanið og miðað að því að fylgja gefnum þvingunum. 

Hins vegar er 𝛽 sjálfstæð breyta sem þarf að prófa sig áfram með og breyta eftir því hvernig 

líkanið hagar sér. 
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Ferðamátalíkan (e. Modal Split) 

Tilgangur þessa þreps er að hólfa myndaða umferð niður eftir ferðamáta. Vinsælt er að nota 

þessa aðferð til að skipta umferð á milli almenningssamganga og einkabílsins. Hins vegar 

myndi gott ferðamátalíkan byggja á þremur þáttum sem hafa áhrif á val á ferðamáta 

einstaklinga (Ortúzar og Willumsen, 2002) Þessir þrír þætti eru: 

1. Einkenni einstaklinga og búsetu 

2. Einkenni ferðar 

3. Einkenni aðstöðu 

Einkenni einstaklinga og búsetu eru t.d. fjárhagsstaða, bílaeign, þéttleiki byggða, fjölskyldu 

og heimilisaðstæður. Einkenni ferðar er t.d. tilgangur ferðar sem og sá tími dags þegar ferðin 

á sér stað. Einkenni aðstöðu er t.d. ferðatími, þægindi, öryggi ferðamáta og framboð 

þjónustu. 

Leiðarvalslíkan (e. Assignment) 

Leiðarvalslíkan (álagsreikningar) byggir á því að taka umferð úr ferðamátalíkaninu og leggja 

á gatnakerfið í þeim tilgangi að búa til umferðarspá. Umferð milli einstakra reita er þá lögð 

saman á fyrirfram ákveðið gatnanet og umferðin reiknuð út frá lægstum kostnaði hverrar 

ferðar, þ.e.a.s. minnstum ferðatíma og/eða stystu vegalengdum. Niðurstöður úr þessu skrefi 

mynda umferðarspá. Á árum áður var einungis notast við mjög einfalda aðferð sem byggði 

einungis á því að farin var stysta leið óháð umferðarþunga. Þetta þótti ekki samræma 

nægjanlega mikið raunveruleikanum og því var aðferðin þróuð áfram og betrumbætt. Sú 

aðferð sem notuð er í umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins kallast „Stochastic User 

Equilibrium“ og byggir á því að notandinn hafi ekki fullkomna þekkingu á staðarháttum og 

velji því ekki ávallt stystu leið. 

3.5 Eftirlíkön 

Eftirlíkön eru í raun niðurstöður umferðarlíkansins og mynda þann grundvöll sem 

nauðsynlegur er fyrir næstu skref við hönnun umferðarmannvirkja. Dæmi um eftirlíkön sem 

geta haft mikil áhrif á ákvarðanatöku verkefnis eru t.d. arðsemisreikningar þar sem tekjur og 

kostnaður af umferðarmannvirki er metinn á líftíma mannvirkisins ásamt hljóðvist þar sem 

hávaði er greindur og reiknaður miðað við þann umferðarþunga sem umferðarlíkanið skilar. 

Einnig eru unnar slysaspár út frá niðurstöðum, hægt er að finna og áætla flöskuhálsa í 

umferðarkerfinu og leggja til mótvægisaðgerðir. Möguleiki er á því að áætla útblástur 

gróðurhúsaloftegunda yfir hönnunartímabilið og áætla loftgæði. Allt þetta getur haft 

töluverð áhrif á umhverfið og þá íbúa í nágrenningu og því nauðsynleg vinna að útfæra eftir 

að hermun umferðarlíkans er lokið. Niðurstöður sem þessar eru ýmist samtvinnaðar inn í 

skipulagsáætlanir sveitarfélaga og/eða kynnt íbúum þegar fyrirhugað er að fara í 

vegaframkvæmdir og auðveldar því upplýsingaflæði til almennings. 

Skekkjur 

Umferðarlíkan skal ávallt taka með fyrirvara. Líkön innihalda ávallt skekkjur og þegar 

umferð er reiknuð 25 ár fram í tímann er reiknuð má ávallt gera ráð fyrir skekkjum. Líkanið 

er stillt af á því grunnári sem það er búið til með það markmið að lágmarka skekkjur. 

Félagshagfræðilegar og skipulagslegar stærðir eins og íbúaspá eru í raun og veru spátölur og 
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innihalda því óumflýjanlega skekkjur sem ýta undir ónákvæmni umferðarlíkansins þegar til 

lengri tíma er litið. Sá hluti er einnig langtum stærsti skekkjuvaldurinn í umferðarlíkani. 

Rangar skipulagstölur og félagshagfræðilegar stærðir gefa mikla skekkju snemma í ferlinu 

sem getur leitt til algerlega ónothæfra niðurstaða. Því þarf að fara mjög varlega og vanda 

mikið til verka þegar umferðarlíkan er stillt af miðað við grunnár. Einnig eru reikniaðferðir 

ekki fullkomnar þar sem ekki hefur tekist, og mun að öllum líkindum seint takast, að herma 

fullkomlega hegðun fólks. Þá ber því einnig að huga að við hvaða aðstæður umferðarlíkön 

eru notuð. Algengast er að nota þau á stærri skala þar sem umferð er reiknuð að meðaltali 

yfir stórt umferðarnet og/eða til þess að ákvarða hönnunarumferð á stærri leggjum. Á minni 

leggjum eins og húsagötum eru almennt mjög litlar breytingar í umferð og því oft ekki talið 

nauðsynlegt að herma umferð á slíkum götum.  
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4 Almennt um áhrifasvæðið 

Áhrifasvæði verkefnisins er í raun allt höfuðborgarsvæðið þó næráhrifasvæði sé Skerja-

fjörðurinn, Vatnsmýrin og Álftanesið. Tillögurnar fimm liggja á, en þó ekki allar, á landi 

Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar og Garðabæjar. Mikil og fjölbreytt starfsemi er á þessu 

svæði en þar má m.a finna íbúðarhúsnæði, atvinnustarfsemi, mennta- og vísindastarfsemi, 

tómstundastarfsemi ásamt heilmiklu útivistarsvæði.  

 

Mynd 14 Séð frá Skerjafirðinum við Suðurgötu í átt að Álftanesi. 

 

4.1 Lýsing á staðarháttum 

Skerjafjörðurinn er í innanverðum Faxaflóa á höfuðborgarsvæðinu. Fjörðurinn afmarkast af 

þremur sveitarfélögum, Reykjavík, Kópavogi og Garðabæ (Álftanesi). Fjörðurinn er mjög 

vogskorinn og einkennist af Fossvogi, Kópavogi og Arnarnesvogi ásamt því að tengjast 

Lambhúsatjörn á Álftanesi. Strandlengjan frá Skildinganesi að Eyri á Álftanesi er um 25 km 

löng og hýsir mjög fjölbreytta starfsemi. Svæðið einkennist af flatlendi en þó er aðeins um 

hæðir í Öskjuhlíð, Kópavogi og á Arnarnesi. Skerjafjörður er tiltölulega grunnur fjörður og 

er meirihluti hans grynnri en 5 metrar á dýpt. Þó má finna örlítið dýpri hluta á milli Eyris og 

Hólma á Lönguskerjum, þar fer dýpið niður í 10 metra. 

4.2 Íbúabyggð og atvinnustarfsemi 

Reykjavík 

Vatnsmýrin í Skerjafirði hýsir stóran og mikilvægan þátt af atvinnulífi Reykvíkinga. Á 

svæðinu má m.a. finna Reykjavíkurflugvöll og tvo háskóla, Háskóla Íslands og Háskólann í 

Reykjavík. Á þessu svæði er einnig ýmis starfsemi sem tengist starfsemi flugvallarins og 
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skólanna, s.s. flugskóli, hótel, Íslensk erfðagreining og Alvogen. Framtíðar íbúðabyggð á 

þessu svæði hefur verið mikið í umræðunni síðustu ár og samkvæmt Aðalskipulagi 

Reykjavíkur 2010-2030 er gert ráð fyrir umtalsverði aukningu á íbúðum, verslunum og 

skrifstofurýmum þegar flugvellinum verður lokað. Núverandi íbúðabyggð á svæðinu er lítið 

hverfi sem kennt er við Skerjafjörðinn þar sem íbúar eru um 500 talsins. Framtíðarskipulag 

gerir í fyrsta lagi ráð fyrir byggingu 600-800 íbúða á reit Þ5, sem skilgreindur er í 

Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. Byggð á þessum reit er hinsvegar háð lokun 

neyðarbrautarinnar svokölluðu og liggur örlítið innar en núverandi byggð í Skerjafirði. Til 

þess að rúma svo mikinn þéttleika á þessu svæði er lagt upp með að byggja svokallaða 

randbyggð. Möguleiki er á því að byggja blandaða byggð fyrir u.þ.b. 1.700 íbúa án þess að 

flugvöllurinn þyrfti að víkja. Þegar til lokunar á Reykjavíkurflugvelli kemur er gert ráð fyrir 

skipulagi sem kallað hefur verið nýr borgarhluti (Reykjavíkurborg, 2013) þar er gert er ráð 

fyrir allt að 6.900 íbúðum ásamt uppbyggingu á um 600.000 m2 af atvinnuhúsnæði í 

Vatnsmýrinni. Ef áætlanir ná fram að ganga er síðan möguleiki á að bæta við 3.600 íbúðum 

við viðbótar á þessu svæði með tilheyrandi þjónustu, atvinnuhúsnæði, verslunum, 

grunnskólum og leikskólum. 

Kópavogur 

Kársneshverfið liggur að Skerjafirðinum og afmarkast af Hafnarfjarðarvegi við Fossvog og 

Kópavog. Hverfið er um 190 ha að stærð og í lok árs 2012 bjuggu þar um 4.420 íbúar. 

(Kópavogsbær, 2014). Landnotkun er að stærstu leyti íbúðarhúsnæði en þó er að finna þar 

atvinnustarfsemi eins og vörugeymslur, iðnaðarhús, rannsóknarhús og húsnæði 

Samgöngustofu vestast á Vesturvör. Við Hafnarbraut, Bakkabraut og Kársnesbraut má 

einnig finna ýmiskonar þjónustutengdan iðnað og austast í hverfinu er þjónustuskjarninn í 

Hamraborg. Áætlað er að fjölga íbúðum í hverfinu um 1.000 með þéttingu byggðar og 

breytingum á notkun svæða. Helstu uppbyggingarsvæðin eru Kópavogstún, á landfyllingu á 

norðanverðu Kársnesi, bryggjuhverfi við Fossvog sem og í kringum Kársneshöfn. Lagt er 

upp með að starfsemi Kársneshafnar sem hafskipahöfn verði hætt og að íbúðabyggð verði 

reist í kringum höfnina og hún notuð sem einskonar „útivistarhöfn“. Þróun til ársins 2024 

gerir einnig ráð fyrir því að íbúar hverfisins verði orðnir 6.600 talsins og atvinnustarfsemi 

verði í um 59.120 m2. 

Garðabær og Álftanes 

Garðabær liggur að Skerjafirðinum á Arnarnesi við Hafnarfjarðarveg í norðri og nær alla 

leið að Eyri yst á Álftanesi. Við strandlengjuna liggja hverfin Arnarnes þar sem finna má um 

180 íbúðir, Sjálandshverfi, sem er tiltölulega nýtt bryggjuhverfi og telur fullbyggt 960 íbúðir, 

og Ásahverfi, sem telur um 450 íbúðir en fullbyggt hefur það möguleika á 709 íbúðum 

(Garðabær, 2007). Óbyggð svæði eru annars vegar reitur, sem liggur við Hafnarfjarðarveg 

við Arnarnesvog, og hins vegar Garðaholt en þar er að finna stærsta óbyggða byggingarland 

í Garðabæ og umfram allt hugsanlega ákjósanlegasta svæðið fyrir framtíðar íbúabyggð á 

höfuðborgarsvæðinu fyrir utan Vatnsmýrina. Vestast úti á Álftanesi við Skerjafjörðinn má 

svo finna Álftanesbæ sjálfan. Þann 1. janúar 2016 bjuggu þar 2.458 íbúar (Hagstofan, 2016b) 

og fjöldi þeirra haldist nokkuð stöðugur síðustu fimm ár. Atvinnustarfsemi í Garðabæ og 

Álftanesi á áhrifasvæði verkefnisins er að stærstu leyti þjónustulegs eðlis við íbúa svæðisins, 

s.s. kirkja, skólar, leikskólar, verslun og íþróttir. Þó er að finna léttan iðnað við 

strandlengjuna hjá Sjálands- og Ásahverfi í Garðabæ og ekki má gleyma embættibústað 

forseta Íslands á Bessastöðum. Sé litið til framtíðarþróunar á svæðinu var fyrir nokkrum 

árum gert rammaskipulag fyrir uppbyggingu á Garðaholti. Þar er gert ráð fyrir fjölgun íbúa 
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á bilinu 4.800 til 8.100 og skv. Aðalskipulagi Garðabæjar 2004-2016 er talað um 1.800-

3.000 íbúðir á þessu svæði með meðalþéttleika frá 12,6 íb/ha (íbúa á hvern hektara) upp í 

21,1 íb/ha (Garðabær, 2007). Einnig eru uppi markmið um að þétta byggð og er stefnt að því 

að byggja frekari íbúðabyggð við Arnarnesvog og í Ásahverfi. Árið 2008 var kynnt skipulag 

sem kallast Grænn miðbær á Álftanesi. Þar er stefnt að því að fjölga íbúðum á Álftanesi um 

allt að 307 sem samsvarar ágætlega því markmiði sem sett var fram í þáverandi 

Aðalskipulagi Álftaness 2005-2024 um fjölgun íbúa. Yrði þetta allt að veruleika mætti búast 

við því að íbúafjöldi á svæðinu gæti aukist um allt að 10.000 manns.  

