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Kársnes

Almennt um legginn
Á Kársnesi eru bæði gróin hverfi með fallegt heildar
yfirbragð og skemmtileg ný hverfi í uppbyggingu að
ónefndu fallegu útivistarsvæði sem umlykur nesið. Með
tilkomu brúar yfir Fossvoginn verður Kársnesið einnig
ný tenging við Reykjavík fyrir vistvæna ferðamáta.
Frá Fossvogsbrúnni mun Borgarlínan fylgja Bakka
braut að Borgarholtsbraut og þaðan framhjá Sundlaug
Kópavogs og menningarhúsunum við Hamraborg.
Talsverðar breytingar verða á göturýminu og samgöngu
skipulagi á Kársnesi þar sem gangandi og hjólandi veg
farendur og Borgarlínan verða sett í forgang.
Leggur Borgarlínunnar um Kársnesið er 2,5 km
að lengd og verður rúmur helmingur í sérrými. Þar eru
lagðar til fjórar stöðvar, við Bakkabraut, sem verður
ákveðinn miðjupunktur á hafnarsvæðinu, við Stelluróló,
Sundlaug Kópavogs og Hamraborg.
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6.1 Kennitölur
Kennitölur
Lengd			

2.500 m

Breidd göturýmis
Bakkabraut		
Borgarholtsbraut vestur
Borgarholtsbraut austur

16,7 – 25,0 m
13,7 – 18,4 m
25,4 – 30,4 m

Borgarlínubrautir og -reinar
Breidd borgarlínureina
Breidd borgarlínubrauta
Lengd borgarlínureina		
Lengd borgarlínubrauta
Borgarlínan í blandaðri umferð

3,25 – 3,5 m
6,5–7,0 m
1.200 m
1.000 m
300 m

Stígar og götur
Breidd göngustíga		
Breidd hjólastíga		
Breidd sameiginlegra stíga
Breidd akreina bílaumferðar

2,0 – 3,0 m
2,2 – 3,0 m
2,5 – 4,2 m
3,25 – 3,75 m

Borgarlínugötur og -stöðvar
Mesti langhalli		
8% / 80 ‰
Fjöldi stöðva		
4
11
Fjöldi gatnamóta		
Áætlaður umferðarhraði  	
30 km / klst.
Breytingar á innviðum		
Óverulegar
Skerðing á lóðum		Nokkur
Helstu magntölur
Niðurrif			
Jarðvegsskipti		
Nýir göngustígar		
Nýir hjólastígar		
Fossvogsbrú		
Kostnaðaráætlun		

Stöð
Borgarlínugata
Borgarlínugata næsti/fyrri leggur
Stofnbraut
Akbraut
Hjóla-/göngustígur
Þróunarsvæði
Græn svæði
Hús
Óbyggð hús

Fossvogur

6.3.1

Bakkabraut

0m
40

/ 5 min

/ 2 min

Kársnesskóli

Kópavogshöfn

Kópavogskirkja
6.3.2

Stelluróló

Menningarhúsin
í Kópavogi
6.3.3

Eitt hús
15.000 m3
900 m
2.900 m
ca. 300 m
4.650 m.kr.

Sundlaug Kópavogs

Stelluróló

6.3.4

Kársnesskóli

Hamraborg
Hamraborg

Sundlaug
Kópavogs

Kópavogur

Kársnes
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6.2 Staðhættir, einkenni og borgarþróun
Kársnes er vestasti hluti Kópavogs og að mörgu leyti
aðskilið frá öðrum hverfum bæjarins vegna Hafnar
fjarðarvegar. Byggðin á Kársnesi er mjög gróin en á
sitthvorum enda hennar, við hafnarsvæðið og í Hamra
borg, eru spennandi uppbyggingar- og þróunarsvæði.
Ólík staðareinkenni innan Kársnessins skipta því í fjóra
hluta þar sem Borgarlínan mun fara um; Hafnarsvæðið
á Kársnesi (Bakkabraut), Borgarholtsbraut vestur,
Borgarholtsbraut austur og Hamraborg.

Kársnes

6.2.1
Hafnarsvæðið á Kársnesi
Hafnarsvæðið á Kársnesi er í mikilli þróun þessi misserin þar
sem sú starfsemi sem tilheyrt hefur iðnaðar- og hafnar
hverfinu víkur nú hægt og rólega fyrir blandaðri byggð af
íbúðum og léttari iðnaðarstarfsemi. Ný tenging yfir Foss
voginn og beinni leið upp í Hamraborg staðsetur hverfið sem
miðlægt þróunarsvæði steinsnar frá háskólunum í Vatnsmýri,
Landspítalanum við Hringbraut, miðborg Reykjav íkur og
miðbæ Kópavogs.
Fossvogsbrúin er mikilvægur liður í 1. lotu Borgarlínunnar
og gert er ráð fyrir að niðurstöður úr hönnunarsamkeppni fyrir
brúna verði kynntar 2021. Með Fossvogsbrúnni munu gönguog hjólatengingar stórbatna og mun stofnleið stígakerfis
höfuðborgarsvæðisins liggja um strandlínuna við Kópavog um
Bakkabraut og yfir Fossvoginn. Því má reikna með að Bakka
braut verði fjölfarin borgargata þar sem fjölbreyttir ferðar
mátar munu blandast saman.
Hafnarsvæðið á Kársnesi er í mikilli uppbyggingu og
endurnýjun. Fyrir liggja nýjar deiliskipulagstillögur fyrir fjölda
reita innan svæðisins, ásamt því að unnið er að tillögum á
öðrum reitum. Framtíðarsýn svæðisins er að skapa hlýleg
og örugg göturými, þar sem íbúum og gestum líði vel. Sú
uppbygging sem þegar er hafin á Kársnesi gefur til kynna að
þar sé að rísa nútímalegt hverfi í bland við gömlu byggðina,
þar sem íbúar svæðisins muni verða í kjöraðstæðum til að
nýta sér Borgarlínuna og þá innviði sem henni fylgja. Huga
þarf vel að stígum hverfisins við stöðvar Borgarlínunnar og
aðra innviði hennar til að stuðla að því að íbúar þar nýti sér
Borgarlínuna og virka ferðamáta í sem mestum mæli.
Nálægðin við höfnina og sjávarútsýnið veita svæðinu
mikið aðdráttarafl en nú þegar er þar mikill straumur veg
farenda sem nýtir sér góða göngu- og hjólastíga meðfram
strandlengjunni sér til ánægju og heilsubótar. Spennandi
hlutir hafa þegar litið dagsins ljós og þar má nefna nýtt
baðlón yst á hafnarsvæðinu. Mun það án efa verða spennandi
áfangastaður fyrir íbúa á höfuðborgarsvæðinu en einnig
innlenda og erlenda ferðamenn þegar fram í sækir.
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6.2.2 Borgarholtsbraut vestur
Borgarholtsbraut liggur sem meginás um mitt Kársnesið.
Vestasti hluti brautarinnar mun tengjast með nýjum hætti
niður að Bakkabraut. Brekkan frá Bakkabraut að Kársnesbraut
einkennist af íbúðablokkum norðan megin en lágum skúrum
sunnan megin. Svæðið sunnan megin er í deiluskipulagsferli
þar sem verið er að skipuleggja íbúabyggð með áherslu á
fækkun bílastæða og aukin gæði fyrir fólk til útiveru. Ofar
í brekkunni eru nokkur einbýlishús og bensínstöð.
Á milli Kársnesbrautar og Urðarbrautar er lágreist
íbúabyggð þar sem einbýli og lítil fjölbýli sitja á stórum og
grónum lóðum. Sunnan við götuna hallar landið frá Borgar
holtsbraut og eru húsin þar nálægt götunni. Norðan við
götuna standa húsin hins vegar langt inni á grónum lóðum
sem gefur götunni grænt yfirbragð. Flest húsin eru með
bílastæðum inni á lóð, með aðkomu frá Borgarholtsbraut,
en einnig liggja bílastæði samsíða götunni endilangri að
norðanverðu.
Með tilkomu Borgarlínunnar er tækifæri til að bæta ásýnd
götunnar og endurskoða göturýmið og nýtingu einstakra lóða
og það húsnæði sem stendur við götuna í dag. Í því samhengi
er mikilvægt að móta skýra framtíðarsýn um það hvernig gata
Borgarholtsbrautin á að vera og hvaða hlutverki hún á að
gegna fyrir Kársnesið. Sem dæmi um mögulegar breytingar
væri hægt að endurvekja gamla þjónustukjarnann við
Hlégerði í tengslum við nýja borgarlínustöð við Stelluróló.
Samhliða breytingum á götunni er mikilvægt að huga að
öryggi og umhverfi gangandi og hjólandi vegfarenda. Með
það að leiðarljósi er lagt til að gangstéttir norðan við götuna
verði breikkaðar og að þar verði blandaður göngu- og
hjólastígur. Sú hlið götunnar er gróðursælli og nýtur einnig
meiri sólar sem gefur færi á að skapa rólegt og aðlaðandi
umhverfi. Þar sem rými er má skoða möguleika á að bæta við
minni dvalarsvæðum og auknum gróðri, t.d. við göngu
þveranir þar sem koma mætti fyrir lággróðri í blágrænum
ofanvatnslausnum. Við endanlega útfærslu á umhverfinu er
mikilvægt að gatan gefi til kynna barnvænt og gróðursælt
umhverfi með rólegri umferð bíla.
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6.2.3
Borgarholtsbraut austur
Austari hluti Borgarholtsbrautar liggur frá Urðarbraut að
Hamraborg. Ekki er mikil íbúabyggð á þessum hluta Borgar
holtsbrautar en næst Sundlaug Kópavogs eru nokkur ein
býlishús á stórum lóðum með aðkomu beint frá Borgarholts
braut. Nær Hamraborg, þegar komið er fram hjá sundlauginni,
er íbúðabyggð einungis sunnan megin við götuna. Þar liggja
húsin nokkuð neðar í landinu og er aðkoman að þeim frá
Skjólbraut, götu neðan við Borgarholtsbraut.
Á þessum kafla er umhverfið því töluvert frábrugðið
vestari hluta götunnar þar sem göturýmið opnast á víxl til
suðurs eða norðurs. Næst Urðarbraut er Sundlaug Kópavogs,
staðsett sunnan við götuna. Þegar nær dregur Hamraborg
opnast göturýmið til norðurs inn á garðsvæðið neðan við
Kópavogskirkju. Svæðið er gjarnan kallað Menningartorfa
Kópavogs því þar eru helstu menningarstofnanir bæjarins,
þar á meðal Gerðarsafn, Tónlistarhúsið Salurinn, Bókasafn
Kópavogs og Náttúrufræðistofa Kópavogs. Kópavogsbær
stefnir að því að gera Menningartorfuna að aðlaðandi
áningastað fyrir íbúa, gesti og gangandi.
Menningartorfan og garðsvæðið þar í kring er hugsað
með í heildrænu skipulagi fyrir miðbæ Kópavogs, Hamraborg.
Þar er gert ráð fyrir að mannlífsás liggi frá Hamraborg að
Sundlaug Kópavogs. Lagt er til að ramma göturýmið inn með
skýrari hætti, t.d. með auknum gróðri.
Svæðið er ríkt af sterkum einkennum sem horfa þarf til
og hægt er að nýta með skýrum hætti við frekari hönnun
götur ýmisins. Kópavogskirkja stendur efst á Borgarholtinu og
setur sterkan svip á umhverfið en þar sem gatan sker sig niður
í bergið verður klettaveggurinn næst götunni mjög áberandi.
Lagt er til að gera þessum sterku einkennum hærra undir
höfði, t.d. með því að lýsa upp bergvegginn með skemmti
legum ljósaútfærslum, sem bæði farþegar Borgarlínunnar
og aðrir vegfarendur geti notið þegar farið er um svæðið.
Þær breytingar sem vænta má að gera þurfi á götunni
munu draga fram möguleika á þróun svæðisins sem við
núverandi aðstæður virðast kannski ekki svo augljósar.
Sem dæmi gæti ný stöð Borgarlínunnar við Sundlaug Kópa
vogs ýtt undir endurskoðun á nýtingu lóða norðan við
stöðina. Einnig má sjá fyrir sér að aukin uppbygging í Hamra
borg og breytt umhverfi götunnar gæti vakið áhuga á aukinni
uppbyggingu austast við Borgarholtsbraut.

