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Reykjavík, 7. janúar 2016  

USK2013100116  
   

5.2  
  

 
Á fundi borgarstjórnar dags. 15. okt. 2013 var lögð fram svohljóðandi tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 

um viðræður við ríkið um framtíð Sundabrautar;  
 
Borgarstjórn samþykkir að óska eftir viðræðum við ríkið um framtíð Sundabrautar og/eða Sundagangna. 

Markmið viðræðnanna verði að kostnaðargreina verkefnið, vinna arðsemismat, finna leiðir til fjármögnunar, 

gera áfangaskiptingu og tímasetja framkvæmdina. Arðsemismat taki tillit til þess að með Sundabraut fæst 

tenging við stór svæði innan borgarmarkanna, sem verið er að nýta (Geldinganes og Álfsnes) og sem verða 

þróunarsvæði til uppbyggingar með vegtengingu við önnur svæði borgarinnar.  
 
Á fundi  þann 6. janúar 2016 vísaði umhverfis- og skipulagsráð  erindinu til umhverfis- og skipulagssviðs, 

samgöngur.    
 
Umsögn;  
Fyrir hrun árið 2008 var umhverfismat á leiðinni í heild langt komið. Áður hafði farið fram umhverfismat á 

fyrsta áfanga hvað varðaði leiðir I, sem er á aðalskipulagi og leið III sem liggur frá Kleppsmýrarvegi um 

Elliðaárvog.  
Síðan hefur verkefnið verið lagt til hliðar. Hér á eftir er farið yfir það sem gerst hefur í málinu frá þeim tíma.  
 
Aðalskipulag Reykjavíkur  2010-2030  
 
Aðalskipulag Reykjavíkur hefur verið endurskoðað. Markmið skipulagsins er að stuðla að eins skilvirkum og 

öruggum samgöngum og kostur er án umfangsmikilla gatnaframkvæmda. Í aðalskipulaginu er þó gert ráð fyrir 

að hægt sé að ráðast í gerð Sundabrautar og Öskjuhlíðarganga á skipulagstímabilinu.  
 
Lega Sundabrautar og gatnaskipulag tengt henni er sýnt að mestu óbreytt frá AR2001–2024, þ.e. lega 

Sundabrautar skal vera samkvæmt leið I, en leið III svokölluð, innri leið um Elliðaárvog, er hafnað. Vegna 

óvissu um tímasetningu framkvæmda hefur ekki verið unnið í því að fá endanlega niðurstöðu um legu og 

útfærslu brautarinnar og um umhverfisáhrif mismunandi valkosta (sbr. tillögu um Sundagöng). Í skipulaginu eru 

þó lagðar til ákveðnar breytingar sem tengjast Sundabrautinni og umhverfisáhrifum sem hún gæti valdið. Lagt er 

til að mislæg gatnamót á Sæbraut verði felld út en í stað þeirra komi afkastamikil ljósastýrð gatnamót. Slík lausn 

drægi ekki einvörðungu úr framkvæmdakostnaði heldur gæti verið mun ásættanlegri fyrir umhverfisáhrif á 

aðliggjandi byggð. Ennfremur er Hallsvegur skalaður niður þar sem hann mætir hugsanlegri Sundabraut og 

verður tengibraut í stað stofnbrautar. Að öðru leyti er gatnaskipulag Sundabrautar sýnt óbreytt frá AR2001- 

2024, m.a. varðandi fjölda og staðsetningu mislægra gatnamóta á norðursvæðum brautarinnar. Heildarskipulag  
Sundabrautar verður tekið til endurskoðunar þegar fyrir liggja áform um framkvæmdatíma brautarinnar.m  
 



Samningur um frestun stórra framkvæmda  
 
Þann 7 maí 2012 var gerður 10 ára samningur milli Vegagerðarinnar fyrir hönd innanríkis- og 

fjármálaráðuneytisins og sveitarfélaganna á Höfuðborgarsvæðinu um frestun stórra framkvæmda á 

Höfuðborgarsvæðinu, þar með talin Sundabraut.  
 
