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135. löggjafarþing 2007-2008. 
Þskj. 650 - 402. mál.

Umsögn
Tillaga til þingsályktunar
um athugun á hagkvæmni lestarsamgangna 

Inngangur
Innan verkfræðideildar Háskóla íslands hefur verið settur á fót sérfræðingahópur um 
jarðlestasamgöngur, sem kallast Metró-hópurinn.
Metró-hópurinn hefur tekið til umsagnar þingsályktunartillögu um athugun á gagn- 
semi lestarkerfa með það markmið að gera frumkönnun á gerð jarðlestakerfa sem 
valkosti fyrir almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Metró-hópurinn er afar 
fylgjandi fram kominni þingsályktunartillögu en telur að verkefiiið mætti vera 
víðtækara. Verður því í stað beinnar umsagnar um fyrirliggjandi þingsályktunartillögu 
greint frá undirbúningsstarfi og sýn á verkefiiið enda er það mat hópsins að 
hugmyndir hans um lestarsamgöngur við íslenskar aðstæður gangi lengra en gert er 
ráð fyrir í fyrirliggjandi þingsályktunartillögu.

Metró-hópurinn stefiiir að því að á grundvelli frumkönnunar verði hægt að gera 
raunhæfa áætlun til frekari útfærslu og ákvarðanatöku um framkvæmdir.

í Metró-hópnum eru: Birgir Jónsson, dósent, sem kennir m.a. verkfræðilega jarðfræði, 
Bjöm Kristinsson, áður prófessor, rafrnagnsverkfræðingur, Sigurður Erlingsson, 
prófessor, sem kennir jarðtækni, grundun, jarðgangagerð o.fl. og Þorsteinn Þorsteins- 
son, aðjunkt, sem kennir m.a. samgöngufræði og hönnun samgöngumannvirkja.
Hópurinn hefur og margvísleg tengsl við innlendar og erlendar stofiianir á sviði 
samgöngukerfa.

Verkefnið
Hópurinn mun meðal annars kanna:

1. Hagkvæmni metró í víðum skilningi.
2. Línur og staðsetningu metróstöðva.
3. Tengikerfi; skutlur/vagnar.
4. Framkvæmdir - verktækni.
5. Stefiiumörkun og skipulag.

Leitað verður fanga utan hópsins eftir því sem efiii standa til.
Hér í framhaldi verður Qallað um ofangreinda þætti í stuttu máli.
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Um 1. Hagkvœmni og umhverfisþœttir við íslenskar aðstœður.
Rafknúið metrókerfi er umhverfisvænt, dregur úr hávaða og er án svifiyks, tjöru, sóts, 
köfiiunarefiiisoxiða og koldíoxíðs. Kerfið er í samræmi við skuldbindingar íslands í 
loftslagsmálum og stefiiumótun Lýðheilsustofiiunar i lýðheilsumálum. Raforkan til að 
knýja kerfið er að mestu vistvæn og endumýjanleg orkulind.
Kostnað og ábata metró má m.a. meta með hjálp reiknilíkans umferðar á höfuðborgar- 
svæðinu, sem þegar er starfrækt. Fleiri líkön er taki til enn fleiri þátta má þróa til að 
vinna að verkefiiinu eins og Metró-hópurinn hefur hugsað sér það.