4.3 Útivistarsvæði 

Reykjavík 

Við Skerjafjörðinn í Reykjavík má finna sólarströnd höfuðborgarbúa, Ylströndina í 

Nauthólsvík. Á góðviðrisdögum sækja þangað þúsundir manna en á þessu svæði er stunduð 

ýmis tómstundaiðja, svo sem sjósund og skútusiglingar, og gerir Íþrótta- og tómstundaráð 

Reykjavíkur (ÍTR) ásamt ylströndinni í Nauthólsvík út siglingarfélagið Siglunes á þessu 

svæði. Öll strandlengjan sem slík er skilgreind sem útivistarsvæði, þar sem finna má 

gönguleiðir og hjólastíga alla leið vestur út á Granda. Um fossvogskirkjugarður og 

Öskjuhlíðin er fjöldi gönguleiða og er algengt að fólk nýti sér svæðið til dægrastyttingar á 

góðviðrisdögum. 

Kópavogur 

Eins og í Reykjavík er strandlengjan í Kópavogi skilgreind sem útivistarsvæði þar sem finna 

má göngu- og hjólastíga meðfram mest allri strandlengjunni. Norðan megin á Kársnesinu er 

siglingarfélagið Ýmir með aðstöðu og gerir þaðan út ýmiskonar siglingatengda starfsemi. 

Strandlengjan sunnanmegin á Kársnesinu, sem snýr að Kópavoginum sjálfum, er einnig 

skilgreind sem útivistarsvæði með göngu- og hjólastígum meðfram allri strandlengjunni. 

Innst í voginum  er Kópavogstún þar sem sögulegar minjar Kópavogs er að finna, s.s. 

Þinghól, gamla Kópavogsbæinn og Kópavogshælið. 

Garðabær og Álftanes 

Eins og í Kópavogi og Reykjavík er strandlengjan meðfram Garðabæ skilgreind sem 

útivistarsvæði með göngu- og hjólastígum meðfram strandlengjunni að undanskildu 

Arnarnesi. Þar ná einkalóðir niður að fjöru og eru því ekki göngu- né hjólastígar á því svæði. 

Litla ylströnd má finna í Sjálandshverfi sem nýtist sem útivistarsvæði á sumrin. 

Á Álftanesi má finna stór og víðfeðm útivistarsvæði. Opin svæði og útivistarsvæði hafa verið 

aðalsmerki Álftaness í gegnum tíðina. Þangað sækir fólk af höfuðborgarsvæðinu til þess að 

fara í göngutúra og skoða fuglalíf. Göngustígar liggja eftir öllum helstu leiðum á Álftanesi 

og má þá helst nefna á Bessastaðanesi og meðfram strandlengjunni til vesturs. 

4.4 Friðlönd og náttúruminjar 

Reykjavík 

Í Reykjavík eru friðlýst svæði við Fossvogsbakka sunnan við Öskjuhlíð. Á náttúruminjaskrá 

má finna Öskjuhlíðina ásamt Vatnsmýrinni. Í Öskjuhlíðinni má finna minjar um hæstu 
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sjávarstöðu frá ísaldarlokum og er Vatnsmýrin á minjaskrá vegna fjölbreytts fuglalífs og 

votlendis ásamt því að vera varpland í miðri borg (Umhverfisstofnun e.d.). Á botni 

Skerjafjarðar sunnan við núverandi norður-suður flugbraut Reykjavíkurflugvallar má finna 

flugvélarflak sem hefur verið friðlýst sem fornminjar (Reykjavíkurborg, 2013). 

Strandlengjan sunnan við núverandi byggð í Skerjafirði og sú sem teygir sig vestur út á 

Seltjarnarnes hlýtur hverfisverndar. Þar finnast fjölbreyttar fjörur með fjölbreyttum strand-

gróðri og leirum. Strandlengjan hýsir mjög fjölbreytt dýralíf ásamt því í fjörunni má finna 

setlög með skeljum og þörungum frá síðasta hlýskeiði ísaldar (Reykjavíkurborg, 2013). 

Kópavogur 

Hluti Skerjafjarðarins í Fossvogi og Kópavogi er friðlýstur en tilgangur þess samkvæmt 

núgildandi aðalskipulags Kópavogs er að vernda lífríki við ströndina, í fjöru og á grunnsævi. 

Á þessu svæði má finna fjölbreytt fuglalíf allan ársins hring ásamt því að hafa mikið útivistar 

og fræðslugildi. Borgarholtið, sem umlykur Kópavogskirkju, var friðlýst sem náttúruvætti 

með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 269/1981. 

Einnig má finna nokkur svæði sem hljóta hverfisverndar. Þau eru Höfði, tangi í Fossvogi, 

útivistarsvæði og áningarstaður á norðurströnd Kársnes, ásamt túninu sunnan við 

Kópavogsbæ að Hafnarfjarðarvegi (Kópavogsbær, 2014). 

Garðabær og Álftanes 

Öll strandlengja Skerjafjarðar meðfram Garðabæ og Álftaness er á náttúruminjaskrá. Þetta á 

við um Bessastaðanes, Gálgahraun og tilheyrandi fjörur, Lambhúsatjörn, Bessastaðatjörn, 

Skógtjörn og Kasthúsatjörn ásamt fjölbreyttum tjörnum, fjörum og grunnsævi með auðugu 

lífríki (Umhverfisstofnun e.d.).  

 

Mynd 15 Séð frá Eyri á Álftanesi og yfir Bessastaðanes. 
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Í lýsingu um svæðið í náttúruminjaskrá má sjá: 

 Gálgahraun er tilkomumikið nútímahraun með lífauðugum sjávarfitjum. Hraunið er 

nyrsta tunga af rúmlega 10 km löngu hrauni sem komið er úr Búrfelli. 

Í Gálgahrauni má einnig finna söguminjar eins og Gálgagletta og Fógetastíg. 

Innan þessa svæðis sem er á náttúruminjaskrá má finna friðlýst svæði en þau eru: 

 Hlið vestast á Álftanesi, friðlýst sem fólkvangur með auglýsingu í B-deild 

Stjórnartíðinda, 491/2002. 

 Kasthúsatjörn og aðliggjandi fjara, Álftanesi með auglýsingu í B-deild 

Stjórnartíðinda, 663/2002. 

 Gálgahraun friðlýst með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda, 877/2009. 

 Friðlýst er æðarvarp vestan við Bessastaðartjörn á grundvelli 9. gr. laga nr. 33/1966 

(Sveitarfélagið Álftanes, 2006). 

 Varpland friðlýst á Bessastaðanesi á grundvelli laga nr. 64/1994 (Sveitarfélagið 

Álftanes, 2006). 

Að auki eru svæði innan áhrifasvæðis verkefnisins sem njóta hverfisverndar, þau eru 

(Garðabær, 2007): 

 Gálgahraun og Lambhúsatjörn 

 Skógtjörn 

 Balatjörn og umhverfi 

 Strandlengja og leirur á norðanverðu Arnarnesi 

 Garðahraun 

Mikið er um fornminjar á Álftanesi, en á árunum í 2003-2004 var unnin svæðisskráning 

fornleifa og menningarminja á vegum skipulagsnefndar. Þar fundust um 400 fornleifar í 

sveitarfélaginu (Sveitarfélagið Álftanes, 2006). 

  



34 

 

  



35 

5 Umfjöllun um tillögur 

Tillögur að vegtengingum eru fimm talsins. 

 

Mynd 16. Tillögurnar fimm. 

Tillögurnar fimm sem lagðar eru hér fram hafa allar það sameiginlegt að tengja Reykjavík 

við Garðabæ og Álftanes yfir Skerjafjörðinn. Ákvörðunin um staðsetningu vegtenginganna 

og tengipunkta þeirra var gerð í því augnamiði að leita eftir fjölbreyttum niðurstöðum úr 

umferðarlíkani. Helst er áhugavert að sjá hvort tenging við Kársnes í Kópavogi hafi í för 

með sér markverða umferðaraukningu inn á vegtenginguna og hvort skynsamlegast sé að 

tengjast Ásahverfi í Garðabæ í staðinn fyrir að tengjast þéttbýlinu á Álftanesi. Fjallað verður 

nánar um hverja tillögu fyrir sig, hvar þær eiga upphaf og enda. Gerð verður stutt greining á 

hverri tillögu fyrir sig þar sem kostir og gallar þeirra eru dregnir fram. Niðurstöður úr 

umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins þar sem tillögunum hefur verið bætt inn á eru settar 

fram og í lokin er gerður samanburður á umferðarþunga sem áætlaður er á þessar fimm 

tillögur við umferð úr sviðsmynd fyrir lágmarksframkvæmdir og óbreyttar ferðavenjur í 

umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins sem unnið var fyrir svæðisskipulag höfuðborgar-

svæðisins, Höfuðborgarsvæðið 2040. 
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5.1 Grunnumferð árið 2012 

Greining á núverandi umferð, sem gerð var fyrir Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 

2015-2040 (Höfuðborgarsvæðið 2040) af VSÓ Ráðgjöf, er notuð sem grundvöllur til 

samanburðar á tillögum sem lagðar eru fram í þessu verkefni. Þar með skapast grundvöllur 

fyrir því að svara rannsóknarspurningunni um hvort vegtenging yfir Skerjafjörð teljist 

fýsilegur kostur.  

Í fylgiskjali 9 fyrir Höfuðborgarsvæðið 2040 má sjá þessar niðurstöður settar fram. Í því 

verkefni var grunnár umferðarlíkansins uppfært frá árinu 2010 fram til ársins 2012. Tafla 6 

sýnir niðurstöður kortlagningar á umferð árið 2012 eftir að búið var að stilla spáhluta 

umferðarlíkansins við matshlutann eins og lýst var í kafla 2.2 og mynda grunn til áframhaldi 

vinnu miðað við þekkt umferðarmagn.  

Tafla 6. Niðurstöður úr kortlagningu umferðar grunnárs 2012 (VSÓ, 2014). 

 2012 

Meðalhlutfallsfrávik, nýjustu talningar (2010-2012) 5,0% 

Meðalhlutfallsfrávik, talningar með mest vægi 6,3% 

Meðalhlutfallsfrávik (allar talningar) 8,8% 

Heildarfjöldi ferða á dag 852.370 

Heildarakstur á dag (km) 4.235.182 

Meðallengd ferðar (km) 4,97 

Heildaraksturstími á dag (klst.) 82.841 

Meðalaksturstími ferðar (mín) 5,82 

Meðalferðahraði (km/klst) 49,4 

Íbúafjöldi (Hagstofan) 206.089 

Ferðir með einkabíl á íbúa 4,1 

 

Fyrst er talað um frávik eða breytingu á grunngögnum frá árunum 2010 til 2014, svo þær 

meðalskekkjur sem eru á milli matshluta og spáhluta eftir að búið er að stilla af líkanið. 

Umferðinni er svo lýst með tölum sem spanna einn sólarhring þar sem talið er upp 

heildarfjöldi ferða, heildarakstur í kílómetrum, meðallengd hverrar ferðar, heildaraksturstími 

yfir einn dag, meðalaksturstími á hverja ferð, meðalumferðarhraði á gatnakerfi 

höfuðborgarsvæðisins, íbúafjölda á höfuðborgarsvæðinu og svo síðast en ekki síst meðal-

fjöldi ferða á hvern einstakling með einkabíl. 