Kársnes

6.2.4 Hamraborg
Hamraborg er miðbær Kópavogs og menningarlegur kjarni.
Þar eru háar og svipsterkar byggingar með verslun og
þjónustu á jarðhæðum og fjölda bílastæða sem setja svip á
umhverfið. Menningarhús bæjarins og stjórnsýsla eru staðsett
í Hamraborg og þar hefur verið ein af miðstöðvum almenn
ingssamgangna á höfuðborgarsvæðinu um áratugaskeið.
Svæðið er miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og liggur
á mótum tveggja samgönguása, annars vegar frá norðri til
suðurs milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar og hins vegar ás
sem tengir eldri hluta Kópavogsbæjar frá vestri til austurs.
Ljóst er að mikil tækifæri eru til uppbyggingar í Hamraborg.
Umfangsmiklar þróunaráætlanir fyrir Hamraborg og endur
skipulagningu hennar eru að mótast. Þar er lögð áhersla á að
gera mannlífi svæðisins hærra undir höfði, m.a. með fjölgun
íbúða og eflingu verslunar og þjónustu. Þá verði göngu- og
hjólatengingar styrktar og bílastæðum fækkað á yfirborði
innan svæðisins.
Með tilkomu Borgarlínunnar er mikilvægt að huga að
sérstöðu Hamraborgar í áframhaldandi þróunarvinnu
svæðisins og nýta þau tækifæri sem góðar tengingar við
leiðanet almenningssamgangna skapa. Áætlað er að fjöldi
leiða Borgarlínunnar og Strætó muni fara um Hamraborg,
enda er stöðin mjög mikilvæg tengistöð í Nýju leiðaneti.
Huga þarf vel að því að uppbyggingarsvæðið í Hamraborg
verði vel tengt við stöð Borgarlínunnar t.d. að góðar og
beinar göngu- og hjólatengingar liggi að og frá stöðinni og
í gegnum Hamraborg. Lagt er til að stígarnir verði aðlaðandi
og umhverfi þeirra gott. Það styður við þá nálgun að útfærsla
stöðvarinnar og staðsetning verði skoðuð heildstætt og sem
hluti af skipulagsvinnu fyrir alla Hamraborg. Í því samhengi
þarf m.a. að skoða hvort þróun og uppbygging svæðisins
kalli á að bílaumferð verði takmörkuð um svæðið eða henni
fundinn annar farvegur.
Digranesvegur liggur í beinu framhaldi af Borgarholts
brautinni. Ekki liggur fyrir hvort seinni áfangar Borgar
línunnar muni fara áfram inn Digranesveg eða fylgi Hafnar
fjarðarvegi niður í Smárahverfið en það verður metið í næstu
frumdragaskýrslum. Hvor leiðin sem farin verður þá fylgja
framkvæmdum á svæðinu tækifæri til að styrkja Borgar
holtsbraut og Digranesveg sem samfellda borgargötu.
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6.3 Stöðvar

Kársnes

6.3.1

Bakkabraut

Tegund			Almenn stöð
Brautarpallur		
Einfaldur að lengd
300
Fjöldi íbúa*		
Íbúðafjöldi*		
170
Íbúðarhúsnæði*		
24.500 m2
Þjónusta og atvinnustarfsemi*
48.500 m2
Uppbyggingar- og þróunarreitir
Hafnarsvæðið á
			
Kársnesi
Í nágrenni stöðvar		
Baðlón við
			
sjávarsíðuna
Fjöldi vagna**		
27 vagnar / klst.
Fjöldi innstiga – 2024***
300 innstig / dag
Fjöldi innstiga – 2034***
Í vinnslu
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Mynd 6.1 	

Hamraborg

Sundlaug Kópavogs

Stelluróló

Fossvogsbrúin verður ný aðkoma að Kársnesi sem tengir saman
nýju byggðina á Kársnesi við Vatnsmýrina. Þegar komið er yfir
brúna er lagt til að fyrsta borgarlínustöðin á Kársnesinu verði
á Bakkabraut, norðan við Vesturvör. Hér munu göngu- og
hjólastígar Kársnessins mætast sem gæti skapað áhugaverðan
tengipunkt við stöðina ásamt því að tengja hana vel við nýja og
eldri byggð s.s. Bryggju- og Sæbólshverfið.

