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Borgarlínan er búin að senda eitthvað frá sér.
 
-------------------------------------------------
Sigurjóna Guðnadóttir
Sérfræðingur, skrifstofu stjórnsýslu, gæða og eftirlits
Sími/Tel.: +354 411 8521 / 411 1111
sigurjona.gudnadottir@reykjavik.is

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar
Borgartúni 12–14, 105 Reykjavík
www.reykjavik.is
ÞAÐ ER AUÐVELT AÐ KOMA AÐ HÖFÐATORGI MEÐ VISTÆNUM HÆTTI
Líttu á hjólastígakortið og veldu þér leið.
Strætóleiðir 4 og 12 stoppa fyrir utan Höfðatorg, en auk þess er Hlemmur í göngufæri.

 
_________________________________
Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: http://www.reykjavik.is/trunadur
Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst. Prentaðu á báðar hliðar í
svarthvítu ef nauðsyn krefur.
 

Frá: Borgarlínan - VG <borgarlinan@borgarlinan.is> 
Sent: mánudagur, 20. desember 2021 09:33
Til: Sigurjóna Guðnadóttir <Sigurjona.Gudnadottir@reykjavik.is>
Efni: RE: Frá fundi skipulags- og samgönguráðs 1. desember 2021
 
 
Sæl Sigurjóna
 
Takk fyrir póstinn.
 
Varðandi spurningu um áætlaðan ferðatíma milli staða í fyrstu lotu Borgarlínu þá er vísað til
eftirfarandi töflu sem tekin er úr frumdragaskýrslu Borgarlínunnar. Taflan sýnir ferðatíma milli
skilgreindra áfangastaða á Borgarlínuleið til samanburðar við núverandi leiðarkerfi og áætlaðan
tímasparnað.
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Verið er að ljúka við frumdrög Borgarlínunnar og á þessum tíma liggja ekki fyrir upplýsingar um
ferðatíma milli annarra staða en fram koma í töflunni hér að ofan.
 
Með kveðju,
Borgarlínan
 
 
 

From: Sigurjóna Guðnadóttir <Sigurjona.Gudnadottir@reykjavik.is> 
Sent: fimmtudagur, 2. desember 2021 09:49
To: Borgarlínan - VG <borgarlinan@borgarlinan.is>
Cc: Glóey Helgudóttir Finnsdóttir <Gloey.Helgudottir.Finnsdottir@reykjavik.is>; Jóhanna Guðjónsdóttir
<Johanna.Gudjonsdottir@reykjavik.is>
Subject: Frá fundi skipulags- og samgönguráðs 1. desember 2021
 
Góðan dag,
 
frá fundi skipulags- og samgönguráðs dags. 1. desember 2021 var eftirfarandi máli vísað til umsagnar
verkefnastofu borgarlínu. Vinsamlegast sendið umsögn sem fyrst.
 
Vinsamlegast staðfestið móttöku.
 
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram
svohljóðandi fyrirspurn, varðandi borgarlínu
og væntanlegan ferðatíma

Mál nr. US210347

 
Óskað er eftir yfirliti yfir væntanlegan ferðatíma milli staða á höfuðborgarsvæðinu þar sem leiðakerfi
fyrirhugaðrar Borgarlínu fyrsta áfanga og uppfærðs leiðakerfi Strætó verði samtvinnað.
1) Hver er áætlaður ferðatími frá miðbæ Reykjavíkur í miðbæjarkjarna nágrannasveitarfélaganna
fimm; Kópavogs, Hafnarfjarðar, Garðabæjar, Seltjarnarness og Mosfellsbæjar?
2) Hver er áætlaður ferðatími frá helstu íbúðarhverfum í helstu þjónustukjarna eins og frá Árbæ, efra
og neðra Breiðholti, Seljahverfi, Grafarvogi og Grafarholti í Smáralind. Ennfremur áætlaður ferðatími
úr Grafarvogi í þjónustukjarnann við Urriðaholt. Frá Áslandi í Kringluna og frá Seltjarnanesi á
Korputorg, svo dæmi séu tekin.
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3) Þá er óskað eftir töflu með áætluðum ferðatíma milli þessara þjónustukjarna innbyrðis sem og
stórra skólakjarna og vinnustaða eins og Landsspítala Háskólasjúkrahúss og háskólanna.
 
Vísað til umsagnar verkefnastofu borgarlínu.
-------------------------------------------------
Sigurjóna Guðnadóttir
Sérfræðingur, skrifstofu sviðsstjóra
Sími/Tel.: +354 411 8521 / 411 1111
sigurjona.gudnadottir@reykjavik.is

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar
Borgartúni 12–14, 105 Reykjavík
www.reykjavik.is
ÞAÐ ER AUÐVELT AÐ KOMA AÐ HÖFÐATORGI MEÐ VISTÆNUM HÆTTI
Líttu á hjólastígakortið og veldu þér leið.
Strætóleiðir 4 og 12 stoppa fyrir utan Höfðatorg, en auk þess er Hlemmur í göngufæri.

 
_________________________________
Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: http://www.reykjavik.is/trunadur
Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst. Prentaðu á báðar hliðar í
svarthvítu ef nauðsyn krefur.
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