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Varðar: Samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu - Áherslur SSH vegna samgönguáætlunar 2019 - 
2023 og fjárveitinga í fjárlögum fyrir árið 2019.

Stjórn samtaka sveitarfélaga höfuðborgarsvæðinu vill með bréfi þessu koma eftirfarandi áherslum til skila til 
fjárlaganefndar Alþingis.

Fyrir liggjur yfirgripsmikil greining og tillögur sameiginlegs samstarfshóps samgönguráðuneytis, vegagerðarinnar 
og SSH um nauðsynlegar aðgerðir og úrbætur í samgöngumálum höfuðborgarsvæðisins til ársins 2030. Þessar 
tillögur voru kynntar samgönguráðherra í byrjun þessa árs. Nú stendur yfir vinna verkefnahóps ofangreindra aðila 
við mótun tillagna um forgangsröðun þeirra verkefna sem greiningin og tillögurnar leiddu af sér.

Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar er ákvæði um viðræður við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu um 
aðkomu ríksins að eflingu almenningssamgangna og uppbyggingu Borgarlínu. Á grundvelli þess var gengið frá 
sameiginlegri viljayfirlýsingu aðila í septembermánuði sl. um frekari úrvinnslu á ofangreindum tillögum 
samstarfshópsins, m.a. með skilgreiningu á áfangaskiptingu og forgangsröðun nauðsynlegra framkvæmda. Sú 
vinna stendur nú yfir og er niðurstöðu að vænta á næstu 3 -  4 vikum.

Tillögur hópsins lúta að tveimur meginþáttum, annars vegar nauðsynlegum aðgerðum til að efla og styrkja 
stofnbrautakerfi höfuðborgarsvæðisins til að leysa úr núverandi umferðarvanda og tryggja flutningsgetu kerfisins 
í ljósi vaxandi byggðar og flutninga innan svæðisins. Hins vegar nauðsynlegra aðgerða til eflingar á 
almenningssamgöngum og breytinga á ferðavenjum innan höfuðborgarsvæðisins. Þessi tveir þættir eru 
samtvinnaðir í þeirri heildarlausn sem stefnt er að með þeim aðgerðum sem tillögur samstarfshópsins fela í sér.

Fyrirliggjandi áætlanir sem byggja á ofangreindu gera ráð fyrir að fram til ársins 2030 þurfi að fjárfesta fyrir um 
83 -  85 milljarða króna. Þar af eru nauðsynlegar aðgerðir til endurbóta og styrkingar á stofnleiðum metnar á um 
43 milljarða króna. Nauðsynlegar aðgerðir til eflingar almenningssamganga ( nýtt hágæða 
almenningssamgagnakerfis, i.e “Borgarlína” ) eru metnar á um 44 milljarða. Að auki er þörf á um 3 milljörðum 
króna til nauðsynlegrar eflingar á hjólastígum.

Í fyrirliggjandi samgönguáætlun til næstu 15 ára er gert ráð fyrir flestum þeim stofnverkefnum sem 
samstarfshópurinn telur nauðsynleg, en meginþungi þeirra verkefna er þó á síðari hluta tímabilsins. Hins vegar 
verður ekki séð að í samgönguáætluninni sé gert ráð fyrir fjármagni til undirbúnings né nauðsynlegra framkvæmda 
sem lúta að eflingu almenningssamgangna og uppbyggingar hágæða almenningssamgangakerfis. Sú framkvæmd, 
sem m.a. og ekki síst felur í sér að skapa sérrými fyrir akstur almenningsvagna er forsenda þess að markmið 
svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins um hagkvæma uppbyggingu og hlutfallslega minnkun umferðar nái fram 
að ganga.
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Vegna yfirstandandi vinnu fjárlaganefndar við endanlega mótun fjárlaga og samgönguáætlunar 2019 - 2023 kallar 
stjórn SSH eftir því að gert verði ráð fyrir fjármagni til að mæta hlutdeild ríkisins í ofangreindum 
samstarfsverkefnum vegna samgöngumála á höfuðborgarsvæðinu.

Að öðru leyti er vísað til meðfylgjandi gagna.

Tekið skal fram, að erindi þetta á einvörðungu við fjármögnun þeirra verkefna sem lúta að þeim tillögum sem 
verið er að útfæra á grundvelli samstarfs SRN, vegagerðarinnar og SSH sbr. meðfylgjandi skýrslu frá febrúar 
2018. Einstök aðildarsveitarfélög SSH munu væntanlega leggja sín erindi inn til nefndarinnar með þeim 
staðbundnu áherslum sem þau telja tilefni til.
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Meðfylgjandi
a) Vilj ayfirlýsing frá september 2018
b) Niðurstöður samstarfshóps /stýrihóps SRN, vegagerðarinnar og SSH frá feb/mars 2018
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