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1.1 Almennt 

Sjálfakandi ökutæki hafa verið áberandi í umfjöllun um samgöngumál á undanförnum árum. Jafnt og 
þétt hafa tækniframfarir sem og aukin reynsla orðið til þess að tæknin færist nær því að verða 
raunverulegur hluti samgöngukerfa en áður. Aukin sjálfvirknibúnaður er orðin að staðalbúnaði í nýjum 
ökutækjum til einkanota og sjálfstýring er nú þegar þekkt í almenningssamgöngum s.s. í lestum. Þrátt 
fyrir það er fátt sem bendir til þess að sjálfakandi ökutæki verði allsráðandi á næstu árum eða áratug. 
Hluti af þessari vegferð hefur falist í aukinni áherslu á þróun sjálfakandi ökutækja sem hluta af 
almenningssamgöngum en sú þróun er spennandi fyrir þær sakir að annars vegar er mögulegt að skapa 
aðstæður þannig að sjálfakandi almenningsvagnar komist fyrr á götuna en sjálfakandi einkabílar fyrir 
almenning, t.d. með nýtingu forgangsakreina. Og hins vegar myndi slíkt koma til móts við takmarkanir 
á núverandi almenningssamgöngukerfum s.s. með bættum tengingum við áfangastaði. Þar af leiðandi 
hafa verið framkvæmd fjölmörg tilraunaverkefni sjálfakandi almenningsvagna víðs vegar um heim, þar 
með talið á öllum Norðurlöndunum. Á Íslandi hefur þekkingarsköpun á viðfangsefninu farið vaxandi en 
er þó enn töluvert á eftir þróun og prófunum á alþjóðavísu og er þessu rannsóknarverkefni ætlað til 
þess að taka fyrsta skrefið í þeirri vegferð að innleiða tilraunaverkefni um sjálfakandi almenningsvagna 
hér á landi.  

Að verkefninu stóðu Andri Rafn Yeoman og Ásmundur Jóhannsson. Verkefnið var styrkt af 
Nýsköpunarsjóði námsmanna. Höfundar skýrslunnar bera ábyrgð á innihaldi hennar. Niðurstöður 
hennar ber ekki að túlka sem yfirlýsta stefnu Nýsköpunarsjóðs Námsmanna eða álit þeirra stofnana 
eða fyrirtækja sem höfundar starfa hjá. Skýrsluhöfundar vilja sérstaklega þakka Arnóri Braga Elvarssyni 
hjá Infrastructure Management Consultants, Kristni Jóni Ólafssyni hjá Reykjavíkurborg og Ragnheiði 
Einarsdóttur hjá Strætó fyrir yfirlestur og ráðgjöf við vinnslu verkefnisins.   

1.2 Tilgangur og markmið 

Tilgangur verkefnisins er að taka fyrstu skref tilraunaverkefnis um innleiðingu sjálfakandi 
almenningsvagna á Íslandi. Í verkefninu er leitast við að svara þeirri spurningu hvort Ísland er tilbúið 
að taka á móti sjálfakandi almenningsvagni? Til að svara þeirri spurningu er í meginatriðum horft til 
þriggja grunnundirstaða: 
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• tækni og innviða, 
• lagaumhverfis og 
• viðhorfs almennings. 

Markmið verkefnisins er háleitt – skilgreina og undirbúa tilraunaverkefni þar sem sjálfakandi 
almenningsvagn mun aka 1-3 km leið í Reykjavík. Haft verður að leiðarljósi að tilraunaverkefnið svari 
spurningum eða leysi vandamál borgarinnar til að auka lífsgæði borgarbúa með bættum samgöngum. 
Leitast verður við að tilraunaverkefni nýti sér núverandi innviði borgarinnar þ.e. götur og stíga og að 
ekki þurfi að ráðast í umfangsmiklar og kostnaðarsamar innviðaframkvæmdir. Ef það er ekki mögulegt, 
er gróft mat lagt á umfang nauðsynlegrar innviðauppbyggingar. 

1.3 Afurð verkefnisins 

Afurð verkefnisins felst í því að mynda leiðarvísi fyrir næstu skref við innleiðingu tilraunaverkefnis 
sjálfakandi almenningsvagna hérlendis. Leiðarvísirinn er hugsaður sem yfirlit atriða sem huga þarf að 
áður en tilraunaverkefni getur hafist. Auk leiðarvísis mun þessi skýrsla innihalda ítarlegri umfjöllun um 
sjálfakandi almenningsvagna litið út frá tveimur megin þáttum; annars vegar tilraunaverkefnis í náinni 
framtíð og hins vegar til lengri tíma þ.e. að sjálfakandi ökutæki geti orðið hluti af samgöngukerfi borga. 
Í samráði við samstarfsaðila er litið til ákjósanlegra staðsetninga fyrir tilraunaverkefni innan Reykjavíkur 
og í kjölfarið er unnin samanburðargreining á valkostum.  

1.3.1 Samstarfsaðilar 

Helstu samstarfsaðilar EFLU verkfræðistofu í verkefninu eru: 

• Holo – danskt fyrirtæki stofnað árið 2016 sem sérhæfir sig í rekstri sjálfakandi 
almenningsvagna og hefur nú þegar staðið að fimm slíkum tilraunaverkefnum á 
Norðurlöndunum og í Eistlandi. Auk þess áformar fyrirtækið að taka þátt í fjórum nýjum 
tilraunaverkefnum á árinu 2020 [1]. Hlutverk samstarfsaðila var að leiðbeina við mat á 
mögulegu tilraunaverkefni og viðfangsefninu almennt. 

• Reykjavíkurborg – Tók þátt í staðsetningar- og leiðarvali auk þess að veita almenna ráðgjöf. 
• Strætó – Tók þátt í staðsetningar- og leiðarvali auk þess að veita almenna ráðgjöf. 

Áhersla var lögð á að draga sem flesta aðila að borðinu til viðbótar við samstarfsaðila verkefnisins, m.a. 
aðila háskólasamfélagsins, opinbera aðila s.s. samgöngustofu og aðra sem sýnt hafa verkefninu áhuga. 
Markmiðið með því er að ná utan um viðfangsefnið á eins heilsteyptan hátt og kostur er. 

1.4 Skilgreiningar og hugtök 

Á undanförnum árum hafa hugtök og skilgreiningar er varða sjálfakandi ökutæki hægt og rólega fest 
sig í sessi á alþjóðavísu. Ekki er ein algild skilgreining á sjálfakandi ökutæki en í rannsóknarverkefni um 
sjálfakandi bíla á Íslandi og rýni aðstæðna var lögð fram eftirfarandi hugmynd um skilgreiningu á 
hugtakinu [2]: 
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Sjálfakandi farartæki beitir skynjurum til að greina umhverfi sitt ásamt eða án 
gagnasöfnum um samgöngukerfið og gervigreind til að túlka aðstæður og stýra farartæki 
með eða án aðkomu ökumanns. 

Í annarri umfjöllun hefur þótt fullnægjandi að skilgreina sjálfakandi ökutæki sem ökutæki „sem er fært 
um að skynja umhverfi sitt og keyra án inngrips manneskju í stjórnun þess“ [3]. Á Bretlandi hafa 
samgönguyfirvöld skilgreint sjálfakandi ökutæki sem ökutæki sem geta ekið á öruggan og hagkvæman 
hátt án ökumanns í hefðbundinni umferð, nýtt sér hefðbundna innviði og í hefðbundnum 
veðuraðstæðum [4]. Þar er gerður greinarmunur á ökutækjum sem búa yfir mikilli sjálfstýringu (e. 
highly automated) og sjálfakandi ökutækjum (e. fully automated). Munurinn felst í að ökutæki sem búi 
yfir „mikilli“ sjálfstýringu geta ekið sjálf en þó er þörf á að aðili hafi umsjón með akstrinum. Á það alla 
jafna við um ökutæki sem notuð eru í tilraunaverkefnum .  

Í almennri umfjöllun um sjálfakandi ökutæki er fjallað um stig sjálfstýringar (e. levels of autonomy), frá 
núll þar sem ökumaður sér alfarið um akstur, til fimmta stigs eða fullrar sjálfstýringar. Í því samhengi 
er stuðst við skilgreiningu SAE International (Society of Automotive Engineers) á stigum sjálfstýringar 
(sjá töflu 1.1 til skýringar) [5]. Upphafleg þýðing kom úr blaðagrein en hefur verið notuð í 
rannsóknarverkefnum og umfjöllun um viðfangsefnið hérlendis [2, 6]. 

TAFLA 1.1 Skilgreining á stigum sjálfstýringar ökutækja. 

 STIG  NAFN  
STÝRI, 
BENSÍNGJÖF 
OG BREMSUR  

EFTIRLIT MEÐ 
UMHVERFI  

YFIRTAKA 
AKSTURS* VIÐ 
KREFJANDI 
AÐSTÆÐUR 

MÖGULEIKAR & 
FÆRNI 
KERFISINS** 

Ökumaður 
fylgist með 
umferð og 
umhverfi  

0 Engin sjálfvirkni Ökumaður Ökumaður Ökumaður Ekkert kerfi 

1 Aðstoð við 
ökumann 

Ökumaður og 
tölvukerfi Ökumaður Ökumaður Fært við sumar 

aðstæður 

2 Sjálfstýring að hluta  Tölvukerfi Ökumaður Ökumaður Fært við sumar 
aðstæður 

Sjálfvirkt 
tölvukerfi 
fylgist með 
umferð og 
umhverfi  

3 Skilyrt sjálfstýring Tölvukerfi Tölvukerfi Ökumaður Fært við sumar 
aðstæður 

4 Mikil sjálfstýring  Tölvukerfi Tölvukerfi Tölvukerfi Fært við sumar 
aðstæður 

5 Algjör sjálfstýring  Tölvukerfi Tölvukerfi Tölvukerfi Fullfært við allar 
aðstæður  

* Með akstri er átt við stjórn ökutækis og ákvarðanataka við akstur. 
** Möguleikar og færni kerfisins við ákvarðanatöku við flóknari aðstæður. 

Stig 0 felur í sér enga sjálfstýringu, þ.e. að ökutækið er undir öllum kringumstæðum undir stjórn 
ökumanns sem og skynjun umhverfis. Stig 1 felur í sér að öll virk stýring sé í höndum ökumanns en 
kerfið getur stýrt ákveðnum þáttum að beiðni ökumanns sem fylgist með umhverfinu. Stig 2 felur í sér 
frekari sjálfstýringu að beiðni ökumanns en öll virk stýring er enn á höndum ökumanns. Stig 3 felur í 
sér að akstur ökutækisins er stjórnað af kerfinu (sjálfstýrt) en ökumaður þarf að bregðast við undir 
vissum kringumstæðum. Ökutækið ekur ekki sjálft nema að fyrir fram skilgreind viðmið séu uppfyllt. Á 
stigi 4 er ekki krafist þess að ökumaður taki yfir akstri ökutækis undir neinum kringumstæðum. 
Ökutækið ekur þó ekki sjálft nema að fyrir fram skilgreind viðmið séu uppfyllt. Stig 5 felur í sér að 
ökutækið sé fært um að aka á eigin spýtur undir öllum kringumstæðum. 



 

12 

Skilgreiningar á sjálfakandi ökutækjum eru mismunandi, sumar ná aðeins til þeirra sem falla undir 
síðasta stig sjálfstýringar (fimmta stig) en aðrar skilgreina ökutæki sem falla undir stig þrjú til fimm sem 
sjálfakandi ökutæki. Einnig er gerður greinarmunur á sjálfvirknivæddum bílum (e. automated vehicle) 
og sjálfakandi bílum (e. autonomous vehicles), eru skilgreiningarnar nátengdar stigum sjálfstýringar. 
Alla jafna er einnig gerður greinarmunur á tengdum og ótengdum ökutækjum og innviðum. Felur 
tenging þeirra í sér að þeir geti deilt gögnum og séu þannig samstillt í akstri og við innviði. Í því samhengi 
er oft talað um tengd sjálfakandi ökutæki (e. connected autonomous vehicles (CAV)). 

1.5 Greining á umhverfi sjálfakandi almenningsvagna 

Sjálfakandi ökutæki fela í sér umtalsverða breytingu á því samgöngukerfi sem hefur verið allsráðandi 
undanfarna áratugi. Samhliða slíkum umbreytingum er að mörgu að huga. Forgreiningar, s.s. SVÓT 
greining, geta gefið góða yfirsýn á viðfangsefnið. SVÓT greining er einföld aðferðafræði til þess að meta 
innri og ytri aðstæður viðfangsefna. Hugtakið stendur fyrir styrkleika, veikleika, ógnir og tækifæri. 
Styrkleikar og veikleikar felast í innri aðstæðum en tækifæri og ógnir í utanaðkomandi. Ákveðið var að 
setja fram SVÓT greiningu fyrir innleiðingu sjálfakandi almenningsvagna til að mynda ramma fyrir 
áframhaldandi umfjöllun og því má hér að neðan finna stutta lýsingu á helstu styrkleikum, veikleikum, 
ógnum og tækifærum sem felast í innleiðingu sjálfakandi ökutækja.  

1.5.1 Styrkleikar 

• Mannlegi þátturinn er almennt talinn veigamikill þegar kemur að umferðaröryggi. Stóran hluta 
umferðarslysa má rekja til mannlegra mistaka á einn eða annan hátt (allt að 94% alvarlegra 
óhappa). Með því að minnka aðkomu manna að akstri má því koma í veg fyrir fjölda óhappa og 
slysa [7]. Huga þarf þó að mörgum atriðum er snerta öryggi, má þar nefna samspil manna og 
véla (ökutækis), samspil ökutækja með mismikla sjálfstýringu, ákvarðanatöku ökutækis o.s.frv.  

• Samgönguúrbætur og aðgengi fyrir alla notendur. Sjálfakandi almenningsvagnar eru hentugir 
á styttri leiðum sem er ekki þjónað af öðrum almennings samgöngumátum og til að brúa bilið 
til og frá upphafstaðar og áfangastaðar. Vagnarnir geta einnig aukið þjónustu við þá aðila sem 
geta ekki notað einkabíla og fela því í sér aukið félagslegt frelsi [8]. Getur því innleiðing þeirra 
haft áhrif á ferðavenjur í samræmi við stefnu yfirvalda [9, 10] . 

• Rekstrarkostnaður og sveigjanleiki til framtíðar, þar sem ekki er þörf á bílstjóra er mögulegt 
að minnka rekstrarkostnað til muna. Sveigjanleiki vagna býður einnig upp á möguleika til þess 
að nýta þá á sem hagkvæmastan hátt, t.d. á mismunandi hátt innan og á milli daga [3]. Þegar 
tæknin hefur náð fjórða og fimmta stigi sjálfstýringar má ætla að hún feli í sér hagræðingu [11]. 

• Samgöngur sem aka eftir eftirspurn notenda. Með notkun á sjálfakandi vögnum er mögulegt 
að bjóða upp á samgöngur sem byggjast í meira mæli á eftirspurn notenda og væri þá t.d. hægt 
að sleppa ákveðnum stoppum eða hluta leiða. Þannig má minnka umferð, þar sem vagnar aki 
ekki nema að eftirspurn sé til staðar. Felur þó slíkt kerfi í sér ítarlega kortlagningu og töluverða 
þróun tækninnar miðað við stöðu hennar í dag [12]. 
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1.5.2 Veikleikar 

• Núverandi lagaumhverfi er ekki sniðið að sjálfakandi ökutækjum og þörf er á heilsteyptum 
lagaramma um sjálfakandi ökutæki. 

• Tæknin er að mörgu leyti ung og í hraðri þróun, hefur því ekki enn skapast mikil reynsla á 
rekstur sjálfakandi almenningsvagna. Ljóst er að aukna reynslu þarf til þess að meta með 
fullnægjandi hætti þau áhrif sem tæknin mun hafa í för með sér. 

• Virkni og áreiðanleiki þeirrar tækni sem sjálfakandi ökutæki nýta sér sem og almennur 
vélbúnaðar ökutækja hefur verið vandamál í tilraunverkefnum. Af þeim sökum hafa vagnar 
ekki nýst á þann hátt sem lagt var upp með í öllum tilfellum. 

• Enn í dag er ekki raunhæft að tilraunaverkefni eða tæknin sé jákvæð m.t.t. kostnaðar. Enn er 
þess krafist að umsjónaraðli sé um borð í vögnum auk þess sem afkastageta þjónustunnar er 
ekki þannig að hagræðing sé raunhæf. 

1.5.3 Ógnir 

• Fyrirsjáanlegt er að næstu áratugi muni umferð samanstanda af blandaðri umferð ökutækja 
m.t.t. sjálfstýringar. Mun það geta skapað vandamál er snúa að öryggismálum og hagkvæmni 
sjálfakandi ökutækja [13]. Huga þarf sérstaklega að blöndun umferðar á göngu- og 
hjólreiðastígum, þar sem hefðbundin ökutæki eru bönnuð [14]. 

• Sjálfakstur ökutækja er almennt talið hafa jákvæð áhrif á umferðaröryggi, óhjákvæmilega 
verða þó til nýjar öryggisógnir. Huga þarf að utanaðkomandi ógn, s.s. að ráðist sé á 
tæknibúnað. Einnig þarf að huga að öryggi notenda, t.d. í þeim tilfellum þar sem ökutækjum 
er deilt [15].  

• Sjálfakandi ökutæki reiða sig á skynjara og myndavélar, taka þarf tillit til veðuraðstæðna og 
hugsanlegra áhrifa sem þær geta haft á öryggi og afkastagetu [2].  

• Ef sjálfakandi ökutæki í einkaeigu verða allsráðandi mun fjölda ökutækja í umferðinni aukast 
sem og eknir kílómetrar. Mun sú þróun skapa frekari vandamál er varða umferðaröngþveiti og 
umferðatafir. Ökuskírteini og líkamlegar fyrirstöður (s.s. fötlun) munu ekki koma í veg fyrir að 
notendur geti átt og nýtt sér sjálfakandi ökutæki. Eignamynstur mun því hafa mikil áhrif á 
mögulega notkun, fyrirkomulag og einkenni sjálfakandi almenningssamgangna [14, 16].  

• Gagnasöfnun og ákvarðanataka ökutækja skapar óhjákvæmilega siðferðislegar spurningar. 
Ökutækin þurfa að taka ákvarðanir í samræmi við áður skilgreindar reglur sem getur falið í sér 
val á afleiðingum. Einnig þarf að huga að persónuvernd við gagnasöfnun [17].  

• Til þess að sjálfakandi almenningssamgöngur nýtist eins vel og mögulegt er skiptir viðhorf 
almennings máli. Á það sérstaklega við um innleiðingu og í upphafsskrefum tækninnar, sjá 
frekari umfjöllun í kafla 3.4 [18]. Einnig þarf að huga að viðhorfi og upplifun almennings m.t.t. 
þess að deila ökutækjum með öðrum án þess að umsjónaraðili sé til staðar [19]. 

• Stefna yfirvalda leikur veigamikið hlutverk í hraða þróunar sjálfakandi ökutækja [20]. 
Mikilvægt er að stefna stjórnvalda sé í samræmi við prófanir og þróun tækninnar á alþjóðlegum 
vettvangi. Einnig þurfa stjórnvöld að mynda stefnu varðandi hinu ýmsu mál, s.s. gagnasöfnun 
og gjaldtöku. Getur því stefna stjórnvalda bæði stutt þróun sjálfakandi ökutækja en að sama 
skapi haft hamlandi áhrif. 
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1.5.4 Tækifæri 

• Í núverandi borgarskipulagi skipa landfrekir samgönguinnviðir veigamikið hlutverk, s.s. vegir 
og bílastæði. Samhliða sjálfakandi ökutækjum felast tækifæri til þess að hagræða 
borgarrýmum þannig að slíkir innviðir séu nýttir á hagkvæmari hátt [21]. 

• Almenningssamgöngur og deilikerfi eru almennt talin hafa jákvæð umhverfisáhrif. Rafdrifnir 
almenningsvagnar eru ákjósanlegur kostur til að minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda og 
til að minnka staðbundna mengun, t.d. hljóð- og loftmengun [15]. Einnig getur tæknin fækkað 
fjölda ökutækja í einkaeigu með tilheyrandi jákvæðum umhverfisáhrifum [22, 23]. 

• Samhliða því að ekki sé þörf á að notendur stýri ökutækjum eða hafi umsjón með þeim skapast 
tækifæri fyrir aukin þægindi. Breytir það upplifun notenda á tímavirði, þar sem mögulegt er 
að sinna öðrum erindum samtímis [24]. Gæti það haft þau áhrif að einstaklingar leggi minni 
áherslu á lengd ferðatíma þó að rannsóknir hafi einnig sýnt fram á að einstaklingar séu síður 
jákvæðir gagnvart því að vera afkastamiklar á meðan á akstri stendur [18].  

• Sjálfakandi ökutæki sem verða tengd við miðlægt upplýsingakerfi gætu safnað ýmsum 
upplýsingum, s.s. um ástand innviða. Gætti það stutt við gagnadrifið viðhald og sem forsendur 
fyrir innviðauppbyggingu.  

• Stefna yfirvalda. Sjá umfjöllun að ofan í kafla 1.5.3 um ógnir.  

1.6 Ferli við innleiðingu tilraunaverkefnis 

Litið er á rannsóknarverkefnið sem fyrsta skref innleiðingar tilraunaverkefnis sjálfakandi 
almenningsvagna hérlendis. Niðurstöður þess gefa því yfirlit yfir þau atriði sem huga þarf að áður en 
tilraunaleyfi verði gefið út og prófanir hefjast. Innleiðing sjálfakandi almenningsvagna er ferli sem þarf 
að ígrunda vel og er mikilvægt að undirbúið sé með fullnægjandi hætti. Ferlinu má almennt skipta niður 
í eftirfarandi skref [25]: 

1. Hagkvæmnisathugun – viðskiptaþróun. 
2. Leyfi fyrir tilraunaverkefni. Í samræmi við lagaumhverfi og umsóknarferli hverju sinni. 
3. Kortlagning leiðar. 
4. Þjálfun aðila sem koma að verkefninu. Þar sem gert er ráð fyrir að manneskja hafi yfirsýn og 

ábyrgð með ökutækinu er mikilvægt að þeir aðilar hafi fengið viðeigandi þjálfun. 
5. Upphaf verkefnis. Eftir prófanir á ökutækinu á fyrir fram skilgreindri leið er mögulegt að hefja 

þjónustu. 
6. Rekstur verkefnis.  

Ekki er um algilt ferli að ræða en eru upplýsingarnar fengnar frá Navya sem er einn helsti rekstrar- og 
framleiðsluaðili sjálfakandi almenningsvagna. Enn sem komið er ekki lögð rík áhersla á 
hagkvæmnisathugun, þar sem tilraunaverkefni eru alla jafna ekki framkvæmd með það að markmiði 
að skila gróða. Slíkar greiningar geta þó verið mikilvægar til þess að bera saman kosti og draga fram 
mögulegar hindranir í ferlinu. Verkefni eru háð því að það takist að safna nægjulega fjármagni til þess 
að innleiða og standa undir rekstri þjónustunnar. Það má líta svo á að rannsóknarverkefnið falli undir 
2. og 3. stig ferlisins, að skoða undirbúning og leyfismál auk greiningar á mögulegum staðsetningum og 
leiðum. 
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1.7 Uppsetning  

Verkefnið er í megindráttum tvíþætt, annars vegar heimildavinna, kaflar 2-4, við að kryfja stöðu 
þekkingar á sjálfakandi almenningsvögnum og hins vegar að stíga fyrstu skref í innleiðingu þess 
hérlendis. Í síðari hluta verkefnisins, kaflar 5 og 6, er unnin greining á ákjósanlegum stöðum til þess að 
innleiða tilraunaverkefni sjálfakandi almenningsvagna innan Reykjavíkur og reynt verður að greina 
hvað þarf til þess að slíkt verkefni geti orðið að veruleika. Kaflaskipti skýrslunnar eru eftirfarandi: 

1. Inngangur – markmið, samstarfsaðilar, skilgreiningar og almenn umfjöllun um viðfangsefnið. 
2. Þróun og tilraunaverkefni – umfjöllun um þróun tækninnar í alþjóðlegu samhengi á 

undanförnum árum með áhersla á sambærileg tilraunaverkefni á Norðurlöndunum. 
3. Tækni og innviðir & viðhorf almennings – yfirlit um ráðandi tækni er snýr að sjálfakandi 

ökutækjum og innviðum. Umfjöllun um viðhorf almennings til sjálfakandi ökutækja og 
mikilvægi þess í innleiðingu tækninnar. 

4. Lagaumhverfi – litið til núverandi regluverks og þróun í alþjóðlegu samhengi. Umfjöllun er 
tvíþætt, annars vegar m.t.t. tilraunaverkefnis og hins vegar til lengra tíma litið. 

5. Staðsetningarval – byggt á samráðsferli og greiningu á ákjósanlegum stöðum innan 
Reykjavíkur út frá stöðu þekkingar og staðháttum.  

6. Leiðarval - greining á innviðum og þjónustusvæðum þeirra staðsetninga sem þykja 
ákjósanlegar í staðsetningarvali. Sérfræðiálit samstarfsaðila á leiðum. 

7. Niðurstöður og umfjöllun – umfjöllun um niðurstöður úr greiningu á valkostum fyrir leiðar– og 
staðsetningarval. Almenn umfjöllun um ferli þess að koma tilraunaverkefni fyrir sjálfakandi 
almenningsvagn í gang. Litið til mögulegra afleiddra verkefna. 

8. Ferli innleiðingar – samantekt niðurstaðna m.t.t. innleiðingu tilraunaverkefnis sjálfakandi 
almenningsvagns og fjallað um nauðsynleg skref áður en rekstur tilraunaverkefnis getur hafist. 
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Sjálfakandi ökutæki hafa verið áberandi í umræðunni um samgöngumál hérlendis á undanförnum 
árum [26, 27, 28, 29]. Fyrirtæki keppast við að þróa lausnir með það að markmiði að auka hagkvæmni 
og áreiðanleika þeirra. Upphaflega var þróuninni helst beint að ökutækjum til einkanota sem rökrétt 
framhald á þeim aðstoðarbúnaði sem hefur verið í þróun fyrir þá. Í því samhengi er talað um þróuð 
aðstoðarkerfi fyrir ökumenn (e. advanced driver assistance systems eða ADAS) sem regnhlífaheiti yfir 
búnað sem aðstoðar ökumenn við akstur, felast slíkar umbætur oft á tíðum í aukinni sjálfstýringu. Ör 
tækniþróun hefur gert það mögulegt að líta til sjálfakandi almenningsvagna sem raunhæfan kost, enn 
er þó afkastageta þeirra ekki sambærileg hefðbundum strætisvögnum þar sem sjálfakandi vagnar taka 
yfirleitt að hámarki um fimmtán farþega og ferðast töluvert hægar. Slík þjónusta getur þó boðið upp á 
marga áður óþekkta möguleika. Tilraunir og rannsóknir á sjálfakandi ökutækjum og áhrifum þeirra á 
hina ýmsu þætti hafa verið áberandi og eykst þekking á viðfangsefninu frá degi til dags. 

2.1 Þróun hérlendis 

Á Íslandi hefur þróun sjálfakandi ökutækja ekki verið áberandi þó að nokkur skref hafi nú þegar verið 
stigin. Ber þar helst að nefna sjálfakandi ökutæki sem var starfrækt samhliða Snjallborgarráðstefnu 
Reykjavíkurborgar árið 2018. Þar ók sjálfakandi almenningsvagn leið við Hörpu í miðborg Reykjavíkur. 
Verkefnið gaf af sér ákveðna grunnþekking á tækninni og þeim möguleikum sem hún býður upp á. 
Ásamt EFLU verkfræðistofu komu Holo og Reykjavíkurborg að verkefninu, sömu aðilar og standa að 
baki þessa verkefnis. Á mynd 2.1 má sjá vagninn sem var við Hörpu árið 2018. 