Gerð verður könnun á því hvað kynni að sparast ef mislægum gatnamótum er ekki 
ljölgað, færri götur grafiiar niður, sleppt að leggja göng fyrir bíla (Hlíðarfótur, 
Kópavogsgöng o.fl.), fækkun bílastæða og bílastæðahúsa o.s.frv., þ.e. spamaður í 
gatna- og vegagerð.
Rekstur bílaflotans, sem einstaklingar eiga og reka, kostar 150-225 milljarða i rekstri 
á hverju einasta ári. í þeim samanburði verður stofhkostnaður við grunnkerfi metró 
um 40-50 milljarðar, ekki svo hár, í eitt skipti. Rétt eins og litið er á samgöngu- 
mannvirki fyrir bila má líta á stofiikostnað metró sem afskrifaðan kostnað.
í þessu dæmi er reiknað með 200.000 manns á Reykjavíkursvæðinu, 150.000 bílum 
og rekstrarkostnaði hvers þeirra 1,0 -1,5 milljónum á ári (Fél. ísl. bifreiðaeigenda).
Að leggja einum bíl getur jafiigilt um 100.000 kr kauphækkun á mánuði, þar til 
viðbótar kemur lækkun samfélagslegs kostnaðar. Þá má spara í akstri og með notkun 
reiðhjóla til og frá metróstöðvum, þegar viðrar, sem er nýr valkostur.

Um 2. Línur og staðsetning metróstöðva

Staðsetning metróstöðva er stórmál og getur haft afgerandi áhrif á langtímaþróun 
borgarkjama i næsta nágrenni við metróstöð og þar með á lóða- og íbúðaverð. 
Metróstöð verður að velja stað sem næst þéttri byggð, miklum atvinnurekstri, stórum 
stofiiunum, skólum, spítölum o.s.frv.
Landrými fyrir nýja kjamabyggð þarf að vera til staðar og möguleikar á sérhæfingu 
svo sem fyrir stjómsýslu, þjónustustofiianir, alls kyns verslanir o.s.frv. Þegar 
ákvörðun um staðsetningu metróstöðvar liggur fyrir fer það strax að hafa áhrif á lóða- 
og fasteignaverð. Auk íbúðarhúsnæðis, verslana og annars atvinnureksturs má ætla að 
hótel sæki á slíka staði.
Gerð verður gróf áætlun um staðsetningu metró-stöðva og fyrstu drög að leiðakerfi og 
rekstraráætlun.
Ný kjamabyggð, í tengslum við metró, myndi skapa sérhæfða miðkjama. Með mjög 
stuttum ferðatíma milli þessara borgarhluta birtast alveg nýir möguleikar og þairnig er 
þéttingu byggðar náð, fUllkomlega, sem aukagetu. Á útlensku er þetta t.d. nefnt TOD 
(Transport Oriented Design).

Væntanlega þarf að hafa bilageymslur nálægt metróstöðvum til þess að menn geti lagt 
þar og losnað við umferðaöngþveiti á aðalvunferðaæðum. Reiðhjólageymsla gæti 
orðið vinsæl.
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Lauslega áætlað má gera ráð fyrir að fólk sætti sig við að ganga allt að 500 m til 
metróstöðvar eða í um tíu mínútur. Fyrir lengri leiðir má hugsa annan ferðamáta en 
fætur og verður það rakið í næstu grein.

Um 3. Tengikerfi - Skutlur
Þegar staðsetning metróstöðvanna hefur verið ákveðin er hægt að kanna aðflutnings 
kerfi, tengikerfið, þ.e. skutlur eða einhvers konar strætó. Hver er besta leið skutlanna, 
hvar eiga þær að stoppa og hver er tími hringferðanna?
Ætla má að komi metrókerfi þá leggist mikill hluti núverandi strætókerfís af. Til 
athugunar geta verið ýmsir kostir. Hér er því lagt til að komið verði á nýju, einföldu 
kerfi farartækja, sem hafa mjög stuttar akstursleiðir í tengslum við metró; hér nefndar 
skutlur. Þar sem akstursleiðir eru mjög stuttar er hægt með núverandi tækni að taka í 
notkun rafbíla með venjulegum rafgeymum. Þetta er líka vistvæn orkunotkun.

Um 4. Framkvœmdir og verktœkni
Segja má að öll tækni við byggingu metrókerfis sé vel þekkt. Hins vegar eru til ýmsar 
útfærsluleiðir fyrir metrókerfin; misflókin og misdýr. Þetta þarf að meta.

