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1 - Gert er ráð fyrir fjölbreyttum hóp notenda og mismunandi flæðis á brúnni.

2 - Til að aðgreina ferðamáta og skapa mismunandi upplifun á brúnni er brúar-
dekkjunum skipt upp í tvo aðgreinda hluta.

3 - Aðeins tveir undirstöðupunktar lágmarka varanleg mannvirki í voginum.

4 - Boginn rís upp og spannar milli þessara tveggja punkta.

5 - V-laga skáhallandi millistöplar lágmarka haflengd á hliðarhöfum

Þónokkrir áningarstaðir/útskot eru á núverandi gönguleiðum meðfram strön-
dinni-sumstaðar eru þeir felldir inn í landslagið og veita skjól.

Ný landmótun tengist við og þróar núverandi stígakerfi með því að bjóða upp 
á nýja áningarstaði. Útskot veita skjól frá mismunandi vindáttum og ramma 
inn fjölbreytt útsýni og mynda ný almenningsrými. Útskot felld inn í landslagið 
eru einnig náttúrulegur hluti af þrepaskiptu fjörulandslagi.

Landmótun á nýjum landfyllingum einkennist af nýjum útivistarsvæðum og 
fjörulandslagi. Landfestur brúarinnar eru keimlíkar sitthvoru megin við voginn 
en taka mið af mismunandi notagildi svæðanna: við norðurendan er boðið 
upp á frístundir og útivist en við suðurenda brúarinnar er notkunin miðuð út 
frá þróun byggðar

Hvalbak 
Brú yfir Fossvog
Hvalbak: jökulsorfin klöpp - minnir á hvalsbak og sést víða í umhverfinu

1. ÁSÝND
a. Brú – meginhugmynd 

i. Kennileiti 
Brúin er mannvirki sem mótar sterka, sérstæða tengingu milli 
Reykjavíkur og Kópavogs. 

Henni er ætlað að móta ferðamáta sem kallast á við nútíma sam-
göngur. Brúin mun verða kennileiti Fossvogsins, áberandi í umhverfi 
sínu og sést vel frá  Kringlumýrarbraut og Fossvogsdal að austan-
verðu, Kársnesi sem og frá Bessastöðum úr vestri. Brúin verður mikil-
vægt og  áberandi mannvirki milli Reykjavíkur, Kópavogs og annara 
nærliggjandi byggða. Þannig er hún tímamótamannvirki sem krefst 
metnaðarfullrar hönnunar hvað varðar byggingarlist og verkfræði.  Á 
sama tíma er hlutverk brúarinnar að innleiða og móta nýjar áherslur 
innviða – þar sem vistvænni almenningssamgöngur með áherslu 
á gangandi og hjólandi umferð eru sameinuð í eitt mannvirki. Þan-
nig mun brúin verða tákn og prófsteinn breytinga á ferðavenjur, frá 
ráðandi bílaumferð að vistvænum almenningssamgöngum. 

Brúin verður afgerandi og með þeim eiginleikum sem lýst er hér 
að ofan mun hún upphefja svæðið sem og mannlíf og byggð í 
nærumhverfinu. Jafnframt verður hún sameiningartákn fyrir nýja 
tíma með breyttum og vistvænni ferðavenjum. Burðarás og tákn 
aðgengis milli sveitarfélaga með metnað til framtíðar og velferðar 
í daglegu lífi íbúanna. 

Kennileiti sem styrkir ásýnd, líf og fegurð Fossvogsins.

ii. Byggingarlist 
Meginhugmynd að brúnni byggir á metnaðarfullu en hógværu ste-
fi „hugskoti“ um að brúa voginn  á einfaldan en spennandi hátt. 
„Spennandi“ í tvennum skilningi. Annarsvegar sem áhugaverður 
og öruggur ferðamáti. Hins vegar hið mjúka en “spennta“ form 
steypubogans sem á kraftmikinn hátt í líkingu við hvalsbak spennir 
sig á milli ness og odda. Boginn aðskilur akbraut Borgarlínu frá gan-
gandi og hjólandi umferð. Spengilegir V-laga burðarstólpar styðja 
undir tvær stálmótaðar brautir brúarinnar sem hvíla á steyptum 
sökkli við hvorn brúarsporð. Styrkur bogans gerir kleift að halda 

fjölda stöpla í lágmarki, samtímis með að móta kröftuga og heild-
stæða byggingarlist.

Samsetning hins klofna brúargólfs sem stutt er af boganum, skapar 
einfalda en áhugaverða mynd að sjóndeildarhringnum. Samspil ef-
nisvals og uppbyggingar brúarinn við breytileika hins náttúrlega 
umhverfis gefur vegfarendum fjölbreytta upplifum og ásýnd háð 
tíma dags og árstíð. Á sama hátt og upplifun manns af landslagi 
breytist við sömu aðstæður. Þessi upplifun næst með markvissri, 
heildrænni hönnun sem aðlagar sig að staðháttum og nýtir þau 
tækifæri sem þeir bjóða upp á.