2 ÞRÓUN OG TILRAUNAVERKEFNI 
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MYND 2.1 Sjálfakandi vagninn sem keyrði við Hörpu á Snjallborgarráðstefnu Reykjavíkurborgar 2018. [30] 

Einnig hafa verið unnin rannsóknarverkefni er snerta á viðfangsefninu, m.a. rannsóknarverkefni styrkt 
af rannsóknasjóði Vegagerðarinnar. Verkefni frá 2016 undir heitinu Sjálfakandi bílar – Rýni aðstæðna 
á Íslandi gerði grunnrýni á aðstæðum hérlendis, frá ýmsum sjónarhornum og fjallaði um hugsanlegar 
fyrirstöður við innleiðingu og rekstur sjálfakandi ökutækja [31]. Annað rannsóknarverkefni útgefið 
2019 fjallar um áhrif sjálfvirkni bíla á umferðarrýmd og þar er fjallað almennt um hinu ýmsu þætti og 
tækifæri sjálfakandi ökutækja [32]. Unnið hefur verið rannsóknarverkefni sem fjallar um 
fjarskiptabúnað (5G), hlutverki hans og tækifærum til að styðja við sjálfakandi ökutæki til framtíðar 
[33]. Reykjavíkurborg hefur einnig sýnt þróuninni áhuga og setti af stað greiningu á tækifærum sem 
felast í notkun sjálfakandi bíla á borgarstjórnarfundi 2017 og hefur sótt um styrk til þess að innleiða 
slíkar prófanir [3, 34]. Auk þess var lögð fram tillaga til þess að ráðast í tilraunaverkefni á sjálfakandi 
almenningsvagni á vegum Strætó í september 2020 en þar sem lýsingu verkefnisins svipaði að mörgu 
leyti til þess verkefnis sem er unnið í þessari skýrslu þá var tillögunni vísað frá [35]. Einnig hefur 
lokaverkefni í Háskólanum í Reykjavík snert á innleiðingu sjálfakandi ökutækja á Íslandi þar sem m.a. 
var framkvæmd viðhorfskönnun auk þess sem tekin voru viðtöl við aðila innan samgöngugeirans, m.t.t.  
innleiðingar sjálfakandi ökutækja [3]. Þá er einnig að vænta grein um viðhorf almennings gagnvart 
sjálfakandi ökutækjum og hugsanlegri notkun þeirra á þjónustunni [18]. 

2.2 Alþjóðleg verkefni 

Á undanförnum árum hefur Evrópusambandið skapað grundvöll til að halda utan um þróun sjálfakandi 
almenningsvagna. Á þeim grundvelli er haldið utan um prófanir og ört vaxandi þekkingu á 
viðfangsefninu með það að markmiði að koma upplýsingum áleiðis til almennings og styðja við frekari 
tilraunir og þekkingarsköpun. Einnig er markmið þeirra að safna og útdeila fjármunum í slík 
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tilraunaverkefni. Eftirfarandi er yfirlit nokkurra slíkra verkefna sem hafa verið áberandi innan Evrópu á 
undanförnum árum en ekki er um tæmandi upptalningu að ræða: 

• CityMobil2. Verkefni á vegum Evrópusambandsins sem fór fram á árunum 2012-2016 þar sem 
markmiðið var að skilgreina nauðsynlegan lagaramma og nauðsynlega tækni svo að sjálfvirkt 
samgöngukerfi geti orðið að veruleika (e. automated road transport system eða ARTS). Í heildina 
var yfir 15 milljónum evra úthlutað í verkefnið. Verkefnið samanstóð af tilraunverkefnum í sjö 
evrópskum borgum, þar sem eknir voru yfir 25.000 kílómetrar og yfir 60.000 farþegar nýttu sér 
þjónustuna. Verkefninu var skipt í tvo fasa, í fyrsta fasa voru skoðaðar tólf borgir í m.t.t sjálfakandi 
samgöngukerfis og í síðari fasanum voru sjö af þessum borgum valdar fyrir tilraunaverkefni 
sjálfakandi almenningsvagna. Í lok verkefnisins var gefin út skýrsla með þeirri þekkingu og reynslu 
sem skapaðist af verkefnunum [36]. 

• AVENUE. Verkefni styrkt af Evrópusambandinu sem hófst árið 2018 og er fyrirhugað að verði 
starfrækt fram til ársins 2022. Hluti af Horizon 2020, rammaáætlun Evrópusambandsins fyrir 
rannsóknir og nýsköpun á tímabilinu 2014-2020 [37] [38]. Markmið AVENUE er að sýna fram á 
notagildi sjálfakandi almenningssamgangna á svæðum þar sem eftirspurn eftir almennings–
samgöngum er ekki mikil. Á það við um svæði sem alla jafna er erfitt að þjónusta með 
hefðbundnum almenningssamgöngum. Fyrirhugað er að framkvæma tilraunaverkefni í fjórum 
borgum í Evrópu og að því loknu að framkvæma sambærileg tilraunaverkefni í þremur öðrum 
borgum í Evrópu. Hugmynd verkefnisins er að sýna fram á mögulega hagkvæmni sjálfakandi vagna 
í útjaðri borga sem geta nýst breiðum hópi notenda. Verkefnið hefur það einnig að markmiði að 
kynna tæknina fyrir almenningi og efla traust [39]. 

• FABULOS. Hófst árið 2018 og er styrkt af Horizon 2020 líkt og AVENUE. Markmið verkefnisins er 
greina og sýna fram á hvernig borgir geta nýtt sjálfakandi almenningsvagna á kerfislægan hátt. 
Verkefnið stefnir að því að taka viðfangsefnið lengra en að einblína einungis á tæknilega þætti þess. 
Felst það m.a. í því að þróa rekstur þeirra með það að leiðarljósi að móta hagræna, tæknilega, 
samfélagslega og lagalega þætti sjálfakandi almenningsvagna. Með slíkri samþættingu er tækifæri 
til þess að hraða þróun tækninnar svo hún geti orðið hluti af kerfi almenningssamgangna sem fyrst. 
Í upphafi verkefnisins voru nokkrir þróunar- og framleiðsluaðilar valdir til þess að undirbúa og þróa 
heildstæðar lausnir fyrir rekstur sjálfakandi almenningsvagna. Fyrsta tilraunaverkefnið hófst í apríl 
2020 í Helsinki en þá hafði undirbúningur þess (fyrsta skref verkefnisins) staðið yfir í u.þ.b. eitt og 
hálft ár. Stefnt er að því að fleiri tilraunaverkefni undir merkjum FABOLUS hefjist árið 2020. 

• WISE-ACT. Hófst árið 2017 og er vænt að ljúka með ráðstefnu hérlendis árið 2021. COST-verkefnið 
er einnig styrkt af Horizon 2020. Markmið verkefnisins er að rannsaka víðari áhrif tengdra 
sjálfakandi ökutækja og greina frá bestu mælistikunum til að meta áhrif þeirra. Á sama tíma og 
verkefnið leitast til að rýna í áhrif farartækjanna á umferðartæknilega mælistika líkt og 
umferðarflæði og umferðarrýmd er einnig leitast eftir því að rýna í borgarskipulagstengda þætti og 
samfélagslega þætti. 

2.3 Sambærileg verkefni 

Á Norðurlöndunum hafa nú þegar verið framkvæmd þó nokkur tilraunaverkefni á sjálfakandi 
almenningsvögnum [40, 41]. Almennt hefur áhersla tilraunaverkefna færst frá sönnun gildis tækninnar 
yfir í að meta notagildi sjálfakandi almenningsvagna, t.d. samþættingu þeirra við núverandi 
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almenningssamgöngukerfi og áhrif þeirra á samgöngur og ferðavenjur. Samhliða tilraunaverkefnum á 
sjálfakandi almenningsvögnum hefur skapast þekking sem mögulegt er að nýta við undirbúning 
tilraunaverkefnis hérlendis. Einstaka lönd eru komin enn lengra og hafa t.d. Noregur og Sviss tekið 
sjálfakandi almenningsvagna inn í almenningssamgöngukerfi sitt sem þó er enn á tilraunastigi [42, 43]. 
Aðstæður á hverjum stað fyrir sig skipta sköpum og því er ekki hægt að yfirfæra beint útfærslu á einum 
stað til annars án frekari greiningar eða aðlögunar. Norðurlöndin þykja ákjósanleg til samanburðar, þar 
sem aðstæður líkjast hvað helst þeim sem finna má hérlendis. Var því ákveðið að líta til fjögurra 
tilraunaverkefna í Ósló, Kaupmannahöfn, Gautaborg og Helsinki.  

2.3.1 Ósló 

Frá 2019 hefur farið fram framsækið tilraunaverkefni sjálfakandi almenningsvagna í Ósló. Þar hafa 
sjálfakandi almenningsvagnar verið nýttir sem hluti af núverandi leiðakerfi almenningssamgangna. 
Verkefnið er samstarfsverkefni Holo, Ruter (rekstraraðili strætisvagna Óslóar), borgaryfirvalda í Ósló 
og Vegagerðarinnar í Noregi. Stefna borgaryfirvalda í Ósló og Akerhus er kolefnishlutlaust 
almenningssamgöngukerfi og eru tilraunir á sjálfakandi almenningsvögnum hluti af þeirri stefnu. Að 
sama skapi telur Ruter að sjálfakandi almenningsvagnar muni spila stórt hlutverk í 
almenningssamgöngum framtíðar. Tilraunaverkefnin eiga að ýta undir þessa sýn ásamt að gefa 
samstarfsaðilum verkefnisins tækifæri til að verða leiðandi í þróun og innleiðingu sjálfakandi 
almenningsvagna. Markmið núverandi prófana er í megin atriðum þríþætt [42]: 

• Að kynna tæknina fyrir mögulegum notendum. 
• Að greina möguleika sjálfakandi ökutækja sem hluta leiðakerfis almenningssamgangna. 
• Auka reynslu aðila sem koma að verkefninu m.t.t. sjálfakandi ökutækja.  

Fyrsti hluti verkefnisins fólst í leið sem gekk eftir götunni Akershusstrandan í miðbæ Óslóar. Tilgangur 
fyrstu prófana var að safna upplýsingum um mögulega samþættingu sjálfakandi ökutækja við 
núverandi samgöngukerfi. Fyrsti hluti verkefnisins fór fram sumarið 2019 og árið 2020 hófust tvær 
nýjar tilraunarleiðir með vögnum frá Navya, annars vegar eftir Kongens Gate í miðborg Óslóar, þar sem 
markmiðið er að skoða samtengingu vagnanna við umferðaljós og aðra innviði (svokölluð V2X tækni) 
og hins vegar í Ormøya, litlu úthverfi í suðurhluta Óslóar [12, 44, 42]. Frekari prófanir verða í 
skíðabænum Ski þar sem fyrirhugað er að prófa aðra tegund vagna sem nota hugbúnað frá Sensible 4. 
Sensible 4 er finnskur hugbúnaður sem er sérstaklega hannaður fyrir sjálfakandi vagna í krefjandi 
veðuraðstæðum, t.d. í snjó [42, 45]. Á mynd 2.2 má sjá dæmi um sjálfakandi vagn á leið í Ósló. 
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MYND 2.2 Sjálfakandi vagn (Navya) á Ormøya leiðinni í Ósló [44].  

Helsti tilgangur leiðarinnar í Ormøya er að rannsaka hvaða áhrif sjálfakandi vagnar geta haft á daglegar 
ferðavenjur íbúa. Með því að auka tíðni almenningssamgangna með notkun á minni sjálfakandi 
vögnum, var markmiðið að draga úr ferðum á einkabíl. Áhersla er lögð á að leiðin sé hagkvæm fyrir 
íbúa á svæðinu og eru börn á leið til skóla helstu notendur hennar. Markmiðið er að leiðin bjóði upp á 
meiri tíðni en áður og að þjónustan sé stöðug yfir daginn og á milli daga. Leiðin hefur verið þróuð áfram 
í samræmi við þessar áherslur. Leiðin fer um íbúðagötur með blandaðri umferð og er þjónustu af 
þremur sjálfakandi vögnum frá Navya. Lengd leiðarinnar er 1,3 km, vagnarnir keyra að hámarki á 18 
km/klst. hraða en hámarkshraði á svæðinu er 30 km/klst. Leiðin hefur númerið 85B og er hluti 
af leiðakerfi Ruter og notar því sama greiðslufyrirkomulag [42]. Kort af leiðum í miðbæ Óslóar má sjá á 
mynd 2.3. 
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MYND 2.3 Yfirlit leiða sjálfakandi vagna í Ósló. Til vinstri: leið um Kongens Gate í miðbænum. Til hægri: leið um Ormøya 
hverfið.  

2.3.2 Kaupmannahöfn 

Í hverfinu Nordhavn í Kaupmannahöfn hófst tilraunaverkefni sjálfakandi almenningsvagns í ágúst 2020 
sem hluti af AVENUE samstarfinu (sjá umfjöllun í kafla 2.2). Verkefnið er styrkt af Evrópusambandinu í 
gegnum Horizon 2020 og er Holo einn af þeim aðilum sem koma að verkefninu. Nordhavn er 
endurbyggt gamalt hafnarsvæði sem er að gagna í gegnum endurnýjun og er að verða blönduð byggð 
íbúða og þjónustu. Að uppbyggingu lokinni er gert ráð fyrir um 40.000 íbúum og 40.000 störfum á 
svæðinu. Í dag er Nordhavn þjónustað af S-stöð, lestarkerfi sem þjónustar bæði úthverfi og miðborg 
Kaupmannahafnar og strætóbiðstöð sem eru staðsettar í jaðri hverfisins en fara engar 
almenningssamgöngur um hverfið sjálft. Felst því tækifæri í að nýta sjálfakandi vagna til að þjónusta 
hverfið og tengja það við núverandi almenningssamgöngur Kaupmannahafnar [12, 46]. Á mynd 2.4 má 
sjá vagninn í akstri um Nordhavn. 
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MYND 2.4 Navya vagninn í akstri um Nordhavn. 

Eins og áður segir, hófst rekstur verkefnisins í ágúst 2020 en upphaflega áttu prófanir að hefjast árið 
2018 en vegna leyfisferlis danskra stjórnvalda tafðist verkefnið í um tvö ár (ítarlegri umfjöllun um 
leyfisferli í Danmörku í kafla 4.3.1) [12]. Markmið innleiðingar sjálfakandi almenningsvagna í Nordhavn 
eru eftirfarandi: 

• Samgöngulausn fyrir svæðið, bæði innan hverfisins sem og til að tengja við núverandi 
almenningssamgöngur. 

• Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 
• Fækka farartækjum og umferð innan svæðisins. 

Í lok verkefnisins er markmið Holo að hafa:  

• Þróað og innleitt sjálfakandi samgönguský (e. mobility cloud) í Nordhavn sem styður við 
samgöngur og samgöngur sem þjónustu (e. mobility as a service eða MaaS).  

• Skilgreint kerfi sjálfakandi ökutækja byggt á eftirspurn (e. on-demand) sem reiðir sig ekki á fyrir 
fram skilgreindar leiðir.  

• Kortlagt svæðið í heild sinni með mikilli nákvæmni.  

Talið er að helstu notendur leiðarinnar verði annars vegar íbúar Nordhavn, sem samanstanda af 
fjölskyldum, börnum og eldri borgurum, og hins vegar fólk sem vinnur á svæðinu. Einnig myndi 
þjónustan nýtast þeim sem heimsækja svæðið í öðrum erindagjörðum. Þjónustan er gjaldfrjáls en nýtist 
til þess að þróa rekstrarumhverfi sjálfakandi almenningsvagna til framtíðar [12, 46].  
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MYND 2.5 Leið sjálfakandi almenningsvagna um Nordhavn í fyrsta hluta verkefnisins. 

Í fyrsta hluta verkefnisins er gert ráð fyrir hringleið um hluta Nordhavn og sex biðstöðvum á leiðinni 
(sjá mynd 2.5). Fyrirhugað er að vagnarnir aki í fyrstu eftir tímatöflu. Eftir að líður á verkefnið er gert 
ráð fyrir að leiðin þróist frá því að vera fyrir fram skilgreind með ákveðnum stöðvum, yfir í að vera 
eftirspurnarmiðuð þjónusta (e. on-demand) þar sem vagnarnir gætu ekið um allt svæðið. Þá fyrst með 
stöðvum sem væru þjónustaðar eftir eftirspurn og fastri línu (t.d. þar sem vagnar eru pantaðir á fyrir 
fram skilgreindar stöðvar) en síðar yrði línan mýkri, þ.e. að vagnar geti ekið um allar götur svæðisins  
[12].  

2.3.3 Gautaborg 

Ekki er óalgengt að gerðar séu tilraunir á sjálfakandi vögnum á háskólasvæðum [47, 48]. Oftar en ekki 
er ríkur vilji háskóla til að taka þátt í framþróun á sjálfakandi ökutækjum og rannsóknum á áhrifum 
þeirra. Einnig hafa háskólar oft þó nokkuð skipulagsvald yfir svæðum sínum. Einkennist umferð 
svæðanna oftar en ekki af mikilli blöndum ferðamáta og ekki síst af umfangsmikilli umferð gangandi og 
hjólandi vegfarenda. Geta slíkar aðstæður verið ákjósanlegar fyrir innleiðingu sjálfakandi 
almenningsvagna og nauðsynlegar innviðabreytingar umfangslitlar. Verkefnin eiga það oft á tíðum 
sameiginlegt að vera fyrstu rannsóknarverkefnin sem framkvæmd eru á tilteknum svæðum og/eða 
borgum. Markmið þeirra er iðulega að gera tilraunir á tækninni, greina notagildi hennar og kynna 
almenningi. Snúa því verkefnin út á að meta áhrif sjálfakandi vagna á samfélagið í heild sinni og einblína 
ekki einungis á tæknilega þætti.  

Verkefnið í Gautaborg er þekkt undir nafninu S3. Nú þegar hafa tvær tilraunaleiðir verið prófaðar; fyrsti 
hluta verkefnisins fór fram á Johannesberg háskólasvæði Chalmers háskóla. Þar keyrðu vagnar eftir 
fyrir fram skilgreindri leið í blandaðri umferð og tengdu saman Chalmersplatsen (samgöngumiðstöð), 
Johannesberg vísindagarðinn og bókasafn skólans (sjá leið á mynd 2.6) [49]. Verkefnið var starfrækt frá 
maí til desember 2018 og samanstóð af 1.500 ferðum. Helstu notendur þjónustunnar voru nemendur 
og gestir háskólasvæðisins [50]. 
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MYND 2.6 Fyrri leið sjálfakandi almenningsvagna um Chalmers háskólasvæðið í Gautaborg [49]. 

Samhliða akstri ökutækjanna voru framkvæmdar þjónustukannanir. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að 
69% þátttakenda álitu sem svo að þjónustan væri skilvirk og kæmi að góðu gagni fyrir þá. Að auki var 
níu af hverjum tíu svarenda sátt með þjónustuna aðspurð út í upplifun notenda á vögnunum og 
tilraunaverkefninu [50].  

Annar hluti verkefnisins fólst í uppsetningu annarrar leiðar um Lindholmen vísindagarðinn, en þar fer 
fram uppbygging á háskólasvæði Chalmers háskóla. Almennt fara um 25.000 manns í gegnum svæðið 
á dag, samanstendur hópurinn af starfsfólk svæðisins, nemendum, aðilum háskólasamfélagsins og 
íbúum. Á meðan á tilraunverkefninu stóð var þar mikil uppbyggingu sem jók enn fremur umferð. Að 
uppbyggingu lokinni, mun byggingarmagn á svæðinu aukast til muna og bílastæðum fækka. Er því horft 
á möguleikann að nýta sjálfakandi almenningsvagna þar til frambúðar. Markmið verkefnisins var því 
meðal annars að leysa vandamál á uppbyggingartíma og bjóða upp á hagkvæmar samgöngur um 
svæðið [50]. Á mynd 2.7 má sjá umrædda leið. 
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MYND 2.7 Síðari leið sjálfakandi almenningsvagna um Chalmers háskólasvæðið í Gautaborg [49]. 

Við annan enda leiðarinnar eru bílastæðainnviðir og samhliða tilraunverkefninu voru mánaðarlega 
bílastæðagjöld lækkuð um helming, með það að markmiði að hvetja ökumenn til að leggja við enda 
línunnar og nýta vagnanna til að ferðast um svæðið. Vonir voru um að þetta myndi fækka bílum sem 
ferðast um hverfið til bóta fyrir borgarumhverfið. 

 
MYND 2.8 Sjálfakandi vagnar á götum Gautaborgar. 
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2.3.4 Helsinki 

Tilraunaverkefni sjálfakandi almenningsvagna hófst í Helsinki í apríl 2020. Verkefnið var hluti af 
FABULOS verkefni Evrópusambandsins, styrkt af Horizon 2020. Eins og sjá má í fyrrnefndum 
tilraunaverkefnum hefur Navya verið leiðandi framleiðandi á sjálfakandi almenningsvögnum ef litið er 
til tilraunaverkefna á Norðurlöndunum (sjá samantekt í töflu 2.1). Að undanförnu hefur ný kynslóð 
vagna frá ýmsum aðilum verið að ryðja sér til rúms. Í því samhengi má meðal annars nefna GACHA 
vagninn frá Sensible4 sem nýtir samnefndan hugbúnað til sjálfstýringar. Sensible4 hugbúnaðurinn er 
finnskt hugvit og er sérstaklega hannaður til þess að aka um við erfiðar veðuraðstæður, t.d. þar sem 
snjóar mikið. Tilraunaverkefnið í Helsinki er það fyrsta sem notar tæknina og vagninn. Í verkefninu var 
gerð tilraun á þremur ökutækjum, að undanskildu sérhönnuðum vagni Sensible4 voru Renault Twizy 
og Donfeng CM7 útbúnir sem sjálfakandi ökutæki [51].  

 
MYND 2.9  Sjálfakandi almenningsvagninn GACHA á götum Helsinki [52]. 

Tilraunaverkefnið fór fram í Pasila, Helsinki frá apríl til júlí 2020. Óku ökutækin eftir fyrir fram 
skilgreindri leið með þremur biðstöðvum. Hugmynd leiðarinnar var að tengja saman nýlega byggða 
verslunarmiðstöð og samgöngumiðstöð svæðisins sem er þjónustuð af lestum, strætisvögnum og 
sporvögnum. Svæðið þótti ákjósanlegt til þess að prófa sjálfakandi almenningsvagn sem hluti af 
núverandi almenningsamgöngukerfi borgarinnar. Vagnarnir keyrðu á milli biðstöðvanna þriggja í 
samræmi við eftirspurn notenda, þ.e. að notendur gátu óskað eftir þjónustu hans með snjallforriti í 
gegnum farsíma. Þess utan voru þeir kyrrstæðir á biðstöðvum. Verkefnið sker sig úr að því leyti að 
gerðar voru tilraunir með að ekki væri umsjónaraðili eða starfsmaður um borð í vagninum. Er það í 
fyrsta skipti í Evrópu sem slíkar tilraunir eru gerðar. Flotinn var þó vaktaður af fjartengdri stjórnstöð 
sem gat gripið inn í við óhefðbundnar aðstæður, s.s. ef að kyrrstætt ökutæki hindraði akstur 
ökutækjanna. Er það leið sem Sensible4 telur að hafi mikla möguleika til framtíðar, þ.e. að fáir aðilar 
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geti vaktað mörg ökutæki í gegnum miðlæga miðstöð. Auk þess var hraði ökutækisins töluvert hærri 
en í öðrum tilraunaverkefnum á Norðurlöndunum en vagninn getur að hámarki náð 40 km/klst. hraða 
og var meðalhraði ökutækja á bilinu 20-25 km/klst. Í heildina samstóð verkefnið af um 900 
klukkustundum af akstri og varð ekkert óhapp eða slys. Á þeim tíma gafst tækfæri til þess að prófa 
ökutækin við margvíslegar veðuraðstæður [52]. Á mynd 2.10 má sjá leiðina sem vagnarnir óku eftir. 

 
MYND 2.10  Leið sjálfakandi almenningsvagna í Helsinki. 

2.3.5 Samantekt tilraunaverkefna 

Yfirferð tilraunaverkefna gefur yfirlit um einkenni og markmið þeirra. Í grófum dráttum má flokka þau 
á eftirfarandi hátt: 

• Tilraunaverkefni tengd háskólum og háskólasvæðum. 
• Tilraunaverkefni tengd uppbyggingarsvæðum. 
• Tilraunaverkefni/verkefni tengd núverandi leiðakerfi almenningssamgangna. 
• Afmörkuð starfsemi, s.s. innan flugvalla, spítala o.s.frv. 

Til viðbótar við staðsetningar og tilgang tilraunaverkefna má draga fram helstu kennistærðir þeirra (sjá 
töflu 2.1). Gefa þær hugmynd um aðstæður og einkenni sem þykja heppilegar fyrir slík tilraunverkefni 
og nýtast við áframhaldandi staðsetningar- og leiðargreiningu.  
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TAFLA 2.1 Samanburður tilraunaverkefna. 

STAÐSETNING 
ÓSLÓ KAUPMANNAHÖFN GAUTABORG HELSINKI 

VÍSAR 
Framleiðandi ökutækis Navya Navya Navya Sensible4 
Fjöldi leiða 3 1 2 1 
Fjöldi vagna 2-6* 3* 2 3 
Lengd (km) 1,2 – 3,2  1,1 1,8 í aðra átt 1,1 
Hámarkshraði (km/klst.) 18 23 25 40 

Tegund umferðar Blönduð umferð Blönduð umferð Blönduð umferð Blönduð umferð og 
sérrými 

Stig sjálfstýringar 3 3 3 3-4 
Fjöldi biðstöðva 2 - 10 6 2 - 3 3 
Tímabil 2019 – 2020 - 2022 2018 - 2019 2020 

* Aka ekki allir á sama tíma. 

Sjá má að flest tilraunaverkefnin eru sambærileg þegar kemur að megin kennistærðum, s.s. lengd 
leiðar, fjölda vagna, stigi sjálfstýringar o.s.frv. Að lokum má nefna að ekki er algilt hvernig 
tilraunaverkefnin eru byggð upp m.t.t. tíma, þ.e. að dæmi eru um að leiðir gangi eftir tímatöflu eftir 
ákveðinni leið en einnig að fyrirkomulag þeirra byggi á eftirspurn. Við yfirlit tilraunaverkefna má sjá að 
mörg þeirra hafa það sem markmið að bjóða upp á eftirspurnarmiðaða þjónustu til framtíðar þó fyrsta 
skref þeirra felist í að aka eftir tímatöflu og ákveðinni leið.  



3  TÆKNI OG INNVIÐIR & VIÐHORF ALMENNINGS 

 

29 

Tækni sjálfakandi ökutækja hefur þróast hratt á undanförnum árum. Að hluta hefur tæknin mjakast í 
átt að stöðugleika en á sama tíma er þróun hennar afar lifandi og hvergi nærri lokið. Aukinn 
áreiðanleiki, öryggi og fjárhagsleg hagræðing eru megin hvatar tækniþróunar. Tæknin hefur ekki enn 
náð þeim stað að slík skilyrði séu uppfyllt, t.d. þegar litið er til samkeppnishæfnar við hefðbundin 
ökutæki m.t.t. kostnaðar. Tækni ökutækjanna sjálfra er undirstaða þróunarinnar en einnig þarf að huga 
að víxlverkandi samskiptum og samspili ökutækja sem og ökutækja og innviða. Hvernig sem nákvæmar 
tækniútfærslur verða felst hagræðing í samspili innviða og ökutækja. Markmið verkefnisins er ekki að 
fjalla ítarlega um stöðu tækni sjálfakandi almenningsvagna eða hugsanlega þróun hennar á næstu árum 
heldur frekar að stikla á stóru varðandi undirstöðuatriði tækninnar þ.m.t. nauðsynleg atriði er við koma 
rekstri og innviðum sjálfakandi almenningsvagna. Í lok kaflans er einnig komið inn á viðhorf almennings 
sem er að auki veigamikill þáttur þegar litið er til innleiðingar og þróunar sjálfakandi ökutækja. Byggja 
þarf upp traust og kynna almenningi fyrir ökutækjum sem eru án starfsmanna til þess að styðja við 
innleiðingu þeirra. Mikilvægt er því að rannsaka og hugsanlega yfirstíga slík vandamál á meðan að 
tæknin þróast og verður nær því að verða hluti af samgöngukerfi borga.  

