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INNGANGUR

o Samstarfshópur um bættar samgöngur í Vatnsmýri var settur á laggirnar 

haustið 2017. Verkefni hans var að skilgreina sameiginleg úrlausnarefni 

tengd samgöngum við þrjá stærstu vinnustaðina í Vatnsmýrinni (HÍ, HR, LSH) 

og koma með tillögur að úrbótum. 

o Hópinn skipa:

• HÍ/Vísindagörðum: Sigríður Sigurðardóttir, Eiríkur Hilmarsson.

• HR: Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir.

• LSH: Benedikt Olgeirsson, Hulda Steingrímsdóttir.

• RVK: Þorsteinn R. Hermannsson, Óli Örn Eiríksson, Lilja S. Harðardóttir.

o VSÓ vann bakgrunnsskýrslu fyrir hópinn um stöðu og þróun samgangna og 

uppbyggingar í Vatnsmýrinni. 

Í skýrslunni er einnig greint frá aðgerðum sem geta stuðlað að bættum 

samgöngum í Vatnsmýri.

o Tillögur samstarfshópsins eru aðgreindar á eftirfarandi hátt:

• Tillögur er snerta samgönguinnviði

• Tillögur er snerta samgönguaðgerðir



UPPBYGGING
Fyrirhuguð uppbygging til ársins 2025 á vegum HÍ, HR og LSH



VÖXTUR Í SAMGÖNGUM

o Með uppbyggingu á Vatnsmýrarsvæðinu á næstu árum fjölgar þeim sem þar 

starfa og búa með tilheyrandi vexti í samgöngum. 

Ferðum fólks að/frá Vatnsmýri og innan hennar mun fjölga mikið.

o Gróflega má áætla að ferðir (allir ferðamátar) sem myndast á Vatnsmýrarsvæðinu í 

dag séu um 24 þús. á hefðbundnum virkum degi. 

Með fyrirhugaðri fjölgun starfa og íbúa má áætla að ferðafjöldinn verði orðinn um 

45 þús. á sólarhring árið 2025. 

o Samgönguyfirvöld (ríki, borg og aðliggjandi sveitarfélög) og lykilaðilar á 

Vatnsmýrarsvæðinu standa frammi fyrir þeirri sameiginlegu áskorun að mæta 

fyrirsjáanlegum vexti í samgöngum á skilvirkan, hagkvæman og vistvænan hátt.

o Vextinum þarf að mæta með uppbyggingu og stuðningi við fjölbreytta ferðamáta 

og gera þarf ráð fyrir að allir ferðamátar geti vaxið frá því sem nú er.

o Farþegafjöldi í almenningssamgöngum að og frá svæðinu getur tvö- til þrefaldast 

til ársins 2025 og því þarf að bregðast við með innviðafjárfestingum og ekki síður 

aukinni þjónustu.

Ferðamátaval 2030 m.v. 

markmið um breyttar 

ferðavenjur í Aðalskipulagi 

Reykjavíkur. 



TILLÖGUR SAMSTARFSHÓPS

SAMGÖNGUINNVIÐIR

Bílaumferð

o Stærri gatnaframkvæmdir

• Hafin verði markviss greiningar- og undirbúningsvinna til hægt 

verði að hefja byggingu vegstokks á Miklubraut frá Snorrabraut og 

austur fyrir Kringlu fyrir árið 2025.

• Samhliða verði unnin greining á kostnaði og ábata 

Öskjuhlíðarganga og undirbúningi haldið áfram. 

o Umferðarstýringar og minni framkvæmdir til að bæta umferðarflæði

• Lokið verði sem fyrst við úrbætur á umferðarljósastýringum á 

Bústaðavegi og Miklubraut.

• Lokið verði við smærri verkefni sem bæta umferðarflæði á 

meginæðum að/frá Vatnsmýri fyrir árið 2020. T.d. viðbótarakrein af 

Bústaðarvegi á Kringlumýrarbraut sem nú er til skoðunar.