Bogaformið skapar öflugan burðarás sem bindur saman rýmið un-
dir og ofan brúar. Boginn rís upp úr haffletinum og tyllir sér á einsko-
nar „grein“ eða lágreistum stöpli sem stendur upp úr sjávarborðinu. 
Með því að lágmarka fjölda stöpla veitir brúin sjónrænt gagnsæi 
en einnig  minni mótstöðu í straumflæði sjávarfalla. Lagmörkun á 
stærð landfyllinga við hvorn brúarenda, stuðlar að því sama. 

Gerð núverandi útskota/áningarstaða
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Skýringarmynd, lýsingarhönnun
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Borgarlína Hjól Fógangandi vegfarendur

Á landi er hönnun ljósastólpa 
og hvernig þeim er uppsillt fel-
lt inn í landslagið. Ljósið myn-
dar samspil við grjót, gróður 
og stíga og myndar sterka 
tenginu við landið.

Ljósafestingar á akreinum brúarin-
nar eru festar í millibil við eftir hlu-
ta vegriðsstólpana og kasta ljósi 
yfir akbrautina. Ljósin eru dauf og 
eykst styrkur lýsingar hægt upp í 
100% styrk þegar ökutæki nálgast 
en eru dempuð aftur mínútu eftir 
að vagninn er farinn framhjá.

Á göngustígnum er lýsingin 
innfeld neðarlega í millibilið milli 
handriðsstólpana. Þessi ljós eru 
einnig við brúarendana til að 
mýkja skiptinguna að landi.

Ljós skýn út gengum lóðrét-
tar einingar í bogavirkinu, á 
meðan boginn sjálfur er lýstur 
í dimmu tunglskyni, líkt og 
hann sé partur af ævafornu 
landslagi, og virkar því sem 
andstæða við lýsingu fyrir fólk.

Tvöföld skipting brúargólfsins skapar tvíhliða ásýnd sem einkennir 
allt mannvirkið. Þannig eru upphengi brúarinnar hönnuð með tvei-
mur samsíða plötum og einföldum tengingum við boga og þverbi-
ta. Ljósabúnaði er komið fyrir í millibilinu.
Sambærileg hugmynd gildir um sérsniðna hönnun handriða og 
vegriða, sem einnig byggja á lóðréttum tvöföldum plötum með 
sambærilegum festingum við brúna. Millibilið veitir einnig mögu-
leika á að móta áhugaverða samþættingu ljósabúnaðar og annars 
búnaðar.

Endastöplar eru mótaðar með það markmið að þeir falli vel að 
nánasta umhverfi sínu. Stöplarnir eru mótaðar úr skýrt afmör-
kuðum, skáhallandi steyptum flötum sem grípa utan um brúarbita-
na. Stöplar brúarinnar hafa slétt yfirborð sem gefur áhugaverða og 
lifandi endurspeglun af nærumhverfi svo sem hafi og strönd. Yfir-
bragðið er léttleikandi og rennur áreynslulaust saman við landsla-
gið beggja vegna.

Við syðri enda brúarinnar er gert ráð fyrir möguleika á minni báta-
geymslu t.d. fyrir kajaka eða aðra sambærilega afþreyingu í vogi-
num. Þetta mun auka tengsl borgara við brúna og styrkja tilfin-
ningu fyrir eignarhaldi og notagildi hennar. 

b. Umhverfi brúarinnar

i. Tengingar 
Áhersla er lögð á að aðkoma og umferð um brúna og að áningar-
stöðum sé greið og skilvirk með öryggi vegfarenda í fyrirrúmi. Jafn-
framt er boðið uppá aðrar leiðir og áningarstaði þar sem upplifun á 
nærumhverfinu og afþreying er í brennidepli. Umferð um brúna er 
tvískipt og aðgreind, þannig að brúarboginn greinir að akandi Bor-
garlínuvagna frá umferð gangandi og hjólandi. Tvístefnu hjólastígur 
ásamt göngustíg er austan bogans en akbraut Borgarlínu er vestan 
megin. Stígarnir eru malbikaðir og með yfirborð í mismunandi li-
tatónum. Yfirborðsefni tryggir þægilega göngu- og hjólaumferð en 
stuðlar samtímis að öryggi í blautu og köldu veðri. Stígar á brún-
ni tengjast nærliggjandi núverandi stígum og framtíðarbyggð svo 
sem á Kársnesi. 

Með áherslu á greiðan en öruggan ferðamáta, skjólmyndun á 
brúnni, góða áningarstaði og landmótun, skapar tillagan hvata til 
aukinnar afþreyingar og gæða á svæðinu. Skjólgóðir og vel mótaðir 
áningarstaðir með einfalda en skemmtilega tengingu við fjöruborð 
og sjávarföll leggja grunn að betra umhverfi og auðugra mannlífi. 