3.1 Sjálfakandi ökutæki 

3.1.1 Leiðandi framleiðendur 

Þó að sjálfakandi almenningsvagnar hafi ekki verið lengi á markaði hafa nokkrir framleiðendur þeirra 
náð nokkurri fótfestu [53, 54]. Eins og sjá má í umfjöllum um tilraunaverkefni á Norðurlöndunum í 2. 
kafla hafa Navya vagnar mikið verið notaðir. Fleiri framleiðendur eru þó þekktir í atvinnugreininni og 
hafa verið að þróa lausnir sem áhugavert er að fylgjast með, ber það t.d. að nefna Sensible 4. Hér er 
stuttlega fjallað um helstu framleiðendur sjálfakandi ökutækja og það sem einkennir ökutæki og lausn 
þeirra:  

• Navya. Franskt fyrirtækið sem hét áður Arma og var stofnað árið 2014. Fyrsti sjálfakandi 
almenningsvagn fyrirtækisins kom á markað í október 2015. Fyrirtækið auglýsir sig sem 
leiðandi aðila í tækni sjálfakandi almenningsvagna sem leggur áherslu á styttri vegalengdir 
innan stjórnaðs umhverfis þar sem umferðarhraði er ekki mikill. Nýjasti vagn fyrirtækisins ber 
heitið Autonom Shuttle Evo, getur hann flutt að hámarki 15 farþega, þar af 11 í sætum og 4 
standandi. Vagninn er hannaður með þeim möguleika að fólk í hjólastólum geti notað þá. 
Rafhlaða vagnsins gefur honum drægni í um 9 tíma að meðaltali, vélin er 100% rafmagnsknúinn 
og tekur um fimm tíma að fullhlaða vagninn. Hámarks rekstrarhraði vagnanna er 25 km/klst. 
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Yfir 100 vagnar frá Navya eru í notkun í dag og hefur hann verið seldur til um 20 landa [55]. 
Vagninn er fær um að ferðast í blönduðum rýmum og styður hann bæði við verkefni og leiðir 
sem eru á þriðja og fjórða stigi sjálfstýringar. Navya vagninn hefur frá upphafi verið hannaður 
með það að markmiði að vera sjálfkeyrandi almenningsvagn (ólíkt tilraunaverkefnum þar sem 
hefðbundin ökutæki hafa verið útbúin búnaði til sjálfaksturs). Er hann því hvorki með stýri né 
annan búnað sem finnst í almennum ökutækjum. Nýtir vagninn skilvirkan leiðsögu- og 
stýribúnað sem sameinar upplýsingar frá öflugum skynjurum og öðrum búnaði vagnsins. 
Miðlæg stýribúnaður sér um að safna saman og nýta upplýsingarnar til þess að aka um og 
skynja umhverfi sitt. Gefur það vagninum möguleika á að taka skilvirkar ákvarðanir byggðar á 
nærumhverfi sínu [56]. Vagninn getur bæði ekið eftir leiðarkerfi og eftirspurn (líkt og um 
leigubíl væri að ræða) 

• EasyMile. Líkt og Navya er um að ræða franskt fyrirtæki sem var stofnað árið 2014. Í apríl 2015 
kom fyrsti vagn fyrirtækisins á markað undir heitinu EZ10, styðst fyrirtækið enn við þann vagn. 
Vagninn er hannaður til að brúa bil milli samgöngustöðva í upphafi og enda ferða sem og fyrir 
styttri ferðir. Vagninn hefur mikið verið notaður og er sá sjálfakandi almenningsvagn sem hefur 
mest verið notaður í heiminum. Hefur hann verið prófaður á yfir 200 stöðum í 25 löndum og 
hafa vagnarnir keyrt samtals um 600.000 km. Vagninn hefur frá upphafi verið hannaður með 
það að markmiði að vera sjálfkeyrandi almenningsvagn (ólíkt tilraunaverkefnum þar sem 
hefðbundin ökutæki hafa verið útbúin búnaði til sjálfaksturs). Er hann því hvorki með stýri né 
annan búnað sem finnst í almennum ökutækjum. Vagninn getur tekið allt að 15 farþega, í sæti 
og standandi. Vagninn er útbúinn sjálfvikum rafknúnum palli til þess að geta þjónstað 
einstaklinga í hjólastól. Rafhlaða vagnanna hefur endingu í allt að 16 klukkustunda í akstri og 
tekur um sex klukkustundir að fullhlaða rafhlöðuna. Hámarkhraði vagnsins er 45 km/klst. en 
vegna öryggisatriða hefur hraðinn verið takmarkaður við 25 km/klst. Vagninn getur bæði ekið 
eftir leiðarkerfi og eftirspurn (líkt og um leigubíl væri að ræða) [56] .  

• Sensible 4. Finnskt fyrirtæki stofnað árið 2017 sem þróar hugbúnað fyrir sjálfakandi ökutæki. Í 
samvinnu við aðra aðila stendur fyrirtækið fyrir hönnun og framleiðslu sjálfakandi 
almenningsvagnsins GACHA [57]. Fyrirtækið sérhæfir sig í að þróa skilvirkan sjálfakandi búnað 
sem getur ekið í öllum veðuraðstæðum, sér í lagi í krefjandi vetraraðstæðum, t.d. snjó. 
Hugmyndafræði fyrirtækisins er einnig að taka þátt í snjallvæðingu borga og að minnka 
hlutdeild einkabíla í samgöngum borga [58]. GACHA er sagður vera fyrsti sjálfakandi 
almenningsvagninn sem getur ekið við öll veðurskilyrði. Vagninn getur bæði ekið eftir fyrir fram 
skilgreindu leiðarkerfi og eftirspurn og er ekki þörf á að innviðir séu aðlagaðir að akstri 
ökutækisins. Hámarkshraði vagnsins er 40 km/klst. og hefur hann drægni yfir 100 km auk þess 
sem hann býður upp á möguleika á þráðlausri hraðhleðslu. Vagninn tekur að hámarki 16 
farþega, þar af 10 sitjandi auk þess sem hann býður upp á aðgengi fyrir alla (hjólastóla). 
Vagninn hefur frá upphafi verið hannaður með það að markmiði að vera sjálfkeyrandi 
almenningsvagn (ólíkt tilraunaverkefnum þar sem hefðbundin ökutæki hafa verið útbúin 
búnaði til sjálfaksturs). Er hann því hvorki með stýri né annan búnað sem finnst í almennum 
ökutækjum. Sensible 4 hugbúnaðurinn er þó ekki bundinn við ákveðna tegund vagna og er því 
hægt að nýta hugbúnað fyrirtækisins með öðrum framleiðendum. Áform eru um að prófa 
búnaðinn í Toyota vagni í Noregi árið 2020 [59].  
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MYND 3.1 Vagnar Navya, EasyMile og Sensible 4. 

Í framhaldi má finna almenna umfjöllun um tækni sjálfakandi ökutækja. Hafa ber í huga að í einhverjum 
tilfellum er hún byggð á upplýsingum frá ákveðnum framleiðendum, sér í lagi þeim framleiðendum 
sem hafa verið áberandi í tilraunaverkefnum á Norðurlöndunum og hafa verið til umfjöllunar. Má ætla 
að þeir vagnar séu líklegra en aðrir til þess að vera nýttir í tilraunverkefni hérlendis. Einnig má benda á 
að ákveðnir kostir felast í því að útbúa núverandi ökutæki sem sjálfakandi almenningsvagna. Reynsla 
tilraunaverkefna hefur sýnt að ökutæki sem framleidd eru af framleiðendum sem sérhæfa sig í 
sjálfakandi almenningsvögnum hafa skort áreiðanleika, oftar en ekki varðandi atriði sem snúa ekki að 
sjálfstýringunni sjálfri. Í sumum tilfellum hefur það því haft neikvæð áhrif á tilraunaverkefni. 

3.1.2 Ökutækið og búnaður 

Á mynd 3.2 má sjá dæmi um þann búnað sem sjálfakandi ökutæki alla jafna reiða sig á við staðsetningu 
og skynjun umhverfis. 

 
MYND 3.2 Dæmi um sjálfakandi ökutæki og tæknibúnað. Nánari lýsingar á tækni má finna í texta hér að neðan [54].  

Ökutæki á markaði í dag búa sjaldnast yfir öllum þessum búnaði en styðjast þó við samspil mismunandi 
skynjara og myndavéla. Í samræmi við mynd 3.2 er eftirfarandi búnað að finna: 
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• LIDAR eða ljóssjá sem greinir ljós og býr til tví- og/eða þrívíddarmynd af nærumhverfi. 
• RADAR eða ratsjá sem greinir hluti með útvarpsbylgjum og metur fjarlægðir. Notast er við 

skynjara með mismunandi dreifisvið (e. range, talað um LR sem long-range og MR medium-
range).  

• SONAR eða hljóðsjá sem greinir hluti með hljóðbylgjum og metur fjarlægðir. 
• GNSS, staðsetningarbúnaður sem reiðir sig á gervihnetti. 
• IMU, innri mælibúnaður sem mælir m.a. hröðun og stefnu. Nýtist til staðsetningar. 
• Myndavélar, aðstoða við að sjá og greina nærumhverfi á myndrænan hátt. 

Einnig má nefna staðalbúnað rafdrifinna sjálfakandi almenningsvagna eins og rafhlöðu og miðlægan 
stýribúnað sem tekur við og vinnur úr gögnum frá skynjurum og myndavélum. 

3.1.3 Orkugjafar 

Samhliða umfjöllun um sjálfakandi almenningsvagna og eiginleika þeirra er ekki komist hjá því að nefna 
yfirstandandi orkuskipti í samgöngum. Vagnar sem notaðir hafa verið í sambærilegum 
tilraunaverkefnum og framleiddir eru í dag eru nær undantekningarlaust rafdrifnir. Á undanförnum 
árum hefur drægni rafhlaðna og burðargeta vagna verið áhyggjuefni, virðist sú þróun þó vera að taka 
stakkaskiptum og búa rafdrifin ökutæki nú yfir lengri drægni og geta á sama tíma flutt fleiri farþega. 
Talið er að áframhaldandi þróun muni gera rafdrifnar almenningssamgöngur samkeppnishæfari við 
ökutæki sem nýta aðra orkugjafa, s.s. jarðeldsneyti [54]. Þegar litið er til reksturs rafdrifinna 
almenningsvagna þarf að huga að lausnum til þess að þjónustu ökutækin, þ.e. nauðsynlega innviði til 
hleðslu og geymslu. Ávinningur orkuskipta liggur fyrst og fremst í umhverfissjónarmiðum og 
samræmist áherslum yfirvalda í samgöngu- og umhverfismálum [53, 60, 61]. Ísland, með sína 
endurvinnanlegu orkugjafa, er í kjöraðstöðu til þess að reka rafdrifna sjálfakandi almenningsvagna á 
hagkvæman og umhverfisvænan hátt. 

3.1.4 Skynjun 

Í mörgum af fyrstu tilraunaverkefnum sjálfakandi ökutækja hafa hefðbundin ökutæki verið útbúin sem 
sjálfakandi ökutæki með uppsetningu skynjara og myndavéla. Tæknilegir eiginleikar er snúa að 
sjálfstýringu hefur að stórum hluta verið náð, þ.e. að ökutækið búi yfir nauðsynlegri getu til þess að 
aka á eigin spýtur. Mörg dæmi um slíkan búnað má finna í ökutækjum á markaði, t.d. sjálfstýringu sem 
lagar akstur að umferð hverju sinni, búnað sem greinir staðsetningu ökutækis innan akreinar o.s.frv. 
Geta ökutækja til þess að skynja og skilja umhverfi sitt hefur þó tekið lengri tíma en er í stöðugri þróun. 
Viðfangsefnið er flókið en tryggja þarf áreiðanleika ökutækisins til að skynja nærumhverfi sitt, til að 
bregðast við og taka ákvarðanir á eigin spýtur. Í mörgum tilraunaverkefnum hefur sá þáttur verið til 
vandræða með þeim afleiðingum að akstur vagna hefur verið óstöðugur. Ýmsir aðilar vinna að því að 
þróa hugbúnað til þess að leysa slík vandamál, sumar lausnar reiða sig á gervigreind og vélanám (e. 
machine learning) en aðrar á nákvæma líkana- og kortagerð. Í grunninn reiða sjálfakandi ökutæki sig á 
tvö kerfi, annars vegar staðsetningarkerfi (e. positioning system) og hins vegar skynjun og rekjanleika 
(e. obstacle detection and tracking system) [62]. Nýtist ýmis búnaður s.s. skynjarar fyrir bæði kerfin. 
Skynjurum sjálfakandi ökutækja er í stórum dráttum skipt í tvo meginflokka, annars vegar þá sem 
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fylgjast með hegðun ökutækisins og hins vegar þeir sem fylgjast með ytra umhverfi [62]. Sjá má yfirlit 
skynjara í kafla 3.1.2. 

 
MYND 3.3 Myndræn framsetning á skynjun LIDAR skynjara á nærumhverfi sínu [54]. 

3.1.4.1 Staðsetning 

Þörf er á því að ökutæki geti staðsett sig með mikilli nákvæmni. Nokkrar aðferðir eru nýttar til þess að 
meta staðsetningu og hreyfingu ökutækja. Sú þekktasta er án efa staðsetningartækni byggð á 
gervitunglum eða GNSS (e. Global Navigation Satellite System). Önnur algeng lausn er svokallað 
tregðuleiðsögukerfi sem er þekkt undir skammstöfuninni INS (e. Inertial Navigation System). GNSS 
byggir á því að ökutæki sé sýnilegt gervihnöttum, samanber hið vel þekkta GPS kerfi sem byggir á GNSS 
tækninni. Nákvæmi aðferðarinnar hleypur á metrum og er óásættanlegt fyrir staðsetningu ökutækja 
sem aka í hefðbundu borgarumhverfi (þörf á sentímetra nákvæmni). Nýjar leiðir hafa því verið þróaðar, 
þar sem grunnstöðvar (e. reference station) með þekkta staðsetningu eru notaðar sem fastir punktar. 
Nákvæm staðsetning annarra tækja, s.s. ökutækja byggja á samskiptum við þessa fastapunkta og með 
því fæst nákvæmari staðsetning, slík tækni kallast rauntíma hreyfifræði (e. real time kinematic eða RTK) 
[63]. Á mynd 3.4 má sjá myndræna skýringu á aðferðafræðinni. Eins og áður segir, reiðir tæknin á það 
að ökutækið sé ávallt sýnilegt gervihnöttum og/eða fastapunktum og getur borgarumhverfi reynst 
krefjandi umhverfi fyrir slíka tækni. Að auki getur GNSS tæknin einungis metið staðsetningu ökutækis 
en ekki áttun þess og stefnu [54].  

Ekki er óalgengt að tregðuleiðsögukerfi sé nýtt ásamt hefðbundnu gervihnatta staðsetningarkerfi. 
Tæknin felst í því að mæla hornhraða ökutækis (e. angular velocity), stefnu þess og þyngdarkraft með 
því að styðjast við upplýsingar frá hröðunarmæli og gíróskóp. Yfirleitt byggist kerfið á leiðarreikning (e. 
dead reckoning) sem nýtir sér upplýsingar um fyrri staðsetningu, ferð og stefnu til þess að reikna 
uppfærða staðsetningu hverju sinni. Upplýsingar um framvindu ökutækis er safnað frá skynjurum sem 
mæla snúning dekkja. Helstu ókostir aðferðafræðinnar eru sú að villur í kerfinu safnast upp og eru 



 

34 

háðar nákvæmum upplýsingum um hraða og stefnu sem og upphafsstaðsetningu. Reiðir kerfið sig ekki 
á ytri aðstæður líkt og samband við gervihnetti [54]. 

 
MYND 3.4 Ökutæki staðsetur sig með aðstoð gervihnatta og grunnstöðvar [54]. 

Nýjar leiðir hafa verið í þróun og ber þar að nefna samtímastaðsetning og kortlagning (e. simultaneous 
localization and mapping eða SLAM). Byggir hugmyndafræðin á að myndavélar og skynjarar staðsetji 
ökutækið í umhverfi sínu. Þannig eru gögn frá skynjurum og myndavélum nýtt til að kortleggja 
nærumhverfi og bera það saman við háupplausnarkort (e. high definition eða HD maps). 
Háupplausnarkort eru mikilvæg fyrir sjálfakandi ökutæki og krefjast þess að búið sé að kortleggja 
ítarlega þau svæði sem ökutæki aka um. Skilti og aðrar sjónrænar upplýsingar eru hluti af 
kortlagningunni og þurfa því ökutækin ekki að „sjá“ slíka innviði. Samskipti geta átt sér stað á milli 
ökutækja annars vegar og milli ökutækja og innviða hins vegar. Þannig ber ökutækið saman umhverfið 
sem það skynjar og innbyggt kort sem eykur nákvæmni upplýsinga um staðsetningu þess [54].  

Aðferðunum fylgja kostir og gallar og er líklegt að í framhaldinu muni sjálfakandi ökutæki nýta sér 
einhverskonar samblöndu mismunandi aðferða með það að markmiði að auka nákvæmnina eins og 
kostur er.  

3.1.4.2 Umhverfi og hindranir 

Sjálfakandi ökutæki þurfa að skynja nærumhverfi sitt til þess að geta brugðist við breytingum og 
hreyfingu, sér í lagi óhefðbundnum og óvæntum aðstæðum. Þar að auki þurfa þau að geta gert 
greinarmun á hlutum og sjá fyrir næstu mögulegu hreyfingar [62]. Skynjurum og myndavélum er því 
komið fyrir á sjálfakandi ökutækjum. Oftar en ekki má finna mismunandi gerðir skynjara sem reiða sig 
á margvíslega tækni og/eða aðferðir, eins og fjallað var um í kafla 3.1.2  
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Hefðbundnar myndavélar gefa upplýsingar í tvívídd og geta slíkar upplýsingar verið nytsamlegar en 
hafa þann ókost að geta ekki metið fjarlægðir. Myndavélar eru þó mikilvægar þegar kemur að því að 
„sjá“ hinu ýmsu þætti í nærumhverfi sínu og flokka þá, s.s. gera greinarmun á gangandi vegfarendum, 
öðrum ökutækjum og kyrrstæðum hlutum. Myndavélar virka þó ekki vel við allar aðstæður, t.d. við 
ákveðin birtustig og veðuraðstæður. Þrívíddar skynjarar og leysigeislar gefa aftur á móti nákvæmari 
upplýsingar um fjarlægðir en geta einungis greint hluti í nærumhverfi sínu. Skynjarar sem reiða sig á 
útvarpsbylgjur hafa þann kost að virka við nánast hvaða aðstæður sem er en nákvæmni þeirra er ekki 
sambærileg skynjurum sem reiða sig á leysigeisla eða myndavéla. Annar kostur þeirra er sá að þeir geta 
metið afstæðan hraða ökutækisins, ólíkt öðrum skynjurum og myndavélum. Aðstoðarbúnaður 
ökutækja í dag, s.s. aðlöguð hraðastilling (e. adaptive cruise control) styðst t.d. við ljós- og hljóðsjá. 
Enginn einn skynjari eða tækni virka við allar aðstæður og þess vegna reiða sjálfakandi ökutæki sig á 
samspil mismunandi skynjara og myndavéla. Þannig eru mismunandi aðferðir samnýttar og mynda eitt 
heildsteypt kerfi sem dregur úr veikleikum hverjar einingar fyrir sig. Á mynd 3.5 má sjá samanburð 
manna, skynjara, myndavéla og samtengingu ökutækja og innviða (V2X merkir samtengingu milli 
ökutækja og milli ökutækja og innviða, sjá nánar í kafla 3.2.3) [54]. 

 
MYND 3.5 Samanburður á skynjurum, myndavélum, mönnum og samtenging ökutækja og innviða. Þar sem 0 stendur fyrir 

mjög lítinn áreiðanleika en 5 mjög mikinn [54]. 

Undir venjulegum kringumstæðum hafa ytri aðstæður áhrif á áreiðanleika skynjara og myndavéla. 
Þannig geta veðuraðstæður, dægursveiflur og gæði innviða haft áhrif á getu ökutækisins til þess að 
skynja aðstæður í réttu samhengi. Á undanförnum árum hafa aðilar keppst við að þróa búnað sem 
getur virkað í fjölbreyttum aðstæðum, t.d. í dimmu og snjó. Ljóst er að samspil innviða og ökutækja er 
mikilvægur þáttur þegar kemur að sjálfakandi ökutækjum og áreiðeinleika þeirra til framtíðar. Á mynd 
3.5 má sjá að með samtengingu ökutækja og innviða (þ.e. V2X) er mögulegt að auka áreiðanleika 
tækninnar til muna. 
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Til þess að skynja betur umhverfi sitt hefur búnaður sjálfakandi ökutækja verið þróaður með það að 
markmiði að geta greint og spáð fyrir um hreyfingu hluta. Með því að skilgreina hluti sem ökutækið sér 
getur það getið sér til um það hvernig þeir munu haga sér, s.s. að manneskja við vegkant gæti farið út 
á veginn á meðan kyrrstæður hlutur mun ekki gera það. Á það sérstaklega við um gangandi og hjólandi 
vegfarendur og stefnu þeirra. Með þeirri þekkingu hverju sinni sem og fyrirhugaðri leið sinni getur 
ökutækið metið hvort það þurfi að aðlaga akstur sinn að hugsanlegum aðstæðum. Í sjálfakandi 
ökutækjum finnast líka virk kerfi sem stöðva ökutækið ef það skynjar óeðlilega hindrun fram undan, án 
þess að greina eða flokka hlutinn, til þess að tryggja áreiðanleika og nægilega snögg viðbrögð í 
óöruggum aðstæðum. Ef ökutækin eru eingöngu byggð slíkum búnaði er hætt á því að akstur þess verði 
óhagkvæmur, þ.e. hægari og stöðvar oftar en þörf er [64]. 

3.1.5 Stýribúnaður 

Skynjarar, myndavélar og annar búnaður safnar saman gríðarlegu magni gagna í miðlægan stýribúnað. 
Getur slíkur búnaður verið staðsettur í ökutækinu sjálfu eða reitt sig á „ský“ sem sér um gagnasöfnun. 
Þrátt fyrir að leiðir sjálfakandi vagna séu ítarlega kortlagðar er þörf á að nýta myndgreiningu með 
aðstoð gervigreindar til að mynda heildstæða mynd af nærumhverfi sínu. Þess utan, býr kerfið til 
spálíkan um hreyfingu þeirra hluta sem það skynjar fyrir næstu sekúndur. Til þess að vinna þann 
aragrúa gagna sem safnast saman í rauntíma þarf öflugan vél- og hugbúnað. Áreiðanleiki og 
afkastageta ökutækjanna til þess að skynja umhverfi sitt er undir því komið að búnaðurinn ráði við það 
magn gagna sem safnað er saman og geti greint hann á afar stuttum tíma [54, 64] 

3.2 Innviðir 

Almennt er aðferðafræði sjálfakandi ökutæki skipt í tvo flokka, annars vegar þeirri sem krefst 
stjórnunar innviða (e. infrastructure based) og hins vegar þeirri sem einblínir á ökutækið (e. vehicle 
based). Fyrri aðferðin felst í því að stjórna aðstæðum eins og kostur er, þar sem innviðir eru lagaðir að 
sjálfakandi ökutækjum. Síðari aðferðin felst í því að halda innviðum óbreyttum og að það sé hlutverk 
ökutækja að meta aðstæður hverju sinni. Ljóst er að til framtíðar felst hagræðing í því að nýta síðari 
aðferðina, þ.e. að ökutæki lagi akstur sinn að núverandi innviðum, sér í lagi þegar litið er til kostnaðar 
við aðlögun innviða. Leiðir tilraunaverkefna eru oftast valdar þar sem aðstæður eru að einhverju leyti 
ákjósanlegar fyrir sjálfakandi ökutæki eða þá að innviðir eru lagaðir að akstri þeirra. Nýlega má þó sjá 
að þróun tilraunaverkefna er á þann veg að auka jafnt og þétt fjölbreytileika og flækjustig innviða sem 
og blöndun þeirra við aðra umferð. 

Götuyfirborð og merkingar eru mikilvægar í þeim tilfellum sem skynjarar og myndavélar ökutækja reiða 
sig á lestur þeirra. Þróunin er þó sú að ökutækið þekki umhverfi sitt án þess að þurfa að „sjá“ merkingar 
og skilti [2]. Ökutækið þarf þó ávallt að geta skynjað breytingar á umhverfi sínu, s.s. vegna 
tímabundinna breytinga og/eða viðhalds. Þar sem sjálfakandi ökutæki fer um ljósastýrðar götur þurfa 
ökutæki að hafa samskipti við ljósastýringuna til þess að vita stöðu þeirra. Flest tilraunaverkefni fram 
að þessu hafa falið í sér að öryggisaðili um borð í vögnunum sér til þess að umferðastýring sé virt og 
tekur yfir stjórn við ákveðnar aðstæður. Hafa þó verið gerðar tilraunir þar sem ökutæki og ljósastýring 
hafa samskipti sín á milli og er t.d. slíkt tilraunaverkefni í gangi í Ósló árið 2020 [65]. Samþætting 
umferðaljósa og ökutækja bjóða einnig upp á möguleiki á forgangsakstri. Huga þarf að stöðugleika 



3  TÆKNI OG INNVIÐIR & VIÐHORF ALMENNINGS 

 

37 

innviða og leiða þegar farið er af stað með tilraunaverkefni. Mikilvægt er að kortleggja leiðina í upphafi 
og yfirfara þá vinnu m.t.t. hugsanlegra breytinga á umhverfi og innviðum.  

3.2.1 Hleðsla og geymsla 

Þar sem tilraunaverkefni sjálfakandi almenningsvagna eru alla jafna rafdrifin er eðlilegt að ætla að svo 
verði einnig hérlendis. Í því samhengi þarf að huga að viðeigandi innviðum, s.s. hleðslustöðvum. Að 
sama skapi þarf að skapa stefnu varðandi aðstöðumál til framtíðar í samræmi við nýtingu sjálfakandi 
ökutækja sem hluta samgöngukerfa. Í grunninn getur það bæði falið í sér fáar stórar hleðslustöðvar 
eða fleiri smærri, t.d. tengdar biðstöðvum, þ.e. miðlægt eða dreift kerfi. Kerfin hafa sína kosti og galla 
sem þarf að greina í hverju tilfelli fyrir sig. Við innleiðingu tilraunaverkefnis er talið ákjósanlegt að 
aðstaða sé í nálægð við fyrirhugaða leið, þar sem hægt er að geyma vagna á meðan þeir eru ekki í 
þjónustu og hlaða þá. Flestar gerðir vagna bjóða upp á hraðhleðslu en krefst það viðeigandi 
rafmagnstengis (220v – 32Ah). Hleðsla þarf einnig að fara fram við stöðugt hitastig. Felur það í sér að 
hérlendis þurfi að vera aðstaða innandyra til að geyma og hlaða vagna [66]. Á mynd 3.6 má sjá dæmi 
um aðstöðu vagna í tilraunaverkefni sem fór fram í Lyon í Frakklandi.  

 
MYND 3.6 Geymslu- og hleðsluaðstaða vagna í Lyon í Frakklandi [66]. 