TILLÖGUR SAMSTARFSHÓPS

SAMGÖNGUINNVIÐIR

Almenningssamgöngur, gangandi og hjólandi

o Almenningssamgöngur: Sérrými og betri biðstöðvar

• Hraðað verði undirbúningi og uppbyggingu sérreina og forgangs á 

umferðarljósum að og frá Vatnsmýri ásamt uppbyggingu betri biðstöðva í 

samræmi við áætlanir um hágæðakerfi almenningssamgangna.

• Áhersla verði lögð á uppbyggingu brúar milli Vatnsmýrar og Kársness og 

sérreina fyrir almenningssamgöngur við suðurenda flugvallar.

Byggðar verði sérreinar fyrir almenningssamgöngur milli brúarinnar og 

Hringbrautar og úrbætur gerðar á leiðakerfi til að bæta þjónustu við HR.

o Gangandi og hjólandi: Stígagerð og aðstaða á leiðarenda

• Áframhaldandi uppbygging hjólastíga í nýrri og eldri byggð og tilheyrandi 

stígagerð vegna brúar milli Vatnsmýrar og Kársness. 

• Vinnustaðir í Vatnsmýri tryggi aðstöðu með hjólastæðum, hjólageymslum, 

búnings- og sturtuaðstöðu fyrir starfsfólk og nemendur.



TILLÖGUR SAMSTARFSHÓPS

SAMGÖNGUAÐGERÐIR

Samnýting

o Deilibílar og deilihjól

• Aðstaða fyrir deilibílaleigur og deilihjólaeigur verði í boði við HÍ, HR og 

LSH sem geri samninga um afsláttarkjör og hvetji með reglulegum 

hætti starfsmenn og nemendur til að nýta sér deilisamgöngur. 

• Skoðað verði hvort vinnustaðirnir geti í sameiningu farið af stað með 

tilraunaverkefni með útlán á rafhjólum til starfsmanna/nemenda.

o Samflot

• Komið verði á einföldum og skilvirkum leiðum fyrir starfsfólk og 

nemendur til að sameinast í einkabíla á ferð í og úr Vatnsmýri. 

• Við vinnustaðina fái vel nýttir einkabílar forgang í vel staðsett 

bílastæði.

• Samflotsfyrirkomulag fyrir svæðið verði innleitt eins hratt og hægt er 

og komið í notkun fyrir lok árs 2019.



TILLÖGUR SAMSTARFSHÓPS

SAMGÖNGUAÐGERÐIR

Kynningarmál og samgöngusamningar

o Samgöngusamningar

• Vinnustaðirnir haldi áfram að bjóða starfsfólki upp á samgöngusamninga 

og veki reglulega athygli starfsmanna á þeim. 

• Gert verði átak í kynningu á kostum samgöngusamninga fyrir starfsfólki

sumar/haust 2018.

o Kynningarmál

• Unnið verði kynningarefni þar sem vakin er athygli á því hvaða valkostir 

eru í boði í samgöngum að/frá Vatnsmýri, t.d. kort af:

• Göngu- og hjólaleiðum og hjólastæðum

• 10 og 15 mín-vegalengd gangandi og hjólandi frá Vatnsmýrinni

• Strætisvagnaleiðum og stoppistöðvum með upplýsingum um tíðni og 

ferðatíma.

• Veittar verði upplýsingar um ábata einstaklingsins og samfélagsins af 

notkun virkra samgöngumáta (peningar, lýðheilsa, umhverfið).



TILLÖGUR SAMSTARFSHÓPS

SAMGÖNGUAÐGERÐIR

Strætókort og bílastæðastýring

o Nema- og starfsmannakort í almenningssamgöngur

• Unnin verði greining á kostnaði og ábata þess að niðurgreiða 

tímabilakort í almenningssamgöngur fyrir nemendur og 

starfsmenn í Vatnsmýrinni með fjárhagsstuðningi borgarinnar 

og stuðningsaðgerðum vinnustaðanna þriggja.

• Samhliða niðurgreiðslu yrði tekin upp stýring á nýtingu 

bílastæða.