Bakkabraut

HR

Öskjuhlíð

Landspítalinn

BSÍ

Vísindagarðar

Veröld

Þjóðminjasafn

Hallargarðurinn

Alþingi

Lækjargata

Smiðjustígur

Frakkastígur

Hlemmur

Hátún

Lágmúli

Laugardalshöll

Laugardalur

Mörkin og/eða Skeifan

Vogabyggð

Sævarhöfði

Krossamýrartorg

Lagðar eru til staðsetningar fyrir fjórar borgarlínu
stöðvar á Kársnesi. Á þeim legg fer Borgarlínan í
gegnum fremur ólík svæði sem hafa öll tækifæri til
að tengjast stöðvum Borgarlínunnar. Á hafnarsvæðinu
á Kársnesi er mikil uppbygging í gangi þar sem hægt er
að aðlaga nýja byggð að umhverfi stöðvarinnar eins
og best verður á kosið. Á Borgarholtsbraut er umhverfið
þrengra og grónara og þarf að aðlaga stöðvarnar að því
rými sem þarf gefst. Öflug tengistöð verður í Hamraborg
sem kallar á umfangsmeiri greiningu á umhverfinu og
þróun þess áður en hafist er handa við hönnun
stöðvarinnar.

Nútímalegt borgarhverfi rís nú á hafnarsvæðinu í bland við
gamla iðnaðarhverfið þar sem íbúar svæðisins verða í kjör
aðstæðum til að nýta sér Borgarlínuna og þá innviði sem
henni fylgja. Ekki er ólíklegt að gamla iðnaðarhúsnæðið muni
víkja fyrir nýrri byggð með aukinni uppbyggingu á svæðinu.
Þar sem umhverfi Bakkabrautar er breitt og að mestu
óskilgreint á þessum stað er hér gott tækifæri til að koma
fyrir stöð og endurnýja byggð að henni.
Til að styðja við sjálfbærni svæðisins er lagt til að móta
umgjörð sem dregur að sér fjölbreytta þjónustu og skipuleggja
umhverfi borgarlínustöðvarinnar við Bakkabraut sem
ákveðinn miðjupunkt á svæðinu þar sem íbúar á svæðinu geta
verslað matvöru og nálgast aðra nauðsynlega þjónustu. Stöðin
yrði þannig ákveðin hverfismiðja sem íbúar og gestir ættu leið
um daglega. Öflugur þjónustukjarni myndi þannig styrkja
svæðið sem sjálfbært íbúðahverfi og um leið ýta undir að fleiri
íbúar þess nýti sér Borgarlínuna.
Þar sem stöðin og brúarendinn mætast væri spennandi
að skapa lítið torg eða gróðursælt almenningsrými þar sem
farþegar Borgarlínunnar og aðrir vegfarendur um strand
stígana og brúna myndu mætast. Horfa mætti til þess að
umhverfi stöðvarinnar og aðliggjandi borgarumhverfi tækju
mið af anda og yfirbragði svæðisins þar sem höfnin og
strandlengjan eru ríkjandi staðareinkenni.

Tillaga að stöð
við Bakkabraut

*

Tölulegar upplýsingar í 400 m radíus
frá stöðinni (1. janúar 2020)
** Hámarksfjöldi vagna á einni klst.
miðað við grunnsviðsmynd
í Nýju leiðaneti, sjá kafla A.3.1
*** Á virkum degi samkvæmt samgöngulíkani
höfuðborgarsvæðisins
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6.3.2

Stelluróló

Tegund			
Brautarpallur		
Fjöldi íbúa*		
Íbúðafjöldi*		
Íbúðarhúsnæði*		
Þjónusta og atvinnustarfsemi*
Uppbyggingar- og þróunarreitir
			
Í nágrenni stöðvar		
			
Fjöldi vagna**		
Fjöldi innstiga – 2024***
Fjöldi innstiga – 2034***

Almenn stöð
Einfaldur að lengd
1.850
670
102.500 m2
28.500 m2
Lítið torg við stöð /
þjónustukjarni
Stelluróló, garðsvæði
/ íbúabyggð
19 vagnar / klst.
160 innstig / dag
Í vinnslu

Fyrir vesturhluta núverandi íbúabyggðar á Kársnesi er lagt til
að stöð Borgarlínunnar verði staðsett á Borgarholtsbraut við
Hlégerði, þar sem áður var lítill þjónustukjarni fyrir hverfið en
sem nú hefur verið breytt í íbúðarhúsnæði að mestu leyti.
Með aukinni umferð íbúa um svæðið í tengslum við þjónustu
Borgarlínunnar gæti skapast grundvöllur til að auka þjónustu
fyrir íbúa hverfisins við stöðina. Einnig eru tækifæri til að
virkja garðsvæðið þar sem gæsluvöllurinn Stelluróló er
starfræktur á sumrin.

Almennt er götusnið Borgarholtsbrautar mjög þröngt
og mikið af innkeyrslum inn á lóðir á báðar hliðar. Því er
staðsetning við Hlégerði kjörin fyrir stöð, þar sem húsin og
lóðamörk sunnan götunnar, eru fjær göturýminu en annars
staðar. Hið aukna landrými í götunni gefur tækifæri til að
koma stöðinni fyrir með góðum hætti. Þaðan er einnig stutt
í Stelluróló og stígakerfið á Kársnesi og því gott aðgengi að
stöðinni fyrir gangandi og hjólandi íbúa á nesinu. Það mætti
þó athuga möguleika á að styrkja stíga og aðra gönguteng
ingar að stöðinni í samræmi við kröfur um aðgengi fyrir alla.
Vegna fjölda innkeyrslna norðan við götuna er lagt til að
brautarpallar stöðvarinnar verði hliðfærðir. Sunnan götunnar
yrði brautarpallurinn staðsettur við núverandi bílastæðaplan
við gamla þjónustukjarnann en norðan götunnar yrði brautar
pallurinn nær gatnamótum Borgarholtsbrautar, Hlégerðis og
Holtagerðis. Þar yrði brautarpallurinn felldur inn í hönnun
gangstéttarinnar norðan götunnar. Sunnan götunnar mætti
hugsa stöðina sem lítið torg eða dvalarstað með fallegum
gróðri sem gerði biðina eftir næsta vagni sem ánægjulegasta.

6.3.3

Sundlaug Kópavogs

Tegund			
Brautarpallur		
Fjöldi íbúa*		
Íbúðafjöldi*		
Íbúðarhúsnæði*		
Þjónusta og atvinnustarfsemi*
Uppbyggingar- og þróunarreitir
			
			
			
Í nágrenni stöðvar		
			
Fjöldi vagna**		
Fjöldi innstiga – 2024***
Fjöldi innstiga – 2034***

Almenn stöð
Einfaldur að lengd
1.550
500
82.500 m2
15.500 m2
Torg við inngang
sundlaugar /
þróunarmöguleikar í
nágrenni stöðvar
Sundlaug Kópavogs /
Rútstún / Kársnesskóli
19 vagnar / klst.
260 innstig / dag
Í vinnslu

Sundlaug Kópavogs hefur verið eitt helsta aðdráttaraflið á
Kársnesinu sem þjónar mikilvægu hlutverki í daglegu lífi
fjölmargra íbúa í vesturhluta Kópavogs og víðar. Lagt er til
að borgarlínustöð verði rétt ofan við sundlaugina. Myndi þessi
staðsetning bæta aðgengi fólks að sundlauginni og festa
svæðið enn frekar í sessi sem mikilvæga hverfismiðju fyrir
Kársnesið. Staðsetningin er vel tengd við helstu gönguása um

Mynd 6.2

hverfið og er í hæfilegri göngufjarlægð frá grunnskólum
svæðisins og að Rútstúni. Við sundlaugina eru einnig tækifæri
til að gera stöðinni hátt undir höfði í umhverfinu en vestan við
Urðarbraut er landrými mjög takmarkað á Borgarholtsbraut
vegna þrengsla milli lóða norðan og sunnan við götuna.
Í dag einkennist svæðið framan við sundlaugina af fjölda
bílastæða og miklum landhalla frá Borgarholtsbrautinni niður
að sundlauginni. Þennan hæðarmismun þarf að skoða sér
staklega og tryggja að aðgengi frá borgarlínustöðinni að
sundlauginni verði í samræmi við kröfur um aðgengi fyrir alla.
Með þeim breytingum sem lagðar eru til á götusniði
Borgarholtsbrautar austan við Urðarbraut, sjá kafla 6.2.3,
má reikna með að þau bílastæði sem í dag eru í hliðargötu/
bílastæðagötu samsíða Borgarholtsbraut þurfi að víkja. Í þeirri
miklu umbreytingu á götusniðinu sem þessi tiltekna útfærsla
kallar á felast ákveðin tækifæri til að flétta saman umhverfi
borgarlínustöðvarinnar við aðkomuna að sundlauginni. Má þar
til dæmis sjá fyrir sér gróðursælt torg milli stöðvarinnar og
sundlaugarinnar sem nýttist sundlaugargestum, íbúum og
farþegum Borgarlínunnar. Væri þar kjörið að vera með góða
aðstöðu fyrir hjól og önnur létt farartæki. Eftir sem áður má
reikna með að fjöldi fólks muni koma akandi að sundlauginni
og því má ekki gleyma að koma fyrir þeim bílastæðum sem
starfsemin þarfnast með haganlegum hætti. Við frekari
hönnun svæðisins þarf að skoða þessi atriði nánar.