Þegar búið var að vinna með grunngögnin og stilla af líkanið var ferðamyndunarjafna 

höfuðborgarsvæðisins, sem getið er í kafla 2.2, notuð til þess að reikna bæði út ferðamyndun 

fyrir óbreyttar ferðavenjur sem og fyrir markmið um breyttar ferðavenjur. Niðurstöður um 

fjölda myndaðra ferða á höfuðborgarsvæðinu má sjá í Tafla 7 og nánari sundurliðun á ferða-

myndun eftir sveitarfélögum í Tafla 8. 
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Tafla 7. Ferðamyndun framtíðarspár (VSÓ, 2014). 

 Fjöldi bílferða Bílferðir pr. íbúa 

Grunnár 2012 852.400 4,1 

2040 – Óbreyttar ferðavenjur 1.163.600 4,1 

2040 – Breyttar ferðavenjur 996.200 3,5 

 

Þar sem fjöldi bílferða táknar ferðir farnar á höfuðborgarsvæðinu á einum sólarhring. 

 

Tafla 8. Ferðamyndun á milli sveitarfélaga fram til ársins 2040 (VSÓ, 2014). 

 
Grunnár 

2012 

Óbreyttar 

ferðavenjur 2040 

Breyttar 

ferðavenjur 2040 

Reykjavík 533.300 673.000 543.700 

Kópavogur 131.900 186.600 168.400 

Garðabær 40.200 77.200 74.100 

Hafnarfjörður 93.000 127.000 114.400 

Mosfellsbær 25.800 56.600 52.400 

Seltjarnarnes 10.200 12.600 12.600 

Annað 12.800 30.600 30.600 

 

Reiknuð umferðarspá fyrir árið 2040 byggir á þessum ferðamyndunum. Allar helstu 

niðurstöður eru teknar saman í Tafla 9. Þar má sjá samanburð á milli tilfella á heildar 

aksturstíma á hverjum degi á umferðarneti höfuðborgarsvæðisins (klst), heildar vegalengd 

sem keyrð er á hverjum degi á höfuðborgarsvæðinu (km), meðal ferðatíma í hverri ferð (mín) 

og svo meðallengd á hverri ferð (km). 

Tafla 9. Niðurstöður allra spátilfella (VSÓ, 2014). 

 Heildar- 

aksturstími 

(klst) 

Heildar- 

akstur 

(km) 

Meðal- 

ferðatími 

(mín) 

Meðallengd 

ferða 

(km) 

Grunnár 2012 82.741 4.235.182 5,82 4,97 

Lágmarksframkvæmdir 2040     

- Óbreyttar ferðavenjur 143.402 6.535.772 7,39 5,62 

- Breyttar ferðavenjur 119.666 5.823.248 7,21 5,85 

Allar framkvæmdir 2040     

- Óbreyttar ferðavenjur 135.661 6.524.182 7,00 5,61 

- Breyttar ferðavenjur 114.980 5.813.171 6,93 5,84 

 

Í viðauka A má sjá niðurstöður VSÓ Ráðgjafar um umferðarálag og mettunarhlutfall 

gatnakerfisins á höfuðborgarsvæðinu fyrir árið 2040 miðað við þær niðurstöður sem liggja 

fyrir í Tafla 9.  
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5.2 Núlltillaga 

Lýsing 

Núlltillagan hefur enga tengingu yfir skerjafjörð og byggir á þeirri sviðsmynd sem sett var 

upp í Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem miðar við lágmarksframkvæmdir og 

óbreyttar ferðavenjur árið 2040. Lágmarksframkvæmdir merkja þær framkvæmdir sem nú 

þegar hefur verið ákveðið að ráðast í ásamt Öskjuhlíðargöngum. Niðurstaðan úr þessari 

sviðsmynd og umferðarspá er notuð til að meta aðrar tillögur og aðstoða við að svara 

spurningunni um hvort vegtenging yfir Skerjafjörð sé talinn fýsilegur kostur. 

 

 
 

Mynd 17. Engin tenging yfir Skerjafjörð. 

Greining 

Engin vegtenging á þessum stað hefur helst í för með sér umhverfislega kosti. Strandlengja 

Skerjafjarðar fær að liggja ósnert og Álftanes helst sem einskonar sveitaþorp í borg þar sem 

tiltölulega langt er að sækja í þá miklu og fjölbreytu þjónustu sem höfuðborgarbúar hafa 

vanist. Þau umferðarmannvirki sem eru til staðar í dag eins og Kringlumýrarbraut og 

Hafnarfjarðarvegur, svo og þau sem eru fyrirhuguð í sviðsmyndinni fyrir lágmarks-

framkvæmdir myndu halda áfram að taka við allri þeirri umferðaraukningu sem kemur til 

með að bætast inn á netið á næstu árum. 
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Niðurstöður umferðarlíkans fyrir núlltillögu 

Niðurstöður umferðarspár fyrir núlltillögu er sú niðurstaða sem fékkst fyrir sviðsmyndina 

lágmarksframkvæmdir og óbreyttar ferðavenjur fram til ársins 2040. Þær eru settar fram í 

töflu 10. 

Tafla 10 Niðurstöður umferðarlíkans fyrir núlltillögu. 

 Núlltillaga 

Heildar eknir km (km/dag) 6.535.772 

Heildar aksturstími (klst) 143.402 

Meðallengd ferða á dag (km)  5,62 

Meðalaksturstími pr. ferð (mín) 7,39 
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5.3 Tillaga 1 – RÁ1 

Lýsing 

Lönguskerjatenging (RÁ1) dregur nafnið sitt af Lönguskerjum sem liggja vestarlega í 

Skerjafirðinum og hafa nokkrum sinnum verið í umræðunni sem framtíðarstaðsetning 

Reykjavíkurflugvallar. Löngusker eru mjög áberandi en eiga þó til að hverfa á stórstraums-

flóðum. Fyrsta tillagan gerir ráð fyrir vegtengingu beint af Suðurgötu yfir Skerjafjörðinn, 

austur fyrir íbúðarbyggð við Jörfaveg og inn á Norðurnesveg eins og sést á mynd 18.  

 

Mynd 18. Lönguskerjatenging RÁ1.  

Greining 

Lönguskerjatenging er stysta vegtengingin af öllum þeim tillögum sem lagðar eru fram í 

þessu verkefni. Hún er einungis sirka 4,2 kílómetrar að lengd og þyrfti minnsta rask á landi 

af öllum tillögum. Tillagan gerir ráð fyrir tengingu inn á Suðurgötu sem gerir hana óháða 

deilumálum um framtíðarstarfsemi Reykjavíkurflugvallar. Hafa ber í huga að þrátt fyrir að 

Suðurgata í núverandi ástandi árið 2016 hafi alla burði til þess að taka við aukinni umferð, 

þarf að hafa í huga að mikill fjöldi gangandi vegfarenda er um háskólasvæðið ásamt því að 

umferðin um Hagatorg er nú þegar sprungin. Á Álftanesi yrði byggður upp nýr vegur sunnan 

við íbúðarbyggð á Jörfavegi sem væri nægjanlega langt frá byggðinni til að valda ekki ónæði 

fyrir íbúa svæðisins. Tengingin um tillögu eitt styttir ferð þeirra sem eiga leið á milli 

Álftaness og miðborgar Reykjavíkur um tæplega helming eða úr rúmlega 14 km í rúma 7,5 

km (mælt frá sundlaug Álftaness að Lækjartorgi). Tafla 11 sýnir samanburð á fjarlægð 

þjónustukjarna í nærliggjandi sveitarfélögum frá sundlaug Álftaness. Þar má glögglega sjá 

að skyndilega er miðborg Reykjavíkur orðinn aðlaðandi valkostur fyrir þá íbúa Álftaness 

sem þurfa að sækja þjónustu annað. 
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Tafla 11. Fjarlægð frá sundlaug Álftaness í aðra þjónustukjarna (RÁ1). 

 

Fjarlægð fyrir 

vegtengingu 

km (u.þ.b.) 

Fjarlægð eftir 

vegtengingu  

km (u.þ.b.) 

Miðborg Reykjavíkur 14,2 7,5 

Miðbær Hafnarfjarðar 6,8 6,8 

Miðbær Garðabæjar 6,4 6,4 

Miðbær Kópavogs 8,8 8,8 

 

Ætla má að miðað við núverandi byggðamynstur yrði algengasta ástæðan fyrir notkun 

tengingarinnar umferð fólks úr Hafnarfirði og Garðabæ til miðborgar Reykjavíkur, hvort 

sem það sé á leið til vinnu eða í skóla í Vatnsmýrinni. Sé miðað við fjarlægðina frá 

Lækjartorgi að gatnamótum Reykjanesbrautar og Fjarðarhrauns má sjá að miðað við 

núverandi umferðarmannvirki er vegalengdin u.þ.b. 10,2 km. Sú vegalengd væri í tillögu 

RÁ1 u.þ.b 11,85 km. Þetta samsvarar því að Lönguskerjatenging væri u.þ.b. 1,65 km lengri 

en sú leið sem yrði að öllum líkindum fyrir valinu miðað við núverandi umferðarmannvirki. 

Sú leið sem um ræðir væri um Fríkirkjuveg og Sóleyjargötu, inn á Gömlu Hringbraut, áfram 

upp á Bústaðarveg og svo niður á Kringlumýrarbraut. Áfram eftir Kringlumýrarbraut/ 

Hafnarfjarðarvegi allt að gatnamótum Hafnarfjarðarvegar við Fjarðarhraun, inn á 

Fjarðarhraun og svo loks að gatnamótum við Reykjanesbraut. Ekki er talinn gríðarlegur 

munur á þessum leiðum og því vænst þess að töluverð umferð muni skapast á þessari leið. 

 

Niðurstöður umferðarlíkans fyrir RÁ1 

Niðurstöður umferðarspár fyrir tillögu RÁ1 má sjá í eftirfarandi töflu 

 

Tafla 12. Niðurstöður umferðarlíkans fyrir tillögu 1, RÁ1. 

 
Tillaga 1 

RÁ1 

Umferðarflæði (ÁDU) 13.637     

Heildarakstur á dag (km) 6.480.007     

Heildaraksturstími á dag (klst) 141.477     

Meðallengd ferða (km)  5,6     

Meðalaksturstími pr. ferð (mín) 7,34     

 

Stofnkostnaður fyrir tillögu eitt er áætlaður 8.050 mkr. Miðað við 2+2 veg. Nánari 

sundurliðun má sjá í viðauka D. 
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5.4 Tillaga 2 (RKÁ1) 

Lýsing 

Tillaga númer tvö (RKÁ1) á upphaf við Njarðargötu í Reykjavík og tekur stefnuna mitt á 

milli núverandi byggðar í Skerjafirði og framtíðarbyggingarreits Þ5. Þaðan fer tengingin inn 

á Kársnes og tengir Kópavog inn á vegtenginguna og áfram á Bessastaðanes á Álftanesi. 

Vegtengingin myndi síðan liggja samhliða strandlengju Bessastaðaness og yfir 

Bessastaðatjörn þar sem vegurinn kæmi til með að liggja sunnan við núverandi íbúðabyggð 

við Jörfaveg og enda við Norðurstrandarveg. Sjá mynd 19.  

 

Mynd 19. RKÁ1. 

Greining 

Vegtenging RKÁ1 er tæpum 1,5 km lengri en Lönguskerjatengingin eða samtals um ca. 5,6 

km að lengd. RKÁ1 hefur viðkomu á Kársnesi í Kópavogi og myndi því einnig stytta leið 

bæði af Kársnesi í Kópavogi og Álftanesi til miðborgar Reykjavíkur, ásamt því að mynda 

nýja tengingu á milli Kópavogs og Álftaness. Framtíðaratvinnustarfsemi yst á Kársnesi fengi 

betri tengingu við samliggjandi sveitarfélög og önnur atvinnusvæði eins og Skerjafjörðinn 

og miðborg Reykjavíkur. Tafla 13 sýnir samanburð á vegalengdum frá sundlaug Álftaness í 

aðra þjónustukjarna nærliggjandi sveitarfélaga. 
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Tafla 13. Fjarlægð frá sundlaug Álftaness í aðra þjónustukjarna (RKÁ1). 

 

Fjarlægð fyrir 

vegtengingu 

km (u.þ.b.) 

Fjarlægð eftir 

vegtengingu  

km (u.þ.b.) 

Miðborg Reykjavíkur 14,2     8,8     

Miðbær Hafnarfjarðar 6,8     6,8     

Miðbær Garðabæjar 6,4     6,4     

Miðbær Kópavogs 8,8     8,8     

 

Örlítið lengra væri fyrir íbúa Álftanes að sækja þjónustu til Reykjavíkur en þó mun styttra 

en áður. Aðrar vegalengdir myndu ekki styttast og væri meðal annars tæpum einum 

kílómetra lengra að fara frá sundlaug Álftaness í Smáralindina sé valið að fara um RKÁ1. 

