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„Samgöngu- og þróunarás er hryggjarstykkið í 

Höfuðborgarsvæðinu 2040 og verður langtíma 

verkefni á samstarfsvettvangi sveitarfélaganna 

í útfærslu og þróun.“

„Samgöngu- og þróunarásinn mun tengja 

sveitarfélögin saman og liggja um kjarna 

þeirra.“

„Við ákvörðun um legu hágæða 

almenningssamgangna – Borgarlínu – mótast 

samgöngu- og þróunarás endanlega. 

Mikilvægt er að uppbygging Borgarlínu verði 

samhliða þéttingu núverandi byggðar “

Samgöngu- og þróunarás 
Borgarlína



A. Upphafsfasi – stefnumótun og undirbúningur.

Nýtt svæðisskipulag

B. Gróf vinsun – mótun heildarkerfis.

Lega í SSK og ASK eftir atvikum

C. Undirbúningur 1. áfanga.

Fjármögnun

D.  Framkvæmdamat og

deiliskipulagsgerð

E.  Hönnun og 

framkvæmdir



Vöxtur er verðugt viðfangsefni. Til að vel lukkist þarf að 

samþætta skipulag samgangna og byggðamynsturs.

Auknar fjárfestingar í samgöngum fylgja vexti.
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2040 76% → 58 % 4% → 12% 20% → 30%
2030 64 % 9% 27%
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Ný umferðarspá 2030



► Uppbyggingu skal beint á þróunarsvæði Borgarlínu. 

► Samgöngumiðað skipulag. 

► Blöndun íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. 

► Fjölbreyttur húsnæðiskostur. 

► Gæði hins byggða umhverfis. 

► Kröfur um bíla- og hjólastæði. 



Fólksfjöldi er forsenda massaflutninga

Aðalskipulag:

• Viðmið um lágmarks svæðisnýtingu

• Tekið tillit til sérkenna

Mismundandi þéttleiki:

1. Landskjarnar og mikilvægar tengistöðvar

2. Svæðiskjarni

3. Stórir miðbæir, bæjarkjarnar

4. Litlir miðbæir, bæjarkjarnar,  jaðrar  

Stefna um þéttleika byggðar





Samgöngumiðuð byggðaþróun

2.1.2 Svæðisskipulagsnefnd setur fram samræmdar 

leiðbeiningar um samgöngumiðaða byggðaþróun 

sem hafa á til viðmiðunar í miðkjörnum og á völdum 

svæðum. Þar verða m.a. sett fram viðmið um 

þéttleika byggðar, aðgengi að 

almenningssamgöngum og bílastæðafjölda og aðrar 

aðgerðir sem ýta undir vistvænar samgöngur.



5.1.1 Svæðisskipulagsnefnd mótar leiðbeiningar 
um ákjósanlegar útfærslur byggðarmynsturs 
sem stuðli að gæðum byggðar og sjálfstæðum 
hverfiseiningum.

Gæði hins byggða umhverfis

5.1.6 Skipulagsstofnun aðstoði við mótun 
leiðbeininga um útfærslur og viðmið sjálfstæðra 
hverfiseininga.

5.1.4 Við útfærslu markmiðs 5.1 verða sveitarfélög að 

gæta að verndun byggingararfs og umhverfis. Metið 

verði hvort fyrirhuguð byggð kalli á húsakönnun 

og/eða umhverfisgreiningu. Sérstök áhersla verði 

lögð á vel heppnaðar útfærslur við þéttingu eldri 

byggðar.



11.2 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum veittur aðgangur að öruggum, aðgengilegum og 

sjálfbærum flutningakerfum á viðráðanlegu verði og öryggi á vegum bætt, einkum með 

auknum almenningssamgöngum, þar sem sérstök áhersla verði lögð á þarfir þeirra sem eru 

í viðkvæmri stöðu, kvenna, barna, fatlaðs fólks og eldra fólks.





Endurkoma hins sjálfbæra þorps