• Greining á kostnaði og ávinningi ásamt tillögu að útfærslu og 

innleiðingu liggi fyrir í árslok 2018.

o Fleytitíð

• Frumgreining á því að breyta skipulagi vinnutíma og kennslu 

til að flytja umferð af háannatíma á aðra tíma bendir til að 

vanda þurfi til verka ef það á að skila umtalsverðum árangri. 

• Unnin verði nánari greining ásamt tillögum að útfærslu sem 

liggi fyrir á fyrrihluta árs 2019.



TILLÖGUR SAMSTARFSHÓPS

ÁFRAMHALDANDI SAMSTARF UM

BÆTTAR SAMGÖNGUR Í VATNSMÝRINNI

o Samstarfshópurinn starfi áfram, geri nákvæmari tímasettar 

aðgerðaáætlanir og fylgi tillögunum eftir með yfirferð og fundum 

ársfjórðungslega eða oftar.

o Aðgerðum verði fylgt eftir með reglulegum mælingum og könnunum.

o Fulltrúum fleiri aðila á svæðinu verði boðin þátttaka.



Tillögur samstarfshóps um bættar samgöngur í Vatnsmýrinni

Áætlaður tímarammi Undirbúningsvinna Framkvæmd Verklok
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Öskjuhlíðargöng: Greining og undirbúningur

S A M G Ö N G U I N N V I Ð I R 

Miklabraut í stokk: Greining og undirbúningur

Umferðarljósastýringar: Úrbætur á Bústaðavegi og Miklubraut

Hjóla- og göngustígar: Uppbygging í nýrri og eldri byggð

Áætluð tímalína á innviðaverkefnum

Bætt umferðarflæði: Smærri verkefni á stofnvegakerfinu 

Almenningssamgöngur: Sérreinar, forgangur á umferðarljósum og betri biðstöðvar

Fossvogsbrú milli Vatnsmýrar og Kársness
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Tillögur samstarfshóps um bættar samgöngur í Vatnsmýrinni 

Áætlaður tímarammi Undirbúningsvinna Framkvæmd Verklok

Áætluð tímalína á samgönguaðgerðum
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Tilraunaverkefni með útlán á rafhjólum til starfsmanna/nemenda

Áframhaldandi samstarf um bættar samgöngur í Vatnsmýri

S A M G Ö N G U A Ð G E R Ð I R

Deilibílar og deilihjól verði í boði við vinnustaðina

Fleytitíð: Nánari greining og tillaga að útfærslu

Kynningarefni: Kort o.fl. - Kynningarátak reglulega í framhaldi

Nema- og starfsmannakort: Kostnaðar- og ábatagreining, tillaga að útfærslu og innleiðingu

Samflot: Fyrirkomulag innleitt og kynnt sérstaklega fyrir nemendum og starfsfólki

Samgöngusamningar: Vinnustaðir veki reglulega athygli starfsmanna og nemenda á þeim



o Með fyrirhugaðri uppbyggingu á Vatnsmýrarsvæðinu á næstu árum fjölgar þeim sem þar starfa og búa með 

tilheyrandi vexti í samgöngum. 

o Samgönguyfirvöld (ríki, borg og aðliggjandi sveitarfélög) og lykilaðilar á Vatnsmýrarsvæðinu standa frammi 

fyrir þeirri sameiginlegu áskorun að mæta fyrirsjáanlegum vexti í samgöngum á skilvirkan, hagkvæman og 

vistvænan hátt. 

o Ljóst er að til þess þarf margþættar innviðafjárfestingar og samgönguaðgerðir. Mikilvægt er að stigin verði 

stór, markviss og samræmd skref í bættum samgöngum að og frá Vatnsmýrarsvæðinu og innan þess. 

o Gera þarf ráð fyrir að allir ferðamátar geti vaxið frá því sem nú er. 

o Mikilvægt er að saman fari fjárfestingar í samgönguinnviðum og þróun á þjónustu sem stuðlar að breyttri 

ferðahegðun.

TILLÖGUR SAMSTARFSHÓPS

AÐ LOKUM