Munurinn er hins vegar ekki stórvægilegur og myndi skipta máli hvaðan af Álftanesi ferð 

ætti upphaf. Því mætti líta svo á að með tengingu við Kópavog skapist sambærileg tenging 

við nýjan miðbæ Kópavogs í Smáranum og er nú til staðar. Íbúafjöldi á Álftanesi er ekki 

mikill og því líklegt að fjöldi ferða þeirra sem ættu leið um þessa leið frá Álftanesi í Kópavog 

sé óverulegur. Sé litið til austurborgarinnar, þá myndi tenging RKÁ1 frá Álftanesi í gegnum 

Kópavog ekki stytta leiðir til muna. Því má leiða líkur að því að mesta umferðin færi á milli 

Álftaness og Reykjavíkur og þá helst fólk sem sækir atvinnu- og eða skóla í miðbæ 

Reykjavíkur en byggi í Hafnarfirði eða Garðabæ og kæmist á milli sveitarfélaga á meiri 

umferðarhraða heldur en gengur og gerist á háannatíma á höfuðborgarsvæðinu. Sé skoðuð 

fjarlægð frá Lækjartorgi í Reykjavík að gatnamótum Reykjanesbrautar við Fjarðarhraun 

kemur í ljós að vegalengd um vegtengingu RKÁ1 væri u.þ.b 3,4 km lengri en sú leið sem 

yrði líklegast fyrir valinu miðað við núverandi samgöngumannvirki á höfuðborgarsvæðinu. 

Þetta er þó nokkur vegalengd og mætti því búast við því að umferð um þessa leið væri 

eitthvað minni en á aðrar tillögur. 

Niðurstöður umferðarlíkans fyrir RKÁ1 

Niðurstöður umferðarspár fyrir tillögu RKÁ1 má sjá í eftirfarandi töflu 

 

Tafla 14 Niðurstöður umferðarlíkans fyrir RKÁ1. 

 
Tillaga 2 

RKÁ1 

Umferðarflæði (ÁDU) 10.310              

Heildarakstur á dag (km/dag) 6.480.788              

Heildaraksturstími á dag (klst) 141.655              

Meðallengd ferða (km)  5,6              

Meðalaksturstími pr. ferð (mín) 7,35             

 

Þar sem tengingin kemur við á Kársnesi er einnig hægt að skoða hvernig umferðin skiptist 

eftir leggjum; sjá töflu 15. 
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Tafla 15. Umferð um RKÁ1 eftir leggjum. 

 
Umferð 

(ÁDU) 

Lengd 

(km) 

Reykjavík - Kársnes 12.739 1,88 

Kársnes - Álftanes 9.089 3,74 

Vegið meðaltal (ÁDU)          10.310 

 

Stofnkostnaður fyrir tillögu tvö er áætlaður 3.700 mkr. miðað við 1+1 veg. Nánari 

sundurliðun má sjá í viðauka D. 
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5.5 Tillaga 3 (RKÁ2) 

Lýsing 

Tillaga númer þrjú (RKÁ2) hefur einnig upphaf við Njarðargötu í Reykjavík og tekur 

stefnuna mitt á milli núverandi byggðar í Skerjafirði og framtíðarbyggingarreits Þ5 í 

Skerjafirði. Þaðan fer tengingin upp á Kársnes og tengir Kópavog inn á vegtenginguna og 

áfram inn á Álftanes við Bessastaðanes. Þaðan myndi vegtengingin liggja á Bessastaðanesi, 

framhjá Bessastöðum og loks tengjast inn á Álftanesveg. Sjá mynd 20.  

  

 
Mynd 20. RKÁ2. 

Greining 

Tillaga 3 eða RKÁ2 er  u.þ.b. 5,5 km að lengd. Tillagan tengist á öðrum stað inn á gatnanetið 

á Álftanesi eða við Álftanesveg. Það gerir það að verkum að vegalengdin frá sundlaug 

Álftaness að miðborg Reykjavíkur er um 500 metrum styttri en tillaga RKÁ1. Vegtengingin 

styttir því leiðina til Reykjavíkur um u.þ.b 5,9 km. Þar sem RKÁ2 tengist við Álftanesveg 

suðaustan við þéttbýlið á Álftanesi yrði umferðinni beint framhjá og því lítil sem engin 

truflun vegna gegnumaksturs í gegnum byggðina. Tafla 16 sýnir hvernig fjarlægð í helstu 

þjónustukjarna nærliggjandi sveitarfélaga breytist við tilkomu RKÁ2. 
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Tafla 16. Fjarlægð frá sundlaug Álftaness í aðra þjónustukjarna (RKÁ2). 

 

Fjarlægð fyrir 

vegtengingu 

km (u.þ.b.) 

Fjarlægð eftir 

vegtengingu  

Km (u.þ.b.) 

Miðborg Reykjavíkur 14,2      8,3      

Miðbær Hafnarfjarðar 6,8      6,8      

Miðbær Garðabæjar 6,4      6,4      

Miðbær Kópavogs 8,8      8,8      

 

Töluverð stytting er á vegalengdinni á milli Álftaness og miðborgar Reykjavíkur en þó ekki 

eins mikið og í tillögu RÁ1. Ekki sparast á öðrum stöðum sé litið til þjónustukjarna en þó er 

vegalengdin í Smárann í Kópavogi sambærileg þeirri sem íbúar Álftaness þurfa að aka í dag. 

Eins og áður má búast við því að mikill meirihluti þeirra sem aka um vegtenginguna sé fólk 

á ferð milli Hafnarfjarðar, Garðabæjar og miðborgar Reykjavíkur. Sé miðað við fjarlægðina 

frá Lækjartorgi að gatnamótum Reykjanesbrautar og Fjarðarhrauns má sjá að miðað við 

núverandi umferðarmannvirki er fjarlægðin um 10,2 km. Sú vegalengd eftir tillögu RKÁ2 

væri u.þ.b. 12,4 km. Nýja vegtengingin er því u.þ.b. 2,2 km lengri sé ætlunin að aka úr vestur 

Reykjavík til Hafnarfjarðar. Sökum þess umferðarþunga sem er á núverandi gatnaneti á 

háannatíma má því búast við töluverðri umferð um tengingu RKÁ2 þar sem stysta leiðin í 

kílómetrum talið samsvarar ekki alltaf stystu leiðinni í tíma. 

Niðurstöður umferðarlíkans fyrir RKÁ2 

Niðurstöður umferðarspár fyrir tillögu RKÁ2 má sjá í eftirfarandi töflu 

 

Tafla 17. Niðurstöður umferðarlíkans fyrir RKÁ2. 

 
Tillaga 3 

RKÁ2 

Umferðarflæði (ÁDU) 12.322          

Heildar akstur á dag (km) 6.484.314          

Heildaraksturstími á dag (klst) 141.530          

Meðallengd ferða (km)  5,61         

Meðalaksturstími pr. ferð (mín) 7,34         

 

Umferðin um tillögu RKÁ2 skiptist á milli leggja eins sjá má í töflu 18. 

Tafla 18. Umferð um RKÁ2 eftir leggjum. 

 
Umferð 

(ÁDU) 

Lengd 

(km) 

Reykjavík - Kársnes 14.159 1,89 

Kársnes - Álftanes 11.415 3,83 

Vegið meðaltal (ÁDU)  12.322 
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Stofnkostnaður fyrir tillögu þrjú er áætlaður 8.200 mkr. miðað við 2+2 veg. Nánari 

sundurliðun má sjá í viðauka D. 

5.6 Tillaga 4 (RKÁ3) 

Lýsing 

Fjórða tillagan (RKÁ3) hefur einnig upphaf við Njarðargötu í Reykjavík eins og fyrri tillögur 

RKÁ1 og RKÁ2. Tekur stefnuna í gegnum reit Þ5 í Skerjafirði, austan við núverandi byggð. 

Þaðan fer tengingin inn á Kársnes við Hafnarbraut og tengir Kópavog inn á vegtenginguna. 

Tengingin heldur síðan áfram upp á Álftanes við Bessastaðanes. Þaðan myndi vegtengingin 

liggja á Bessastaðanesi, framhjá Bessastöðum og loks tengjast inn á Álftanesveg (mynd 21).  

  

Mynd 21. RKÁ3. 

Greining 

Tillaga 4 eða RKÁ3 er u.þ.b. 6,8 km löng og telst því vera lengsta leiðin af þeim fimm sem 

lagðar eru fram í þessu verkefni. Sökum þess hvar tenging við Kópavog á sér stað styttist 

leið frá Álftanesi í Smárann í Kópavogi. Áfram er styttra að ferðast til miðborgar 

Reykjavíkur frá Álftanesi miðað við núverandi aðstæður en þó minna en aðrar tillögur leggja 

upp með. Eins og fyrri tillaga RKÁ2 tengist RKÁ3 við Álftanesveg. Þetta þýðir að umferð 

mun fara framhjá byggðinni á Álftanesi og valda minniháttar ónæði við núverandi 

íbúðabyggð. Tafla 19 sýnir samanburð á vegalengdum til helstu þjónustukjarna í 

nærliggjandi sveitarfélögum frá sundlaug Álftaness. 
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Tafla 19. Fjarlægð frá sundlaug Álftaness í aðra þjónustukjarna (RKÁ3). 

 

Fjarlægð fyrir 

vegtengingu 

km (u.þ.b.) 

Fjarlægð eftir 

vegtengingu 

km (u.þ.b.) 

Miðborg Reykjavíkur 14,2 9,4  

Miðbær Hafnarfjarðar 6,8 6,8 

Miðbær Garðabæjar 6,4 6,4 

Miðbær Kópavogs 8,8 8,5 

 

Hér má sjá að þrátt fyrir að vera lengsta tillagan styttist leiðin frá Álftanesi til miðborgar 

Reykjavíkur um u.þ.b. 4,8 km. Áfram er litið til þess að bróðurpartur umferðarinnar komi til 

með að vera gegnumakstur á milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar. Sé litið til umferðar frá 

Lækjartorgi í miðborginni og að gatnamótum Reykjanesbrautar við Fjarðarhraun má sjá að 

vegalend RKÁ3 er u.þ.b. 3,3 km lengri en sú leið sem líklegast er að verði fyrir valinu miðað 

við núverandi umferðarmannvirki. Einnig gætu sálræn áhrif haft áhrif á notkun RKÁ3 en 

þegar komið er út á Skerjafjörðinn eftir Kársnes tekur vegtengingin stefnuna til vestur og 

gætu ökumenn fengið það á tilfinninguna að þeir væru að keyra til baka. Hugsanlegt er að 

vegalengdin 3,3 km teljist umtalsverð og gæti því haft áhrif á það umferðarmagn sem skilar 

sér út á vegtenginguna RKÁ3. 

RKÁ3 tengist Kópavogi innar á Kársnesi en aðrar tillögur, eða við Hafnarbraut. Ástæðan er 

sú að farið er með vegtenginguna inn fyrir Kópavogshöfn og gæti hún því starfað óháð því 

hvernig umferðarmannvirki myndi líta dagsins ljós. Hinsvegar er Kópavogshöfn ætluð fyrir 

tómstundaiðju í framtíðinni og atvinnustarfsemi þar ætti því að vera í lágmarki. Því er mjög 

líklegt að þar verði einungis að finna smábáta. 

Niðurstöður umferðarlíkans fyrir RKÁ3 

Niðurstöður umferðarspár fyrir tillögu RKÁ3 má sjá í eftirfarandi töflu. 

 

Tafla 20. Niðurstöður umferðarlíkans fyrir RKÁ3. 

 
Tillaga 4 

RKÁ3 

Umferðarflæði (ÁDU) 9.410            

Heildarakstur á dag (km) 6.484.389            

Heildaraksturstími á dag (klst) 141.930            

Meðallengd ferða (km)  5,61            

Meðalaksturstími pr. ferð (mín) 7,36            
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Umferðin um tillögu RKÁ3 skiptist á milli leggja eins og í töflu 21. 

 

Tafla 21. Umferð um RKÁ3 eftir leggjum. 