Þá er gerð jarðganga mismunandi og fer eftir aðstæðum, svo sem bergi og jarðvegi; 
eðabortækni, sprengingum ogjafiivel "cut-and-cover"- aðferð.

Berg á höfuðborgarsvæðinu er talið vel þokkalegt til gangagerðar.

Um 5. Æskileg stefnumörkun hins opinbera
Hér er um dýra framkvæmd að ræða sem þarf að hafa skipulagslegan ramma er næði 
til 50- 100 ára. Undirbúning þarf að vanda sérlega vel og samfélagið þarf að fá tíma 
til að laga sig að samþykktu skipulagi og staðarvali metróstöðva.

Vonandi getur forathugun eins og hér er um rætt orðið skref í áttina og leitt til 
nákvæmari áætlanagerðar sem dugar til ákvarðanatöku. Stefiiumörkun um þetta mál 
þarf að vera hafin yfir flokkadrætti og skammtímasjónarmið í stjómmálum.

Samgöngur í Reykjavík
Vegna ríkisdæmis á síðari árum hefiir þróunin orðið sú að einkabíllinn er algengasti 
ferðamátinn, um 730 bílar á hverja 1000 íbúa, sem er heimsmet. Þetta er hinsvegar 
svo dýr lausn að furðu sætir.

Strætisvagnar hafa aldrei náð verulegum vinsældum og nýting greiðandi farþega hefur 
farið dalandi. Farþegafjöldi með almenningsfarartækjum á höfuðborgarsvæðinu varð 
mestur á sjötta áratug síðustu aldar um 15 milljónir farþega á ári en hefur undanfarin 
ár, þrátt fyrir verulega aukinn íbúafjölda, innan við tíu milljónir. Ferðir með strætis- 
vögnum eru innan við 5% af heildarferðafjölda íbúanna á svæðinu.
Notkun reiðhjóla er hér minni en í flestum ef ekki öllum borgum á vesturlöndum. 
Veðurfarið ræður miklu þar um en einnig skortur á góðum hjólastígum.
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Eiginleikar helstu almenningssamgangna
Rekstur Strœtó má bœta en helstu ástœður jyrir takmörkuðum vinsœldum eru:

Víða em alls engin biðskýli; kuldi, rok og rigning.
Biðskýli eru í raun engin skýli; kuldi og rok.
Stijálar ferðir. Oft um 30 mínútur milli ferða.
Ótraustar tímaáætlanir. Hvenær kemur næsti vagn?
Óþægindi í akstri fyrir farþega; ræsing og stöðvun, hliðarskak í beygjum. 
Flókið leiðakerfi.
Bið á skiptistöðvum?

Léttlestir ofanjarðar (og sporvagnar) er annar ferðamáti. Þær eru:
Sporbundnar og því ósveigjanlegar í almennri umferð.
Léttlestir blandast við almenna bílaumferð.
Forgangsljós fyrir lestir tefja aðra umferð.
Óþægindi í akstri fyrir farþega; ræsing og stöðvun.
Mikil slysahætta á gatnamótum.
Stöðvar með kílómetra millibili.
Ferðatíðni? Meðalhraði um 26 km/klst. (M. Benz, Stuttgart).
Þétt net léttlesta innan göngufjarlægðar eða sérstakt tengikefi (strætólegt). 
Kæmu biðskýli? Hvemig yrðu þau?
Bið á skiptistöðvum. Kuldi, rok og rigning?
Umferðatafir vegna veðuröfga; snjóalaga og fárviðris.

Metró er þriðji möguleikinn fyrir almenningssamgöngur. Metró einkennist af:
Metró tekur ekki götupláss.
Ekki þarf að rífa hús.
Engin hávaðamengun til umhverfisins.
Hraðfara, án umferðatafa frá bílaumferð og götuljósum.
Minni óþægindi í akstri fyrir farþega; ræsing og stöðvun.
Mjög stuttur ferðatími.
Bið á metróstöð er í skjóli, inni, með hitun og lýsingu.
Réttar upplýsingar um næstu lest.
E.t.v. kíosk (sjoppa).
Sérstakt tengikerfi.