Tillaga að stöð
við Sundlaug Kópavogs

*

Tölulegar upplýsingar í 400 m radíus
frá stöðinni (1. janúar 2020)
** Hámarksfjöldi vagna á einni klst.
miðað við grunnsviðsmynd
í Nýju leiðaneti, sjá kafla A.3.1
*** Á virkum degi samkvæmt samgöngulíkani
höfuðborgarsvæðisins
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6.3.4

Hamraborg

Tegund			
Brautarpallur		
Fjöldi íbúa*		
Íbúðafjöldi*		
Íbúðarhúsnæði*		
Þjónusta og atvinnustarfsemi*
Uppbyggingar- og þróunarreitir
			
Í nágrenni stöðvar		
			
			
			
			
Fjöldi vagna**		
Fjöldi innstiga – 2024***
Fjöldi innstiga – 2034***

Tengistöð
Sérlausn
2.000
980
104.000 m2
45.000 m2
Miðbær Kópavogs /
Hamraborg
Miðbær Kópavogs /
Kópavogskirkja /
Skrifstofur Kópavogsbæjar / Menningartorfa Kópavogs
52 vagnar / klst.
1.800 innstig / dag
Í vinnslu

Hamraborg verður ein af aðal tengistöðvum og mikilvægum
hnútpunktum í Nýju leiðaneti Borgarlínunnar og Strætó.
Hamraborg er í dag þriðja stærsta stöð Strætó hvað varðar
fjölda inn- og útstiga og verður hlutverk hennar innan
leiðanetsins áfram stórt. Stöðin verður mikilvægur hnút
punktur í leiðanetinu og mun nýtast til skiptinga milli leiða,
þar sem mætast tveir ásar Borgarlínunnar auk almennra leiða
sem skapa tengingar við ólík hverfi í Kópavogi.
Í Nýju leiðaneti er gert ráð fyrir að í Hamraborg muni
stofnleiðir á leið til og frá Garðabæ, Hafnarfirði, Kópavogi
og Reykjavík mætast. Fyrsta lota Borgarlínunnar nær að

Tölulegar upplýsingar í 400 m radíus
frá stöðinni (1. janúar 2020)
** Hámarksfjöldi vagna á einni klst.
miðað við grunnsviðsmynd
í Nýju leiðaneti, sjá kafla A.3.1
*** Á virkum degi samkvæmt samgöngulíkani
höfuðborgarsvæðisins

Hamraborg. Lega Borgarlínunnar frá Hamraborg að Lindum,
er hluti af annarri lotu verkefnisins. Jafnframt þarf að huga að
borgarlínuleið frá norðri til suðurs milli Reykjavíkur og Hafnar
fjarðar. Skiptingar yfir í vagna á leið um Kársnesið og yfir í
Vatnsmýrina munu verða mikilvægur þáttur í leiðanetinu. Við
hönnun stöðvarinnar þarf því að huga vel að því að skiptingar
milli leiða verði sem auðveldastar.
Fyrirhuguð uppbygging í Hamraborg, sem fjallað var um
í kafla 6.2.4, gerir það að verkum að stöðin verður mikilvægur
tengipunktur íbúa á svæðinu við þjónustu Borgarlínunnar. Við
hönnun stöðvarinnar ætti því að huga að því að þar verði öflug
og fjölbreytt þjónustustarfsemi sem nýtast muni notendum
almenningssamgangna til jafns við íbúa í nágrenni stöðvarinnar.
Nokkur óvissa er um útfærslu og umfang stöðvarinnar þar
sem hönnun hennar þarf að haldast í hendur við fyrirhugaða
uppbyggingu í Hamraborg og framkvæmdir í seinni lotum
Borgarlínunnar. Við frekari útfærslu stöðvarinnar er mikilvægt
að líta heildstætt á skipulag svæðisins og samræma hönnun
hennar vel við umhverfið og þær áætlanir sem Kópavogsbær
hefur um uppbyggingu á svæðinu. Sérstaklega þarf að skoða
samgönguskipulag105 svæðisins í stóru samhengi svo tryggja
megi greiðfærni Borgarlínunnar og gott aðgengi gangandi og
hjólandi vegfarenda að stöðinni. Í framhaldi af frumdrögum
af 1. lotu er áætlað að farið verði í frekari greiningarvinnu og
hönnun á útfærslu Hamraborgar þar sem hugað er að öllum
ofangreindum þáttum.

*
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6.4 Leiðarlýsing og samgönguskipulag
orðið og er hluta götunnar því breytt í einstefnu fyrir bíla
umferð. Með því verða vinstri beygjur inn á lóðir sunnan
Borgarholtsbrautar nánast án tafa þar sem engin umferð
bíla kemur úr gagnstæðri átt, austur eftir götunni.
Austan Urðarbrautar er lagt til að Borgarlínan verði í
blandaðri umferð til vesturs að Listabraut. Einstefna vestan
Urðarbrautar verður til þess að Borgarlínan kemst óhindrað
um gatnamót að stöð við Sundlaug Kópavogs. Lagt er til að
sérrými verði fyrir Borgarlínu til vesturs, þannig að Borgar
línan stöðvi á sérrein við sundlaugina og komist því án tafa
í gegnum gatnamót Borgarholtsbrautar/Urðarbrautar til
vesturs. Austan við Listabraut að Hamraborg ferðast borgar
línuvagnar í sérrými á borgarlínubraut.
Bakkabraut er hluti af stofnleið hjólreiðanets fyrir
höfuðborgarsvæðið. Góðir hjólastígar verða beggja vegna
og hið sama á við um göngustíga. Á Borgarholtsbraut er
skilgreind tengileið. Á stórum hluta götunnar er lítið rými
milli lóðamarka og því eru lagðir til sameiginlegir stígar,
með áherslu á meiri breidd á stígnum norðanmegin, sem
er sólarmegin. Austast og vestast á Borgarholtsbraut er
meira rými og þar er lagt til að hafa aðskilda stíga fyrir
hjólandi og gangandi.
Lagt er til að aðgengi bílaumferðar verði takmarkað
með einstefnu til vesturs á hluta Borgarholtsbrautar en
áhrif þess eru talin óveruleg. Lagt er til að Suðurbraut og
Hlégerði verði breytt í einstefnur til að fækka þverunun
bílaumferðar yfir sérrein. Jafnframt er talsverður fjöldi
bílastæða fjarlægður úr götunni til að bæta gæði virkra
ferðamáta og umhverfis.

Leggur Borgarlínunnar um Fossvogsbrú, Kársnes og að
Hamraborg er rúmir 2,5 km og skiptist upp í þrjá kafla
með fjórum borgarlínustöðvum; við Bakkabraut, Stellu
róló, Sundlaug Kópavogs og Hamraborg. Á leggnum
verður 270 m brú yfir Fossvog, ellefu gatnamót, ein
90° beygja og hámarkshraði verður 30 km/klst. Gert er
ráð fyrir að helstu tengingar við aðrar almenningssam
göngur verði í Hamraborg. Kaflarnir skiptast í Bakkabraut,
Borgarholtsbraut vestur og Borgarholtsbraut austur.
Talsverðar breytingar verða á samgönguskipulagi
á Kársnesi. Annars vegar er lagt til að virkir ferðamátar
og Borgarlínan verði sett í forgang. Hins vegar er tillaga
um að framlengja Borgarholtsbraut til vesturs að Bakka
braut og innleiða einstefnu fyrir bílaumferð til vesturs á
stórum hluta Borgarholtsbrautar.
Borgarlínan ekur í sérrými á borgarlínubraut á Bakka
braut norðan Vesturvarar og í blandaðri umferð sunnan
Vesturvarar. Ákjósanlegt væri að hafa sérrými fyrir
Borgarlínuna en það er ekki mögulegt nema að ganga
á lóðir í hverfinu. Bílaumferð á Bakkabraut verður nokkuð
lítil og áhrif blandaðrar umferðar á greiðfærni Borgar
línunnar er því ekki metin mikil.
Vestast á Borgarholtsbraut, sem verður ný gata,
er borgarlínubraut í báðar áttir fyrir Borgarlínuna en
austan við Þinghólsbraut að Urðarbraut verður borgar
línurein til austurs og til vesturs ekur Borgarlínan í
blandaðri umferð. Bílaumferð vestan Urðarbrautar er
ekki líkleg til að valda miklum töfum fyrir Borgarlínu,
þó er talið mikilvægt að fækka stöðum þar sem tafir geta
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Bakkabraut