 
Umferð 

(ÁDU) 

Lengd 

(km) 

Reykjavík - Kársnes 12.496 2,18 

Kársnes - Álftanes 7.951 4,61 

Vegið meðaltal (ÁDU)               9.410 

 

Stofnkostnaður fyrir tillögu fjögur er áætlaður 4.450 mkr. miðað við 1+1 veg. Nánari 

sundurliðun má sjá í viðauka D. 
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5.7 Tillaga 5 (RG1) 

Lýsing 

Fimmta og síðasta tillagan (RG1) byrjar við gatnamót Suðurgötu og Þorragötu eins og 

Tillaga RÁ1. Þaðan tekur vegurinn stefnuna yfir Skerjafjörðinn og inn á Bessastaðanes. 

Áfram samhliða austurströnd Bessastaðanes og yfir Skerjafjörðinn að austurjaðri 

Gálgahrauns og tengist að lokum inn á hringtorg við Vífilstaðaveg og Hraunholtsbraut.  

 

Mynd 22. RG1. 

Greining 

Tillaga 5 eru tæpir 4,8 km að lengd og því næst stysta tillagan sem er lögð fram. Tillagan 

tengist ekki inn í þéttbýlið á Álftanesi eins og aðrar tillögur heldur gerir út á gegnumakstur 

á milli Garðabæjar og Hafnafjarðar til Reykjavíkur. Tillagan kemur því að miklu leyti til 

með að taka við aukinni umferð um Kringlumýrarbraut/Hafnarfjarðarveg og/eða dreifa 

núverandi umferð betur. Með tillögu RG1 styttist leiðin frá Lækjargötu í miðborg 

Reykjavíkur til Hafnarfjarðar um tæpa 1,2 kílómetra, eða úr rúmum 10,15 km í 9 km. Áfram 

er þó styttra að ferðast frá Álftanesi til miðborgar Reykjavíkur, en sparnaðurinn er mun minni 

en á öðrum tillögum eða aðeins u.þ.b 2 km. Möguleiki er í framtíðinni að tengja annan veg 

frá byggðinni á Álftanesi inn á vegstæðið á Bessastaðanesi ásamt því að bæta við tengingu 

yfir á Kársnes. Í töflu 22 má skoða fjarlægðir til annarra þjónustukjarna en þar sést að 

sparnaðurinn er minnstur í þessari tillögu fyrir íbúa Álftaness. 
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Tafla 22. Fjarlægð frá sundlaug Álftaness í aðra þjónustukjarna (RKÁ3). 

 

Fjarlægð fyrir 

vegtengingu 

km (u.þ.b.) 

Fjarlægð eftir 

vegtengingu 

km (u.þ.b.) 

Miðborg Reykjavíkur 14,2 12,3 

Miðbær Hafnarfjarðar 6,8 6,8 

Miðbær Garðabæjar 6,4 6,4 

Miðbær Kópavogs 8,8 8,5 

Hafa ber í huga að vegstæðið fer yfir hluta Gálgahrauns og inn á tiltölulega rólega 

umferðargötu við Hraunholtsbraut. Huga þyrfti að hljóðskermun fyrir veginn á þeim kafla.  

 

Niðurstöður umferðarlíkans fyrir RG1 

Niðurstöður umferðarspár fyrir tillögu RKÁ3 má sjá í eftirfarandi töflu: 

 

Tafla 23. Niðurstöður umferðarlíkans fyrir RKÁ3. 

 
Tilfelli 5 

Tillaga RG1 

Umferðarflæði (ÁDU)   16.299            

Heildarakstur á dag (km) 6.464.791            

Heildaraksturstími á dag (klst) 141.148            

Meðallengd ferða (km)  5,59            

Meðalaksturstími pr. ferð (mín) 7,32            

 

Stofnkostnaður fyrir tillögu fimm er áætlaður 11.260 mkr. miðað við 2+2 veg. Nánari 

sundurliðun má sjá í viðauka D. 
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6 Samanburður og næstu skref 

6.1 Samanburður á tillögum 

Helstu kennistærðir 

Þegar allar tillögurnar eru settar saman og helstu vegalengdir bornar saman má sjá að tillaga 

1 sker sig úr hvað varðar styttingu á vegalengdum ásamt því að vera með stysta og minnsta 

vegstæðið. Hinsvegar er tillaga 5 sú eina sem styttir leið á milli miðborgar Reykjavíkur og 

Hafnarfjarðar. Frekari samanburð á tillögum má sjá í töflum 24, 25 og 26 

Tafla 24. Heildarlengd á vegtengingum. 

 
Tillaga  

1 
Tillaga  

2 

Tillaga  

3 

Tillaga  

4 

Tillaga 

5 

Heildarlengd vegtengingar u.þ.b. (km) 4,2 5,6 5,8 6,8 4,8 

 

Tafla 25. Samanburður á vegalengdum frá sundlaug Álftaness í aðra þjónustukjarna milli 

tillaga sem settar eru fram. 

  
Fjarlægð 

áður u.þ.b. 

(km) 

Fjarlægð eftir vegtengingu u.þ.b. (km) 

Tillaga  

1 

Tillaga 

2 

Tillaga 

3 

Tillaga  

4 

Tillaga 

5 

Miðborg Reykjavíkur 14,2 7,5 8,8 8,3 9,4 12,3 

Miðbær Hafnarfjarðar 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 

Miðbær Garðabæjar 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Miðbær Kópavogs 8,8 8,8 8,8 8,8 8,5 8,8 

 

Tafla 26. Samanburður á vegalengd frá Lækjargötu að Reykjanesbraut við Fjarðarhraun. 

 
Fjarlægð 

áður u.þ.b. 

(km) 

Fjarlægð eftir vegtengingu u.þ.b. (km) 

Tillaga  

1 
Tillaga  

2 

Tillaga  

3 

Tillaga  

4 

Tillaga   

5 

Frá Lækjargötu að 
Reykjanesbraut við 
Fjarðarhraun 

10,2 11,9 13,2 12,4 13,4 9 

Nettó - +1,7 +3 +2,2 +3,2 -1,2 

 

Eins og sjá má í töflu 26 er það aðeins tillaga 5 sem styttir leiðina á milli miðborgar 

Reykjavíkur og Hafnarfjarðar. Einnig eru líkur á því að umferðarhraði á háannatímum sé 

meiri en á núverandi umferðarmannvirkjum og því ferðatími styttri. 
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Niðurstöður umferðarlíkans 

Séu niðurstöður úr umferðarlíkani bornar saman kemur fátt á óvart en þar eru tillaga 1 og 

tillaga 5 sem skera sig úr. Þær eru báðar góðar á sinn hátt, önnur með stysta vegstæðið og 

hin miðar að styttingu vegalengdar milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar. Þó má sjá að tillaga 

3, sem hefur tengingu við Kársnes, skilar þokkalegum niðurstöðum og mætti vel hafa í huga 

við frekari skoðun. Tillögur 2 og 4 eru ekki taldar samkeppnishæfar við aðrar tillögur. 

Samanburð á niðurstöðum má sjá í töflum 27 og 28. 

Tafla 27. Niðurstöður umferðarlíkans, umferð (ÁDU). 

 
Umferð 

(ÁDU) 
Stærð 

Tillaga 1 13.637 2+2 

Tillaga 2 10.310 1+1 

Tillaga 3 12.322 2+2 

Tillaga 4  9.410 1+1 

Tillaga 5 16.299 2+2 

 

Miðað við þær skipulagsforsendur sem liggja fyrir í þessu verkefni og ef af þeim verður í 

raunveruleikanum eins og aðalskipulög sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og 

svæðisskipulag kveður á um mætti vænta töluverðar umferðar um þessar tengingar og þá 

mest samkvæmt tillögu 1 og tillögu 5. Til að skilja þessar tölur örlítið betur er hægt að fara 

til baka í töflu 4 og eða í Veghönnunarreglur Vegagerðarinnar til þess að sjá að umferð sem 

þessi flokkast undir vegtegundina A22, B19 og eða B15,5. Þegar búið er að leiðrétta fyrir 

lágmarks þjónustustig D skv. HCM mætti því gera ráð fyrir að slík vegtenging þyrfti að vera 

annaðhvort 2+1 og eða jafnvel 2+2. 

Þessar tengingar hafa allar áhrif á allt umferðarnetið á höfuðborgarsvæðinu og með 

niðurstöðunum er tiltölulega einfalt að greina áhrifin í stóra samhenginu. Áhrif sem algengt 

er að skoða eru m.a. heildarálag á umferðarnet á sólarhringsgrundvelli, meðallengd ferða og 

meðalaksturstími á hverri ferð. Einnig má líta svo á að minna álag á umferðarnetið, minni 

vegalengdir og styttri tími á hverja ferð skili sér í minni mengun þar sem hvert ökutæki er í 

styttri tíma úti á umferðarnetinu. Niðurstöður á allt umferðarnetið í heild sinni má sjá í töflu 

28 og kort yfir umferðartölur á heildar umferðarnetið fyrir allar tillögur má sjá í viðauka B. 

Tafla 28. Niðurstöður umferðarlíkans, áhrif á heildar umferðarnet höfuðborgarsvæðisins. 

 

Heildar ekin 

vegalengd 

(km) 

Heildar 

aksturstími 

(klst) 

Meðallengd 

ferða 

(km) 

Meðalaksturstími 

pr. ferð. 

(mín) 

Núlltillaga 6.535.772 143.402 5,62 7,39 

Tillaga 1 6.480.007 141.477 5,60 7,34 

Tillaga 2 6,480,788 141.655 5,60 7,35 

Tillaga 3 6.484.314 141.530 5,61 7,34 

Tillaga 4  6.484.389 141.930 5,61 7,36 

Tillaga 5 6.464.791 141.148 5,59 7,32 
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Athyglisvert er að allar tillögur skila umtalsvert minna álagi á umferðarnetið en ef ekki væri 

ráðist í framkvæmd á vegtengingu um Skerjafjörð. Sparnaðurinn sem um ræðir nær allt frá 

rúmlega 51.000 km upp í tæplega 71.000 km á hverjum degi. Þetta þýðir að rúmlega 

18.455.000 km sparnaður fengist á umferðarnetið á ársgrundvelli miðað við að umferðin sé 

einungis reiknuð miðað við 260 vinnudaga á ári. Þetta gæti þýtt umtalsverðan sparnað í 

viðhaldskostnaði og minnkun í útblæstri gróðurhúsaloftegunda frá bílum á höfuðborgar-

svæðinu. Einnig sýna niðurstöðurnar að meðallengd ferða á öllum tillögum minnki miðað 

við núlltillögu sem og meðalaksturstími á hverja ferð. Í klukkustundum talið er 

heildarsparnaður metinn á milli 1.472 – 2.254 klst á dag eftir því hvaða tillaga er valin. Á 

ársgrundvelli væri þessi sparnaður allt að 586.040 klst miðað við 260 vinnudaga á ári. Þetta 

væri sá tími sem fólk ætti aukalega fyrir sjálft sig og eða myndi nýta í verðmætasköpun fyrir 

samfélagið. 

Kostnaður 

Stofnkostnaður fyrir tillögurnar fimm er áætlaður á bilinu 3,7 til 11,26 milljarðar króna og 

má sjá í töflu 29.  

Tafla 29. Áætlaður stofnkostnaður. 

 Kostnaður (kr.) 

Tillaga 1 8.050.000.000 

Tillaga 2 3.700.000.000 

Tillaga 3 8.200.000.000 

Tillaga 4  4.450.000.000 

Tillaga 5 11.260.000.000 

Kostnaðurinn skiptist annars vegar á milli brúarmannvirkis og hins vegar vegagerðar. Á 

þessu stigi er kostnaðaráætlun mjög gróflega reiknuð út frá áætluðum kennisniðum þar sem 

frekari vinna við hönnun mannvirkjanna hefur ekki farið fram. Sökum þess er reiknað með 

30% óvissu ofan á áætlaðan stofnkostnað. Í þessu verkefni er miðað við frístandandi 

grindarbrú sem spannar allt að 100 metra. Skoða má kennisnið nánar í viðauka C sem og 

forsendur fyrir og sundurliðun frumkostnaðaráætlunar í viðauka D. 

Samanburðatafla 

Þegar þessi atriði sem nefnd eru hér að ofan eru tekin saman má sjá að tillaga 1 og tillaga 5 

eru þær tillögur sem skoða ætti nánar. 

Tafla 30. Samanburður á tillögum 

 Umferð Vegalengd 
Meðallengd 

ferða 

Meðal 

aksturstími 

Stytting  

Leiða 

Kostnaður Umhverfis 

áhrif 

Núlltillaga 0 0 0 0 0 0 0 

Tillaga 1 ++ ++ ++ ++ -- -- - 

Tillaga 2 + ++ ++ + --- - -- 

Tillaga 3 ++ + + ++ -- -- -- 

Tillaga 4  + + + + --- - -- 

Tillaga 5 ++ +++ +++ +++ + --- --- 
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6.2 Næstu skref 

Þegar ein tiltekin tillaga er valin þarf að færa hana yfir á næsta stig og skoða tillöguna nánar. 