Meginmarkmið og tilgangur samningsins er eftirfarandi;  
 
·        Að tvöfalda a.m.k. hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum sem farnar eru á höfuðborgarsvæðinu á 

samningstímanum.  
·        Að vinna að lækkun á samgöngukostnaði heimila og samfélagsins vegna umferðar og umferðarslysa  
·        Að stuðla að auknu umferðaröryggi  
·        Að stuðla að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda frá landsamgöngum í samræmi við aðgerðaráætlun 

íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum.  
·        Að skapa forsendur til frestunar á stórum framkvæmdum í samgöngumannvirkjum með öflugri 

almenningssamgöngum, sem dragi úr vexti bílaumferðar á stofnbrautarkerfinu á annatímum.  
 
Á fjárlögum ríkisins 2016 eru 988 mkr. vegna samkomulagsins.  
 
Skýrsla um aðkomu einkaaðila að samgönguverkefnum  
 
Í mars 2015 kom út skýrsla á vegum innanríkisráðuneytis um aðkomu einkaaðila að samgönguverkefnum. Þar 

var Sundabraut tekin til sérstakrar skoðunar.  
Í skýrslunni kemur fram að með breyttum ferðavenjum, aukinni hlutdeild almenningssamgangna og virkra 

samgangna bendir umferðarspá til að umferð um fyrsta áfanga Sundabrautar verði 23 þúsund bílar/sólarhring 

árið 2030.  
 Umferðarspár svæðisskipulags 2001-2024 gerðu ráð fyrir 53 þúsund bíla/sólarhring.  
 
Byggð í Gufunesi og Geldinganesi sem ráðgerð var áratug fyrr er ekki lengur á skipulagi og atvinnusvæði í 

borginni eru færð frá fyrri skipulagsáætlunum. Áherslur í skipulagsmálum hafa breyst.  
   
Starfshópurinn lét framkvæma frumgreiningu á fýsileika þess fyrir einkaaðila að byggja, viðhalda og reka 

Sundabraut miðað við fyrirliggjandi gögn frá Vegagerðinni. Niðurstöður þeirrar greiningar benda til að ef 

Sundabraut er skoðuð sem heildstæð framkvæmd sé mögulega hægt að fjármagna brautina að fullu með 

veggjöldum. Sé hins vegar eingöngu ráðist í byggingu fyrsta áfanga má ætla að líklegt sé að hið opinbera þurfi 

að koma til móts við einkaaðila með fjárframlagi.  
Umfang þeirrar vinnu rúmaði ekki nákvæma greiningu á umferðarmynstri, kostnaðarliðum og greiðsluvilja, sem 

nauðsynlegt er að gera til að geta sagt með vissu hvort Sundabraut sé fýsileg í einkaframkvæmd. Niðurstöður 

frumgreiningar gefa því aðeins hugmynd um hversu raunhæft það er að einkaaðilar byggi og reki Sundabraut. 

Auk þess þarf að endurmeta þjóðhagsleg áhrif framkvæmdarinnar miðað við nýjar forsendur um umferð og 

fjármögnunarleiðir. Í skýrslunni er ekkert fjallað um kostnað við Sundabraut.  
 
Ekki hefur orðið framhald á skoðun á Sundabraut. Segja má að breyttar áherslur í skipulagsmálum hafi frestað 

byggingu Sundabrautar.  
 
Niðurstaða  
 
Sundabraut hefur frestast, spurning hve lengi.  Minni á að Sundabraut á leið I krefst aðkomu Faxaflóahafna ekki 

síður en ríkisins og undirbúningur undir umdeilt mannvirki tekur langan tíma.  
Vísa áskorun um viðræður við ríkið til nánari umfjöllunar borgarráðs.  
    

 

 

___________________________ 

Ólafur Bjarnason  

samgöngustjóri  