Stöð
Borgarlínubraut og stígar
Bl. umferð í báðar áttir

Ves turvör

6.4.1
Bakkabraut
Norðan Vesturvarar er lagt til að Borgarlínan ferðist í sérrými
samhliða stígum en að lokað verði fyrir akstur bílaumferðar.
Sunnan Vesturvarar verður Borgarlínan í blönduðum akstri
með bílaumferð.
Fossvogsbrú og Bakkabraut eru skilgreindar sem stofn
leiðir hjólaleiðanets höfuðborgarsvæðisins. Sunnan við
Bakkabraut er tenging við stíg á suðurströnd Kársness, sem
einnig er skilgreindur sem stofnleið. Með þessu verður til góð
tenging milli miðborgar og háskólasvæðisins og Kópavogs,
Garðabæjar og Hafnarfjarðar. Samkvæmt deiliskipulagi
Fossvogsbrúar 106 verður tvístefnu hjólastígur austan megin
á Fossvogsbrú og meðfram suðurströnd Kársness verður
einnig tvístefnu hjólastígur. Lagt er til að hjólastígar verði
beggja vegna akbrautar á Bakkabraut milli Fossvogsbrúar
og stígs á suðurströnd Fossvogs. Huga skal vel að hönnun
breytinga á milli hjólastígaútfærslna.
Gangstéttir verða að jafnaði um 3,0 m að breidd. Þar
sem sniðið er þrengst fer þó gangstéttin í 2,0 m breidd en þá
er leitast við að breiddin sé meiri austan megin þar sem meiri
sólar nýtur við. Tvö snið eru á Bakkabraut, snið A og B.

Ljósastýrð gatnamót
Gatnamótum lokað
Sniðpíla

Snið 6.A
6.3.1

Bakkabraut

Snið 6.B
Kársnesskóli

Kópavogshöfn

Snið 6.A — Bakkabraut norðan Vesturvarar
Norðan Vesturvarar er göturými nokkuð ómótað sem gefur
tækifæri til að móta byggðina að bæði borgarlínugötu og
borgarlínustöð. Í dag er þar talsverð umferð gangandi og
hjólandi og með brú mun sú umferð aukast.
Borgarlínan er í sérrými á borgarlínubraut frá brúarenda
suður að Vesturvör og myndast eftir götunni rými til að þróa
ílangt torgsvæði þar sem nú eru bílaplön. Lýsing verður
lágstemmd en huga þarf sérstaklega að lýsingu við torg
svæðið. Lagt er til að hjólastígar og gangstéttir séu beggja
vegna akbrautar.
Aðlaga þarf lóðamörk til að rýmka fyrir stígum og móta
byggðina að nýju göturými. Nýjar byggingar mættu gjarnan
styðja við göturými Borgarlínunnar til dæmis með því að
standa þétt við lóðarmörk og með því að hafa virkar jarð
hæðir. Bílaumferð verður ekki heimil á svæðinu.
Snið 6.B — Bakkabraut sunnan Vesturvarar
Sunnan við Vesturvör þrengist göturýmið á Bakkabraut
töluvert en þar eru nýbyggingar og eldra iðnaðarhúsnæði
á víxl. Ætla má að bílaumferð á þessum kafla verði ekki mjög
mikil og ekur Borgarlínan með bílaumferð á kaflanum.
Hjólastígar eru beggja vegna götunnar og tengjast
við samgöngustíg við suðurströnd Kársness.
Hafnarmegin við götuna eru lóðamörk mislangt frá götu
og því breikkar göturýmið sem veitir svigrúm, sem mætti
nýta sem dvalarsvæði eða fyrir götugróður. Útlit götunnar
ætti að endurspegla ímynd svæðisins með hafnaryfirbragði.
Hægt verður að aka frá lóðum bæði til suðurs og norðurs.
Útfærsla á sniði felur í sér að fjarlæga þarf bílastæði í götu.

Kársnesskóli

Lóðamörk

Snið 6.A

Bakkabraut norðan Vesturvarar

Kópavogur

Snið 6.B

Lóðamörk

Bakkabraut sunnan Vesturvarar

106 Deiliskipulag brúar yfir Fossvog, 2019
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6.4.2 Bakkabraut — gatnamót
Í þessum frumdrögum eru sýndar fyrstu tillögur að útfærslu
gatnamóta. Nánari útfærsla verður á næsta stigi hönnunar.

6.A

Bakkabraut/Vesturvör

Krossgatnamót Bakkabrautar og Vesturvarar
verða ljósastýrð. Aðeins Borgarlínan mun geta
ekið norðan gatnamótanna.

Ves tur vör

6.B

Bakkabraut/Nesvör

T-gatnamót Bakkabrautar og Nesvarar,
allar beygjur leyfðar

6.C

Bakkabraut/Borgarholtsbraut

T-gatnamót Bakkabrautar og Borgarholtsbrautar
verða með stöðvunarskyldu á Bakkabraut sunnan
Borgarholtsbrautar. Aðeins Borgarlínan mun geta
ekið austan gatnamótanna.

6.A

6.B
Kársnesskóli

Kópavogshöfn
6.C

Kársnesskóli
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Fossvogur

Ljósastýrð gatnamót
Aðeins hægri beygjur
Gatnamótum lokað
Einstefna frá borgarl.götu
Sniðpíla

Kársnesskóli
Stelluróló

Kópavogskirkja

Urðar braut

6.3.2

Skól agerði

Kár snesb

ópavogshöfn

Stöð
Borgarlínubraut og stígar
Bl. umferð í báðar áttir
Borgarlínurein,
blönduð umferð á móti

Holt agerði

raut

Borgarholtsbraut vestur

Snið 6.C
ge

rð

vog
ra

rau

sb

ól s b

i

Stelluróló

ut

t

Suð urbraut

Hlé

Kó pa

Þ in gh

Snið 6.D

Kársnesskóli

Sundlaug
Kópavogs

Kópavogur

Snið 6.C

Kársnes

Ný Borgarholtsbraut

Snið 6.D

Borgarholtsbraut
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6.4.3 Borgarholtsbraut vestur
Töluverðar breytingar verða á vesturenda Borgarholtsbrautar
en lagt er til að framlengja Borgarholtsbraut til vesturs að
Bakkabraut og hafa þar sérrými fyrir Borgarlínuna samhliða
stígum. Með þessari breytingu verður mögulegt að ná betri
farþegagrunni, styttri ferðatíma og fækka kröppum beygjum
fyrir Borgarlínuna.
Áætlað er að Bakkabraut og Borgarholtsbraut tengist
saman milli Bakkabrautar 2 og 6 í beygju með minnst 40 m
radíus. Til að tengja göturnar á viðunandi hátt þyrfti að skerða
aðeins lóðir við götuna og fjarlægja a.m.k. eitt hús, Bakka
braut 4. Syðsti hluti Bakkabrautar tengist með T-gatnamótum
við beygjuna. Útfærsla gatnamótanna er á þann hátt að hægt
er að veita Borgarlínunni forgang og lágmarka þannig tafir,
sjá mynd 6.C.
Núverandi Borgarholtsbraut vestan Kársnesbrautar og
Kópavogsbrautar er brött með um 9% halla. Lagt er til að
hæðarlegu Borgarholtsbrautar milli Bakkabrautar og Borgar
holtsbrautar verði breytt, þannig að langhalli verði á þessum
kafla 8%. Mælt er með að langhalli borgarlínubrauta sé að
hámarki 6% en í undantekningatilfellum megi notast við allt
að 8% langhalla. Til að ná 6% langhalla á þessum kafla þyrfti
að hækka Bakkabraut umfram það sem fyrirhugað er sem
myndi hafa umtalsverð áhrif á ásýnd götunnar og umhverfi
hennar. Hér er um að ræða eina kafla 1. lotu Borgarlínunnar
þar sem langhalli er áætlaður meiri en 6% og því um algert
undantekningatilfelli að ræða.
Á Borgarholtsbraut austan Þinghólsbrautar er göturýmið
þröngt, aðeins um 14 m á milli lóðarmarka, og því er ekki unnt
að ná viðmiðum um sérrými í báðar áttir og breidd á hjóla- og
göngustígum nema að fara inn á lóðir. Austan gatnamótanna
er lögð til borgarlínurein til austurs og að borgarlínuvagnar
ferðist í blandaðri umferð til vesturs.
Gert er ráð fyrir sameiginlegum stígum fyrir gangandi og
hjólandi beggja vegna og leitast skal við að breidd sameigin
legs stígs sé meiri norðan götunnar, sólarmegin. Þessi gönguog hjólaleið er mikilvæg fyrir skólabörn í hverfinu og verður
enn mikilvægari þegar íbúahverfið á hafnarsvæðinu byggist
meira upp. Betra væri ef stígar fyrir gangandi og hjólandi væru
aðskildir. Breidd götusniðsins milli lóðamarka setur þröngar
skorður á mögulegar útfærslur svo sem með breidd stíga og
aðskilnað milli ólíkra ferðamáta. Við áframhaldandi skipu
lagsvinnu fyrir Borgarholtsbraut ætti að stefna að því til lengri
tíma að breidd götunnar verði aukin að einhverju marki þannig
að koma mætti fyrir góðum aðskildum göngu- og hjólastígum.
Einnig ætti að stefna að því að innkeyrslum yrði fækkað eða
sameinaðar milli lóða. Væri kjörið að slík stefnumörkun, sem
og möguleg breytt landnotkun á hluta
Borgarholtsbrautarinnar, yrði skilgreind nánar í fyrirhugaðri
Hverfisáætlun fyrir Kársnesið í samráði við íbúa hverfisins.