Útfæra þarf ýmis eftirlíkön, s.s. hávaðaútreikninga, mengun, greina hnútpunkta og ákveða 

nákvæmari legu tengingarinnar. Þetta er aðeins hluti af því sem þyrfti að skoða en helstu 

atriði sem huga þarf að eru nefnd hér að neðan. 

Umhverfismál 

Allar þær tillögur sem eru greindar í kafla 5 falla undir þann flokk að vera stofnbrautir í 

þéttbýli. Þær eru því matskyldar framkvæmdir og þurfa að fara í gegnum mat á umhverfis-

áhrifum skv. lögum nr. 105/2006 um mat á umhverfisáhrifum. 

Strandlengja Skerjafjarðar á þessum slóðum er á náttúruminjaskrá ásamt því að 

strandlengjan Reykjavíkurmegin við Suðurgötu hlýtur hverfisverndar. Þetta merkir þó ekki 

að svæðið sé friðað með öllu og ætti því að vera hægt að koma vegtengingu inn á skipulag 

sé fyrir því pólitískur vilji á milli sveitarfélaga. 

Hönnun og skipulagsmál 

Útfæra þarf frekari hönnun á vegstæðinu og fyrirhuguðu brúarmannvirki. Ákveða þarf 

álagsforsendur ásamt því að skoða þyrfti hafstrauma, veðurfar og rannsaka þykkt setlaga á 

fyrirhuguðu brúarstæði. Því næst væri hægt að útbúa nákvæmari kostnaðaráætlun. Á því stigi 

væri hægt að meta hvort vegtenging yfir Skerjafjörð sé talinn fýsilegur kostur út frá 

kostnaðarlegu sjónarmiði. 

Vegtengingu um Skerjafjörð er hvorki að finna inn á núgildandi aðalskipulagsáætlunum 

Garðabæjar eða Reykjavíkur né tilgreind í Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins, Höfuð-

borgarsvæðið 2040. Verði ein tillaga fyrir valinu þyrfti að vinna úr henni og gera 

skipulagsáætlun fyrir þá tiltæku tillögu. Þetta er gert skv. lögum nr. 123/2010  um 

skipulagslög og reglugerð nr. 90/2013 um skipulagsreglugerð. Vegtengingunni yrði því næst 

komið fyrir inn á viðeigandi svæðis- og aðalskipulag og þaðan myndu næstu skref taka við, 

svo sem deiliskipulagsgerð, öryggisstjórnun, kortlagning hávaða og mengunar ásamt því 

sem vegstæðið væri hannað skv. Veghönnunarreglum Vegagerðarinnar.  

Vakin er athygli á því að tillögur eitt og fimm eru þær einu sem gætu orðið að veruleika 

verði Reykjavíkurflugvöllur enn á sínum stað. Í því tilviki þyrfti taka tillit til hindrunarflata 

flugvallarins. Það eitt og sér getur haft mjög mótandi áhrif á útlit brúarmannvirkis þar sem 

huga þarf að hæðartakmörkunum vegna aðflugs að Reykjavíkurflugvelli. 

Önnur atriði sem hafa þarf í huga, þó ekki tæmandi listi 

 Meirihluti Álftaness, Þar með talið Bessastaðanes er á náttúruminjaskrá, en þó ekki 

friðað. 

 Starfsemi Kópavogshafnar og siglingarfélaga í Fossvogi 

 Samningar og samstarf við lóðaeigendur og hagsmunaaðila 

 Starfsemi Reykjavíkurflugvallar 



57 

Hagsmunaaðilar 

Slíkt verkefni eins og vegtenging yfir Skerjafjörð yrði samvinnuverkefni þriggja 

sveitarfélaga þar sem áhrif vegtenginganna myndu gæta, óháð hvaða tillaga yrði fyrir valinu. 

Þessi sveitarfélög eru Reykjarvíkurborg, Garðabær og Kópavogsbær. Aðrir hagsmunaaðilar 

yrðu þá íbúar sveitarfélagana og önnur félög sem eiga hagsmuni að gæta á þessum slóðum, 

eins og t.d. 

 Siglingafélög 

 Atvinnurekendur, þá helst hafnarrekendur 

 Umhverfis- og náttúruverndarsamtök 

 Lóðarhafar 
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7 Niðurstöður 

Til þess að mynda grundvöll fyrir umræðu um mögulega tengingu yfir Skerjafjörð þurfti að 

byrja á byrjuninni. Farið var í stórum dráttum yfir þróun byggðar á höfuðborgarsvæðinu 

ásamt því að líta nánar á þær almennu forsendur sem liggja að baki umferðarlíkans 

höfuðborgarsvæðisins, sem notað er til þess að áætla sólarhrings hönnunarumferð um 

vegtengingu yfir Skerjafjörð. Slíkar forsendur eru meðal annars íbúaþróun, þróun 

atvinnustarfsemi  og þróun samganga hvort sem um ræðir akstur einkabíla eða 

almenningssamgöngur. Farið var í þær fræðilegu undirstöður sem liggja á bakvið 

umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins og helstu aðferðir útskýrðar. Fjallað var almennt um 

áhrifasvæðið og staðháttum lýst þar sem reynt var að koma auga á þá þætti byggðar og 

náttúru sem yrðu fyrir áhrifum vegna vegtengingar yfir Skerjafjörð. Settar voru fram fimm 

tillögur að vegtengingu yfir Skerjafjörð og umferð á þeim reiknuð með sömu forsendum og 

við umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins, sem unnið var fyrir Svæðisskipulag höfuðborgar-

svæðisins 2015-2040. Þetta skapaði þann samanburðargrundvöll sem er nauðsynlegur til 

þess að átta sig á því hvort slík tenging sé raunhæfur kostur eða ekki. Valið var að bera saman 

við eitt tilfelli í svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og var það sú tillaga sem miðar við 

óbreyttar ferðavenjur og lágmarksframkvæmdir árið 2040. Niðurstöður leiddu í ljós 

umtalsverða umferð um vegtengingarnar samkvæmt tillögunum en þó mest samkvæmt 

tillögum 1 og 5. Tillaga eitt er stysta tengingin og er áætluð um 4,2 km löng þar sem u.þ.b. 

2,3 km eru brúar- eða jarðgangnamannvirki. Slík tenging hefur hönnunarumferð á sólarhring 

fyrir árið 2040 (ÁDUh) upp á rúmlega 13.500 ökutæki. Tillaga fimm hins vegar styttir leiðina 

á milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar og tengist við Garðabæ en ekki Álftanesbæ. Þar er 

settur fram möguleiki á gatnamótum í framtíðinni til þess að tengja við Álftanesbæ og eða 

yfir á Kársnes. Slík tenging væri í heildina u.þ.b. 4,8 km að lengd og þyrfti að þvera 

Skerjafjörðinn tvisvar sem nemur u.þ.b. 3,2 km í fyrra skiptið og 1,2 km í það síðara. 

Niðurstöður leiddu í ljós að hönnunarumferð á sólarhring fyrir árið 2040 (ÁDUh) fæst sem 

tæplega 16.300 ökutæki. Nánari niðurstöðu á öllum tillögum má sjá í töflu 30. 

Tafla 31. Niðurstöður umferðarlíkans, umferð (ÁDUh). 

 
Umferð 

(ÁDU) 

Tillaga 1 13.637 

Tillaga 2 10.310 

Tillaga 3 12.322 

Tillaga 4  9.410 

Tillaga 5 16.299 

 

Þegar litið er til heildaráhrifa á umferðarnet höfuðborgarsvæðisins sést að miðað við gefnar 

forsendur minnkar heildarálag á umferðarnetið. Þetta þýðir að vegalengdir á milli áfanga-

staða styttast og ferðatími í kerfinu styttist. Sé litið til töflu 31 má sjá að umtalsverður 

sparnaður myndast í umferðarkerfinu sé litið til heildaráhrifa. 
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Tafla 32. Niðurstöður umferðarlíkans, heildaráhrif umferðarnet höfuðborgarsvæðisins. 

 

Heildar ekin 

vegalengd 

(km) 

Heildar 

aksturstími 

(klst) 

Meðallengd 

ferða 

(km) 

Meðalaksturstími 

pr. ferð. 

(mín) 

Núlltillaga 6.535.772 143.402 5,62 7,39 

Tillaga 1 6.480.007 141.477 5,60 7,34 

Tillaga 2 6,480,788 141.655 5,60 7,35 

Tillaga 3 6.484.314 141.530 5,61 7,34 

Tillaga 4  6.484.389 141.930 5,61 7,36 

Tillaga 5 6.464.791 141.148 5,59 7,32 

 

Athyglisvert er að þær tillögur sem skila mestri umferð, tillaga eitt og tillaga fimm eiga það 

sameiginlegt að eiga upphaf við Suðurgötuna. Hönnunarumferð um tillögu eitt og tillögu 

fimm er af þeirri stærðargráðu, ásamt því að hún er staðsett í þéttbýli, að gera má ráð fyrir 

að slík tenging þyrfti að vera af gerðinni 2+2 til þess að uppfylla ýtrustu kröfur um öryggi. 

Niðurstöður þessa verkefnis eru á þá leið að tillaga 5 býður upp á skynsamlegustu tenginguna 

ásamt því að hafa þann möguleika í framtíðinni að tengjast Kópavogi og byggðinni á 

Álftanesi. Tillaga eitt og tillaga fimm teljast því sem fýsilegur kostur og eitthvað sem vert er 

að skoða áfram. 

Stofnkostnaður fyrir tillögurnar fimm er áætlaður á bilinu 3,7 til 11,26 milljarðar króna (tafla 

32).  

Tafla 33. Áætlaður stofnkostnaður. 

 Kostnaður (kr.) 

Tillaga 1 8.050.000.000 

Tillaga 2 3.700.000.000 

Tillaga 3 8.200.000.000 

Tillaga 4  4.450.000.000 

Tillaga 5 11.260.000.000 

Stofnkostnaðurinn er hugsaður sem heildar framkvæmdakostnaður og skiptist annars vegar 

á milli brúarmannvirkis og hins vegar vegagerðar. Kostnaðurinn á þessu stigi er gróflega 

áætlaður og er gert ráð fyrir 30% óvissu. Í þessu verkefni er miðað við frístandandi 

grindarbrú sem spannar allt að 100 metra. Skoða má kennisnið nánar í viðauka C sem og 

forsendur fyrir og sundurliðun frumkostnaðaráætlunar í viðauka D. Þegar allar tillögur eru 

lagðar hlið við hlið og bornar saman má sjá að þær tillögur sem vert er að skoða nánar, út 

frá þessu verkefni eru tillögur eitt og fimm. 

Áhrif á byggðaþróun 

Mikil eftirspurn er eftir íbúðum í nálægð við miðborg Reykjavíkur og vill ungt fólk 

sérstaklega búa á því svæði. Greining á fasteignamarkaðinum sem unnin var af Capacent 

fyrir Reykjavíkurborg árið 2014 sýnir að 56% af þeim sem vilja flytja til Reykjavíkur vilji 

búa í miðborginni eða í vesturbænum (Capacent fyrir Reykjavíkurborg, 2014). Leiða má 
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líkur að því að ef þetta er raunin væri hugsanlegt að lóðarverð á Álftanesi myndi hækka og 

vegtenging myndi leiða af sér aukin tækifæri í uppbyggingu á íbúðarhúsnæði á Álftanesi og 

stuðla frekar að þéttingu byggðar þar sem byggt yrði innan borgarmarka. 

 

Hugsanlegt er að ef Reykjavíkurflugvöllur verður áfram í Vatnsmýrinni að með tengingu 

yfir til Reykjavíkur með tillögu eitt eða fimm, sem yrði óháð hindrunarfleti 

Reykjavíkurflugvallar geti Garðabær nýtt sér það tækifæri og tekið við hluta af þeirri 

íbúðabyggð sem upprunalega var hugsuð í Vatnsmýrinni, með tilheyrandi tekjuaukningu, 

íbúafjölgun og aukinni atvinnustarfsemi í Garðabæ. 