3.2.2 Fjarskipti 

Hraði og áreiðanleiki samskipta á milli ökutækja og á milli ökutækja og innviða er lykilþáttur í þróun 
samtengingar í samgöngum. Gríðarlegt magn upplýsinga safnast saman og þarf afkastageta búnaðar 
ökutækja að ráða við greiningu þeirra á örskömmum tíma til þess að geta tekið upplýstar ákvarðanir. 
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Miklar vonir eru bundnar við innleiðingu 5G og þeim hraða samskipta sem felast í tækninni [33]. Miðað 
við reynslu annarra tilraunaverkefna er þó ekki þörf á slíkum hraða og geta 3G og 4G kerfi ráðið við 
núverandi kröfur m.t.t. tilraunaverkefnis. Í þeim verkefnum hefur þó samtenging við önnur ökutæki 
eða innviði ekki verið til staðar eða að afar takmörkuðu leyti. Til framtíðar, þar sem fleiri sjálfakandi 
ökutæki aka getur slíkur fjarskiptabúnaður þó verið nauðsynlegur. Ekki liggur fyrir að svo stöddu hvort 
að innleiðing 5G sé forsenda þess að samtengt samgöngukerfi geti gengið upp en ljóst er að innleiðing 
þess mun hafa gríðarlega jákvæð áhrif á þá möguleika [54]. Einnig er uppi hugmyndir um að nýta sér 
hefðbundnar nettengingar, s.s. þráðlaus staðarnet (Wi-Fi tenging). Þegar litið er til tilraunaverkefnis er 
nauðsynlegt að gengið sé úr skugga um að áreiðanleiki fjarskipta sé ásættanlegur. Unnið hefur verið 
rannsóknarverkefni á mögulegum áhrifum samteningar ökutækja og innviða á umferðafræði á völdum 
leiðum höfuðborgarsvæðisins. Niðurstöður þess sýna fram á mikil tækifæri tækninnar til þess að bæta 
umferðarflæði [33]. 

3.2.3 Samskipti 

Gjarnan er fjallað um mismunandi fyrirkomulag samskipta milli ökutækja og milli ökutækja og innviða. 
Samtengd ökutæki, V2V (e. vehicle-to-vehicle), er tækni sem gerir ökutækjum kleift að deila 
upplýsingum sín á milli, t.d. varðandi ástand innviða, leiðarval o.s.frv. Samræming ökutækja og innviða, 
V2I (e. vehicle-to-infrastructure) felst í því að innviðir, t.d. umferðaljós safni saman upplýsingum og 
miðli upplýsingum áleiðis til ökutækja í nærumhverfi, á það við um t.d. upplýsingar um ljósin sjálf, 
veðurfar, umferð á vegum eða óhefðbundnar aðstæður, s.s. slys eða viðhald. Kerfi sem samanstanda 
af bæði samtengingu ökutækja og samskipta milli ökutækja og innviða er kallað V2X (e. vehicle-to-
everything) [67]. Samtenging býður einnig upp á möguleika á samskiptum milli ökutækis og 
rekstraraðila, framleiðanda o.s.frv. Í þeim tilraunaverkefnum sem hafa staðið í lengri tíma á 
Norðurlöndunum hafa verið stigin fyrstu skref í samþættingu umferðaljósa og ökutækja [65]. Við 
innleiðingu tilraunaverkefnis er það ekki talinn ráðandi þáttur, þó það gefi án vafa áhugaverða 
möguleika til frekari rannsókna. Til framtíðar þar sem samtenging er orðin meiri þarf að huga að hraða 
og gæða fjarskipta (sjá kafla 3.2.2). Helstu stig samtengingar eru skýrð á mynd 3.7. 
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MYND 3.7 Skýringar á helstu tengingum ökutækja og innviða. 

3.2.4 Samspil innviða og sjálfakandi ökutækja til framtíðar 

Ef sjálfakandi ökutæki verða allsráðandi í samgöngukerfi borga til framtíðar þarf að huga að innviðum 
í mun víðara samhengi. Á það við bílastæðainnviði, fyrirkomulag gatna og almenna nýtingu á 
samgönguinnviðum. Nú þegar hafa rannsóknir og verkefni verið unnin með það að markmiði að sjá 
fyrir sér hvernig skipuleggja megi innviði í dag svo þeir geti þjónustað á viðeigandi hátt 
samgöngukerfum framtíðarinnar [21, 20]. Felur það m.a. í sér aukinn sveigjanleika innviða, þ.e. að 
mögulegt sé að aðlaga þá að breyttum aðstæðum [68]. 

3.3 Samantekt 

Í samræmi við umfjöllum um tækni og innviði er nauðsynlegt að hafa eftirfarandi atriði í huga við 
undirbúning tilraunaverkefnis sjálfakandi almenningsvagna: 

• Ökutæki búi yfir fullnægjandi búnaði til að meta staðsetningu sína og skynja nærumhverfi 
• Kortlagningu fyrirhugaðrar leiðar 
• Tryggt sé að fjarskiptasamband sé stöðugt á fyrirhugaðri leið 
• Kennileiti/fastapunktar sé til þess að ökutæki geti metið staðsetningu sína á nákvæman hátt 
• Hugað sé að viðeigandi aðstöðu til hleðslu og geymslu vagna 
• Viðeigandi búnaður sé til staðar svo hægt sé að hlaða ökutækin 
• Stöðugleika innviða og umhverfis m.t.t. kortlagningar og annarra upplýsinga. 
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3.4 Viðhorf almennings 

Tækni, innviðir og lagaumhverfi eru undirstöðuatriði við innleiðingu sjálfakandi ökutækja og að þeim 
óuppfylltum mun tæknin ekki nýtast eins og kostur er. Til viðbótar er mikilvægt að líta til viðhorfs 
almennings til sjálfakandi ökutækja og mismunandi rekstrarumhverfis þeirra, þ. á m. viðhorf gagnvart 
samnýtingu ökutækja og trausts til sjálfstýringar. Forsenda þess að almenningur nýti sér tæknina er 
traust gagnvart henni. Viðhorf almennings mun hafa veigamikil áhrif á innleiðingu sjálfakandi ökutækja 
og eignamynsturs ökutækja til framtíðar. Ekki er eingöngu áhugavert að líta til viðhorf almennings 
gagnvart sjálfakandi ökutækjum heldur einnig hvaða þættir eru ráðandi í viðhorfi þeirra. Unnar hafa 
verið rannsóknir er snerta á viðhorfi almennings gagnvart sjálfakandi ökutækjum bæði hérlendis og 
erlendis. 

Sem hluti af BS verkefni sem unnið var árið 2018 var lögð fram netkönnun varðandi viðhorf almennings 
á Íslandi gagnvart sjálfakandi ökutækjum. Þátttakendur voru 306 talsins og á breiðu aldursbili. Þar kom 
m.a. í ljós að afar mismunandi er hvort þátttakendur séu jákvæðir eða neikvæðir gagnvart komu 
sjálfstýrðra bíla til Íslands. Einnig kom í ljós að um 49% þátttakenda töldu að þeim myndi líða illa í 
sjálfstýrðum bíl á ferð og að rúmlegur helmingur taldi sig ólíklegan til að nota sjálfstýrða 
leigubílaþjónustu þó það væri ódýrara en að reka bíl. Þannig sáu um 70% þátttakenda einhverja kosti 
við sjálfstýrða bíla og var helsti kosturinn talinn sá að hafa tíma í annað en að keyra í umferð, aukið 
öryggi og minni kostnað. Helstu áhyggjur svarenda voru íslenskar veðuraðstæður, öryggi, staða 
tækninnar, gæði innviða og kostnaður. Sjá má því að í mörgum tilfellum eru helstu kostir og ókostir 
taldir vera þeir sömu sem undirstrikar að því að margt er óljóst varðandi innleiðingu og þróun 
tækninnar [3].  

Í alþjóðlegu samhengi hafa verið framkvæmdar rannsóknir er snerta á viðhorfi almennings til 
tækninnar. Almennt hafa lýðfræðilegar breytur, s.s. aldur, kyn og hvar einstaklingar búa áhrif á viðhorf 
og móttækileika fyrir tækninni. Í samantekt á alþjóðlegum rannsóknum á viðhorfi almennings frá 2017 
kemur fram að ungt fólk sem býr í borgarumhverfi, sér í lagi karlmenn sem hafa þegar til umráða 
ökutæki með þróuðum aðstoðarbúnaði séu jákvæðari gagnvart innleiðingu sjálfakandi ökutækja en 
aðrir. Einnig hafði þekking, áhugi og forvitni á tækniþróun almennt jákvæð áhrif á viðhorf einstaklinga. 
Í samantektinni má einnig sjá ósamræmi skoðana, þar sem margir telja að helsti kostur sjálfakandi sé 
aukið öryggi á meðan mörgum þykir öryggi sjálfakandi ökutækja varhugavert, sambærilegt og sjá má í 
niðurstöðum hérlendis [69]. Einnig hafa verið unnar rannsóknir sem nýta sér líkanagerð til að spá fyrir 
um með hvaða hætti almenningur muni nýta tæknina og velja á milli mismunandi ferðamáta. Þannig 
sýndi rannsóknin að almennt var fólk áhugasamt fyrir sjálfakandi deiliökutækjum [70]. Samhliða 
tilraunaverkefni í Svíþjóð var gerð könnun með það að markmiði að greina atriði sem hafa áhrif á það 
hvort að einstaklingar muni koma til með að nýta sér sjálfakandi vagna á fyrstu stigum innleiðingu 
tækninnar. Niðurstöður könnunarinnar sýndu að einstaklingar voru jákvæðari gagnavart öryggi 
sjálfakandi vagna ef umsjónaraðili var um borð, að einstaklingar sem höfðu ekki nýtt sér þjónusta litu 
frekar á hraða vagnanna neikvæðum augum og að upplifun og viðhorf fólks á hinum ýmsu þáttum 
tækninnar, s.s. öryggi, þægindum, hentugleika og áreiðanleika hafði áhrif á móttækileika (e. 
acceptance) þess gagnvart tækninni. Einnig kom fram að líklegt er að núverandi, og sér í lagi yngri, 
notendur almenningssamgangna munu verða fyrstu notendur sjálfakandi almenningsvagna og að 
bakgrunnsþættir eins og kyn og tekjur höfðu alla jafna ekki mikil áhrif á viðhorf almennings til 
sjálfakandi almenningsvagna. Niðurstöður rannsóknarinnar eru mikilvægar þegar litið er til þátta sem 
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huga þarf að við innleiðingu tækninnar, t.d. það að hraði vagna hefur helst áhrif á þá sem hafa ekki nýtt 
þá gefur til kynna að sá þáttur muni takmarka þann fjölda sem gefur samgöngumátanum tækifæri á 
meðan hraði hans er ekki meiri en hann er í dag [19]. 

Hröð þróun tækninnar felur í sér að viðhorf almennings getur breyst hratt. Með fjölgun 
tilraunaverkefna og eftir því sem tæknin verður aðgengilegri má ætla að traust almennings aukist. Aftur 
á móti geta einstaka viðburðir, s.s. slys auk slæmrar reynslu almennings af tækninni haft neikvæð áhrif 
á framþróun hennar. Þörf er á að rannsaka betur á komandi árum viðhorf almennings til sjálfakandi 
ökutæki og ekki síst mismunandi fyrirkomulags, t.d. eignamynstur. Samhliða tilraunaverkefni er tilvalið 
að stíga fyrstu skref í að rannsaka markvisst viðhorf og upplifun notenda af tækninni. Gagnvart 
tilraunaverkefni er almennt talið að viðhorf sé jákvætt og áhugi fyrir að kynnast tækninni sé til staðar 
[18]. Unnið er að rannsókn er snýr að viðhorfi almennings hérlendis til sjálfakandi ökutækja á grundvelli 
WISE-ACT samstarfsins og búast má við að niðurstöður þess verkefnis verði birtar fyrir lok árs 2020 
[18]. 



 

42 

Hröð tækniþróun og fjölgun tilraunaverkefna á sjálfakandi ökutækjum hefur skapað þörf á laga- og 
regluverki um viðfangsefnið. Í fyrstu þarf að huga að leiðum til þess að heimila prófanir og í framhaldi 
að regluverki til framtíðar. Við leyfisveitingar og myndun regluverks þarf að huga að leiðum til að 
tryggja umferðaröryggi auk þess að skilgreina ábyrgð og hlutverk mismunandi aðila. Mikilvægt er að til 
staðar sé regluverk sem haldi utan um innleiðingu sjálfakandi ökutækja, ekki síst til að forðast að laga- 
og regluverk verði hindrandi fyrir þróun og möguleika tækninnar. Í alþjóðlegu samhengi eru lönd komin 
mislangt og hafa farið mismunandi leiðir. Í flestum löndum hafa einungis tilraunaverkefni farið fram og 
hafa leyfi og reglur verið í samræmi við það. Ekki hafa verið mynduð heildsteypt lög á alþjóðlegum 
vettvangi, t.d. á vettvangi Evrópusambandsins [72, 73]. Mikilvægt er að hérlendis verði horft til 
alþjóðlegrar þróunar á þessu sviði. Líkt og annars staðar heiminum hafa ökutæki í einkaeigu sem reiða 
sig í auknu mæli á sjálfakandi búnað orðið algengari hérlendis, því er ljóst að fyrr eða síðar er þörf á 
heilsteyptu regluverki sem tekur almennt á sjálfakstri ökutækja. Í þessum kafla er litið til lagaumhverfis 
sjálfakandi ökutækja með áherslu á leyfisveitingar fyrir tilraunaverkefni. Stiklað er á stóru varðandi 
lagaumhverfið en ljóst er að þörf er á heildstæðri lagalegri greiningu og hefur slík vinna þegar hafist 
víðs vegar um heim. 

Huga þarf að ýmsum atriðum varðandi lagaumhverfi, til að mynda þarf að skoða lagaleg hugtök sem 
hafa verið auðskiljanleg fram til þessa. Einföld atriði eins og skilgreining ökumanns (e. driver) og 
hlutverk hans mun taka breytingum. Að sama skapi er í núverandi reglum um ökutæki kveðið á um 
ákveðinn búnað sem forsendu fyrir skráningu ökutækis, s.s. baksýnis- og hliðarspegla og stýris. Slíkur 
búnaður gegnir ekki lengur tilgangi sínum þegar ökutæki eru sjálfakandi og nýta myndvélar og skynjara 
til þess að skynja umhverfi sitt. Ljóst er að slík ákvæði geta verið hindranir fyrir þróun tækninnar og er 
því þörf á að taka laga- og regluverk sjálfakandi ökutækja til umfjöllunar í heild sinni. Eru þetta aðeins 
fáein dæmi um atriði sem taka þarf til endurskoðunar. 

4.1 Laga- og regluverk 

Gildandi laga- og regluverk nær utan um og skilgreinir forsendur og kröfur núverandi samgöngukerfi 
landsins. Mikilvægt er að máta sjálfakandi ökutæki innan gildandi lagaramma, með það að markmiði 
að greina mögulegar fyrirstöður fyrir innleiðingu þeirra á komandi árum. Í framhaldinu er umfjöllun um 
helstu lög sem líta þarf til í því samhengi.  

4 LAGAUMHVERFI 
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4.1.1 Umferðalög 

Ný umferðlög nr. 77/2019 tóku gildi þann 1. janúar 2020 og markmið þeirra „að vernda líf og heilsu 
vegfarenda með auknu umferðaröryggi þar sem jafnræðis er gætt milli vegfarenda, óháð 
samgöngumáta, og tillit tekið til umhverfissjónarmiða við skipulagningu umferðar“ [74]. Fjallar 76. 
grein laganna um sjálfkeyrandi ökutæki og er þar snert á mögulegum prófunum og viðeigandi leyfum 
fyrir tilraunaverkefni. Leyfisveitingar fyrir tilraunaverkefnum sjálfakandi ökutækja eru á ábyrgð 
Samgöngustofu. Í kafla 4.2 er frekari umfjöllum um ákvæði um leyfi fyrir tilraunaverkefna í gildandi 
umferðarlögum [74]. 

4.1.2 Reglugerð um sjálfakandi ökutæki 

Í umferðarlögum er tekið fram að ráðherra sé heimilt með reglugerð að setja fram frekari reglur um 
sjálfkeyrandi ökutæki og prófanir á þeim, þar á meðal um leyfisveitingu fyrir prófunum, eftirlit og 
skilyrði fyrir leyfisveitingu [39] . Ekki hefur hafist vinna við myndun reglugerðarinnar og af samtali við 
Samgöngustofu má ætla að slík vinna fari ekki af stað fyrr en áhugi verði á slíkum prófunum. Gera má 
ráð fyrir að reglugerð verði unnin sameiginlega af Samgöngustofu og samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytinu og lögð fram að frumkvæði samgönguráðherra.  

4.1.3 Önnur lög og reglugerðir 

Líta þarf til hina ýmsu laga og reglugerða er snúa að akstri, ökutækjum og rekstri: 

• Reglugerð um skráningu ökutækja. Eins og áður segir, þarf að endurskoða hugmyndir um 
skráningu ökutækja þar sem mörg atriði í gildandi reglum eiga ekki við um sjálfakandi ökutæki. 
Ef litið er til leyfis fyrir tilraunaverkefni er mögulegt að skoða hvert tilfelli fyrir sig, eins og gert 
var þegar sjálfakandi almenningsvagn ók við Hörpu á Snjallborgarráðstefnunni 2018 [75].  

• Reglugerð um ökuskírteini sem byggir á umferðarlögum. Þar kemur til að mynda fram að engin 
megi stjórna ökutæki nema hafa gilt ökuskírteini fyrir viðeigandi ökutæki. Óvíst er hvernig 
fyrirkomulag stjórnunar sjálfakandi ökutækja verður til framtíðar og þörf verður á að aðlaga 
regluverk framtíðar að sjálfakandi ökutækjum [76].  

• Lög um fólksflutninga og farmflutninga á landi. Skoða þarf m.t.t. skilgreiningar á sjálfakandi 
ökutækjum og hlutverki þeirra í fólksflutningum, sem hluti almenningssamgagna [77].  

• Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Sér í lagi þar sem sjálfakandi ökutæki í 
einkaeigu eru í forgrunni. Gríðarlegt magn gagna og upplýsinga er safnað við akstur og þarf að 
skilgreina lagaramma utan um notkun og söfnun þeirra. [78].  

• Lög og reglugerð um ökutækjatryggingar. Almennt þarf að líta til ábyrgðarmála þegar kemur 
að sjálfakandi ökutækjum og mögulegum óhöppum og slysum. Núverandi regluverk gefur til 
kynna að sjálfakandi ökutæki geta rúmast innan þess. Þar sem eigandi eða umráðamaður 
ökutækis er ábyrgur fyrir skaðabótaábyrgð og „skal bæta tjón sem hlýst að notkun þess þótt 
tjónið verði ekki rakið til bilunar eða galla á ökutæki eða ógætni ökumanns“. Almennt þarf þó 
að taka ítarlega fyrir ábyrgðamál varðandi sjálfakandi ökutæki og rekstri þeirra. Gildandi lög 
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um ökutækjatryggingar tóku gildi í upphafi árs 2020 og því ekki komin reynsla eða fordæmi 
þeim tengdum [79, 80].  

4.2 Leyfi fyrir tilraunaverkefni 

Vegna innleiðingar tilraunaverkefnis á sjálfakandi almenningsvöngum er mikilvægt að líta til þess hvort 
mögulegt sé, byggt á núverandi lagaramma, að hefja slíkt verkefni. Ný umferðalög stíga mikilvægt skref 
í að opna á þann möguleika. Ekki er þörf á að myndað verði heildsteypt regluverk um tæknina áður en 
tilraunaverkefni geti hafist. Eins og áður segir, fjallar 76. gr. gildandi umferðarlaga um sjálfakandi 
ökutæki og sér í lagi tilraunaverkefni. Það koma eftirfarandi atriði fram varðandi leyfi fyrir prófanir á 
sjálfakandi ökutækjum [74]: 

„Prófanir á sjálfkeyrandi ökutækjum mega aðeins fara fram með leyfi Samgöngustofu. 
Heimilt er að veita leyfi fyrir prófun á ökutæki sem er sjálfkeyrandi að fullu eða að hluta.“ 

„Leyfi skal gefið út til ákveðins tíma í senn en þó er heimilt að endurnýja leyfi að gildistíma 
loknum. Samgöngustofu er heimilt að setja sérstök skilyrði fyrir veitingu leyfis í því skyni 
að tryggja öryggi, svo sem að prófun fari aðeins fram á lokuðum brautum og að ökumaður 
sé staddur í ökutæki við prófun gerist þess þörf að stjórna ökutæki handvirkt.“ 

„Umsækjandi um leyfi skal sýna fram á að umferðaröryggi sé tryggt meðan á prófun 
stendur og tryggja að af prófun stafi ekki verulegar truflanir eða óþægindi fyrir umferð. 
Þá skal umsækjandi tryggja að prófun fari fram í samræmi við lög og reglur og í samræmi 
við skilyrði leyfis. Ef umsækjandi um leyfi fyrir prófun á sjálfkeyrandi ökutæki er lögaðili 
skal ábyrgur einstaklingur vera í forsvari sem ber ábyrgð á því að prófun fari fram í 
samræmi við lög og reglur og skilyrði leyfis.“ 

„Ráðherra er með reglugerð heimilt að setja reglur um sjálfkeyrandi ökutæki og prófanir 
á þeim, þar á meðal um leyfisveitingu fyrir prófunum, eftirlit og skilyrði fyrir leyfisveitingu. 
Þá er í reglugerð heimilt að kveða á um gjaldskrá vegna kostnaðar við leyfisveitingar og 
eftirlit Samgöngustofu.“ 

Má því segja að engar augljósar fyrirstöður séu fyrir tilraunaverkefni sjálfakandi almenningsvagna 
hérlendis m.t.t. leyfisveitingar. Þó er ljóst að gildandi regluverk er afar opið og er margt sem á eftir að 
skilgreina og skýra með markvissari hætti. Ferli við myndun ramma um leyfisferli gæti orðið tímafrekt. 
Sjá má fyrir sér tvær mögulegar sviðsmyndir í þróun regluverks um tilraunaleyfi til næstu ára, annars 
vegar að sett verði af stað vinna við myndun reglugerðar um leyfi fyrir sjálfakandi ökutækjum eða, sem 
gæti verið líklegra, að unnið verði að skilyrðum fyrir slíkt leyfi í samráði við þá aðili sem hyggjast gera 
slíkar prófanir. Vinna við myndun reglugerðar um bæði leyfisveitingar fyrir tilraunaverkefnum 
sjálfakandi ökutækja sem og laga og regluverks til framtíðar mun verða unnið af Samgöngustofa í 
samráði við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið. Samkvæmt upplýsingum sumarið 2020 hefur ekki 
verið sótt um slíkt leyfi eða sýndur áhugi á því. Áhugi á að hefja tilraunaverkefni mun skapa þrýsting og 
að öllum líkindum hraða vinnu við myndun regluverks. 
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4.2.1.1 Ábyrgð tilraunaverkefnis 

Mikilvægt er að skilgreina almennt ábyrgðahlutverk þegar kemur að sjálfakandi ökutækjum. Þannig má 
sjá fyrir sér að ábyrgð sem við núverandi regluverk er í höndum ökumanns geti fremur átt við um 
rekstraraðila ökutækja. Í gildandi umferðalögum er kveðið á um ábyrgð tilraunaverkefnisins sé hjá þeim 
aðila sem sækir um leyfið, eða ábyrgðaraðila í forsvari fyrir lögaðila sem sækir um leyfið [74]. Ber 
ábyrgðaraðili ábyrgð á því að umferðaröryggi sé tryggt á meðan á prófunum stendur sem og að af þeim 
stafi ekki verulegar truflanir eða óþægindi fyrir aðra umferð. Þá skal ábyrgðaraðili tryggja að prófun 
fari fram í samræmi við lög og reglur og í samræmi við skilyrði leyfis. Í yfirgnæfandi meirihluta 
tilraunaverkefna er starfsmaður til staðar í ökutækinu, til þess að bregðast við ef eitthvað fer úrskeiðis, 
sem einfaldar slík atriði á meðan að tæknin er á tilraunstigi og hefur ekki sýnt fram á áreiðanleika sinn. 
Til framtíðar þarf svo að skilgreina hvaða göng umsækjandi þarf að leggja fram til að sýna fram á að 
umferðaröryggi sé tryggt á meðan á prófunum stendur. Til að skýra umsóknaferðil bæði fyrir 
umsækjanda og leyfisveitanda. Sama á við um önnur skilyrði sem kveðið er á um í umferðarlögum. Má 
því gera ráð fyrir að sá sem sækir um leyfi og stendur á bakvið tilraunaverkefnið sé ábyrgur fyrir því. 

4.3 Staða og þróun í alþjóðlegu samhengi 

Á undanförum árum hefur fjöldi þeirra ríkja sem samþykkt hafa löggjöf um sjálfakandi ökutæki fjölgað 
til muna og hafa mörg þeirra einsett sér að vera leiðandi í þeirri þróun. Hluti þeirri þróunar felst í að 
rýna og tryggja á hvaða hátt gildandi löggjöf geti tryggt öryggi og eftirlit við tilraunir og innleiðingu 
sjálfakandi ökutækja og á sama tíma hvernig megi koma í veg fyrir að regluverk tefji eða hindri 
framþróun þess. Nær regluverk því enn sem komið er í flestum tilfellum fremur til prófana en 
eiginlegrar innleiðingar. Fyrstu lagaákvæðin á Norðurlöndunum voru samþykkt í Svíþjóð árið 2017 og 
var Ísland síðast til að bætast í hópinn um áramótin 2019 og 2020 þegar ný umferðalög tóku gildi og 
heimila prófanir sjálfakandi ökutækja. Ísland er því en nokkrum árum eftir þróun varðandi lagaumhverfi 
og er því mikilvægt að nýtt verði sú reynsla sem hefur skapast annars staðar t.d. á Norðurlöndunum 
[81, 82, 83, 74]. Evrópusambandið hafur ekki gefið út heildstætt regluverk um sjálfakandi ökutæki 
hefur en hefur þó gefið út leiðbeiningar sem snúa að því hvernig leyfa megi tilraunaverkefni miðað við 
gildandi lög og regluverk auk þess að standa á bakvið ýmsum alþjóðlegum verkefnum um þróun 
tækninnar, m.a. í samhengi við lagaumhverfi (sjá kafla 2.2).  

Ekki er í gildi samræmd norræn löggjöf og hafa lönd farið mismundi leiðir varðandi leyfisveitingar fyrir 
prófanir og fyrstu skref fyrir heildsteypt regluverk. Danir hafa helst skorið sig frá hinum 
Norðurlöndunum hvað regluverk varðar og þykir það á vissan hátt hamlandi fyrir tilraunir og þróun 
tækninnar (sjá umfjöllun í kafla 4.3.1) [73, 84]. Andsætt því hefur regluverk í Noregi, Svíþjóð og 
Finnlandi skorað hátt í alþjóðlegum samanburði á skilvirkni og hentugleika til framþróunar löggjafar 
[72]. Í samtali við samstarfsaðila sem tekið hafa þátt í tilraunaverkefnum víðs vegar á Norðurlöndunum 
taka þeir undir þá gagnrýni á danska leyfiskerfið og benda á mikilvægi þess að regluverkið sé skýrt og 
unnið í samstarfi við þá aðila sem hafa þekkingu á viðfangsefninu. Með því má tryggja öryggi og 
hámarka skilvirkni en á sama tíma skapa nauðsynlega reynslu og þekkingu. Á Norðurlöndunum hefur 
skapast töluverð þekking þegar að kemur að tilraunaverkefnum og má því draga dýrmætan lærdóm af 
þeirri reynslu. Í kjölfarið verður litið til regluverks fyrir prófanir á sjálfakandi almenningsvögnum í 
Danmörku og Noregi.  
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 Danmörk  

Þann 30. maí 2017 samþykkti danska þjóðþingið lagabreytingu nr. L120 á gildandi umferðalögum [82]. 
Breytingin fól í sér lagalega heimild til að setja reglur og heimila prófanir á sjálfakandi ökutækjum. 
Leyfisferlið er mjög yfirgripsmikið og krefst þess að umsækjandi skili inn umfangsmiklu magni 
upplýsingar er varða fyrirhugaða akstursleið, ökutækið sjálft, öryggis- og áhættumat auk annarra 
atriða. Hvert verkefni þarf að fara í gegnum sjálfstætt leyfisferli sem er sett upp á eftirfarandi hátt: 

• Ökutækið þarf að vera samþykkt af dönsku umferðaröryggisstofnuninni. 
• Óháður þriðji aðili þarf sem matsaðili að samþykkja tilraunaverkefnið. 
• Umsóknin og úrskurður matsaðila er í kjölfarið send í umsagnarferli til hóps umsagnaraðila sem 

samanstendur af fulltrúum dönsku umferðaröryggisstofnunarinnar, vegayfirvöldum, 
ríkissaksóknörum og lögregluyfirvöldum. Fá þeir þar tækifæri til að fara í gegnum umsóknina 
og gera athugasemdir við hana. Lögfræðileg álitsgerð (e. legal declaration) er í kjölfarið gefin 
út og almenningi gefst tími til að skila inn athugasemdum. 