Vestan Þinghólsbrautar verður Borgarholtsbraut að
borgarlínubraut og engin bílaumferð. Austan Þinghólsbrautar
og Urðarbrautar er einstefna til vesturs fyrir umferð bíla.
Til að auka gæði gangandi og hjólandi og bæta öryggi
vegfarenda þarf að fjarlægja bílastæði í götu og á bílastæða
plani sunnan stöðvarinnar við Stelluróló.
Tvö snið eru af þessum kafla, snið C og snið D.
Snið 6.C — Ný Borgarholtsbraut
Á kaflanum milli Bakkabrautar og Þinghólsbrautar er lagt til
að framlengja Borgarholtsbraut. Hallinn er nokkuð mikill og
við gangstéttar væri gott að koma fyrir dvalar/hvíldar
svæðum með góðu útsýni niður að höfninni, einnig til að
tryggja aðgengi fyrir alla. Þá mætti einnig bæta við gróðri
niður hallann sem gæfi skýrt til kynna að þar ætti bílaumferð
ekki erindi, aðeins Borgarlínan í sérrými.

Snið 6.D — Borgarholtsbraut.
Götusniðið á þessum kafla er mjög þröngt, eða um 14 m.
Sérrými Borgarlínunnar verður eingöngu í austurátt en á
vesturleið blandast hún bílaumferð.
Lagt er til að sameiginlegur stígur, norðan götunnar
sólarmegin, verði 4,2 m breiður. Líklegt er að stígur norðan
megin verði meira notaður og því er lögð til þessi breidd þrátt
fyrir að sameiginlegur stígur sunnan megin verði 0,5m undir
viðmiðum. Í samræmi við kafla A.6.12 um viðmið er lagt til að
þessi leið sé 3,0 m alla leið án götugagna. Þá er hægt að nýta
1,2 m sem breikkun á stíg eða sem svigrúm. Í svigrúminu er
hægt að koma fyrir götugögnum, gróðri eða öðru sem bætir
ásýnd götunnar. Sunnan götunnar, skuggamegin, er lagt til að
stígurinn verði 2,5 m, sem er 0,5 m undir viðmiðum.
Kaflinn einkennist af fjölmörgum innkeyrslum inn á
lóðir sem gerir göngu- og hjólaleið varasama en mikilvægt
er að vegfarendur hafi góðar sjónlínur við innkeyrslur. Ganga
skal frá innkeyrslum þannig að öryggi gangandi og hjólandi
sé tryggt.
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6.H
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Kársnesskóli

6.C

Bakkabraut/Borgarholtsbraut

T-gatnamót Bakkabrautar og Borgarholtsbrautar
verða með stöðvunarskyldu á Bakkabraut sunnan
Borgarholtsbrautar. Aðeins Borgarlínan mun geta
ekið austan gatnamótanna.

6.I

Stelluróló
Suð urbraut

Kár snesb

ópavogshöfn

Holt agerði

rau t

6.4.4 Borgarholtsbraut vestur — gatnamót
Í þessum frumdrögum eru sýndar fyrstu tillögur að útfærslu
gatnamóta. Nánari útfærsla verður á næsta stigi hönnunar.

6.D

Borgarholtsbraut/
Þinghólsbraut

6.E

Borgarholtsbraut/Kópavogsbraut/Kársnesbraut

T-gatnamót Borgarholtsbrautar og Þinghóls
brautar verða þannig útfærð að aðeins er mögulegt
fyrir bílaumferð að aka vestur Borgarholtsbraut og
inn á Þinghólsbraut. Aðeins Borgarlína mun geta
ekið vestan við gatnamótin.

Krossgatnamót Borgarholtsbrautar, Kópavogs
brautar og Kársnesbrautar verða með stöðvunar
skyldu á hliðargötum.

6.G

6.H

Sundlaug
Kópavogs

6.F

Borgarholtsbraut/Holtagerði/
Hlégerði

Krossgatnamót Borgarholtsbrautar, Holtagerðis
og Hlégerðis verða með stöðvunarskyldu á
hliðargötum.

6.I

Borgarholtsbraut/
Hlégerði (austur)

T-gatnamót Borgarholtsbrautar og Hlégerðis
verða aðeins með vinstri beygju frá Borgar
holtsbraut suður Hlégerði.

Borgarholtsbraut/Skólagerði

T-gatnamót Borgarholtsbrautar og Skólagerðis
verða aðeins með hægri beygjum.

Borgarholtsbraut/Urðarbraut

Krossgatnamót Borgarholtsbrautar og
Urðarbrautar verða ljósastýrð.
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Borgarholtsbraut austur

Stöð
Borgarlínurein,
blönduð umferð á móti
Miðlæg borgarlínubraut

Borgarlínurein og akrein,
blönduð umferð á móti
Ljósastýrð gatnamót
Sniðpíla
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Kársnesskóli
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Kópavogskirkja
ab

6.3.4

Hamraborg
Hamraborg

hál s

Sundlaug Kópavogs

Snið 6.F

vogs
Kóp a

6.3.3

Lis
t

Snið 6.E

Kársnesskóli

Menningarhúsin
í Kópavogi

6.4.5 Borgarholtsbraut austur
Borgarlínan verður í blönduðum akstri til austurs frá gatna
mótum við Urðarbraut að gatnamótum við Listabraut við
Menningartorfuna. Frá Listabraut að Hamraborg er Borgar
línan í sérrými til austurs. Í vesturátt er Borgarlínan í sérrými
á öllum kaflanum.
Vestan við stöðina við Sundlaug Kópavogs eru sameigin
legir stígar fyrir gangandi og hjólandi en austan megin eru
göngu- og hjólastígar beggja vegna sem uppfylla viðmið um
breidd stíga.
Til að auka gæði gangandi og hjólandi og bæta öryggi
vegfarenda er lagt til að breikka götukassann, með auknum
skeringum í núverandi klettavegg, að breikka brú við Hamra
borg og að fækka bílastæðum í námunda við Sundlaug
Kópavogs. Aðkoma til og frá lóðum norðan Borgarholts
brautar verður aðeins um akrein til vesturs. Sunnan megin
þarf að leysa aðgengi bílaumferðar til og frá Borgarholtsbraut
15. Mögulega þarf að fara inn á lóðir norðan megin til að
tryggja gæði samgangna.
Við Hamraborg er gert ráð fyrir að stígar sunnanmegin
götunnar verði staðsettir á nýrri breikkun núverandi brúar
svo að unnt sé að koma bílaumferð og Borgarlínunni fyrir á
núverandi brú.