 

Yrði vegtenging að veruleika mætti líka líta svo á að í upphafi verði umferðin mest megins 

gegnumstreymi á milli Reykjavíkur, Hafnarfjarðar og Garðabæjar. Hinsvegar með tíð og 

tíma má hugsa sér að byggðaþróun yrði þannig að fleiri gætu hugsað sér að flytja á Álftanes 

þar sem íbúar myndu sjá hag sinn í að nota vegtenginguna yfir til Reykjavíkur. Töluverðar 

líkur væru því að notkunarmynstrið tæki umtalsverðum breytingum fyrstu árunum eftir 

opnun tengingarinnar. Síðast en ekki síst þá myndi slík tenging sem Skerjafjarðartenging 

styrkja stoðir nú þegar samþykkra aðalskipulagsáætlana á svæðinu, sem miða að þéttingu 

byggðar og markmiða um að halda byggðarmynstri innan við núverandi byggðarmörk 

höfuðborgarsvæðisins. 

 

Hafa ber í huga 

Hafa þarf í huga að niðurstöðurnar eru bornar saman við þá sviðsmynd í svæðisskipulagi 

höfuðborgarsvæðisins sem miðar við lágmarksframkvæmdir og óbreyttar ferðavenjur fram 

til ársins 2040. Ef áætlanir um eflingu almenningssamgangna og almenna vitund um aðra 

samgöngumáta en einkabílinn ganga eftir mætti búast við minni umferð um áætlaðar 

vegtengingar en niðurstöður hér að ofan benda til. Einnig gera niðurstöður ráð fyrir því að 

uppbygging muni eiga sér stað í Vatnsmýrinni á næstu árum með lokun 

Reykjavíkurflugvallar. Hinsvegar má líta til þess að niðurstöður verkefnisins benda klárlega 

til þess að bygging vegtengingar út frá umferðarlegu sjónarmiði sé fýsilegur kostur miðað 

við forsendur verkefnisins og eitthvað sem vert er að skoða nánar. 

Forsendubreytingar í skipulagsmálum geta haft töluverð áhrif á þessar niðurstöður, en þar 

sem áætlað umferðarmagn er töluvert að þá væri áhugavert að skoða hvort álitlegt sé að 

ráðast í gerð 1+1 vegar óháð því hvort Reykjavíkurflugvöllur komi til með að víkja eða ekki. 

Hinsvegar væri varhugavert að fara í of lítið mannvirki þar sem þvera þyrfti Skerjafjörð og 

erfiðara yrði að stækka það síðar meir. 

Aðeins er lagt mat á svokallaða hábrú í þessu verkefni svo þær tillögur og útfærslur sem eru 

lagðar hér fram eru langt í frá þær einu sem hugsast geta. Möguleiki er á því að skoða aðrar 

útfærslur af sömu vegtengingum, eins og fyllingar og eða jarðgöng en það kallar á nýja 

stofnkostnaðaráætlunn þar sem forsendum yrði breitt.  
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Viðauki A - Umferðarspá 2040 

Myndir sem sýna niðurstöðu umferðarspár VSÓ Ráðgjafar fyrir Svæðisskipulag 

höfuðborgarsvæðisins 2015-2040. 

 

Mynd 23. Flæði umferðar árið 2012 miðað við kortlagningu grunnárs. 
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Mynd 24. Mettunarhlutfall umferðarmagns og umferðarrýmdar gatna ársins 2012. 

 

Mynd 25. Umferðarspá fyrir árið 2040 m.v lágmarksframkvæmdir og óbreyttar ferðavenjur. 
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Mynd 26. Umferðarspá fyrir árið 2040 m.v. lágmarksframkvæmdir og breyttar ferðavenjur. 

 

Mynd 27. Umferðarspá fyrir árið 2040 m.v. allar framkvæmdir og óbreyttar ferðavenjur. 
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Mynd 28. Umferðarspá fyrir árið 2040 m.v. allar framkvæmdir og breyttar ferðavenjur. 

 

Mynd 29. Mettunarhlutfall umferðar árið 2040 m.v. lágmarksframkvæmdir og óbreyttar 

ferðavenjur. 
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Mynd 30. Mettunarhlutfall umferðar árið 2040 m.v. lágmarksframkvæmdir og breyttar 

ferðavenjur. 

 

Mynd 31. Mettunarhlutfall umferðar árið 2040 m.v.  allar framkvæmdir og óbreyttar 

ferðavenjur. 
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Mynd 32. Mettunarhlutfall umferðar árið 2040 m.v. allar framkvæmdir og breyttar 

ferðavenjur. 

  



71 

Viðauki B – Umferðarspá 
Skerjafjarðartengingar 2040 

Hér fylgja myndir sem sýna niðurstöðu umferðarspár fyrir allar tillögur verkefnisins. 

Umferðarlíkan var keyrt af VSÓ Ráðgjöf og kort voru unnin af höfundi. 

 

 

 

Mynd 33. Niðurstöður umferðarspár fyrir tillögu 1. 
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Mynd 34. Niðurstöður umferðarspár fyrir tillögu 2. 

 
Mynd 35. Niðurstöður umferðarspár fyrir tillögu 3. 
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Mynd 36. Niðurstöður umferðarspár fyrir tillögu 4 

 

Mynd 37. Niðurstöður umferðarspár fyrir tillögu 5 
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Viðauki C - Hönnun á kennisniði 

Farið var eftir leiðbeiningum vegagerðarinnar um burðarþolshönnun vega og út frá því 

áætluð kennisnið fyrir vegtengingarnar. Kennisniðin eru nauðsynlegur þáttur í því að áætla 

frumkostnaðaráætlun. 
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Skjal þetta er unnið upp úr leiðbeiningum fyrir burðarþolshönnun, sem gefið er út af

 Íslensku Vegagerðinni

Nafn Veghluti

dags

hönnuður

Forsendur
Eining Eining

13637 ökutæki/dag 2 %

9177 ökutæki/dag 20 ár

A22  - 10 tonn

10  % 4 stk

eining

2,5 milljón

D  - 

Efni Þykkt Eining
Álagsdreifi-

stuðull

Ag 70 mm 3

Fk 110 mm 1,35

Efni Þykkt Eining
Burðarþols-

flokkur

Frost-

flokkur

Möl Cu<15 300 mm 3 T1

Þykkt Eining

500 mm

Efni Þykkt Eining
Álagsdreifi-

stuðull

Ab 35 mm 3

Ab 45 mm 3

Kröfur til Bik 54

Reiknað Bik 59,9

samþykkt X

ósamþykkt

Sandur, Cu<10, T1 Möl, sandur eða 

jökulruðningur

Efni

Slitlag

1.lag

2.lag

Fjöldi akreinaHlutfall þungra ökutækja

Ákvörðun á fyllingarefni er tekin útfrá töflu 212.7

Ákvörðun fyrir val á slitlagi er tekin útfrá mynd 212.2

Efra burðarlag

Neðra burðarlag

Styrktarlag

Fylling

Umferðarflokkur er ákvarðaður skv Mynd 212.4 í Leiðbeiningum um burðarþolshönnun frá vegagerðinni

N, fj. ása er jafng. 10t

Umferðarflokkur

Þykkt og gerð burðar- og styrktarlags er fengið út frá töflu 212.5

Vegflokkur Leyfilegur ásþungi

Árleg auknin umferðar

Hönnunartími

ÁDUh

ÁDU við opnun

Hönnun á Kennisniði

Vegtenging yfir skerjafjörð

29.04.2016

Ragnar Steinn Clausen

Tillaga 1



Skjal þetta er unnið upp úr leiðbeiningum fyrir burðarþolshönnun, sem gefið er út af

 Íslensku Vegagerðinni

Nafn Veghluti

dags

hönnuður

Forsendur

Eining Eining

10310 ökutæki/dag 2 %

6938 ökutæki/dag 20 ár

C10  - 10 tonn

10  % 2 stk

eining

2,25 milljón

D  - 

Efni Þykkt Eining
Álagsdreifi-

stuðull

Ag 70 mm 3

Fk 110 mm 1,35

Efni Þykkt Eining
Burðarþols-

flokkur

Frost-

flokkur

Möl Cu<15 300 mm 3 T1

Þykkt Eining

500 mm

Efni Þykkt Eining
Álagsdreifi-

stuðull

Ab 35 mm 3

Ab 45 mm 3

Kröfur til Bik 54

Reiknað Bik 59,9

samþykkt X

ósamþykkt

Slitlag

1.lag

2.lag

Ákvörðun á fyllingarefni er tekin útfrá töflu 212.7

Efni

Fylling Sandur, Cu<10, T1 Möl, sandur eða 

Ákvörðun fyrir val á slitlagi er tekin útfrá mynd 212.2

Þykkt og gerð burðar- og styrktarlags er fengið út frá töflu 212.5

Efra burðarlag

Neðra burðarlag

Styrktarlag

Hlutfall þungra ökutækja Fjöldi akreina

Umferðarflokkur er ákvarðaður skv Mynd 212.4 í Leiðbeiningum um burðarþolshönnun frá vegagerðinni

N, fj. ása er jafng. 10t

Umferðarflokkur

ÁDUh Árleg auknin umferðar

ÁDU við opnun Hönnunartími

Vegflokkur Leyfilegur ásþungi

Vegtenging yfir skerjafjörð Tillaga 2

29.04.2016

Ragnar Steinn Clausen

Hönnun á Kennisniði



Skjal þetta er unnið upp úr leiðbeiningum fyrir burðarþolshönnun, sem gefið er út af

 Íslensku Vegagerðinni

Nafn Veghluti

dags

hönnuður

Forsendur

Eining Eining

12322 ökutæki/dag 2 %

8292 ökutæki/dag 20 ár

A22  - 10 tonn

10  % 4 stk

eining

2,35 milljón

D  - 

Efni Þykkt Eining
Álagsdreifi-

stuðull

Ag 70 mm 3

Fk 110 mm 1,35

Efni Þykkt Eining
Burðarþols-

flokkur

Frost-

flokkur

Möl Cu<15 300 mm 3 T1

Þykkt Eining

500 mm

Efni Þykkt Eining
Álagsdreifi-

stuðull

Ab 35 mm 3

Ab 45 mm 3

Kröfur til Bik 54

Reiknað Bik 59,9

samþykkt X

ósamþykkt

Fylling Sandur, Cu<10, T1 Möl, sandur eða 

Ákvörðun fyrir val á slitlagi er tekin útfrá mynd 212.2

Slitlag

1.lag

2.lag

Efra burðarlag

Neðra burðarlag

Styrktarlag

Ákvörðun á fyllingarefni er tekin útfrá töflu 212.7

Efni

Umferðarflokkur er ákvarðaður skv Mynd 212.4 í Leiðbeiningum um burðarþolshönnun frá vegagerðinni

N, fj. ása er jafng. 10t

Umferðarflokkur

Þykkt og gerð burðar- og styrktarlags er fengið út frá töflu 212.5

ÁDU við opnun Hönnunartími

Vegflokkur Leyfilegur ásþungi

Hlutfall þungra ökutækja Fjöldi akreina

29.04.2016

Ragnar Steinn Clausen

ÁDUh Árleg auknin umferðar

Hönnun á Kennisniði

Vegtenging yfir skerjafjörð Tillaga 3



Skjal þetta er unnið upp úr leiðbeiningum fyrir burðarþolshönnun, sem gefið er út af

 Íslensku Vegagerðinni

Nafn Veghluti

dags

hönnuður

Forsendur

Eining Eining

9410 ökutæki/dag 2 %

6333 ökutæki/dag 20 ár

C10  - 10 tonn

10  % 2 stk

eining

2 milljón

C  - 

Efni Þykkt Eining
Álagsdreifi-

stuðull

Ag 70 mm 3

Fk 100 mm 1,35

Efni Þykkt Eining
Burðarþols-

flokkur

Frost-

flokkur

Möl Cu<15 200 mm 3 T1

Þykkt Eining

500 mm

Efni Þykkt Eining
Álagsdreifi-

stuðull

Ab 35 mm 3

Ab 45 mm 3

Kröfur til Bik 50

Reiknað Bik 58,5

samþykkt X

ósamþykkt

Slitlag

1.lag

2.lag

Ákvörðun á fyllingarefni er tekin útfrá töflu 212.7

Efni

Fylling Sandur, Cu<10, T1 Möl, sandur eða 

Ákvörðun fyrir val á slitlagi er tekin útfrá mynd 212.2

Þykkt og gerð burðar- og styrktarlags er fengið út frá töflu 212.5

Efra burðarlag

Neðra burðarlag

Styrktarlag

Hlutfall þungra ökutækja Fjöldi akreina

Umferðarflokkur er ákvarðaður skv Mynd 212.4 í Leiðbeiningum um burðarþolshönnun frá vegagerðinni

N, fj. ása er jafng. 10t

Umferðarflokkur

ÁDUh Árleg auknin umferðar

ÁDU við opnun Hönnunartími

Vegflokkur Leyfilegur ásþungi

Hönnun á Kennisniði

Vegtenging yfir skerjafjörð Tillaga 4

29.04.2016

Ragnar Steinn Clausen



Skjal þetta er unnið upp úr leiðbeiningum fyrir burðarþolshönnun, sem gefið er út af