Til framlengingar á metrókerfinu til fjarlægustu byggða mætti leggja léttlest (eða 
framlengja metró á yfirborði), sem yrði væntanlega ódýrara, og menn sætti sig við 
stijálari ferðir og ókosti kerfisins.
Það verður ekki hjá því komist að játa að einkabíll er afar þægilegur ferðamáti þegar 
ekkert á bjátar. Menn fara í hann utanyfir og nota hann sem bamakerru, ferðatösku og 
samastað ijölskyldunnar.
Billinn er samt ekki ódýr, hann er ákaflega dýr, mengandi og kostnaðurinn fer 
síhækkandi, bæði í kaupum og rekstri eins og tæpt var á hér að framan.
Bílastæði eru afar dýr og oft vandfundin nálægt áfangastað hvort heldur það er við 
vinnustað (langtímastæði) eða annan erindisrekstur. Stöðugjöld eru há og nú þeim er 
beitt viðar en áður.
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Ef bjóða á annan kost en notkun bíls þarf hann að fela í sér eitthvað sem er áhugavert, 
þægilegt og sparar fé og tíma. Metró kemst næst þessum markmiðum.
Léttlest býður nokkra kosti en harla lítið umfram strætó. Hún yrði væntanlega eitthvað 
ódýrari en metró. Ef hún hins vegar slær ekki í gegn er þetta allt glatað fé, einskis nýtt 
og búið að skemma gatnakerfi borgarinnar til framtíðar.
Metró er það eina sem lítur út fyrir að vera vit í og því ber að kanna þann kost til 
þrautar miðað við íslenskar aðstæður og sérkenni.

Fjármögnun og framkvæmd
Fjármögnun

Leitað hefur verið eftir styrk til þessa verkefhis til Umhverfis- og orkurannsóknasjóðs 
Orkuveitu Reykjavíkur, kr. 2.900.000, og til Orkusjóðs Orkustofnunar, kr 2.500.000. 
Samtals kr. 5.400.000. Umsóknimar em ennþá í skoðun en svör hafa ekki borist.
Þetta er ekki há upphæð og takmarkar það vemlega hve ítarlega er unnt að vinna 
verkið og leita til sérfræðinga utan hópsins.
Framkvœmd

Fram til þessa hefur málið verið lítillega kynnt í blöðum og á Stöð 2. Auk þess mun 
málið kynnt samgönguráðuneyti, borgarstjóm Reykjavíkur og öðrum bæjarstjómum á 
höfuðborgarsvæðinu og leitað eftir velvilja þeirra og vonast eftir nokkuni samvinnu.
Metró-hópur verkfræðideildar HÍ mun að sjálfsögðu koma að þessu verki bæði 
fræðilega og frá hagnýtu sjónarmiði. í athugun er að fá einhveija MS-stúdenta til að 
taka upp könnun á völdum þáttum þessa máls.
Samgönguráðuneyti

í framhaldi af ályktun Alþingis að fela samgönguráðherra að láta kanna hagkvæmni 
lestarsamgangna milli Keflavíkurflugvallar og Reykjavík annars vegar og 
léttlestakerfis innan höfuðborgarsvæðisins hins vegar viljum við benda á að heppilegt 
getur verið að útvíkka verkefnið þannig að það fjalli einnig um metró-lestir.
Metró-hópurinn er reiðubúinn að taka upp samvinnu við ráðuneytið að vinna að þessu 
máli enda er ljóst að ráðuneytið þarf að kosta allmiklu fé til. í slíkri samvinnu væri 
einnig unnt að vinna með verkfræðistofu sem býr yfir góðri þekkingu á þessu sviði.

Reykjavik, 2. maí 2008 

Metró-hópur verkfræðideiidar HÍ

Birgir Jónsson Bjöm Kristinsson

Sigurður Erlingsson Þorsteinn Þorsteinsson