Snið 6.E — Borgarholtsbraut
Frá Urðarbraut að Listabraut verður Borgarlínan í blandaðri
umferð í austurátt í átt að Hamraborg. Hún er hins vegar í
sérrými í vesturátt og er aðskilin frá bílaumferð með
kantstein og miðeyju.
Frá Sundlaug Kópavogs og upp að Menningartorfunni
eykst bílaumferð og þess vegna er mikilvægt að hafa gönguog hjjólastíga beggja vegna götunnar. Göngu- og hjólastígar
eru 3 m breiðir. Klettaveggurinn við holtið gefur gangandi
vegfarendum annars konar upplifun og gefur tilefni til að
styrkja þá upplifun með sérstakri lýsingu á klettavegginn
að kvöldlagi.
Snið 6.F — Borgarholtsbraut að Hamraborg
Borgarlínan mun aka í sérrými til austurs frá Listabraut að
Hamraborg. Sniðið er breitt og afmarkast af miklum landhalla
til suðurs og garði í norðurátt. Gott rými er fyrir götugróður á
hvorri hlið sem aðgreinir línuna frá bílaumferð.
Hjólastígar og göngustígar verða beggja vegna götunnar.
Bæta þarf aðgengi fyrir virka samgöngumáta að undirgöngum.

Lóðamörk

Kópavogur

Snið 6.E

Borgarholtsbraut

Snið 6.F

Borgarholtsbraut að Hamraborg
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6.4.6 Borgarholtsbraut austur — gatnamót
Í þessum frumdrögum eru sýndar fyrstu tillögur að útfærslu
gatnamóta. Nánari útfærsla verður á næsta stigi hönnunar.
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verða aðeins með hægri beygjum.
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Borgarholtsbraut/
Kópavogsháls
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6.4.7 Áhrif á samgöngur
Á mynd 6.3 og í meðfylgjandi töflu má sjá áætlaðan fjölda
farþega í almenningssamgöngum samkvæmt samgöngu
líkani. Farþegum fjölgar almennt til ársins 2024. Með tilkomu
Nýs leiðanets Borgarlínunnar og Strætó (F1) 107 dregur úr
farþegafjölda á Kringlumýrarbraut en þeir hafa flust yfir á
Fossvogsbrú ásamt fleiri nýjum farþegum. Á Kringlumýrar
braut sunnan Hamraborgar fjölgar farþegum nokkuð og
jafnframt er mjög mikil fjölgun farþega á sjálfu Kársnesinu.
Fjöldi farþega í almenningssamgöngum á virkum degi
2019
1
Fossvogsbrú
0
2
Kópavogsbraut
190
3
Borgarholtsbraut
0
4
Kársnesbraut
130
5
Kringlumýrarbraut
5.010
6
Hafnarfjarðarvegur
4.130

2024 (F0) 2024 (F1)
05.300
260 0
04.330
180160
6.2602.840
4.9506.100

Á mynd 6.3 og í meðfylgjandi töflu má sjá áætlaða
bílaumferð samkvæmt samgöngulíkani. Umferð bíla til ársins
2024 eykst á Kringlumýrarbraut, og Borgarlínan og Nýtt
leiðanet hafa þau áhrif að hún er aðeins minni en ella.
Bílaumferð á Kársnesbraut eykst talsvert milli 2019 og 2024
vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar vestast á Kársnesi.
Tilkoma Borgalínunnar hefur þau áhrif að bílaumferð minnkar
á Kársnesinu. Á Borgarholtsbraut má sjá greinileg áhrif af
tilkomu betri almenningssamgangna og betri gæða í stígum,
umferð bíla minnkar mikið.
Bílaumferð á virkum degi
A Vesturvör
B Borgarholtsbraut
C Kópavogsbraut
D Borgarholtsbraut
E
Kársnesbraut
F
Kringlumýrarbraut
G Hafnarfjarðarvegur

2019
4.700
3.100
3.900
4.900
8.300
90.800
58.300

2024 (F0)
9.700
4.000
4.800
5.900
13.500
104.000
67.200

1

2024 (F1)
9.400
1.200
4.400
2.900
13.900
101.000
64.900

5
F

A

E

4

B

2

3

D

C

G
6

Mynd 6.3 	

Mælipunktar almenningssamgangna
og bílaumferðar

107 Sjá skilgreiningu á sviðmyndum í kafla A.4.1.
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6.5 Áhrif á umhverfið
Umhverfisáhrif Borgarlínunnar á Kársnesi eru almennt
talin lítil. Helstu áhrifin eru rask á klettum í Borgarholti
og skerðing á opnu svæði við Borgarholt. Á hinn bóginn
munu hljóðvist og loftgæði líkast til batna með
breyttum ferðavenjum.

6.5.1

Möguleg áhrif á náttúrufar

Tegund		
Lýsing
Opin græn svæði			Rask á opnu svæði við Borgarholt.
Óveruleg áhrif.
Gróður / lífríki		
Jarðfræði 		
Rask á klettum í Borgarholti.
Vatnafar			
Engin áhrif.
Fornleifar		
Engin áhrif.
Verndarsvæði		
Liggur um verndarsvæði en áhrif
			
óveruleg. Borgarholt og svæði á
			
náttúruminjaskrá (fjörur).
			
Raskar ekki verndarsvæðum.
6.5.2

Möguleg áhrif á samfélag

Tegund		
Lýsing
Umferð			
Breyting verður á umferð. Verulega
			
dregur úr umferð á Borgarholtsbraut.
			
Á öðrum götum í nágrenni dregur úr
			
umferð nema á Kársnesbraut, þar
			
sem gert er ráð fyrir aukinni umferð.
Bætt öryggi fyrir alla samgönguUmferðaröryggi		
			
máta, með bættum gæðum göngu			
og hjólastíga og skýrum þverunum.
Hljóðvist			
Sambærileg eða bætt hljóðvist
			
vegna minni/hægari bílaumferðar.
Loftgæði			
Sambærileg eða bætt loftgæði vegna
			
minni bílaumferðar.
Landnýting / 		
Til að tryggja greiðfærni Borgarlínu
landnotkun			er lagt til að fjarlæga eitt hús.
			
Óveruleg skerðing á lóðum á öðrum
			
stöðum. Gefur möguleika á aukinni
			
nýtingu lóða við Borgarlínuna.
6.5.3

Almenn áhrif

Opin græn svæði
Skerðing verður á opnu grænu svæði við Borgarholt.
Skerðingin getur verið um 1.300 m2. Auk þess er skerðing
á grænu svæði á Menningartorfunni, um 1.100 m2. Samkvæmt
aðalskipulagi Kópavogs er landnotkun skilgreind sem
miðsvæði á svæði vestan við Bókasafn Kópavogs.
Engin önnur opin græn svæði eru á leiðinni
Hamraborg – Fossvogsbrú.

fyrir raskið. Ef ráðist verður í að breikka götusnið í framtíðinni
þarf að skerða lóðir og þann gróður sem þar er.
Ekki er talið líklegt að Borgarlínan raski gróðri eða lífríki
á öðrum stöðum á þessari leið.
Jarðfræði
Rask verður á klettum við Borgarholt. Þeir eru þó utan
friðlýsta svæðisins á Borgarholtinu og tilheyra jaðarsvæði
þess. Sjá umfjöllun um Borgir (Verndarsvæði). Að öðru leyti
er ekki líklegt að framkvæmdir hafi áhrif á jarðfræði á leiðinni
Hamraborg – Fossvogsbrú.
Vatnafar
Ekki er talið að framkvæmdir hafi áhrif á grunnvatn
eða yfirborðsvatn. Framkvæmdir munu ekki breyta
einkennum svæðisins.
Fornleifar
Engar þekktar fornleifar eru á leiðinni samkvæmt aðal
skipulagi Kópavogs 2012-2024, deiliskipulagsáætlunum
og kortasjá Minjastofnunar.
Verndarsvæði
Borgir, sem er friðlýst náttúrusvæði frá 1981, eru norðan
Borgarholtsbrautar. Breytt göturými mun ekki skerða
friðlýsta svæðið en mögulega er gengið á jaðarsvæði þess.
Samráð þarf að hafa við náttúruverndarnefnd Kópavogs
vegna framkvæmda.
Hljóðvist og loftgæði
Bílaumferð hefur bein áhrif á hljóðvist. Annars vegar er litið
til magns bílaumferðar og svo hraða. Útfærsla á sniði
göturýmis er líkleg til að draga úr eða viðhalda sambæri
legum umferðarhraða. Þá er Borgarlínan, með bættri aðstöðu
fyrir gangandi og hjólandi, líkleg til að stuðla að breyttum
ferðavenjum. Slíkar breytingar hafa bein áhrif sem draga úr
bílaumferð og þar af leiðandi er líklegt að hljóðvist verði
sambærileg eða batni.
Landnotkun / landnýting
Snið Borgarlínunnar skerðir almennt ekki lóðir íbúðarhúsa,
en skv. frumdrögum er lagt til að fjarlægja eitt íbúðarhús.
Við Bakkabraut kann að verða gengið á lóðir, þar sem nú eru
bílastæði. Á Borgarholtsbraut austur verður skerðing á fimm
lóðum, alls um 950 m2.