 Íslensku Vegagerðinni

Nafn Veghluti

dags

hönnuður

Forsendur

Eining Eining

16299 ökutæki/dag 2 %

10969 ökutæki/dag 20 ár

A22  - 10 tonn

10  % 4 stk

eining

2,5 milljón

D  - 

Efni Þykkt Eining
Álagsdreifi-

stuðull

Ag 70 mm 3

Fk 110 mm 1,35

Efni Þykkt Eining
Burðarþols-

flokkur

Frost-

flokkur

Möl Cu<15 300 mm 3 T1

Þykkt Eining

300 mm

Efni Þykkt Eining
Álagsdreifi-

stuðull

Ab 35 mm 3

Ab 45 mm 3

Kröfur til Bik 54

Reiknað Bik 59,9

samþykkt X

ósamþykkt

Fylling Sandur, Cu<10, T1 Möl, sandur eða 

Ákvörðun fyrir val á slitlagi er tekin útfrá mynd 212.2

Slitlag

1.lag

2.lag

Efra burðarlag

Neðra burðarlag

Styrktarlag

Ákvörðun á fyllingarefni er tekin útfrá töflu 212.7

Efni

Umferðarflokkur er ákvarðaður skv Mynd 212.4 í Leiðbeiningum um burðarþolshönnun frá vegagerðinni

N, fj. ása er jafng. 10t

Umferðarflokkur

Þykkt og gerð burðar- og styrktarlags er fengið út frá töflu 212.5

ÁDU við opnun Hönnunartími

Vegflokkur Leyfilegur ásþungi

Hlutfall þungra ökutækja Fjöldi akreina

29.04.2016

Ragnar Steinn Clausen

ÁDUh Árleg auknin umferðar

Hönnun á Kennisniði

Vegtenging yfir skerjafjörð Tillaga 5
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Viðauki D - Frumkostnaðaráætlun 

Viðauki C útskýrir nánar þær forsendur sem liggja á bakvið frumkostnaðaráætlun, 

1. Gert ráð fyrir 5m meðaldýpi, og 7 metrum á stórflóði 

2. 10 metra þykk setlög (þykkt setlaga í Kópavogshöfn voru mældar 8-12 metrar í 

tengslum við byggingu hennar af Siglingastofnun árið 1996) 

3. Miðað er við 10 metra meðalhæð undir brúargólf á kennisniði, reiknað með 5-20 

metra hæð upp í brúargólf. 20 metra á stuttum kafla til að hleypa skútuumferð undir 

4. Gert er ráð fyrir brúarmannvirki alla leið, ekki fyllingum langt út á fjörðinn. 

5. Valin byggingaraðferð er grindarbrú með haflengd upp á 100 metra. 

6. Millistöplar eru grundaðir niður á fast, gert ráð fyrir 15 metra löngum stöplum 

7. Ekki gert ráð fyrir því að Reykjavíkurflugvöllur sé starfræktur, því þarf ekki að huga 

að hindrunarfleti vegna hæðar brúargólfs. Hinsvegar er tillaga 1 og tillaga 5 óháð 

hindrunarfleti Reykjavíkurflugvallar á flestum stöðum. Því væri vel hægt að hafa 20 

metra fría hæð undir brúargólfi á köflum. 

Sjá má hvernig útreikningar voru útfærðir á næstu síðum. 
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Tillaga 1, Kennisnið A22 

Verkþáttur   Heildarlengd: 4,2 km 

Vegavinna á landi: 2 km     

      

  Ein 

 

Áætla[ 

magn 

 

Ein. 

Verð 

(kr.) 

 

Verð                     

(kr.) 

 
  

1 Gröftur m3 70000 1100 77.000.000 kr. 

2 Malbik 1.lag m2 38000 3000 114.000.000 kr. 

3 Malbik 2.lag m2 38000 2500 95.000.000 kr. 

4 Efra burðarlag m3 2940 4400 12.936.000 kr. 

5 Neðra burðarlag m3 5060 3400 17.204.000 kr. 

6 Styrktarlag m3 16200 3100 50.220.000 kr. 

7 Fylling m3 60000 2200 132.000.000 kr. 

8 Frágangur m3 10000 1500 15.000.000 kr. 

   Samtals á landi 513.360.000 kr. 

      

Brúarmannvirki: 2,2 km     

      

9 Malbik 1.lag m2 41800 3000 125.400.000 kr. 

10 Malbik 2.lag m2 41800 2500 104.500.000 kr. 

10 Steypa í brúardekk m3 59400 57000 3.385.800.000 kr. 

11 Steypa í stöpla m3 1980 54000 106.920.000 kr. 

12 Steypa í sökkla m3 3090 51500 159.135.000 kr. 

13 Járnabinding, brúardekk kg 4455000 345 1.536.975.000 kr. 

14 járnabinding í stöpla kg 148500 365 54.202.500 kr. 

15 járnabinding í sökkla kg 231750 365 84.588.750 kr. 

16 Staurar stk 168 30000 5.040.000 kr. 

17 Annað    0 kr. 

   Brú samtals 5.683.521.250 kr. 

   óvissa 30% 1.859.064.375 kr. 

    Heild 8.055.945.625 kr. 
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Tillaga 2, Kennisnið C10 

Verkþáttur 
    Heildarlengd: 5,6 km 

Vegavinna á landi: 4 km     

  
Ein 

Áætlað 

magn 

Ein. Verð 

(kr.) 

Verð 

(kr.) 

      

1 Gröftur m3 80000 1100 88.000.000 kr. 

2 Malbik 1.lag m2 40000 3000 120.000.000 kr. 

3 Malbik 2.lag m2 40000 2500 100.000.000 kr. 

4 Efra burðarlag m3 3040 4400 13.376.000 kr. 

5 Neðra burðarlag m3 5200 3400 17.680.000 kr. 

6 Styrktarlag m3 154000 3100 477.400.000 kr. 

7 Fylling m3 56000 2200 123.200.000 kr. 

8 Frágangur m3 20000 1500 30.000.000 kr. 

   Samtals á landi 969.656.000 kr. 

      

 Brúarmannvirki: 1,6 km     

      

9 malbik 1.lag m2 16000 3000 48.000.000 kr. 

10 malbik 2.lag m2 16000 2500 40.000.000 kr. 

11 Steypa í brúardekk m3 19200 57000 1.094.400.000 kr. 

12 Steypa í stöpla m3 565 54000 30.510.000 kr. 

13 Steypa í sökkla m3 1176 51500 60.564.000 kr. 

14 Járnabinding, brúardekk kg 1440000 345 496.800.000 kr. 

15 járnabinding í stöpla kg 42375 365 15.466.875 kr. 

16 járnabinding í sökkla kg 88200 365 32.193.000 kr. 

17 Staurar stk 64 750000 48.000.000 kr. 

18 Annað    0 kr. 

   Brú samtals 1.865.933.875 kr. 

   óvissa 30% 850.676.963 kr. 

    Heild 3.686.266.838 kr. 
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Tillaga 3, Kennisnið A22 

Verkþáttur   Heildarlengd: 5,8 km 

Vegavinna á landi: 3,7 km     

      

  Ein 

 

Áætlað 

magn 

 

Ein. Verð 

(kr.) 

 

Verð                     

(kr.) 

 
  

1 Gröftur m3 129500 1100 142.450.000 kr. 

2 Malbik 1.lag m2 70300 3000 210.900.000 kr. 

3 Malbik 2.lag m2 70300 2500 175.750.000 kr. 

4 Efra burðarlag m3 5439 4400 23.931.600 kr. 

5 Neðra burðarlag m3 9361 3400 31.827.400 kr. 

6 Styrktarlag m3 29970 3100 92.907.000 kr. 

7 Fylling m3 111000 2200 244.200.000 kr. 

8 Frágangur m3 18500 1500 27.750.000 kr. 

   Samtals á landi 949.716.000 kr. 

      

 Brúarmannvirki: 2,1 km     

      

9 malbik 1.lag m2 39900 3000 119.700.000 kr. 

10 malbik 2.lag m2 39900 2500 99.750.000 kr. 

11 Steypa í brúardekk m3 56700 57000 3.231.900.000 kr. 

12 Steypa í stöpla m3 1602 54000 86.508.000 kr. 

13 Steypa í sökkla m3 2499 51500 128.698.500 kr. 

14 Járnabinding, brúardekk kg 4252500 345 1.467.112.500 kr. 

15 járnabinding í stöpla kg 120150 365 43.854.750 kr. 

16 járnabinding í sökkla kg 187425 365 68.410.125 kr. 

17 Staurar stk 136 750000 102.000.000 kr. 

18 Annað    0 kr. 

   Brú samtals 5.347.933.875 kr. 

   óvissa 30% 1.889.294.963 kr. 

    Heild 8.186.944.838 kr. 
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Tillaga 4. Kennisnið C10 

Verkþáttur   Heildarlengd: 6,8 km 

Vegavinna á landi: 4,3     

      

  Ein 

 

Áætlað 

 magn 

 

Ein. Verð 

(kr.) 

 

Verð                     

(kr.) 

 
  

1 Gröftur m3 86000 1100 94.600.000 kr. 

2 Malbik 1.lag m2 43000 3000 129.000.000 kr. 

3 Malbik 2.lag m2 43000 2500 107.500.000 kr. 

4 Efra burðarlag m3 3268 4400 14.379.200 kr. 

5 Neðra burðarlag m3 5160 3400 17.544.000 kr. 

6 Styrktarlag m3 10965 3100 33.991.500 kr. 

7 Fylling m3 60200 2200 132.440.000 kr. 

8 Frágangur m3 21500 1500 32.250.000 kr. 

   Samtals á landi 561.704.700 kr. 

      

 Brúarmannvirki: 2,5     

      

9 malbik 1.lag m2 25000 3000 75.000.000 kr. 

10 malbik 2.lag m2 25000 2500 62.500.000 kr. 

11 Steypa í brúardekk m3 30000 57000 1.710.000.000 kr. 

12 Steypa í stöpla m3 672 54000 36.288.000 kr. 

13 Steypa í sökkla m3 1397 51500 71.945.500 kr. 

14 Járnabinding, brúardekk kg 2250000 345 776.250.000 kr. 

15 járnabinding í stöpla kg 50400 365 18.396.000 kr. 

16 járnabinding í sökkla kg 104775 365 38.242.875 kr. 

17 Staurar stk 76 750000 57.000.000 kr. 

18 Annað    0 kr. 

   Brú samtals 2.845.622.375 kr. 

   óvissa 30% 1.022.198.123 kr. 

    Heild 4.429.525.198 kr. 
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Tillaga 5. Kennisnið A22 

Verkþáttur   Heildarlengd: 4,8 km 

Vegavinna á landi: 1,6 km     

      

  Ein 

 

Áætlað 

magn 

 

Ein. Verð 

(kr.) 

 

Verð                     

(kr.) 

 
  

1 Gröftur m3 56000 1100 61.600.000 kr. 

2 Malbik 1.lag m2 30400 3000 91.200.000 kr. 

3 Malbik 2.lag m2 30400 2500 76.000.000 kr. 

4 Efra burðarlag m3 2352 4400 10.348.800 kr. 

5 Neðra burðarlag m3 4048 3400 13.763.200 kr. 

6 Styrktarlag m3 12960 3100 40.176.000 kr. 

7 Fylling m3 48000 2200 105.600.000 kr. 

8 Frágangur m3 8000 1500 12.000.000 kr. 

   Samtals á landi 410.688.000 kr. 

 

      

 Brúarmannvirki: 3,2 km     

      

9 malbik 1.lag m2 60800 3000 182.400.000 kr. 

10 malbik 2.lag m2 60800 2500 152.000.000 kr. 

11 Steypa í brúardekk m3 86400 57000 4.924.800.000 kr. 

12 Steypa í stöpla m3 2827 54000 152.658.000 kr. 

13 Steypa í sökkla m3 4410 51500 227.115.000 kr. 

14 Járnabinding, brúardekk kg 6480000 345 2.235.600.000 kr. 

15 járnabinding í stöpla kg 212025 365 77.389.125 kr. 

16 járnabinding í sökkla kg 330750 365 120.723.750 kr. 

17 Staurar stk 240 750000 180.000.000 kr. 

18 Annað    0 kr. 

   Brú samtals 8.252.685.875 kr. 

   óvissa 30% 2.599.012.163 kr. 

    Heild 11.262.386.038 kr. 

 

 