• Álitsgerðin fer í gegnum samþykktarferli af samgöngunefnd danska þingsins. 
• Að lokum þarf samgönguráðherrann að yfirfara og samþykkja leyfið. 

Að auki er farið fram á að dómsmálaráðuneytið komi á einhverjum tímapunkti að ferlinu og að haldin 
sé þriggja vikna opinber kynning [12]. Fyrirkomulag Danmerkur hefur legið undir töluverðri gagnrýni, 
ekki síst af aðilum sem hafa áhuga á að standa fyrir tilraunaverkefni þar í landi. Snýr hún helst að skilyrði 
á úttekt þriðja aðila fyrir samþykkt leyfisins. Matsaðilar eru í flestum tilfellum verkfræðistofur, sem fá 
greitt fyrir vinnu sína frá þeim aðilum sem sækja um leyfi. Það er í verkahring matsaðilana, í gegnum 
mismunandi forsendur, að meta hvort hvert tilraunaverkefni geti verið framkvæmt án þess að auka 
áhættu á leið tilraunaverkefnisins í samræmi við ökutækið sem stuðst er við. Ekki eru frekari 
viðmiðunarreglur um hvernig meti skuli áhættu verkefnisins. Með slíku fyrirkomulagi hafa dönsk 
yfirvöld varpað ábyrgð áhættumats á matsaðila og kemur það skýrt fram í gildandi lögum [12, 84]. 
Hefur það orðið til þess að leyfisferlið er langt og íþyngjandi samkvæmt Chistian Bering 
framkvæmdastjóra Holo. Má það eining sjá í löngum undirbúningi tilraunaverkefna þar í landi sem og 
fjölda tilraunaverkefna sem þar hafa farið fram, en aðeins hafa verið gefin út tvö tilraunaleyfi. Þar sem 
matsaðili er ekki með skýrar viðmiðunarreglur til að byggja mat sitt á, hefur umfangsmikill tími farið í 
að verða við kröfum matsaðila og óljóst er hvenær útvegað hefur verið nægilegum upplýsingum um 
verkefnið. Telja verður þó líklegt að ferlið muni þróast og taka breytingum á næstu árum [12, 84]. 

4.3.2 Noregur 

Í byrjun árs 2018 tóku í Noregi gildi lög sem heimila prófanir á sjálfakandi ökutækjum [83]. Tilgangur 
laganna er að greiða fyrir prófunum á sjálfakandi ökutækjum innan gildandi lagaramma með áherslu á 
umferðaröryggi og persónuverndarsjónarmið. Áætlað er að framkvæma tilraunir í ákveðnum skrefum 
sem taka mið af þróun tækninnar og í þeim tilgangi að rannsaka áhrif sjálfakandi ökutækja á 
umferðaröryggi, umferðarflæði, hreyfanleika íbúa og umhverfið. Ólíkt fyrirkomulagi Danmerkur er ekki 
farið fram á aðkomu þriðja aðili í leyfisferlinu og er það alfarið á ábyrgð norsku vegagerðarinnar að 
gefa út leyfi og sjá til þessa að skilyrði fyrir því séu uppfyllt. Deilist í kjölfarið ábyrgð verkefnisins á 
stjórnvöld og umsækjanda leyfisins, sem eru megin hagsmunaaðilar verkefnisins. Hefur ferlið gefið 
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góða raun og þykir skilvirkt, má það t.d. sjá í fjölda tilraunaverkefna sem hafa farið fram í Noregi en 
þau eru nokkuð fleiri en í Danmörku. Einnig skorar Noregur hátt á lista KPMG yfir hversu viðbúin lönd 
séu fyrir sjálfakandi ökutæki vegna leiðandi stöðu sinnar á tilraunverkefnum með sjálfkeyrandi 
almenningsvagna [44, 12, 42, 72].  

Í Noregi hefur einnig verið mynduð reglugerð með það að markmið að skýra til hvers er ætlast af 
umsækjanda tilraunaleyfis. Þar er fjallað um þær kröfur sem gerðar eru til hans sem og af ökutækinu, 
tækninni og fleiri þáttum er snúa að verkefninu. Skýrar kröfur einfalda leyfisferlið fyrir umsækjandann 
og gera honum kleift að gera áætlanir varðandi tíma, vinnu og kostnað ferlisins. Þær nýtast einnig 
leyfisveitandanum, sem í tilfelli Íslands væri Samgöngustofa, að skilgreina hvaða gagna þarf að afla. Í 
norsku reglugerðinni eru sjö undirkaflar sem fjalla um skilyrði og kröfur eftirfarandi þátta: 

• umsóknar, 
• ökutækis,  
• skráningu ökutækis,  
• hugbúnaðar og kerfis sem ökutækið nýtir,  
• leið og nærliggjandi umhverfi,  
• áhættumats og 
• kröfur til rekstraraðila.  

Er það í verkahring umsækjandi að útvega gögn sem staðfesta að kröfur séu uppfylltar. Á sama tíma 
gefur reglugerðin stjórnvöldum heimild til að undanskilja tilraunaökutækið ákveðnum þáttum annarra 
reglugerða sem ná almennt til ökutækja s.s. kröfur í reglugerð um skráningu ökutækja. Í gegnum 
verkefnið er það vaktað m.t.t. öryggis og þeirra atriða sem fjallað er um í tilraunaleyfinu. Með því má 
þróa og bæta ferlið samhliða aukinni þekkingu og reynslu.  

4.4 Samantekt 

Í núgildandi umferðarlögum hérlendis er grein sem fjallar um sjálfakandi ökutæki og heimilar leyfi fyrir 
tilraunum sjálfakandi ökutækja. Hefur þar með verið stigið mikilvægt skref í því að opna á innleiðingu 
tækninnar á Íslandi. Vinna við reglugerð eða frekara leyfisferli hefur ekki átt sér stað. Ábyrgð 
leyfisveitinga liggur hjá Samgöngustofu (auk samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins) og má ætla 
að vinna við slíkt regluverk fari ekki af stað fyrr en áhugi verði fyrir slíku tilraunaverkefni. Samkvæmt 
upplýsingum frá Samgöngustofu hefur ekki verið gefið út slíkt leyfi né sýndur áhugi á að sækja um slíkt. 
Ætla má að hagræðing sé falin í því að skapa skýrt regluverk áður en komi til mikil þrýstings. Ísland býr 
að því að sambærilegt ferli hefur verið í þróun og notkun hjá nágrannaþjóðum okkar á undanförnum 
árum. Af þeirri reynslu má draga þann lærdóm að mikilvægt er að gerðar séu skýrar kröfur til 
umsækjanda og umsókna. Auk þess að ákjósanlegt sé að ábyrgð og áhætta deilist á þá aðila sem standa 
fyrir og hafa hag af verkefinu. Sameiginlegir hagsmunir ættu því að vera fyrir því að tilraunaverkefni sé 
eins skilvirkt og kostur er, m.t.t. öryggis, þekkingarsköpunar og afkasta. Markmiðið ætti að vera að setja 
upp skýrt og skilvirkt leyfisferli sem gætir öryggis en hefur á sama tíma yfirsýn á innleiðingu tækninnar 
og þeim möguleikum sem felast í sjálfakandi ökutækjum. Samráð samhliða aukinni þekkingu og 
reynslu, t.d. á meðan á verkefnum stendur getur einnig verið dýrmætt til þess aðlaga og betrumbæta 
regluverkið til framtíðar. 
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Markmið verkefnisins, til viðbótar við að rýna í stöðu þekkingar tækninnar með áherslu á 
tilraunaverkefni sjálfakandi almenningsvagna, er að setja fram og greina mögulegar staðsetningar og 
leiðir fyrir tilraunaverkefni í Reykjavík. Ferlið er tvíþætt, annars vegar forgreining á staðsetningum og 
hins vegar ítarlegri greining á leiðum út frá þeim staðsetningum sem koma best úr forgreiningu. 
Valkostagreining er sett upp í eftirfarandi skref: 

1. Hugsanlegar staðsetningar – skilgreining valkosta. Samráðsferli. 
2. Forgreining og samanburður valkosta. 
3. Niðurstaða forgreiningar - vinsun á valkostum til frekari skoðunar. 
4. Leiðarval - skilgreining leiða og greining á nærumhverfi. 
5. Samanburður valkosta. 
6. Niðurstaða leiðarvals. 

5.1 Hugsanlegar staðsetningar  

Í upphafi ferlisins var það haft að leiðarljósi að draga sem flesta aðila að borðinu og velta upp eins 
mörgum kostum og auðið var. Í ferlinu var litið til svæða innan Reykjavíkur sem þóttu áhugaverð m.t.t. 
hugsanlegs tilraunverkefnis. Eftirfarandi valkostir komu fram í þeirri vinnu og sjá má staðsetningu 
þeirra á mynd 5.1: 

• Ártúnshöfði – Vogabyggð. Framtíðar uppbyggingarsvæði þar sem meðal annars Borgarlínan 
fer um. Sjálfakandi almenningsvagn áhugaverður kostur til þess að stuðla að bættum 
samgöngum og tengingum við almenningssamgöngur. Getur einnig nýst á meðan svæðið er í 
uppbyggingu. Margt enn óljóst varðandi uppbyggingu og tímasetningu uppbyggingar. 

• Gufunes. Uppbygging á blandaðri byggð hófst á svæðinu sumarið 2020. Hugmynd 
byggðarinnar er að stuðla að vistvænum samgöngumátum. Á sama tíma er svæðið ekki innan 
alfaraleiðar og ekki þjónstað með núverandi almenningssamgöngum og gætu því sjálfakandi 
almenningsvagn brúað það bil.  

• Háskóli Íslands. Sjálfakandi vagn við háskólann gæti nýst sem hagkvæm þjónusta innan 
svæðisins með góðri tengingu við almenningssamgöngur. Þar sem ekki liggur beint fyrir að leið 
Borgarlínu aki beint um svæðið sjálft gæti það verið áhugaverður kostur. Felur einnig í sér 
tengingu við háskólasamfélagið. Á svæðinu á sér stað uppbygging, m.a. á námsmannaíbúðum.  

• Háskólinn í Reykjavík – leið I (að BSÍ). Tenging háskólans við miðstöð samgagna hjá BSÍ. 
Leiðinni er nú þegar þjónustað af almenningssamgöngum. Sjálfakandi vagn gæti bætt þá 
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þjónustu með styttri leið og aukinni tíðni. Felur einnig í sér tengingu við háskólasamfélagið auk 
þess sem uppbygging á námsmannaíbúðum á sér stað á svæðinu.  

• Háskólinn í Reykjavík – leið II (að Kringlumýrarbraut eftir göngustíg). Til stendur að setja 
biðstöð almenningssamgangna við Kringlumýrabraut. Á svæðinu er gott stígakerfi og gæti því 
leiðin tengt saman þá stöð og háskólann á hagkvæman hátt. Leiðin fer eingöngu um göngu- og 
hjólastíg. Felur í sér tengingu við háskólasamfélagið.  

• Korputorg. Svæðið hefur verið að þróast frá því að vera verslunarrými yfir í iðnaðar- og 
framleiðslusvæði. Samhliða því hefur fjöldi starfsfólk á svæðinu aukist. Svæðið er illa þjónustað 
af núverandi almenningssamgöngum og hefur skapast þrýstingur fyrir bætta þjónustu. 
Sjálfakandi vagn gæti leyst það vandamál með hagkvæmum samgöngum á milli næstu biðstöð 
almenningssamgangna og svæðisins.  

• Laugavegur. Hefur möguleika á að auðvelda aðgengi um Laugaveginn og gæti að auki nýst til 
vöruflutninga. Þar sem Laugaveginum hefur að stórum hluta verið breytt í göngugötu gæti 
sjálfakandi vagn mætt þeirri þörf sem er á akandi samgöngum á svæðinu. Sýnileiki 
tilraunaverkefnisins væri mikill þar sem Laugavegur er ein fjölfarnasta verslunar- og göngugata 
landsins, sér í lagi m.t.t. ferðamanna.  

• Vesturbær. Rótgróið svæði sem er ekki þjónstað á fullnægjandi hátt af núverandi 
almenningssamgöngum. Sjálfakandi vagn gæti brúað það bil með tengingu við 
almenningssamgöngur. Á svæðinu er alla jafna mikið um ferðamenn sem gætu nýtt vagninn.  

• Skerjafjörður. Fyrirhuguð er umfangsmikil uppbygging blandaðrar byggðar í Skerjafirði og gæti 
sjálfakandi vagn verið ákjósanlegur kostur til þess að tengja svæðið við núverandi 
almenningssamgöngur. Á það sér í lagi við á uppbyggingartíma. Hins vegar er margt enn óljóst 
varðandi uppbyggingu og tímasetningu uppbyggingar á svæðinu. 

• Þingholt. Rótgróið svæði sem er ekki þjónstað á fullnægjandi hátt af núverandi 
almenningssamgöngum. Sjálfakandi vagn gæti brúað það bil með tengingu við 
almenningssamgöngur og Skólavörðustíg. Á svæðinu er alla jafna mikið um ferðamenn og er 
stór hluti þess takmarkaður fyrir akstri hópbifreiða. Gæti því leiðin einnig nýst ferðamönnum 
sem eru á svæðinu, t.d. með tengingu við samgöngumiðstöð BSÍ. 
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MYND 5.1 Mögulegar staðsetningar tilraunaverkefnis sjálfakandi almenningsvagna. Reykjavík aðgreint með dekkri bakgrunn.  

Við umfjöllun vakosta ber að hafa í huga að uppbygging og breytingar eru fyrirhugaðar á mörgum 
svæðum innan Reykjavíkur. Á það t.d. við um samgöngumiðstöð við BSÍ auk skilgreindra 
uppbyggingarsvæða. Verður tekið tillit til skipulagsáforma og tímasetninga þeirra þegar litið er til 
ákjósanlegra valkosta fyrir innleiðingu tilraunaverkefnis.  

5.1.1 Forgreining á valkostum 

Til þess að bera saman valkosti fyrir staðsetningu tilraunaverkefnis sjálfakandi almenningsvagna eru 
lögð fram og skilgreind viðmið. Hugmyndin með þeim er að meta og bera saman á markvissan hátt þær 
staðsetningar sem lagðar hafa verið fram. Við vinnslu verkefnisins fundust ekki leiðbeiningar eða 
viðmið sem nýta ætti við leiðarval sjálfakandi vagna. Byggjast því viðmiðin á umfjöllun um upplýsingum 
um leiðir sambærilegra verkefna sem og almennri þekkingu um akstur þeirra [53]. Við vinsun valkosta 
í forgreiningu er stuðst við eftirfarandi viðmið: 

- Lengd. Staðsetningar sem bjóða upp á leiðir á bilinu 1,5 til 2,5 km þykja ákjósanlegar. 
- Hámarkshraði. Hraði sjálfakandi ökutækja er almennt ekki hár og er ákjósanlegt að hann 

samræmist, eins og kostur er, annarri umferð á svæðinu. Fyrir tilraunaverkefni er æskilegt að 
hámarkshraði sé ekki hærri en 30 km/klst. 

- Innviðir. Ákjósanlegt er að framkvæma tilraunaverkefni á götum eða breiðum stigum (þar sem 
breidd er í hið minnsta fjórir metrar). 

- Halli. Flatlendi er ákjósanlegra til þess að framkvæma tilraunaverkefni þar sem það styður við 
betri endingu rafhlaðna, auðveldar skynjun umhverfis, viðheldur jafnari hraða o.s.frv. 
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- Samþætting við almenningssamgöngur. Ákjósanlegt er að leið sjálfakandi vagna bjóði upp á 
tengingu við núverandi almenningssamgöngukerfi, þ.e. að staðsetning bjóði upp á tengingu við 
a.m.k. eina biðstöð almenningssamgangna.  

- Aukin þjónusta almenningssamgangna. Staðsetningin bjóði upp á að þjónusta svæði sem 
erfitt er að þjónusta með öðrum hætti. 

- Umferðastýring á gatnamótun. Aukið flækjustig fylgir því að vagnar aki um í umhverfi þar sem 
umferðarljós eru til staðar. 

- Stuðningur yfirvalda og samstarfsaðila. Staðsetningar sem eru studdar af samstarfsaðilum 
eða yfirvöldum eru taldar líklegri til að verða að veruleika. 

- Tímarammi. Á helst við um uppbyggingarsvæði. Ákjósanlegt að tilraunaverkefni geti farið fram 
á næstu árum og er ákjósanlegt að uppbygging samræmist þeim áformum. 

- Stöðugleiki umhverfis. Þörf er á að kortleggja svæðið og huga þarf sérstaklega að stærri 
breytingar og áhrifum þeirra á rekstrarumhverfi vagna, s.s. miklar framkvæmdir og breytingar 
á innviðum. Er ákjósanlegt  að nokkur stöðugleiki sé á fyrirhugaðri leið. 

- Fjöldi biðstöðva og mögulegar staðsetningar. Ákjósanlegt er að nýta leiðina til að þjónustu 
stærra svæði en eingöngu upphafs- og endapunktum leiðar. 

Í framhaldinu er hverjum kosti gefið 0 eða 1 stig eftir því hvort hann uppfylli ofangreinda vísa eða ekki. 
Með samlagningu stiga fæst lokaeinkunn hvers staðar, frá 0-11 og mögulegt er að bera þá saman. Þar 
að auki eru valkostir flokkaðir eftir eðli þeirra í samræmi við umfjöllun í kafla 2.3.5, er það gert til þess 
að koma í veg fyrir einsleitni leiða: 

A. Uppbyggingarsvæði  
B. Háskólatenging 
C. Aukin þjónusta við núverandi almenningssamgöngukerfi – rótgróin svæði. 

Við ítarlegri greiningu er einn valkostur fyrir hvern flokk valinn. 

5.1.2 Greining og vinsun valkosta 

Í eftirfarandi töflu má sjá niðurstöður greiningar valkosta: 
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TAFLA 5.1 Samanburður staðsetningagreiningar – forgreining. 

  ÁRTÚNSHÖFÐI 
VOGABYGGÐ 

GUFUNES HÍ HR - I HR - II KORPUTORG LAUGAVEGUR VESTURBÆR SKERJAFJÖRÐUR ÞINGHOLT 

Flokkur A A B B B C C C A C 

Lengd (km)  - 1 1 0 0 1 1 1 - 1 

Hámarkshraði (km/klst.) - 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Innviðir  - 1 1 1 0 0 1 1 - 1 

Halli - 0 1 1 1 1 0 0 - 1 

Tenging við almenningssamgöngur  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Aukin þjónusta almenningssamgangna 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Umferðarljós  - 1 0 0 1 1 1 1 - 0 

Stuðningur  - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Tímasetning  0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

Stöðugleiki umhverfis  0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 

Biðstöðvar 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

Samtals 3 6 7 7 7 8 8 9 3 10 
Valdir kostir  X X       X 

Litið var á tímasetningu sem veigamikinn þátt, enda í þeim tilfellum þar sem tímasetning þótti ekki ákjósanleg var skortur á nauðsynlegum upplýsingum til 
að leggja mat á hinu ýmsu viðmið (merkt sem – í töflu). Á það helst við um uppbyggingarsvæði t.d. Skerjafjörð og Ártúnshöfða – Vogabyggð. Getur þó verið 
að þær staðsetningar séu áhugaverðar til lengri tíma litið. Í kjölfarið má sjá umfjöllun um hverja staðsetningu fyrir sig og helstu atriði er þykja varhugaverð 
varðandi tilraunaverkefni sjálfakandi almenningsvagna.
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• Ártúnshöfði – Vogabyggð. Vegna mikillar óvissu uppfyllir staðsetning ekki mörg af 
skilgreindum viðmiðum. Skipulagsáætlanir og framkvæmdir eru ekki komnar á það stig að 
hægt sé með einföldu móti að skilgreina leið innan svæðisins. Samanlagður stigafjöldi: 3. 

• Gufunes. Uppbyggingarsvæði í útjaðri höfuðborgarsvæðisins sem hefur sett sér það markmið 
að styðja við vistvæna ferðmáta. Tímasetning, stöðugleiki og óvissa á svæðinu er þó töluverð 
en býður upp á spennandi möguleika til framtíðar. Samanlagður stigafjöldi: 6. 

• Háskóli Íslands. Uppbygging á sér stað á hluta svæðisin en er fyrirhugað að henni ljúki á á 
næstu árum. Fjöldi umferðaljósa svæðisins auka flækjustig auk þess sem mikil umferð fer um 
hluta svæðisins. Samanlagður stigafjöldi: 7. 

• Háskólinn í Reykjavík – leið I (að BSÍ). Umferðarþung og hröð leið með umferðaljósum. Svæðið 
er krefjandi m.t.t. núverandi umferðar. Svæðið er vel þjónað af almenningssamgöngum í dag. 
Samanlagður stigafjöldi: 7. 

• Háskólinn í Reykjavík – leið II (að Kringlumýrarbraut eftir göngustíg). Leið sem fer alfarið eftir 
göngustíg/hjólastíg. Gera þyrfti viðeigandi ráðstafanir á stígum, t.d. varðandi fyrirkomulag 
annarra ferðmáta o.s.frv. Samanlagður stigafjöldi: 7. 

• Korputorg. Hröð og mikil umferð fer um svæðið sem hentar illa tilraunaverkefni sjálfakandi 
almenningsvagna. Samanlagður stigafjöldi: 8. 

• Laugavegur. Að stórum hluta göngugata og krefjandi umhverfi m.t.t. óvarinna vegfarenda. 
Töluverður halli á hluta leiðar. Samanlagður stigafjöldi: 8. 

• Vesturbær. Rótgróið svæði með mikinn þéttleika. Töluverður halli á leið. Bílastæði á götum 
sem geta flækt akstur um svæðið og haft áhrif á þjónustu. Samanlagður stigafjöldi: 9. 

• Skerjafjörður. Vegna mikillar óvissu uppfyllir staðsetningin ekki mörg af skilgreindum 
viðmiðum. Skipulagsáætlanir og framkvæmdir eru ekki komnar á það stig að hægt sé með 
einföldu móti að skilgreina leið innan svæðisins. Samanlagður stigafjöldi: 3. 

• Þingholt. Rótgróið svæði með mikinn þéttleika. Töluverður halli á leið. Bílastæði á götum sem 
getur flækt akstur um svæðið og haft áhrif á þjónustu. Samanlagður stigafjöldi: 10. 

5.2 Valdir kostir fyrir leiðarval 

Lagt var upp með að skoða leiðir innan svæða sem tilheyra hverjum flokki, þ.e. svæði sem hafa 
háskólatengingu, rótgróið svæði og uppbyggingarsvæði. Hugmyndin með því var að forðast einsleitni 
staðsetninga og leiða. Þeir valkostir sem uppfylltu flest skilyrði í forvali (í samræmi við töflu 5.1) og er 
því teknir til frekari skoðunar eru: 

I. Gufunes – uppbyggingarsvæði sem hefur það að markmiði að stuðla að sjálfbærum 
samgöngumátum innan og til og frá svæðinu. 

II. Háskóli Íslands – háskólatenging auk þess sem uppbygging blandaðrar byggðar á sér stað á 
svæðinu. 

III. Þingholt – rótgróið svæði þar sem sjálfakandi vagnar hefðu það að markmiði að bæta þjónustu 
almenningssamgangna auk þess að nýtast ferðamönnum. 
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Í framhaldi af staðsetningarvali í 5. kafla er gerð ítarlegri greining á þeim staðsetningum sem þóttu 
ákjósanlegastar. Felur það í sér að skilgreina leiðir og greina þær m.t.t. núverandi innviða, umferðar og 
nærumhverfis. 

6.1 Forsendur og aðferðafræði 

Gert er ráð fyrir að vagnar aki eftir fyrir fram skilgreindri leið og ferðaáætlun (línulegar samgöngur). 
Fjöldi vagna er háður tilgangi verkefnis. Ef hugmyndin er að þjónusta ákveðinni leið gæti verið þörf á 
fleiri en einum vagni, þannig að a.m.k. einn vagn aki hverju sinni. Með slíku fyrirkomulagi er mögulegt 
að nýta fleiri en einn vagn hluta dags, t.d. á háannatíma en þess utan sinna hleðslu og öðru viðhaldi. 
Skapar það aukið öryggi og áreiðanleika rekstur tilraunaverkefnis. Ef markmið verkefnisins er eingöngu 
kynning og tilraunir á tækninni er mögulegt að hafa einungis einn vagn til umráða. Til framtíðar mætti 
líta til þess möguleika að vagnar aki eftir eftirspurn, þ.e. að þeir fylgi ekki fyrir fram skilgreindri leið eða 
tímatöflu.  

Greining og samanburður leiða fer fram á sambærilegan hátt og við staðsetningarval í 5. kafla. Litið er 
til skilgreindra viðmiða og leiðirnar metnar eftir því hvort og hvernig þær uppfylla þau. Tafla 6.1 sýnir 
skilgreiningu vægiseinkunna sem nýtt er við greininguna. Í upphafi eru skilgreindar leiðir fyrir hverja 
staðsetningu m.t.t. innviða og aðstæðna. Gögn sem nýtt eru við greiningu var safnað með 
vettvangsferðum og rýni aðgengilegra gagna. Byggingarmagn og landnotkun í nærumhverfi leiða eru 
nýtt til þess að meta fyrirhuguð þjónustusvæði leiða og mögulegan notendafjölda. Sérþekking og 
reynsla samstarfsaðila sem hafa tekið þátt í sambærilegum verkefnum á Norðurlöndunum og víðar er 
einnig nýtt til þess að leggja mat á hugsanlegar leiðir. Fengu þeir myndband og leiðarlýsingar af hverri 
leið sendar til yfirferðar og mátu leiðirnar. Hafa ber í huga að álit þeirra og athugasemdir byggjast 
einungis á þeim gögnum sem var aflað í vettvangsferðum, sem gefa t.d. ekki upplýsingar um 
hefðbundna umferð um svæðið eða nákvæma staðhætti. Í yfirferð var gert ráð fyrir að hefðbundin 
Navya vagn væri notaður, sá sami og hefur verið nýttur í flest sambærileg verkefni á Norðurlöndunum. 
Almennt eru leiðirnar metnar út frá bæði flækjustigi og notagildi en ef velja þarf á milli ætti í 
tilraunaverkefnum frekar að líta til einfaldleika. Að sama skapi er hugmynd tilraunaverkefna ekki síst 
að kynna almenningi fyrir tækninni og er staðsetning þess því mikilvæg með það til hliðsjónar. 
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TAFLA 6.1 Skilgreining vægiseinkunna við greiningu leiða. 