Gróður / lífríki
Engin skerðing verður á lóðum á Borgarholtsbraut milli
Urðarbrautar og Kársnesbrautar. Raska þarf gróðri (tré og
grassvæðum) sem eru milli lóða og götu á nokkrum stöðum.
Skoða þarf hvort unnt sé að hafa gróður í sniðum, til að bæta
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6.6 Tæknilegar upplýsingar
Núverandi veitumiðlar
6.6.1
Hitveitulagnir og rafstrengir eru í eigu Veitna ohf. en vatns
veita og fráveita eru í eigu Kópavogsbæjar. Hér verður farið
yfir helstu lagnir þessara veitumiðla:
Fráveita
Í Borgarholtsbraut eru engar stofnlagnir fráveitu,
en í Bakkabraut liggur 900 mm stofnlögn.
Vatnsveita
Engin stofnlögn vatnsveitu er í Borgarholtsbraut eða Bakka
braut. Við gatnamót Borgarholtsbrautar og Urðarbrautar
sunnan megin endar 225 mm stofnlögn vatnsveitu.
Hitaveita
Í Borgarholtsbraut liggur 300 og 200 mm hitaveitustofnlögn.
Engar stofnlagnir hitaveitu eru í Bakkabraut.

Frumdrög hitaveitu og rafveitu
Hér verður lagt fram stutt yfirlit yfir frumdrög hitaveitu
og rafveitu á leggnum við Kársnes. Farið er ýtarlegar yfir
frumdrög veitumiðla Veitna ohf. í frumdragaskýrslu þeirra
sem gefin verður út í upphafi árs 2021.
Ýmist þarf að leggja nýja strengi rafveitu, færa til í nýja
legu eða jarðvegsskipta í kringum strengi í núverandi legu.
Áætlað er að leggja þrjá 11 kV strengi meðfram
Borgarholtsbraut og að vestanverðu við Bakkabraut/Vestur
vör og í Fossvogsbrú. Strengirnir munu styrkja fæðingu vegna
uppbyggingar á Kársnesi og auka rekstraröryggi 11 kV
dreifikerfa báðum megin við Fossvogsbrú, þ.e. á Kársnesi
og í Skerjafirði. Gert er ráð fyrir að leggja nýjar hitaveitulagnir
frá Fossvogsbrú og upp að tengipunkti við núverandi hita
veitulögn í Vesturvör. Auk þess verður dreifilögn hitaveitu
endurnýjuð í Borgarholtsbraut, austan Urðarbrautar.

Rafveita
Í Borgarholtsbraut, á milli Hlégerðis og Bakkabrautar
og í Bakkabraut við Vesturvör, liggja 11 kV háspennustrengir.
Í brúnni yfir Hafnarfjarðarveg liggur einn 11 kV strengur.
Nokkurt magn lágspennustrengja liggur við Bakkabraut
og Borgarholtsbraut.

6.6.2 Kostnaðaráætlun
Heildarkostnaður er áætlaður um 4,65 milljarðar króna.
Eftirfarandi tafla sýnir helstu kostnaðarliðina:
Kostnaður m.kr.
Verkliður
Upprif
40
Lagnir (færsla niðurfalla og ljósastaura)
40
Jarðvegsskipti
120
Malbik á götu
50
100
Rautt malbik
Kantsteinn
30
Göngu/hjólastígar
250
Gróður og umhverfisfrágangur
20
Götulýsing
90
220
Stöðvar
Gatnamót, breytingar
100
Umferðarljós
60
Annað, óvissa, 40%
450
Rekstur vinnusvæðis, 8%
130
300
Hönnun/eftirlit, 18%
2.000
Samtals fyrir gatnagerð
Landfylling og grjótgarðar
400
Fossvogsbrú2.250
Samtals4.650
Áætluð skipting kostnaðar á milli aðila vegna gatna, stíga og
lagna er eftirfarandi:
Aðili
Kostnaður m.kr.
Samgöngusáttmáli — Borgarlínan — Stofnstígar
3.750
Reykjavíkurborg350
Kópavogsbær
550
Samtals4.650

Kársnes
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6.6.3

Samræmi við hönnunarforsendur

Tegund		
Lýsing
Sérrými		
Borgarlínan ekur í sérrými yfir
			
Fossvogsbrú og Bakkabraut að
			
Vesturvör. Einnig ekur hún í sérrými á
			
Borgarholtsbraut frá Listabraut að
			
Hamraborg. Annars ekur hún í
			
blönduðu rými á Bakkabraut sunnan
			
Vesturvarar og á stórum hluta
			Borgarholtsbrautar.
Er í samræmi við
Breidd sérrýmis
				hönnunarforsendur.
Stór hluti Borgarholtsbrautar er með
Göngustígar
			
sameiginlega stíga en ákjósanlegt
			
væri að aðskilja stíga. Breidd
			
sameiginlegs stígs á hluta Borgar			
holtsbrautar sunnan megin er 0,5 m
			
undir viðmiðum.
Á Bakkabraut er stofnleið og breidd
Hjólastígar
			
stíga ásættanleg en ákjósanlegt væri
			
að breidd næði 3,0 m. Stór hluti
			
Borgarholtsbrautar er með
			
sameiginlega stíga en ákjósanlegt
			
væri að aðskilja stíga. Breidd
			
sameiginlegs stígs á hluta Borgar			
holtsbrautar sunnan megin er
			
0,5 m undir viðmiðum.
Viðmið eru ekki uppfyllt því þar sem
Öryggissvæði
			
göturými er þröngt verða götugögn
			
innan öryggissvæðis. Huga þarf vel
			
að staðsetningu þeirra.
Út frá fjölda vagna og farþega er
Stærð stöðva
			
kröfum um stærð stöðva náð.
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6.6.4

Umræða um valkosti

1

Við val á leiðum frá nýrri Fossvogsbrú og Bakkabraut að
Hamraborg var litið til nokkurra leiða. Þær höfðu hins vegar
ekki kosti umfram það að fylgja Borgarholtsbraut frá
Bakkabraut. Megin ástæður þess eru:
Fleiri 90° beygjur sem lengja ferðatíma
Mikil bílaumferð á Kársnesbraut dregur úr greiðfærni
Borgarlínunnar. Einnig gerir aukin bílaumferð ákvörðun
um einstefnu erfiðari og líkur aukast á töfum fyrir
Borgarlínu og umferð bíla
Hringtorg og fjöldi krappra beygja sem dregur
úr greiðfærni
Plássleysi, ekki mögulegt að koma fyrir sérrými
Borgarlínunnar á jafnlöngum kafla
Aukinn kostnaður miðað við Borgarholtsbraut
Langhalli í götu er meiri
Upptökusvæði farþega er minna og minni tenging
við sunnanvert Kársnes
Lengri leiðir

Fossvogur

3

6.3.1

1

Bakkabraut

2

Fyrir Borgarholtsbraut var bæði skoðað að hafa hjólastíga
beggja vegna og að hafa tvístefnustíg öðrum megin.
Sé miðað við að borgarlínugata sé á milli lóðamarka er ekki
rými fyrir stíga nema að hafa breidd þeirra undir viðmiðum,
og fyrir tvístefnustíg er ekki hægt að uppfylla kröfur um
öryggissvæði. Því var valið að hafa góðan og breiðan sam
eiginlegan stíg norðan götunnar, sólarmegin. Sunnan megin
er svo einnig sameiginlegur stígur.

Kársnesskóli

Kópavogshöfn

2

Kópavogskirkja
6.3.2

Stelluróló

Menningarhúsin
í Kópavogi
6.3.3

3

Sundlaug Kópavogs

Stelluróló

Fyrir Bakkabraut var skoðað hvort tvístefnu hjólastígur eða
stígar beggja vegna myndu henta betur. Talið er að ein
stefnustígar henti betur m.t.t. umferðaröryggis vegna fjölda
innkeyrslna og mikillar umferðar hjólandi og gangandi. Við
tvístefnustíg er erfitt að uppfylla kröfur um öryggissvæði
milli akreinar og hjólastígs.

6.3.4

Kársnesskóli

Hamraborg
Hamraborg

Sundlaug
Kópavogs

Kópavogur

Kársnes
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