EINKUNN TÁKN SKÝRING 
Verulega jákvæð + + Leiðin er talin verulega jákvæð m.t.t. viðmiðs. 
Jákvæð + Leiðin er talin jákvæð m.t.t. viðmiðs. 
Hvorki né 0 Leiðin er er talin óafgerandi m.t.t. viðmiðs. 
Neikvæð - Leiðin er talin neikvæð m.t.t. viðmiðs. 
Verulega neikvæð - - Leiðin er talin verulega neikvæð m.t.t. viðmiðs 

6.2 Viðmið 

Greining á valkostum er byggð á viðmiðum sem falla undir fjóra meginflokka (nánari upptalningu 
viðmiða má sjá í viðauka A): 

• innviði, 
• nærumhverfi og þjónustu, 
• umferð og 
• kostnað. 

Við innviðagreiningu er litið til fyrirkomulags fyrirhugaðrar leiðar, þar á meðal fjölda gatnamóta, 
beygja, umferðaljósa, hraðahindrana o.s.frv. Auk þess eru helstu einkenni leiða greind, s.s. halli, 
núverandi merkingar og skilti, gæði innviða og þjónusta. Einnig er litið til mögulegra biðstöðva við 
leiðina, tengingu við núverandi biðstöðvar almenningssamgangna og möguleika á aðstöðu fyrir 
geymslu og hleðslu. Litið er til skipulagsáætlana og stöðugleika svæðisins til næstu ára og hvernig þær 
áætlanir samræmast innleiðingu tilraunaverkefnis sjálfakandi almenningsvagna. Greining á 
nærumhverfi leiðar og þjónustusvæði felst í að nýta upplýsingar um landnotkun og byggingarmagn 
umhverfis leiðina. Landnotkun og eðli byggðar á svæðinu er nýtt til þess að meta mögulegan 
notendafjölda auk þess sem grunnupplýsingar um leiðina gefa upplýsingar um mögulega þjónustu á 
svæðinu, s.s. tíðni vagna. Greining á núverandi og áætlaðri umferð á fyrirhugaðri leið er mikilvæg til 
þess að meta hvort hún samræmist tilraunaverkefni. Tilraunaverkefni samræmist helst umferð með 
lágum hraða og getur verið ákjósanlegt þar sem áhersla er lögð á hraðaminnkandi aðgerðir og blöndum 
mismunandi ferðamáta. Kostnaður við innleiðingu og rekstur tilraunaverkefnis er atriði sem þarf að 
huga að. Tilraunaverkefni eru alla jafna ekki rekin með gróða í huga en mikilvægt er að átta sig á 
umfangi kostnaðar svo mögulegt sé að áætla hversu mikið fjármagn þarf að afla til að fara af stað og 
standa undir slíku verkefni.  

6.3 Gufunes 

Gufues hefur í gegnum tíðina verið nýtt undir margs konar starfsemi, s.s. áburðarverksmiðju [85]. Í dag 
er þar starfrækt móttöku- og flokkunarstöð á vegum Sorpu auk þess sem Íslenska Gámafélagið hefur 
þar aðstöðu [86, 87]. Uppbygging blandaðrar byggðar á Gufunesi hefur verið á skipulagsáætlunum 
Reykjavíkur til lengri tíma og hófst sumarið 2020. Deiliskipulag er í gildi fyrir fyrsta áfanga svæðisins. 
Hugmynd byggðarinnar er að stuðla að vistvænum samgöngum þar sem manneskjan er í forgangi [88]. 
Á sama tíma er svæðið ekki innan alfaraleiðar m.t.t. núverandi almenningssamganga og gætu því 
sjálfakandi almenningsvagn brúað bilið þar á milli. 
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6.3.1 Leiðarlýsing 

Skilgreind leið fer frá Gufunesbæ, þar sem góð aðstaða er til þess að snúa um aksturstefnu og stöðva 
ökutækið ef þess þarf. Þaðan liggur leiðin til norðurs að gatnamótum við Gufunesveg. Á þeim kafla fer 
leiðin fram hjá núverandi biðstöð almenningssamgangna við Strandveg. Endanlega mynd þeirra 
gatnamóta liggja ekki fyrir en þau eru í dag mjög nálægt ljósastýrðum gatnamótum og gætu því verið 
varasöm. Í kjölfarið liggur leiðin eftir Gufunesvegi til norðvesturs að afleggjara inn á fyrirhugað 
uppbyggingarsvæði á Gufunesi. Skilgreind leið snýr við stuttu eftir að komið er inn á svæðið en 
endanlegur snúningsstaður er háður endanlegu fyrirkomulagi gatna og innviða á svæðinu. Farið er 
sömu leið til baka. Hvor leið um sig er um 1,25 km og því einn hringur um 2,5 km. Töluverður halli er á 
hluta leiðinnar. Sjá má leiðina á mynd 6.1. 

 
MYND 6.1 Fyrirhuguð leið á Gufunesi.  

Svæðið býður ekki upp á marga valkosti eða útfærslur varðandi leiðir. Samgöngutenging svæðisins 
einskorðast við Gufunesveg og er vegurinn ráðandi þáttur við skilgreiningu leiðar. Ekki er gert ráð fyrir 
að leiðin muni fara að miklu leyti inn á fyrirhugað uppbyggingarsvæði þar sem slíkt myndi auka 
flækjustig og lengd leiðar (vegna uppbyggingar og framkvæmda á næstu árum). Í eftirfarandi töflu má 
sjá helstu kennistærðir leiðarinnar: 
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TAFLA 6.2 Lykilstærðir fyrir fyrirhugaða leið á Gufunesi. 

INNVIÐIR UMFERÐ 

Gatnamót - fjöldi 2 Umferðarmagn (ökutæki/klst.) 159 - 5.000 

Ljósastýrð 0 Umferðargerð Þung umferð 

Stöðvunarskylda 1 Hraði umferðar Mikill 

Biðskylda 1 Önnur umferð - 

Hringtorg 0 Hjólandi vegfarendur Aðskilið* 

Beygjur - fjöldi 4 Gangandi vegfarendur Aðskilið* 

Vinstri 2 Umferðastýring - forgangur - 

Hægri 2 ÞJÓNUSTUSVÆÐI 

Einstefna Nei Íbúðarhúsnæði (m2) 68.091* 

Gönguþveranir - fjöldi 1 Atvinnustarfsemi (m2) 36.114* 

Hraðahindranir - fjöldi 0 Landnotkun Blönduð 

Mesti halli á leið (%) 4 Skipulagsáætlanir Að hluta 

Fjöldi mögulegra biðstöðva 2-3 Uppbygging/framkvæmdir Já 

Hámarkshraði (km/klst.) 50 Tíðni (vagnar/klst.) miðað við einn vagn 3 

Biðstöðvar almenningssamgangna 1 Mögulegur notendafjölda Miðlungs** 
* Samkvæmt skipulagsáætlunum, ekki til staðar í dag. 
** Út frá landnotkun og fyrirhuguðu byggingarmagni. 

Í grunninn er leiðin einföld m.t.t. gatnamóta og þverana. Vegna núverandi starfsemi á svæðinu er mikil 
umferð þungra ökutækja á vegkaflanum, þó umferðarmagn á leiðinni sé ekki mikið. Búast má við að 
umferðarmagn aukist samhliða uppbyggingu og að hlutdeild þungra ökutækja verði áfram hátt, vegna 
fyrirhugaðrar uppbyggingar. Gæði gatna bera einnig merki um mikið álag og eru í slæmu ástandi. Gera 
má þó ráð fyrir að breytt landnotkun muni fela í sér umtalsverða breytingu á gatnakerfi og gæðum 
innviða. Ekki liggur fyrir hvernig innviðir fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur verða til framtíðar en 
gert er ráð fyrir aðskildum innviðum á skipulagsáætlunum. Umferðarhraði á leiðinni er almennt hár og 
er það varhugavert m.t.t. sjálfakandi almenningsvagna. Samkvæmt skipulagsáætlunum má gera ráð 
fyrir breidd akreina á svæðinu verði viðunandi fyrir sjálfakandi almenningsvagn. 

Uppbyggingu á svæðinu er skipt í þrjá áfanga en eingöngu er litið til fyrsta áfanga sem fyrirhugaður er 
á næstu árum varðandi upplýsingar um svæðið. Fyrirhugað er að uppbygging annars áfanga svæðisins 
hefjist um 2025 og því ekki viðeigandi fyrir tilraunaverkefni á næstu árum. Byggingarmagn í fyrsta 
áfanga er töluvert, með tilheyrandi ferðamyndun og mögulegri notkun á sjálfakandi 
almenningsvögnum. Á myndum 6.2 til 6.5 má sjá ljósmyndir af fyrirhugaðri leið. Á mynd 6.2 má sjá 
fyrirhugaðan snúningspunkt í suðurenda leiðarinnar við Gufunesbæ. Mynd 6.3 sýnir vegkafla frá 
Gufunesbæ að Gufunesveg, í núverandi mynd eru gatnamótin varhugaverð. Mynd 6.4 er tekin eftir 
Gufunesveg til norðvestur og sýnir hefðbundið snið vegarins. Að lokum er mynd 6.5 af innkomu að 
uppbyggingarsvæði Gufuness, þar liggur ekki endanleg útfærsla gatna fyrir. Fyrirhugað er að vagninn 
snúi við fljótlega eftir að hann kemur inn á svæðið. 
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MYND 6.2  Mögulegur snúningsstaður við Gufunesbæ.   

 

MYND 6.3  Vegkafli að Gufunesvegi. 

 

MYND 6.4  Gufunesvegur. 

 

MYND 6.5  Gatnamót Gufunesvegar og Gufuness. 

6.3.2 Greining og umfjöllun 

Við greiningu leiðar um Gufunes ber að hafa í huga að endanlega mynd svæðisins liggur ekki fyrir og 
gefur núverandi staða svæðisins ekki fullnægjandi mynd af svæðinu, m.t.t. aðstæðna við mögulega 
innleiðingu tilraunaverkefnis. Samhliða uppbyggingu á svæðinu er þörf á að endurskipuleggja og 
betrumbæta samgöngutengingar og innviði. Uppbygging á svæðinu leggur ríka áherslu á tengingu við 
almenningssamgöngur sem og innviði fyrir gangandi- og hjólandi vegfarendur. Hverfinu er ætlað að 
verða „þorp skapandi greina“ og ætla má að tilraunaverkefni á framsæknum umhverfisvænum 
samgöngumátum, s.s. sjálfakandi almenningsvögnum falli vel að þeirri hugmyndafræði. Í eftirfarandi 
töflu má finna greiningu á fyrirhugaðri leið um Gufunes m.t.t. skilgreinda viðmiða í kafla 6.2. 
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TAFLA 6.3 Greining á fyrirhugaðri leið á Gufunesi.   

ÞÁTTUR EINKUNN SKÝRING 
Innviðir 

Hindranir + Leiðin er talin jákvæð m.t.t. hindrana. Lítið er um gatnamót og þveranir á 
leiðinni. Talsverður halli á hluta leiðar getur verið krefjandi. 

Gatnamót og 
umferðarstýring + Fá gatnamót eru á leiðinni eða aðrir vegkaflar sem krefjast umferðastýringar 

og er því leiðin talin jákvæð m.t.t. flækjustigs umferðastýringar.  

Þjónusta + 
Almenn þjónusta á vegum svæðisins er góð, t.d. vetrarþjónusta. Vegna 
fyrirhugaðrar uppbyggingar er gert ráð fyrir unnið verði að úrbætum á 
gæðum innviða sem eru í slæmu ástandi í dag. 

Stöðugleiki - 

Þar sem um uppbyggingarsvæði er að ræða er margt óljóst varðandi 
endanlega mynd svæðisins og nákvæmar tímasetningar uppbyggingar. Gæti 
því stöðugleiki innviða og umhverfis vegna uppbyggingar haft neikvæð áhrif á 
innleiðingu tilraunaverkefnis. 

Nærumhverfi og þjónusta 

Landnotkun + 
Uppbygging blandaðrar byggðar er talin jákvæð m.t.t. fyrirhugaðs 
tilraunaverkefnis. Að auki styðja markmið gildandi deiliskipulags svæðisins við 
notkun vistvænna ferðmáta. 

Tíðni 0 

Leiðin er nokkuð löng í samanburði við sambærileg tilraunverkefni en 
inniheldur fáar biðstöðvar og varhugaverða staði m.t.t. þjónustu. Þannig ætti 
tíðni þjónustunnar að geta verið góð en háð því hversu margir vagnar eru í 
rekstri hverju sinni. 

Biðstöðvar - 
Leiðin býður eingöngu upp á biðstöðvar í upphafi leiðar við Gufunesbæ, við 
núverandi biðstöð almenningssamgagna við Strandveg og í Gufunesi. Eru því 
fá tækifæri til biðstöðva á leiðinni. 

Mögulegur notendafjöldi 0 
Mögulegur notendafjölda er háður því hvenær tilraunaverkefni færi af stað 
og stöðu uppbyggingar á svæðinu á þeim tíma. Svæðið býður ekki upp á 
mikinn sýnileika eða kynningargildi fyrir aðra en íbúa svæðisins.  

Umferð 

Umferðarmagn og 
samsetning umferðar - 

Vegna núverandi starfsemi og þeirrar miklu uppbyggingar sem þar er 
fyrirhuguð má gera ráð fyrir að umferðarmagn á leiðinni verði töluvert, sér í 
lagi fjöldi þungra ökutækja. Leiðin fer um einu vegtengingu Gufuness við 
samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins. Er því leiðin talin neikvæð m.t.t. 
umferðmagns og samsetningar hennar. 

Umferðahraði -- 
Stærsti hlutur leiðinnar fer eftir götum þar sem hámarkshraði er 50 km/klst. 
Er því umferðhraði talinn verulega neikvæður m.t.t. tilraunaverkefnis 
sjálfakandi almenningsvagna. 

Önnur umferð 0 Gert er ráð fyrir aðskildum innviðum fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. 
Mun því önnur umferð ekki hafa bein áhrif á akstur vagna.  

Kostnaður 

Aðlögun innviða 0 
Kostnaður vegna aðlögunar innviða vegna tilraunaverkefnisins er talin 
óverulegur. Samhliða uppbyggingu á svæðinu er fyrirhugað að auka gæði 
innviða sem hefur jákvæð áhrif á mögulegt tilraunaverkefni.  

Rekstur og leyfisferli 0 Áætlað er að sambærilegur kostnaður verði við leyfisferli og rekstur vagna 
óháð staðsetningu og leið. 

Eins og áður segir er leiðin í eðli sínu frekar einföld m.t.t. aksturs sjálfakandi ökutækja. Fá gatnamót og 
aðrar hindranir gera leiðina aðlaðandi en að sama skapi er umferðahraði og samsetning ökutækja 
varahugaverð. Þar sem uppbygging á svæðinu hófst sumarið 2020 liggja ekki öll útfærsluatriði innviða 
fyrir, t.d. hvar ákjósanlegast er fyrir vagninn að snúa við innan Gufunessvæðisins. Auðvelt ætti að vera 
að koma fyrir aðstöðu fyrir geymslu og hleðslu vagna á meðan á tilraunaverkefni stendur. Stærð 
Gufuness býður upp á góða þjónustumöguleika án þess að vagninn aki að miklu leyti innan þess. Til 
framtíðar gæti verið ákjósanlegt að tengja svæðið með sjálfakandi almenningsvögnum þar sem er erfitt 
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getur verið að þjónusta svæðið á annan hátt, t.d. með afkastamiklum almenningssamgöngum. Að auki 
gæti svæðið verið áhugavert til þess að skoða möguleika á samgöngukerfi sem byggist á eftirspurn, þar 
sem svæðið í heild sinni væri kortlagt. Á mynd 6.6 má sjá upplýsingakort fyrir leiðina. 

 
MYND 6.6 Upplýsingakort fyrirhugaðrar leiðar um Gufunes. 

6.3.3 Álit samstarfsaðila 

Í yfirferð samstarfsaðila á fyrirhugaðri leið um Gufunes er leiðin talin nokkuð tæknilega flókin. Með 
réttri uppsetningu og aðlögun er þó mögulegt að aðlaga leiðina að tilraunaverkefni sjálfakandi vagns. 
Helsta vandamál leiðarinnar er mikill umferðarhraði en ef gert er ráð fyrir akstri Navya vagns eins og 
notaður hefur verið í sambærilegum verkefnum er ekki hægt að ætla að hann fari hraðar en 18 km/klst. 
Slíkar aðstæður munu því leiða til þess að önnur umferð mun, ef tækifæri gefst til, taka fram úr 
vagninum með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á umferðaröryggi og upplifun notenda vagnsins. Í 
upphafi leiðar þarf að huga að fastapunktum, til þess að ökutækið geti staðsett sig á viðeigandi hátt. 
Er þó einfalt að aðlaga leið m.t.t. slíkra punkta. Huga þarf vel að gatnamótum við Gufunesveg, eins og 
staðan er núna þyrfti umsjónaraðili ökutækisins að taka yfir stjórn ökutækisins á þeim kafla. Á 
Gufunesvegi sjálfum má ætla að hraði ökutækisins hafi slæm áhrif á flæði og umferðaröryggi. Heilt yfir, 
eins og áður hefur verið komið fram, eru gæði vegarins ekki góð í núverandi mynd. Slæmir vegir hafa 
áhrif á gæði þjónustunnar og endingu vagna. Heilt yfir þarf einnig að huga að fastapunktum sem 
aðstoða ökutækið við að staðsetja sig í umhverfi sínu. Fuglar og annað dýralíf í umhverfi leiðarinnar 
getur einnig haft neikvæð áhrif á skilvirkni vagnanna, þar sem vagninn mun skynja slíkt sem hindrun og 
draga úr eða stöðva ferð sína. Aðlögun leiðar fælist því einna helst í uppsetningu fastapunkta meðfram 
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leið, bættum innviðum og skýrara fyrirkomulagi gatnamóta við Gufunesveg. Í samtali við 
Reykjavíkurborg var tekið fram að áætlun er um að setja fjármagn í bætta samgönguinnviði á svæðinu. 
Gæti það m.a. falið í sér möguleika á að byggja sérstaka innviði sem styðja við þjónustu sjálfakandi 
almenningsvagn þar sem það gæti verið ákjósanleg leið til þess að þjónusta svæðið til framtíðar. 

6.4 Háskóli Íslands 

Háskóli Íslands og háskólasvæðið í Vatnsmýri er rótgróið svæði sem hefur þó verið í miklum vexti 
undanfarin ár. Uppbygging á svæðinu nær m.a. til nýrrar aðstöðu skólans, fjölgun námsmannaíbúða og 
nýs húnsæðis undir rekstur framsækinna þróunarfyrirtækja [89]. Starfsemi svæðisins er þess eðlis að 
margt fólk fer til og frá svæðinu dag hvern. Almenningssamgöngur til svæðisins eru almennt góðar um 
Suðurgötu og Hringbraut en fara ekki um svæðið sjálft. Til framtíðar mun Borgarlína þjónusta 
háskólasvæðið á einn eða annan hátt en endanleg mynd þess liggur ekki fyrir. Með tilraunaverkefni 
sjálfakandi almenningsvagna má kanna hvort að slík lausn gæti nýst á svæðinu í samþættingu við 
afkastameiri almenningssamgöngur, s.s. Borgarlínu. Staðsetningin býður einnig upp á samvinnu við 
háskólasamfélagið m.t.t. frekari rannsókna. 

6.4.1 Leiðarlýsing 

Skilgreind leið liggur til suðaustur eftir Hringbraut frá hringtorgi við gatnamót Suðurgötu og 
Hringbrautar. Þaðan liggur leiðin til hægri inn á Sæmundargötu. Ekið er eftir Sæmundargötu að 
gatnamótum Sæmundargötu og Sturlugötu þar sem tekin er vinstri beygja. Í kjölfarið er tekin hægri 
beygja frá Sturlugötu eftir nýlagðri Ingunnargötu að Eggertsgötu. Í kjölfarið fer leiðin eftir Eggertsgötu 
að gatnamótum við Suðurgötu, þar sem tekin er hægri beygja. Á endanum liggur leiðin eftir Suðugötu 
þar til komið er að hringtorgi við Suðurgötu og Hringbrautar. Leiðin er í heildina um 2 km. Sjá má 
fyrirhugaða leið á mynd 6.7. 
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MYND 6.7 Fyrirhuguð leið um svæði Háskóla Íslands. 

Leiðin var valin m.t.t. núverandi staðhátta á svæðinu. Svæðið býður upp á nokkra áhugaverða valkosti 
varðandi leiðarval og vel væri hægt að nýta aðrar götur en skilgreindar hafa verið, t.d. að aka endilangt 
eftir Sæmundargötu að gatnamótum við Eggertsgötu. Myndi slík útfærsla einfalda leiðina til muna og 
koma í veg fyrir vinstri beygjur. Auk þess er mögulegt að nýta Aragötu, sem er einstefna. Ef ákveðið 
yrði að framkvæma tilraunaverkefni á svæðinu væri áhugavert að gera ítarlegri greiningu á leið um 
svæðið út frá stöðu tækninnar, uppbyggingar svæðisins og rekstrarmöguleikum. Í eftirfarandi töflu má 
sjá lykilstærðir fyrirhugaðar leiðar: 
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TAFLA 6.4 Lykilstærðir fyrir fyrirhugaða leið um Háskóla Íslands. 

INNVIÐIR UMFERÐ 

Gatnamót – fjöldi 8 Umferðarmagn (ökutæki/klst.) 5.000 – 45.000 

Ljósastýrð 5 Umferðargerð Blönduð umferð 

Stöðvunarskylda 0 Hraði umferðar Miðlungs 

Biðskylda 2 Önnur umferð - 

Hringtorg 1 Hjólandi vegfarendur Blönduð 

Beygjur – fjöldi 6 Gangandi vegfarendur Aðskilið 

Vinstri 1 Umferðastýring - forgangur Möguleg 

Hægri 5 ÞJÓNUSTUSVÆÐI 

Einstefna Nei Íbúðarhúsnæði (m2) 198.849 

Gönguþveranir – fjöldi 8 Atvinnustarfsemi (m2) 190.728 

Hraðahindranir – fjöldi 3 Landnotkun Blönduð 

Mesti halli á leið (%) 4 Skipulagsáætlanir Í gildi 

Fjöldi mögulegra biðstöðva 5-6 Uppbygging/framkvæmdir Já 

Hámarkshraði (km/klst.) 30-50 Tíðni (vagnar/klst.) miðað við einn vagn 4 

Biðstöðvar almenningssamgangna 3 Mögulegur notendafjölda Mikill 

Leiðin liggur að hluta til eftir Hringbraut sem er afar fjölfarin gata og tengir vestur og austur hluta 
höfuðborgarsvæðisins. Á þeim kafla er hámarkshraði 40 km/klst. auk þess sem umferðaljós fyrir 
gangandi vegfarendur er á kaflanum og biðstöð almenningssamgangna. Á leiðinni er töluverður fjöldi 
umferðarljósa og gatnamóta, aftur að móti eru mörg umferðaljósanna eingöngu fyrir gangandi 
vegfarendur. Mikið umferðarmagn fer um hringtorg við gatnamót Suðurgötu og Hringbrautar, þar sem 
fyrirhuguð leið fer um. Þar sem leiðin fer um háskólasvæði er töluverð blöndun ferðamáta, s.s. við 
gangandi og hjólandi vegfarendur. Götur innan háskólasvæðisins þykja ákjósanlegar fyrir akstur 
sjálfakandi almenningsvagna, s.s. m.t.t. breidd akreina. Á myndum 6.8 til 6.11 má sjá ljósmyndir af 
fyrirhugaðri leið. Á mynd 6.8 má sjá þann hluta leiðarinnar sem fer um Hringbraut og á mynd 6.9 er 
horft eftir Sæmundargötu til suðvesturs. Á mynd 6.10 má sjá gatnamót við Sæmundargötu og 
Sturlugötu, þar sem fyrirhuguð er vinstri beygja. Mynd 6.11 sýnir svo Sæmundargötu þar sem 
námsmannaíbúðir og lyfjafyrirtækið Alvogen er til húsa. 

 
MYND 6.8  Hringbraut. 

 
MYND 6.9  Sæmundargata. 
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MYND 6.10  Gatnamót Sæmundargötu og Sturlugötu. 

 
MYND 6.11  Sæmundargata. 

6.4.2 Greining og umfjöllun 

Tilraunaverkefni sjálfakandi almenningsvagna hafa í mörgum tilfellum verið tengd við háskólasvæði 
(sjá kafla 2.3.3). Í Vatnsmýri stendur yfir uppbygging á námsmannaíbúðum og Vísindagörðum. Með 
endurskipulagningu svæðisins mun byggingarmagn aukast til muna, bæði  íbúðir og atvinnustarfsemi. 
Í eftirfarandi töflu má sjá greiningu á leiðinni m.t.t. skilgreinda viðmiða í kafla 6.2. 
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TAFLA 6.5 Greining á fyrirhugaðri leið við Háskóla Íslands. 

ÞÁTTUR EINKUNN SKÝRING 
Innviðir 

Hindranir - 
Leiðin er talin krefjandi m.t.t. hindrana. Mikill umgangur er á fyrirhugaðri leið, 
t.d. til og frá Háskóla Íslands. Bílastæði eru á hluta leiðar og töluvert af 
þverunum, bæði með og án ljósastýringar. 

Umferðarstýring - 

Á leiðinni eru átta gatnamót, þar af fimm ljósastýrð og eitt hringtorg. 
Umferðarljós á leiðinni eru þó flest einföld þar sem áhersla er lögð á þverun 
gangandi vegfarenda. Umferðarþungt hringtorg við gatnamót Hringbrautar 
og Suðurgötu er flókið m.t.t. sjálfakandi vagns. 

Þjónusta + 
Almenn þjónusta á vegum svæðisins er góð, t.d. vetrarþjónusta. Um fjölfarna 
leið er að ræða þar sem almenningssamgöngur eru veigamiklar og því 
þjónusta í samræmi við það. 

Stöðugleiki + 

Í dag standa yfir framkvæmdir á svæðinu. Er gert ráð fyrir að framkvæmdir 
standi yfir á næstu árum. Stór hluti leiðinnar er þó stöðugur m.t.t. innviða og 
býður svæðið upp á aðlögun leiðar að stöðugum svæðum á hverjum tíma. Er 
því metið að stöðugleiki umhverfisins m.t.t. tilraunaverkefnis á komandi árum 
sé ákjósanlegur.  

Nærumhverfi og þjónusta 

Landnotkun ++ 
Svæðið einkennist af háskólabyggingum og þjónustu tengdri skólanum. Auk 
þess eru stór tækni- og rannsóknafyrirtæki við fyrirhugaða leið. Þykir því 
svæðið ákjósanlegt m.t.t. landnotkunar. 

Tíðni + 

Lengd leiðar er ákjósanleg og býður upp á góða möguleika varðandi þjónustu. 
Fjöldi biðstöðva og umferð á svæðinu gæti þó haft áhrif á þjónustuna. Gert er 
því ráð fyrir að tíðni vagna geti verið góð en er háð því hversu margir vagnar 
eru í rekstri hverju sinni. 

Biðstöðvar ++ 
Leiðin býður upp á fjölmarga möguleika á biðstöðvum. Þrjár núverandi 
biðstöðvar almenningssamgagna eru á fyrirhugaðri leið og bjóða þær upp á 
tækifæri til samnýtingar.  

Mögulegur notendafjöldi ++ 

Miðað við landnotkun og þess fjölda sem fer um svæðið er leiðin talin hafa 
jákvæða möguleika varðandi notendafjölda. Mögulega þyrfti þó að líta til efri 
marka er viðkemur notendafjölda en er ekki talin þörf á því á þessum 
tímapunkti. 

Umferð 

Umferðarmagn og 
samsetning umferðar - 

Hluti leiðarinnar er fjölfarin, þ.e. eftir Hringbraut að gatnamótum við 
Sæmundargötu. Á háannatímum fer þar um mikil umferð. Samsetning 
ökutækja er ekki talið vandamál, þar sem að stærstum hluta er um 
hefðbundna umferð að ræða, þar sem hluti þungra ökutækja er ekki 
umfangsmikill. 

Umferðahraði - 

Leiðin skiptist í þrjá hluta er varða hámarkshraða, 30 km/klst. eftir götum 
innan háskólasvæðisins, 50 km/klst. á Suðurgötu og hluta Sturlugötu og 40 
km/klst. eftir Hringbraut. Eftir Suðurgötu eru tvær akreinar í hvora átt sem er 
jákvætt m.t.t. umferðarhraða og áhrif vagnsins á flæði. Í heildina er metið að 
leiðin sé neikvæð m.t.t. umferðarhraða. 

Önnur umferð 0 
Á fyrirhugaðri leið má gera ráð fyrir samblöndun við aðra umferð, s.s. 
gangandi og hjólandi vegfarendur. Einnig getur fjölda þverana og umferðar 
umhverfis háskólann haft áhrif á þjónustu vagna. 

Kostnaður 

Aðlögun innviða 0 Kostnaður vegna aðlögunar innviða er talin óverulegur.  

Rekstur og leyfisferli 0 Áætlað er að sambærilegur kostnaður verði við leyfisferli og rekstur vagna 
óháð staðsetningu og leið. 

Leið um Háskóla Íslands hefur marga kosti, má þar t.d. nefna að hægt er að aðlaga hana m.t.t. frekari 
greiningar á svæðinu. Að auki er svæðið miðsvæðis og fjölfarið, sem gerði sýnileika og mögulegan 
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notendafjölda ákjósanlegan. Landnotkun svæðisins og tenging við háskólasamfélagið felur einnig í sér 
tækifæri. Fjöldi umferðarljósa, umferðarþungi og -hraði um Hringbraut á háannatíma eru helstu ókostir 
leiðarinnar. Til framtíðar gæti svæðið verið áhugavert til þess að skoða möguleika á samgöngukerfi sem 
byggist á eftirspurn þar sem svæðið í heild sinni væri kortlagt. Á mynd 6.12 má sjá upplýsingakort fyrir 
leiðina. 

 
MYND 6.12  Upplýsingakort fyrirhugaðrar leiðar um Háskóla Íslands. 

6.4.3 Álit samstarfsaðila 

Í yfirferð samstarfsaðila á fyrirhugaðri leið um svæði Háskóla Íslands er leiðin talin afar flókin og erfitt 
geti verið að aðlaga hana að tilraunaverkefni sjálfakandi almenningsvagns. Sér í lagi þegar miðað er við 
tæknilega getu núverandi Navya vagns, sem ætla má að fari ekki hraðar en 18 km/klst. Slíkar aðstæður 
munu því leiða til þess að önnur umferð mun, ef tækifæri gefst til, taka fram úr vagninum með 
tilheyrandi neikvæðum áhrifum á umferðaröryggi, þjónustu og upplifun notenda. Við núverandi 
aðstæður er margt óljóst, t.d. varðandi tengingu frá Sæmundargötu að Eggertsgötu og eru innviðir við 
núverandi mynd óstöðugir og illa skilgreindir, sér í lagi bílastæði. Bæta þarf gæði innviða á ákveðnum 
köflum, þ.e. sérstaklega á köflum sem eru í uppbyggingu. Eftir Suðurgötu er umferðhraði mikill og getur 
það orðið til þess að önnur umferð taki fram úr vagninum, aftur á móti eru tvær akreinar svo það gæti 
leysts að hluta. Á hægri akrein, þeirri sem vagninn myndi aka eftir er einnig gert ráð fyrir hjólandi 
umferð sem og biðstöðvum fyrir almenningssamgöngur. Taka þarf tillit til þess og skilgreina umferð á 
skýran hátt. Á leiðinni eru mörg ljósastýrð gatnamót eftir Suðurgötu og þarf að skilgreina fyrirkomulag 
þeirra en flækja þau óhjákvæmilega leiðina. Á köflum leiðarinnar er fátt um fastapunkta sem hægt væri 



6  LEIÐARVAL – INNIVIÐA- OG ÞJÓNUSTUGREINING 

 

67 

að nýta til að aðstoða vagninn við að staðsetja sig. Hringtorg við gatnamót Suðurgötu og Hringbrautar 
flækir leiðina þar sem umferðarþungi og hraði þar er mikill. Samræma þarf núverandi biðstöðvar 
almenningssamgöngur við akstur vagnsins og mögulegar biðstöðvar. Skoða þyrfti sjónvegalengdir við 
gatnamót Hringbrautar og Sæmundargötu. 

6.5 Þingholt 

Þingholtin eru eitt af rótgrónari hverfum Reykjavíkur, með þrengri götur og þéttari byggð en gengur og 
gerist. Góðar almenningssamgöngur má finna á jaðri svæðisins en vegna þéttleika og legu gatna keyra 
strætisvagnar ekki um svæðið sjálft. Svæðinu er því ekki þjónustað með fullnægjandi hætti af 
núverandi almenningssamgöngum. Sjálfakandi almenningsvagn gæti hentað vel til að bæta þjónustu 
svæðisins með tengingu við almenningssamgöngur og Skólavörðustíg. Innan svæðisins er alla jafna 
mikið um ferðamenn og á stórum hluta svæðisins er aksturstakmarkanir fyrir hópbifreiðar. Gæti því 
leiðin einnig nýst ferðamönnum sem dvelja og heimsækja svæðið, t.d. með tengingu við núverandi 
samgöngumiðstöð BSÍ. Fyrirhuguð er bygging nýrrar umferðarmiðstöðvar við BSÍ og verður hún einn 
af miðpunktum Borgarlínu og nýs strætóleiðarkerfis á höfuðborgarsvæðinu.  

6.5.1 Leiðarlýsing 

Skilgreind leið hefst á svæðinu við BSÍ á Gömlu Hringbraut og liggur upp Barónsstíg. Í kjölfarið liggur 
leiðin til vinstri inn Bergstaðastræti og að enda þess, við gatnamót Skólavörðustígar, þar sem hún fer 
til hægri á stuttum kafla eftir Skólavörðustíg. Næst liggur leiðin til hægri a gatnamótum 
Skólavörðustígar og Óðinsgötu, en til að það sé mögulegt þarf að snú við akstursstefnu á kafla 
Óðinsgötu næst Skólavörðustíg. Í framhaldi fer leiðin eftir Óðinsgötu að Baldursgötu þar sem tekin er 
hægri beygja. Þar sem Baldursgata mætir Laufásvegi beygir leiðin til vinstri og út að Barónsstíg og niður 
aftur á Gömlu Hringbraut þar sem fyrirhugaður er snúningspunktur. Ekki er skilgreindur 
snúningspunktur við BSÍ þar sem uppbygging er fyrirhuguð á svæðinu og endanleg mynd þess liggur 
ekki fyrir. Leiðin er í heildina um 2,5 km. Sjá má leiðina á mynd 6.13. 
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MYND 6.13  Fyrirhuguð leið um Þingholt. 

Hugmyndin með leiðinni er að búa til tengingu fyrir íbúa og gesti Þingholtsins frá Skólavörðustíg að BSÍ, 
þar sem góð tenging er við núverandi og framtíðar almenningssamgöngur. Við skilgreiningu leiðarinnar 
urðu til nokkrar útfærslur, en skilgreind leið var valinn m.a. vegna breidd vega og fyrirkomulagi 
bílastæða. Með frekari greiningu á svæðinu væri mögulegt að útfæra leiðina þannig að keyrt væri 
Bergstaðastræti endilangt í báðar áttir. Einnig væri mögulegt að leiðin færi eftir Laufásvegi, í framhaldi 
af því eftir Hellusundi og þar inn á Bergstaðastræti í norðvesturátt. Ef farið verður í frekari undirbúning 
tilraunaverkefnis í Þingholti þyrfti að gera ítarlega greiningu á bílastæðamálum í götunum leiðarinnar, 
skilgreina þau á markvissari hátt og mögulega fjarlæga hluta þeirra. Í eftirfarandi töflu má sjá 
lykilstærðir fyrirhugaðar leiðar: 
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TAFLA 6.6 Lykilstærðir fyrir fyrirhugaða leið um Þingholt. 

INNVIÐIR UMFERÐ 

Gatnamót - fjöldi 7 Umferðarmagn (ökutæki/klst.) 159-5000 

Ljósastýrð 1 Umferðargerð Létt umferð 

Stöðvunarskylda 3 Hraði umferðar Lítill 

Biðskylda 3 Önnur umferð - 

Hringtorg 0 Hjólandi vegfarendur Blönduð 

Beygjur - fjöldi 6-7 Gangandi vegfarendur Aðskilið 

Vinstri 2-3* Umferðastýring - forgangur - 

Hægri 4 ÞJÓNUSTUSVÆÐI 

Einstefna Já að hluta Íbúðarhúsnæði (m2) 315.966 

Gönguþveranir - fjöldi 18 Atvinnustarfsemi (m2) 334.718 

Hraðahindranir - fjöldi 21 Landnotkun Blönduð 

Mesti halli á leið (%) 6 Skipulagsáætlanir Í gildi 

Fjöldi mögulegra biðstöðva 5-6 Uppbygging/framkvæmdir Nei 

Hámarkshraði (km/klst.) 30-50 Tíðni (vagnar/klst.) miðað við einn vagn 3 

Biðstöðvar almenningssamgangna 3 Mögulegur notendafjölda Mikill 
* Fer eftir fyrirkomulagi leiðar. 

Leiðin liggur almennt um þröngar miðbæjargötur með 30 km/klst. hámarkshraða og lítilli umferð, að 
undanskildum þeim hluta leiðarinnar sem liggur um Barónsstíg og Gömlu Hringbraut, þar sem 
hámarkshraði er hærri og umferðarmagn meira. Ein ljósastýrð gatnamót eru á leiðinni, við 
Vatnsmýrarveg og Gömlu Hringbrautar, eru þau einungis ætluðu strætisvögnum. Á því svæði eru 
fyrirhugaðar breytingar vegna uppbyggingu nýs landsspítala og við BSÍ reitinn og því ekki ljóst hvernig 
gatnamótunum verði háttað í framtíðinni. Þrjár stöðvunarskyldur eru á leiðinni þar sem vagninn þyrfti 
að víkja fyrir annarri umferð, en mögulega væri að útfæra þau gatnamót með það að markmiði að 
greiða leið vagnsins. Í heildina eru 21 hraðahindrun og 18 gönguþveranir á leiðinni sem taka þarf tillit 
til en að sama skapi hægja á umferð svæðisins. Óðinsgata er að stórum hluta einstefna og hentar því 
vel fyrir leiðina en á nyrsta hluta hennar þyrfti að snúa akstursstefnunni við þannig hún liggi til 
suðvesturs, eins og gatan í heild sinni. Á myndum 6.12 til 6.15 má sjá ljósmyndir af fyrirhugaðri leið. 
Myndir 6.14 og 6.17 sýna Bergstaðarstræti, á mynd 6.14 má sjá þann hluta götunnar sem er 
ákjósanlegur fyrir akstur sjálfakandi almenningsvagns, þar sem vegurinn er breiður og bílastæði vel 
skilgreind. Á mynd 6.17 eru hins vegar ekki afmörkuð bílastæði en sjá má að gatan er nýtt að hluta til 
sem bílastæði. Á mynd 6.15 má sjá þann hluta Óðinsgötu sem þyrfti að snúa við einstefnu og má sjá að 
það ætti að vera mögulegt. Á mynd 6.16 sjá eina af stöðvunarskyldum leiðarinnar á Laufásvegi, má 
einnig sjá að gatan er nokkuð breið með skilgreindum bílastæðum. 
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MYND 6.14  Bergsstaðastræti. 

 
MYND 6.15  Gatnamót á Laufásvegi. 

 
MYND 6.16  Óðinsgata. 

 
MYND 6.17  Bergsstaðastræti. 

6.5.2 Greining og umfjöllun 

Innviðir og umhverfi Þingholts eru að stærstum hluta stöðugir, enda rótgróið hverfi. Undanskilið 
fyrirhugaðri uppbygging á suðurhluta svæðisins í tengslum við nýjan Landspítala og umferðar-
miðstöðvar við BSÍ, þar sem helsta tenging leiðarinnar við almenningssamgöngur er. Þarf því að taka 
tillit til þeirrar óvissu þegar svæðið er greint og metið. Auðvelt ætti þó að vera að sníða leiðina að þeim 
framkvæmdum og koma í veg fyrir áhrif þeirra á tilraunaverkefni. Í eftirfarandi töflu má sjá greiningu á 
leiðinni m.t.t. skilgreinda viðmiða í kafla 6.2. 
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TAFLA 6.7 Greining á fyrirhugaðri leið um Þingholt. 

ÞÁTTUR EINKUNN SKÝRING 
Innviðir 

Hindranir - 
Þó nokkuð af hindrunum er á fyrirhugaðri leið, s.s. bílastæði á götum, 
hraðahindranir, gönguþveranir og gatnamót. Geta þær gert tilraunaverkefni 
flóknara og minnkað skilvirkni þess. Nokkur halli er á hluta leiðar.  

Gatnamót og 
Umferðarstýring -- 

Töluverður fjöldi gatnamóta eru á leiðinni, þ. á m. ein ljósastýrð. Er því leiðin 
talin nokkuð neikvæð m.t.t. flækjustigs umferðarstýringar. Auk þess geta 
sjónvegalengdir við viss gatnamót verið ófullnægjandi.  

Þjónusta 0 
Þjónusta á veginum er viðeigandi en gæti þó verið betri, t.d. varðandi 
vetrarþjónustu. Einfalt er þó að þjónustu þær götur sem leiðin fer um á 
viðunnandi hátt á meðan að á tilraunaverkefninu stendur. 

Stöðugleiki + 

Þar sem um gróið svæðið er að ræða er það stöðugt m.t.t. innviða. Gert er 
ráð fyrir uppbyggingu í syðri enda svæðisins en göturnar sem leiðin mun fara 
um ættu að haldast að mestu óbreyttar. Á stórum hluta leiðarinnar eru 
bílastæði við götur og getur það falið í sér óstöðugleika. 

Nærumhverfi og þjónusta 

Landnotkun ++ 

Blönduð byggð er talin jákvæð m.t.t. fyrirhugaðs tilraunaverkefnis. Innan 
svæðisins er þó nokkuð af hótelum og gistihúsum. Slík starfsemi getur leitt til 
aukinnar notkunar og bætt sýnileika verkefnisins. Að því leyti er svæðið 
frábrugðið öðrum fyrirhuguðum leiðum, sér í lagi Gufunesi. 

Tíðni 0 

Lengd leiðarinnar er talin jákvæð m.t.t. mögulegrar þjónustu. Fjöldi 
biðstöðva, hraði umferðar og gatnamót eru þó talin varhugaverð og gæti 
haft neikvæð áhrif á þjónustu. Tíðni vagna ætti að geta verið góð en er háð 
því hversu margir vagnar eru í rekstri hverju sinni. 

Biðstöðvar + 

Leiðin býður upp á möguleika á nokkrum biðstöðvum auk þess að hún býður 
upp á tengingu við núverandi kerfi almenningssamgangna. Á flestum stöðum 
leiðarinnar er mögulegt að útbúa útskot eða biðstöðvar sem minnka áhrif 
biðstöðva á flæði umferðar.  

Mögulegur notendafjöldi ++ 

Þar sem leiðin býður upp á mikla möguleika á biðstöðvum og fer um 
blandaða byggð með mikinn þéttleika býður svæðið upp á ákjósanlegan 
fjölda mögulegra notenda. Má ætla að leiðin nái til breiðs hóps, s.s. íbúa 
svæðisins, þeirra sem starfa á svæðinu og ferðamenn. Sést þetta m.a. í 
upplýsingum um magn íbúðar- og atvinnuhúsnæðis á svæðinu.  

Umferð 

Umferðarmagn og 
samsetning umferðar + 

Umferðarmagn á svæðinu er lítið, þar sem götur leiðarinnar eru þröngar 
húsagötur og minni ökutæki eru ráðandi í umferðinni. Stærri farartæki eiga í 
erfileikum að keyra eftir götum svæðisins og er takmarkanir settar á akstur 
hópbifreiða. Umferðarmagn og samsetning umferðar er því talin jákvæð 
m.t.t. tilraunaverkefnis. 

Umferðahraði + 
Vegna fjölda hraðalækkandi aðgerða á fyrirhugaðri leið og legu gatna er 
hámarkshraði 30 km/klst. Umferðarhraði er því jákvæður m.t.t. 
tilraunaverkefnis. 

Önnur umferð 0 
Aðskildir Innviðir eru fyrir gangandi vegfarendur en þó má gera ráð fyrir 
blandaðri notkun á innviðum leiðarinnar. Á það sér í lagi við um hjólandi 
vegfarendur sem og aðra örflæðis ferðamáta. 

Kostnaður 

Aðlögun innviða - 
Óhjákvæmilega þarf að skilgreina og/eða fjarlægja bílastæði á svæðinu til að 
tryggja skilvirkni tilraunaverkefnis. Er því talið að kostnaður við aðlögun 
innviða sé neikvæður í samanburði við aðrar fyrirhugaðar leiðir. 

Rekstur og leyfisferli 0 Áætlað er að sambærilegur kostnaður verði við leyfisferli og rekstur vagna 
óháð staðsetningu og leið. 

Svæðið um Þingholt er krefjandi vegna fjölda hindrana, s.s. gatnamóta, þverana, hraðahindrana og 
annarra þátta. Bílastæði við götur leiðarinnar við núverandi mynd eru á stórum hluta illa skilgreind og 
geta haft mikil áhrif á rekstur tilraunaverkefnis. Ef svæðið yrði nýtt fyrir tilraunaverkefni þyrfti að 
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skilgreina og yfirfara merkingar á svæðinu og mögulega fjarlægja bílastæði. Nærumhverfi og mögulega 
þjónusta svæðisins er almennt talinn jákvæð þar sem margt fólk fer um svæðið, auk þess sem það getur 
þjónað ferðamönnum en akstur hópbifreiða um svæðið er takmörkuð. Sýnileiki og kynningargildi 
verkefnisins yrði að sama skapi mikið. Umferð á svæðinu er hæg sem hentar vel til tilraunaverkefnis 
sjálfakandi almenningsvagns en huga þarf að samblöndun við aðra umferð. Til framtíðar gæti svæðið 
verið áhugavert til þess að skoða möguleika á samgöngukerfi sem byggist á eftirspurn, þar sem svæðið 
í heild sinni væri kortlagt. Á mynd 6.18 má sjá upplýsingakort fyrir leiðina. 

 
MYND 6.18  Upplýsingakort fyrirhugaðrar leiðar um Þingholt. 

6.5.3 Álit samstarfsaðila 

Í yfirferð samstarfsaðila á fyrirhugaðri leið um Þingholt kemur fram að leiðin er nokkuð tæknilega 
flókin. Með réttri uppsetningu og aðlögun er þó mögulegt að aðlaga leiðina að tilraunaverkefni 
sjálfakandi vagns. Helsta vandamál leiðarinnar, líkt og hinna, er hár umferðarhraði en ef gert er ráð 
fyrir Navya vagni eins og notaður hefur verið í sambærilegum verkefnum er ekki hægt að ætla að hann 
fari hraðar en 18 km/klst. Slíkar aðstæður munu því leiða til þess að önnur umferð mun, ef tækifæri 
gefst til, taka fram úr vagninum með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á umferðaröryggi, þjónustu og 
upplifunar notenda. Í upphafi leiðar þarf að huga að fastapunktum, þ.e. á kafla við BSÍ. Sama á við um 
kafla við Gömlu Hringbraut, ef hún verður nýtt. Einfalt ætti þó að vera að koma upp slíkum innviðum. 
Umferðarstýrð gatnamót við Gömlu Hringbraut (einungis fyrir strætisvagna í dag) eru varhugaverð. Á 
gatnamótum Gömlu Hringbrautar og Bergsstaðastræti þarf að huga vel að leið vagnsins, þar sem 
kaflinn er flókin og sjónvegalengdir ófullnægjandi, á það að sama skapi við um fleiri gatnamót á leiðinni. 
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Í slíkum aðstæðum gæti verið þörf á að starfsmaður taki yfir stjórn ökutækisins. Á stórum hluta 
leiðarinnar er bílastæði við götur, skilgreina þarf þau vel og afmarka svæði. Huga þarf að staðsetningu 
ökutækisins á vegum leiðarinnar með það í huga. Gott gæti verið að setja upp viðeigandi skilti og 
merkingar sem gefa í skyn að um svæðið fari sjálfakandi almenningsvagn (á það, ef til vill, við um allar 
leiðirnar). Í næsta umhverfi leiðarinnar er mikill gróður sem gæti haft áhrif á þjónustu vagnsins og orðið 
til þess að hann túlki hann sem hindrun og bregðist þannig við. Á hluta leiðarinnar eru götur mjög 
þröngar og gæti það orðið til þess að önnur ökutæki reyni að nýta sér t.d. gangstéttir til að taka fram 
úr vagninum eða þá að mikil röð safnist saman á eftir vagninum. Ef farin verður leið um hringtorg við 
Hellusund þarf að skilgreina vel leiðina um hringtorgið og felur það í sér aukið flækjustig. 

6.6 Kostnaður 

Tilraunaverkefni sjálfakandi almenningsvagna eru kostnaðarsöm. Að auki má ætla að hann sé ívið meiri 
þegar um fyrsta verkefni ræðir eins og raunin er hérlendis. Ekki er raunhæft að líta til þess að 
tilraunaverkefni sjálfakandi almenningsvagna séu arðbær á þessu stigi eða feli í sér fjárhagslega 
hagræðingu við rekstur. Kostnaður er að stærstum hluta sambærilegur óháð staðsetningu og leið. 
Kostnaður við aðlögun leiða m.t.t. innviða og nærumhverfis getur þó verið mismunandi en ekki er gert 
ráð fyrir að hlutur þess kostnaðar sé veigamikill í samanburði við heildarkostnað tilraunaverkefna. Þar 
sem ekki hefur áður verið farið í gegnum umsóknarferli tilraunaleyfis hérlendis er erfitt að meta með 
vissu þann tíma og kostnað sem það felur í sér. Lokaundirbúningur tilraunaverkefnis auk reksturs er 
þekktari stærð og má líta til upplýsingar um sambærileg verkefni erlendis til að meta gróflega þann 
kostnað. Aðgengilegar upplýsingar eru um kostnað nokkurra slíkra tilraunaverkefna í Bandaríkjunum 
og má sem dæmi nefna að kostnaður við ársleigu tveggja vagna frá EasyMile var tæplega 37 milljónir 
íslenskra króna1 [90]. Fjögurra mánaða tilraunaverkefni í Minneapolis á árunum 2017 og 2018 kostaði 
um 27 milljónir íslenskra króna og kostnaður við tilraunaverkefni á vagni í Denver árið 2019 var rúmlega 
20 milljónir íslenskra króna [91, 92]. Ef litið er til umfangsmeiri tilraunaverkefna má nefna verkefni í 
Columbus sem hófst í lok árs 2018 og var áætlaður kostnaður þess um 540 milljónir íslenskra króna. 
Verkefninu þar er skipt í þrjá fasa þar sem í heildina verða eknar þrjár leiðir með þremur vögnum hver. 
Í verkefninu er gert ráð fyrir 10 vögnum og 26 starfsmönnum og því um gríðarlega umfangsmikið 
verkefni að ræða [92]. Í samtali við Holo, samstarfsaðila verkefnisins sem hafa komið að mörgum 
sambærilegum verkefnum á Norðurlöndunum og Eystrasaltslöndunum, töldu þeir að gróflega mætti 
áætla að afla þyrfti um 400.000 evra eða tæplega 65 milljónum íslenskra króna2 til þess að standa undir 
einföldu tilraunaverkefni. Í þeirri áætlun er gert ráð fyrir einum vagni (Navya vagn, sambærilegur þeim 
sem hefur verið nýttur í sambærilegum verkefnum) ósamtengdum innviðum með aðgengi fyrir 
hjólastóla sem ekur átta tíma dags, fimm daga vikunnar í heilt ár. Í þeim áætlunum er gert ráð fyrir um 
3 km leið með fjórum biðstöðvum og aðstöðu til hleðslu og geymslu. Kostnaður verkefnis er þó ávallt 
háður fjölda vagna, lengd og flækjustigs leiðar, verð á leigu vagna og fjölda starfsfólks sem kemur að 
verkefninu. Hafa ber í huga að gengi íslensku krónunnar hefur einnig árif á endanlegan kostnað auk 
þess sem ekki er mögulegt að bera beint saman t.d. launakostnað rekstraraðila við aðstæður erlendis. 

 
1 Miðað við gengi Bandaríkjadollara (272.000) þann 18. Ágúst 2020 - 135,42 kr. 
2 Miðað við gengi Evrunnar þann 18. ágúst 2020 – 161,23 kr. 
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Hjálplegt væri að setja upp grófa tíma- og kostnaðaráætlun fyrir tilraunaverkefni sjálfakandi 
almenningsvagns hérlendis. 

Reykjavíkurborg hefur sýnt þróun sjálfakandi ökutækja áhuga og hefur sótt um styrk til þess að gera 
prófanir á sjálfstýrðum bílum í Reykjavík. Borgin sótti þá um í styrktarsjóði Horizon 2020, 
rannsóknaráætlun Evrópusambandsins. Auk Reykjavíkurborgar komu Vegagerðin, Strætó, Háskóli 
Íslands, Orkuveita Reykjavíkur auk fleiri aðila að umsókninni. Mikilvægt er að áfram verði litið til þess 
að sækja um styrki, t.d. í sjóði á vegum Evrópusambandsins. Ef tækist að afla slíks fjármagns ætti áhugi 
annarra aðila, s.s. þeirra sem hafa reynslu af sambærilegum verkefnum að vera til staðar. Auk 
alþjóðlegra styrkja mætti líta til styrktarsjóða hérlendis auk mögulegs fjármagns frá opinberum aðilum 
sem hafa beina hagsmuni af því að greina tækifæri sjálfakandi almenningsvagna [3].  

6.7 Samanburður 

Tafla 6.8 sýnir samantekt niðurstaða greininga leiða í köflum 6.3 til 6.5. Hverri leið er gefinn einkunn í 
samræmi við fyrri umfjöllun og helstu viðmið. 

TAFLA 6.8 Samanburður valkosta. 

ÞÁTTUR GUFUNES HÁSKÓLI ÍSLANDS ÞINGHOLT 
Innviðir 
Hindranir + - - 
Umferðarstýring + - -- 
Þjónusta + + 0 
Stöðugleiki - + + 
Nærumhverfi og þjónusta 
Landnotkun + ++ ++ 
Tíðni 0 + 0 
Biðstöðvar - ++ + 
Mögulegur notendafjöldi 0 ++ ++ 
Umferð 
Umferðarmagn og samsetning umferðar - - + 
Umferðahraði -- - + 
Önnur umferð 0 0 0 
Kostnaður 
Aðlögun innviða 0 0 - 
Rekstur og leyfisferli 0 0 0 
Álit samstarfsaðila 0 - 0 
Samanlögð einkunn -1 4 4 
Forgangsröðun leiða 3 1-2 1-2 

Í heildina er leiðir um Háskóla Íslands og Þingholt taldar ákjósanlegri m.t.t. skilgreindra viðmiða (sjá 
kafla 6.2). Gufunes þykir síður ákjósanlegt í samanburðinum. Niðurstöðuna má að hluta til rekja til 
þeirrar óvissu sem ríkir um stöðu Gufuness og tímasetningu uppbyggingar. Gufunes er þó afar 
áhugaverður kostur til framtíðar og býður upp á möguleika á uppbyggingu innviði samhliða annarri 
uppbyggingu á svæðinu sem tekur mið af akstri sjálfakandi vagna. Ef litið er til innviða og leiða m.t.t. 
hindrana og flækjusigs kemur Gufunes best út, þar sem fyrirhuguð leið um svæðið er bein og greið. 
Nærumhverfi og þjónusta HÍ og Þingholts þykja ákjósanlegri, t.d. ef litið er til mögulegs notendafjölda 
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og þess svæðis sem leiðirnar koma til með að þjónusta. Umferðin á Gufunes er hröð og samanstendur 
af miklum fjölda þungra ökutækja, sér í lagi á meðan á uppbyggingu stendur. Þingholt er ákjósanlegt 
m.t.t. umferðar, þar sem umferð er almennt hægari en á öðrum leiðum og aðgengi hópbifreiða er 
takmörkuð. Kostnaður er ekki talin veigamikill þáttur þegar kemur að samanburði leiða, þó 
óhjákvæmilega þurfi að eyða meira fjármagni í að aðlaga innviði um Þingholtið samanborið við aðra 
leiðir. Margt getur breyst á stuttum tíma og þyrfti að skoða gaumgæfilega markmið og tilgang 
tilraunaverkefnis þegar að því kemur og haga staðsetningu og leið í samræmi við það. Gufunes, Háskóli 
Íslands, Þingholt auk annarra kosta sem teknir voru til skoðunar í staðsetningarvali bjóði upp á 
áhugaverða möguleika með tilraunaverkefni í huga. 
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Sjálfakandi ökutæki hafa verið áberandi í umræðunni undanfarin ár en þrátt fyrir það hefur tæknin að 
mestu verið ósýnileg almenningi og haft lítil áhrif á hið daglega líf. Viðfangsefnið er umfangsmikið og 
flókið og snertir á fjölmörgum þáttum samfélagsins. Útskýrir það að stórum hluta þann tíma sem það 
tekur tæknina að þróast og ná fótfestu. Í verkefninu var litið á viðfangsefnið á heilstæðan hátt sem 
flokka má í þrjár meginstoðir þ.e. tækni og innviði, lagaumhverfi og viðhorf almennings. Megináhersla 
var lögð á að greina umhverfi hérlendis með það til hliðsjónar að innleiða tilraunaverkefni sjálfakandi 
almenningsvagna, sambærilegt verkefnum sem hafa verið framkvæmd víðs vegar um heim á 
undanförnum árum. Í framhaldinu er farið yfir helstu niðurstöður vinnunnar. 

7.1 Lagaumhverfi og leyfi fyrir tilraunaverkefni 

Hröð tækniþróun sjálfakandi ökutækja hefur sett þrýsting á yfirvöld að mynda laga- og regluverk er 
snýr að sjálfakandi ökutækjum. Fyrsta skrefið hérlendis var tekið þegar í nýjum umferðarlögum sem 
tóku gildi í upphafi árs 2020 er grein sem heimilar prófanir á sjálfakandi ökutækjum. Greinin fjallar 
lauslega um hvernig leyfisumsókn- og ferli skal háttað en að auki að ráðherra geti skýrt lagaramann 
nánar með reglugerð, sem hefur ekki enn komið fram. Skýrsluhöfunda telja mikilvægt að vinna við 
fyrrnefnda reglugerð hefjist sem fyrst, áður en mikill þrýstingur myndast og leyfisumsóknir berast. 
Óskýrt regluverk og umsóknarferli getur verið fráhrindandi fyrir mögulegt tilraunaverkefni. 

Þegar vinna við reglugerð hefst er mælt með að horft verði til Norðurlandanna og reynslu þeirra á 
leyfisferli tilraunaverkefna. Út frá reynslu tilraunaverkefna á Norðurlandöndunum mæla 
skýrsluhöfundar með að regluverkið á Íslandi verði byggt um á sambærilegan hátt og í Noregi. Hefur 
þar verið sett fram reglugerð sem tekur skýrt fram hvaða kröfur og gögn umsækjandi þarf að uppfylla 
og skila inn. Ábyrgðinni er deilt á milli umsóknaraðila og þeirra aðila sem sjá um leyfisveitinguna. Ekki 
er mælt með að fylgja fordæmi Danmerkur en þar hefur verið sett upp yfirgripsmikið og krefjandi 
regluverk sem hefur fengið orð á sig að vera íþyngjandi. Það er farið fram á að óháður matsaðili meti 
og samþykki tilraunaverkefni áður en leyfi er gefið. Hlutverk þessa aðila er að ganga úr skugga um að 
verkefnið muni ekki auka hættu á fyrirhugaði leið m.t.t. þess ökutækis sem prófað er. Ekki eru lögð fyrir 
frekari viðmiðanir eða leiðbeiningar um hlutverk matsaðila og ber því matsaðli ábyrgð á úttekt sinni og 
því umfangsmikla ábyrgð í leyfisferlinu. Fellur því ábyrgðin á aðila sem hefur ekki beina hagsmuni af 
verkefninu og því ekki skilvirkni og hraði leyfisferlisins í forgrunni.  

Til framtíðar þarf að líta heildstætt til regluverks um viðfangsefnið svo að sjálfakandi ökutæki geti nýst 
til almennrar notkunar, bæði til einkanota og sem hluti af almenningssamgöngum. Auk þess þarf að 
rýna samhangandi regluverk og gera nauðsynlegar breytingar. Í því samhengi þarf að svara 

7 NIÐURSTAÐA OG UMFJÖLLUN 



7  NIÐURSTAÐA OG UMFJÖLLUN 

 

77 

veigamiklum spurningum, s.s. sem snúa að ábyrgðarmálum auk þess að endurskilgreina hugtök. Þörf 
er á að endurskoða reglugerðir um skráningu ökutækja og kröfur þeirra almennt og samræma við 
ökutæki framtíðar. Hér fyrir neðan eru dæmi um lög og reglugerðir sem líta þyrfti til varðandi 
sjálfakandi ökutæki og hlutverk þeirra, ekki er um tæmandi upptalningu að ræða: 

• Reglugerð um skráningu ökutækja.  
• Reglugerð um ökuskírteini sem byggir á umferðarlögum  
• Lög um fólksflutninga og farmflutninga á landi.   
• Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. 
• Lög og reglugerð um ökutækjatryggingar.  

Vinna við myndun heilstæðs regluverks ætti að taka mið af þeirri þróun sem hefur farið fram og mun 
fara fram á alþjóðlegum vettvangi. Nauðsynlegt er að regluverk hérlendis samræmist alþjóðlegu 
regluverki til þess að einfalda innleiðingu tækninnar sem og til að nýta þá reynslu sem hefur skapast. 

7.2 Staðsetningar- og leiðarval  

Hluti verkefnisins fólst í því að greina og meta mögulegar staðsetningar og leiðir fyrir innleiðingu 
tilraunaverkefnis sjálfakandi almenningsvagna innan Reykjavíkurborgar. Í upphafi var samráð haft við 
samstarfsaðila verkefnisins, Reykjavíkurborg og Strætó, og mögulegar staðsetningar innan borgarinnar 
dregnar fram. Var litið til þeirra sem valkosta við forgreiningu staðsetninga og þær bornar saman m.t.t. 
skilgreindra viðmiða (sjá kafla 5). Niðurstaða þeirrar greiningar var eftirfarandi: 

ÁRTÚNSHÖFÐI 
VOGABYGGÐ 

GUFUNES HÍ HR - I HR - II KORPUTORG LAUGAVEGUR VESTURBÆR SKERJAFJÖÐRUR ÞINGHOLT 

3 6 7 7 7 8 8 9 3 10 

Staðsetningum var skipt í flokka eftir einkennum þeirra og var ein úr hverjum flokki valin, þ.e. Gufunes 
sem uppbyggingarsvæði, Háskóla Ísland sem háskólasvæði og Þingholt sem rótgróið svæði með 
möguleika á bættri þjónustu almenningssamgangna. Hugmyndin með því var að draga úr einsleitni 
leiða og stuðla að umfjöllun um mismunandi tækifæri sjálfakandi vagna. Skilgreindar voru leiðir fyrir 
hvert svæði og þær greindar á ítarlegan hátt. Byggðist greiningin á fjórum meginflokkum; innviðum, 
nærumhverfi og þjónustu, umferð og kostnaði. Niðurstaða þeirrar greiningar var eftirfarandi: 

STAÐSETNING/ 
SKÝRING 

GUFUNES HÁSKÓLI ÍSLANDS ÞINGHOLT 

Einkunn -1 4 4 
Forgangsröðun 3 1-2 1-2 

Leiðir um Háskóla Íslands og Þingholt eru taldar ákjósanlegri m.t.t. skilgreindra viðmiða. Gufunes þykir 
síður ákjósanlegt í þeim samanburði. Við túlkun niðurstaðna ber þó hafa í huga mismunandi eiginleika 
svæðanna og þeirra viðmiða sem notuð voru við greiningu og samanburð. Gufunes er afar frábrugðið 
hinum svæðunum en uppbygging á svæðinu býður upp á möguleika á frekari aðlögun m.t.t. 
tilraunverkefnis t.d. á innviðum. Margt getur breyst og er nauðsynlegt að skoða gaumgæfilega 
markmið og tilgang tilraunaverkefnis hverju sinni og haga staðsetningu og leið m.t.t. þess. Sjá má fyrir 
sér að áhugavert geti verið að prófa ákveðna þætti eða tækni og því geta sumar leiðir verið ákjósanlegri 
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en aðrar. Gufunes, Háskóli Íslands, Þingholt auk annarra kosta sem teknir voru til skoðunar í 
staðsetningarvali bjóða upp á áhugaverða möguleika með tilraunaverkefni í huga. Leitað var eftir 
sérfræðiáliti samstarfsaðila verkefnisins, Holo, sem hafa komið að sambærilegum tilraunaverkefnum á 
Norður- og Eystrasaltslöndunum. Mat þeirra var að leiðirnar séu í eðli sínu flóknar m.t.t. aksturs 
sjálfakandi almenningsvagna, í flestum tilfellum væri þó hægt að aðlaga þær að slíku verkefni. Almennt 
eru helstu vandamál leiða hár umferðarhraði auk óstöðugs umhverfis, t.d. varðandi fjölda og 
fyrirkomulag gatnamóta, bílastæða og fastapunkta við leið. Leið við Háskóla Íslands þótti einkum flókin, 
að minnsta kosti miðað við núverandi staðhætti. Í samtali við þá kom einnig fram að notagildi leiða er 
ekki enn megin forsenda þess að farið sé af stað með tilraunaverkefni. Tæknilegir þættir varðandi 
rekstur og skilvirkni leiða ættu að vera í forgrunni og þannig er málamiðlun oftast þannig að hugmyndir 
um notagildi telja minna. Í því samhengi má t.d. sjá að leiðirnar sem eru hér lagðar fram eru í grunninn 
flóknari en í sambærilegum verkefnum sem fjallað er um í kafla 2.3. Áhugavert verður þó að fylgjast 
með framþróun sjálfakandi almenningsvagna á næstu árum, t.d. er varðar rekstrarhraða, slíkt getur 
haft mikil áhrif á tækifæri og notkunargildi þeirra og eru niðurstöður nýrra verkefna, s.s. í Helsinki, von 
um aukna skilvirkni. 

   

MYND 7.1 Ljósmyndir af Gufunesi, HÍ og Þingholti.  

7.3 Innleiðing tilraunaverkefnis  

Til þess að tilraunaverkefni sjálfakandi almenningsvagna verði að veruleika hérlendis þurfa nokkrir 
grunnþættir að koma saman. Er það mat skýrsluhöfunda að nú þegar sé sterkur grundvöllur fyrir 
mörgum þeirra þátta og því ekki óraunhæft að slíkt verkefni verði að veruleika á næstu árum. 
Mikilvægur þáttur í því ferli er að finna aðila sem hafa áhuga og sjá tækifæri í því að koma að 
tilraunaverkefni hérlendis. Eins og áður hefur komið fram hefur Reykjavíkurborg nú þegar sýnt 
þróuninni áhuga og hefur sótt um styrk til þess að standa fyrir slíku verkefni. Ef skapaður verður 
rekstrargrundvöllur fyrir tilraunaverkefni er ljóst að aðilar sem hafa reynslu af slíkum verkefnum munu 
hafa áhuga og sjá hag sinn í því að taka þátt, má þar m.a. nefna Holo. Mikilvægt er að taka til athugunar 
næstu skref varðandi kröfur í leyfis- og umsóknarferli. Veigamikið skref var stigið í nýjum umferðlögum 
með grein sem fjallar um sjálfakandi ökutæki og prófanir á þeim. Að sama skapi er mikilvægt að hafist 
verði handa við vinnu á reglugerð um leyfiveitingar til að skýra ferlið. Utanaðkomandi þrýstingur og 
áhugi á tilraunaleyfi myndi ef til vill flýta fyrir slíkri vinnu. Dæmi erlendis hafa þó sýnt fram á að erfitt 
getur verið að bregðast við þrýstingi og þörf og því mun hagkvæmara að regluverk sé unnið eins fljótt 
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og kostur er. Mun það vera hjálplegt þegar litið verður til þess að fá aðila að verkefnum og þegar sótt 
verður um fjárveitingar og styrki. Þegar áhugasamir aðilar, fjármagn og leyfi hefur fengist fyrir 
tilraunaverkefni hefst hefðbundin ferli til að koma slíku verkefni á stað. Felst það m.a. í kortlagningu 
fyrirhugaðrar leiðar, þjálfunar starfsfólks sem kemur að verkefninu, lokaundirbúning leiðar, prófanir 
o.s.frv. Í framhaldi af því getur tilraunaverkefni hafist. Fullnægjandi undirbúningur tilraunaverkefnis er 
því grunnundirstaða þess að það gangi hnökralaust fyrir sig. Sjá má frekari umfjöllun um ferli 
innleiðingar tilraunaverkefnis í kafla 8. 

7.4 Næstu skref og afleidd verkefni 

Til framtíðar er hugsanlegt að sjálfakandi almenningsvagnar verði einn af mörgum þáttum 
samgöngukerfis höfuðborgarsvæðisins. Mikilvægt er að stíga fyrstu skref þeirrar þróunar hérlendis og 
halda í við þróun á alþjóðavísu. Ekki er að fullu ljóst hvernig sjálfakandi vagnar munu nýtast 
samfélögum en tilraunaverkefni gefa ákveðna hugmynd um hugsanlegt notagildi þeirra. Þannig geta 
þeir nýst til að þjónusta svæði sem erfitt er að þjónusta með öðrum samgöngumátum, s.s. 
hefðbundnum strætisvögnum, til að þjónusta uppbyggingarsvæðum eða afmarkaðri starfsemi, s.s. 
innan háskólasvæða. M.t.t. tilraunaverkefna þarf að líta til mögulegrar sérstöðu hérlendis sem gæti 
aðstoðað við að þróa tæknina. Geta því aðstæður hérlendis verið aðlaðandi fyrir tilraunaverkefni þar 
sem m.a. veðurðastæður geta verið krefjandi auk þess að smæð samfélagsins getur auðveldað ýmis 
ferli. Von skýrsluhöfunda og þeirra sem koma að verkefninu er að það nýtist til varpa ljósi á þau atriði 
sem þarf að huga að við næstu skref innleiðingar tilraunaverkefnis hérlendis. 

Viðfangsefni sjálfakandi ökutækja er víðfeðmt og snertir á mörgum sviðum samfélagsins, eins og sjá 
má í umfjöllun skýrslunnar. Tilraunaverkefni skapar því fjölmörg tækifæri til rannsókna og 
samtengingar við t.d. rannsóknar- og háskólasamfélagið. Til að mynda væri áhugavert að skoða 
viðfangsefnið á ítarlegan hátt út frá lagalegu sjónarmiði, m.t.t. alþjóðlegrar þróunar, nauðsynlegra 
breytinga, ábyrgðarmálum og hinu ýmsu lagatæknilegu atriðum. Tæknileg atriði er varða sjálfsakstur 
eru einnig áhugaverð út frá aðstæðum hérlendis, s.s. veðráttu. Fjarskiptabúnaður og samskipti milli 
ökutækja og milli ökutækja og innviða er annar þáttur sem í hraðri þróun og býður upp á 
rannsóknartækifæri. Viðfangsefnið fellur einnig vel inn í umræðu um orkuskipti í samgöngum, 
vistvænum ferðmátum og breyttum ferðavenjum innan borga. Móttækileiki almennings auk viðhorfs 
og trausts til sjálfakandi ökutækja og vilji einstaklinga að deila ökutækjum með öðrum býður að sama 
skapi upp á rannsóknartækifæri, enda einn af lykilþáttum þess að sjálfakandi ökutæki geti nýst á 
skilvirkan hátt til framtíðar. Ekki er um tæmandi upptalningu að ræða en gefur hún hugmynd um þá 
fjölmörgu rannsóknarmöguleika sem tæknin og þróun hennar býður upp á komandi árum, sér í lagi 
samhliða tilraunaverkefni hérlendis.  
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Meginmarkmið verkefnisins var að skilgreina og meta möguleika á innleiðingu tilraunaverkefnis 
sjálfakandi almenningsvagna á höfuðborgarsvæðinu. Þráðurinn í gegnum verkefnið var að leitast við 
að svara eftirfarandi spurningu: Er Ísland tilbúið til að taka á móti sjálfakandi almenningsvagni? 
Spurningin krefst þess að skilgreina hvað felst í því að landið sé tilbúið fyrir slíka tækni og er í því 
samhengi horft til þriggja grunnstoða: tækni og innviða, lagaumhverfis og viðhorf almennings. 
Sambærileg tilraunaverkefni hafa verið framkvæmd í flestum nágrannaþjóðum okkar og eru engar 
augljósar fyrirstöður fyrir því að slíkt verði gert hérlendis.  

• Tækni og innviðir. Engar augljósar fyrirstöður hérlendis. Gert er ráð fyrir að ökutæki sem flutt 
verði inn búi yfir fullnægjandi tæknilegum búnaði til sjálfaksturs. Fjarskiptasamband innan 
höfuðborgarsvæðisins ætti að vera viðunandi. Aðlaga þyrfti innviði að skilgreindri leið, t.d. 
m.t.t. fastapunkta sem ökutækið reiðir sig á til staðsetningar, merkinga og skilta o.þ.h. Að auki 
þarf að skoða aðstöðu til geymslu og hleðslu vagna á meðan á verkefninu stendur. 

• Lagaumhverfi. Ný umferðarlög hafa opnað á möguleikann á tilraunaleyfi fyrir prófanir á 
sjálfakandi ökutækjum. Leyfisveitingar eru á ábyrgð Samgöngustofu sem og að skilgreina 
leyfisferlið. Enn hefur ekki verið sótt um slíkt leyfi hérlendis. Nýta ætti reynslu nágrannaþjóða 
af innleiðingu leyfisferlis til að móta slíkt hérlendis og vinna í samstarfi við þá aðila sem hafa 
áhuga á að prófa tæknina. Margt er óljóst varðandi leyfismál en skýr heimild er fyrir leyfi 
tilraunaverkefnis í umferðarlögum. 

• Viðhorf almennings. Tilraunaverkefni standa og falla ekki með viðhorfi almennings en er atriði 
sem getur haft veigamikil áhrif á innleiðingu tækninnar til framtíðar. Samhliða tilraunaverkefni 
gefst tækifæri til þess að kynna tæknina fyrir almenningi og ef rétt er staðið að verkefninu 
getur það aukið traust og þekkingu almennings á sjálfakandi ökutækjum. Getur það verið 
mikilvægur þáttur til þess að greiða fyrir innleiðingu slíkrar tækni til framtíðar, s.s. hluta af kerfi 
almenningssamgangna. Áhugavert að skoða núverandi rannsóknir á viðhorfi gagnavart 
tækninni með það fyrir augum að yfirstíga vandamál samhliða innleiðingu tilraunaverkefna til 
framtíðar [18]. 

M.t.t. þessara þriggja grunn atriða eru engar óyfirstíganlegar hindranir sem koma í veg fyrir innleiðingu 
tilraunaverkefnis hérlendis. Til skemmri tíma, til að tilraunaverkefni geti orðið að veruleika þarf að huga 
að eftirfarandi þáttum/aðgerðum (sjá myndrænt ferli á mynd 8.1): 
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1. Aðilar. Þörf er á finna aðila sem hafa áhuga á að standa að tilraunaverkefninu. Oftar en ekki 
standa nokkrir aðilar að slíkum verkefnum og mynda teymi. Erlendis eru dæmi um að slíkir 
hópar samanstanda af t.d. opinberum aðilum, háskólasamfélaginu, framleiðendum vagna og 
rekstraraðilum tilraunaverkefna. Ávinningur getur verið í því að fá að borðinu aðila sem þekkja 
til sambærilegra verkefna, t.d. Holo sem er samstarfsaðili þessa verkefnis. 

2. Markmið. Mikilvægt er að skilgreina og svara grunnspurningum er varða tilraunaverkefnið og 
tilgang þess. Þar á meðal má nefna hvort að markmið þess sé að framkvæma prófanir á 
ákveðnum atriðum, s.s. samspil ökutækja og innviða, vetraraðstæðum eða á ákveðnum 
svæðum o.s.frv. Enn fremur snúa spurningar að því að skilgreina rekstrarfyrirkomulag verkefnis 
og notagildi, t.d. hvort markmiðið sé að stuðla að tengingu við almenningssamgöngur eða 
einblínt sé á að kynna tæknina fyrir almenningi. Að auki þarf að huga þarf að gagnasöfnun á 
meðan á verkefninu stendur og mögulegri aðkomu annarra aðila vegna tengdra rannsókna og 
þekkingarsköpunar. 

3. Fjármögnun og forhönnun. Tilraunaverkefni eru háð styrkjum og/eða fjármagni frá opinberum 
aðilum. Í grunninn eru þau kostnaðarsöm, m.a. vegna leyfisferlis, leigu á ökutækjum, 
undirbúnings, kortlagningu leiða og reksturs. Áður eða meðfram leyfisferli er því nauðsynlegt 
að aflað sé nægilegs fjármagns. Leita ætti til styrktarsjóða t.d. á vegum Evrópusambandsins 
sem úthluta fjármagni fyrir tilraunir sjálfakandi almenningsvagna og er mikilvægt að leitað 
verði eftir slíkum styrkjum (líkt og hefur verið gert). Almennt má áætla að afla þurfi um 400.000 
evra til að standa undir einföldu tilraunaverkefni í eitt ár. Á þessu stigi þarf forhönnun að hafa 
átt sér stað, t.d. varðandi um leið, ökutæki, tímalengd svo mögulegt sé að leggja mat á kostnað. 

4. Leyfisferli. Einn stærsti þáttur í undirbúningsferlinu er sjálft leyfisferlið. Eins og fyrr segir, er 
grein í umferðarlögum sem heimilar Samgöngustofu að gefa leyfi fyrir prófunum á sjálfakandi 
ökutækjum. Þegar áhugasamir aðilar hafa fundist er mikilvægt að setja þrýsting á að regluverk 
um leyfisveitingar verði skilgreint. Án þess er erfitt að meta tíma, kostnað og umfang ferlisins. 
Að sama skapi má segja að því fyrr sem ferlið verður skilgreint því einfaldara er að fá aðila að 
tilraunaverkefni. Felst því ávinningur í því að ferlið verði fullmótað eins fljótt og unnt er. 

5. Hönnun. Áframhaldandi vinna á hönnun leiðar, má líta til þeirrar vinnu sem unnin var í þessu 
verkefni og í viðeigandi forhönnun sem grunn fyrir áframhaldandi greiningu. Byggjast hönnun 
og ákvarðanir á markmiði hvers verkefnis fyrir sig. Huga þarf t.d. að viðeigandi aðstöðu fyrir 
geymslu og hleðslu vagna, kortlagningu leiðar m.t.t. fyrirhugaðs reksturs o.s.frv. 

6. Innviðir. Byggt á endanlegri hönnun leiðar og því ökutæki sem notast er við þarf að aðlaga 
innviði að akstri sjálfakandi almenningsvagns. 

7. Prófanir. Eftir að leyfi hefur verið gefið fyrir verkefninu þarf að þjálfa starfsfólk og framkvæmda 
tilraunir á fyrirhuguðu ökutæki á fyrirhugaðri leið. Eftir að þessu stigi lýkur fæst endanlegt leyfi 
til að fara af stað með rekstur. 

8. Rekstur. Felst í rekstri tilraunaverkefnis og þeirra atriða sem þarf að huga að á meðan því 
stendur, s.s. reglulegu stöðumati. 
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Ljóst er að mörg skref má vinna samtímis og er t.d. æskilegt að búið verði að vinna heildstætt regluverk 
fyrir leyfisferlið áður en kemur til þrýstings. Erfitt er að kortleggja nákvæmlega heildartíma við 
undirbúning tilraunaverkefnis, en ætla má að það geti tekið umtalsverðan tíma. Nauðsynlegt er að 
horfa til tilraunaverkefnis og notagildi þess á raunsæjan hátt. Tæknin er ekki komin á þann stað að hún 
komi í stað núverandi kerfis almenningssamgangna. Hraði vagna er lítill, áreiðanleiki ekki nægjanlegur 
og tæknin krefst þess enn að umsjónaraðili sé ávallt við hönd. Fjárhagslegur ávinningur er því ekki 
raunhæfur á næstu árum. Velja ætti leið með einfaldleika í huga fremur en notagildi en þannig að hún 
samræmi markmiðum tilraunaverkefnis hverju sinni. Mikilvægi þess að hefja innleiðingu og taka þátt í 
þróun tækninnar er þó óumdeilanlegur. Tækniframfarir eru almennt hraðar og því brýn þörf á 
umfangsmiklum undirbúningi fyrir slíka umbreytingu í samgöngum. Gríðarleg tækifæri felast í 
hugmyndafræði tækninnar og er vel þess virði að taka þátt í þróun hennar og þekkingarsköpun, þó 
arðsemi og hagræðing þjónustunnar sé ekki í sjónmáli á næstu árum. 

Til framtíðar á enn eftir að svara stórum spurningum er varða sjálfakandi ökutæki sem hluta af 
almenningssamgöngum, s.s. hvaða hlutverki slík ökutæki munu þjóna? Einn möguleiki er að nýta þá til 
að þjónustu svæðum sem er erfitt að þjónusta með afkastamiklum almenningssamgöngum, s.s. 
Borgarlínu. Þannig er mögulegt að vagnarnir veiti góða þjónustu á leiðum sem tengjast afkastameiri 
samgöngumátum. Með því mætti t.d. auka tíðni og þjónustu almenningssamgangna sem ganga eftir 
fjölförnum leiðum. Einnig má velta fyrir sér hvort og þá hvenær almenningssamgöngur verða að fullu 
sjálfstýrðar. Samhliða því þarf að ganga úr skugga um að innviðir og lagarammi sé í samræmi við þá 
þróun. Einnig gætu þeir nýst á afmarkaðri svæðum og í tengslum við uppbyggingu. 

 

MYND 8.1 Ferli innleiðingar tilraunaverkefnis á sjálfakandi almenningsvagni. 
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• Innviðagreining 
o Fyrirkomulag leiðar og þveranir – t.d. vinstri beygja, einstefna, hraðahindranir, fjöldi 

gatnamóta 
o Umferðaljós  
o Halli 
o Fjarskiptabúnaður – gæði tengingar og möguleg  
o Möguleiki fyrir biðstöðvar 
o Fyrirkomulag biðstöðva 
o Merkingar og skilti 
o Bílastæði 
o Þjónusta – hleðsla og geymsla 
o Vetraraðstæður og vetrarþjónusta 
o Stöðugleiki og stjórn á innviðum – t.d. fyrirkomulag akreina 
o Skipulagsáætlanir 
o Öryggi – sérstakar hættur 

• Þjónustusvæði 
o Upptökusvæði 
o Íbúafjöldi og samsetning 
o Starfsemi 
o Húsnæði 
o Landnotkun 
o Mögulegur notendafjölda og nýting 
o Tíðni vagna 

• Umferð 
o Gatnamót og umferðastýring 
o Umferðarhraði og magn 
o Umferðarrýmd – samsetning ökutækja 
o Gangandi og hjólandi vegfarendur 

• Kostnaður 
o Rekstur vagna 
o Aðlögun innviða 
o Umsóknarferli um tilraunaleyfi 
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