Bilið á milli akbrautar Borgarlínu og hjóla/göngustíga tryggir að 
hægt sé að setja upp fyrirhugaðar eða framtíðar biðstöðvar Bor-
garlínu hvar sem er meðfram veginum. 

ii. Upplifun 
Landslagshönnun tekur mið af markmiðum, ásamt formi og nota-
gildi nýrrar Fossvogsbrúar, tengingu við sjó og land og samtímis að 
móta nýtt og samþætt umhverfi, nýja áningarstaði, afþreyingarrý-
mi og upplifun. Landfyllingin gefur möguleika til mótunar á landsla-
gi, þar sem brúarstoðir ná  landi og í mælikvarða sem samræmist 
heildarmynd brúarinnar. Ný og kraftmikil landmótun skapar blæ-
brigðaríkt umhverfi, sem kallast á við staðhætti, náttúru og tengsl 
við sjóinn. Samtímis er leitast við að ramma inn og móta umgjörð 
um nýja brú sem kennileiti og aðdráttarafl að Fossvoginum.

Sjávarföll og landfylling

Að nýta náttúrukosti sjávarfalla (flóð og  fjöru) er eitt megin ste-
fið í landslagshugmynd tillögunnar. Landslag tengt sjávarföllum 
er mótað beggja vegna brúarinnar í tengslum við landfyllinguna. 
Landfylling sem tekur á móti brúarstöplunum verður auk notagil-
dis í senn áhugavert og síbreytilegt landslag sem nýtir breytileika 
sjávarfalla.

Hið kraftmikla nýja landslag skapast af venjulegum landfyllinga-
refnum eins og jarðvegsfyllingu og grjóti sem falla eðlilega inn í 
núverandi strandlandslag umhverfis Fossvoginn og  austan brúa-
rinnar. Landfyllingin skapar ný og blæbrigðarík tengsl við sjóinn og 
þróar ný lífríki - „nýja flóru“ landslags og náttúruupplifunar fyrir þá 
sem ferðast um brúna eða eiga leið hjá. Á hverjum degi, er flóð og 
fjara, á rúmlega 6 klst. fresti þar sem og allt að 4 metra vatnshæðar-
munur skapar breytilega upplifun á landslagi fyrir vegfarendur á 
ferð sinni við og um brúna. 

Gróðursetning er almennt fyrirhuguð í samræmi við núverandi flóru 
svæðisins, með „villtum“ vexti staðbundins gróðurs, jurta, blóma og 
runna sem munu tengjast landslagi við fjöruborð- og sjávarföll.

Sjávarfallalandslag til norðurs er hannað með áherslu á að uppli-
fa náttúruna sem framlengingu núverandi strandstíga. Sjávar-
fallalandslag til suðurs er hannað með meiri borgar- og athafna-
miðuðum áherslum í tengslum við áframhaldandi og fyrirhugaða 
þróun byggða. 

Áningarstaðir
Með nýrri landmótun er áningarstöðum komið fyrir í beinu fram-
haldi af núverandi stígum og áningarstöðum sem eru við Fossvo-
ginn og meðfram strandlengjunni. Nýir áningarstaðir munu skapa 
skjólsæl svæði þar sem áhugavert er að staldra við eða setjast 
niður og njóta náttúru og stórbrotins útsýnis til sjávar, yfir strand-
lengjuna og að nýju brúnni. Mismunandi staðsetning áningarstaða 
tryggir að hægt sé að finna skjólsælan eða sólríkan stað í síbreyti-
legu veðurfari. Áningarstaðirnir eru að mestu mótaðir úr stórgrýti 
með innbyggðum setbekkjum úr náttúrulegu efni sem fellur vel að 
nærumhverfinu. 

Áningarstaðir norðan megin eru að mestu útsýnis- og afþreyingar-
staðir, þar sem áhersla er á upplifun landslags, náttúru og nýju 
brúna. Sunnan megin eru áningarstaðirnir strandsvæði með félags-
aðstöðu fyrir vatnaíþróttir þar sem m.a. er rampi fyrir kajaka og 
smábáta og áningarstaðir tengdir þróunarsvæðum borgarinnar. 
Við hvorn enda brúarinnar eru stígar við og undir brúna sem veita 
aðgang að skjólgóðum áningarrýmum með stórbrotnu útsýni að 
sjó og landi ásamt tilkomumikilli ásýnd brúarinnar.

iii. Aðgengi
Landslagsmótun er ætlað að sameina áherslur nýrrar upplifunar 
við náttúruleg einkenni og staðhætti Fossvogs og strandlengjun-
nar. Aðgengi fyrir alla er í forgrunni við mótun landslags og brúar 
þar sem tryggt er að hámarkshalli stíga og brauta sé í samræmi við 
reglugerðir. Stígar eru hannaðar til að móta góðar tengingar til og 
frá brúnni - að nýju afþreyingarlandslagi í nágrenninu.

2. TÆKNILEG HÖNNUN BRÚAR
a. Meginatriði í tæknilegri hönnun brúar  

Mikilvægur þáttur í tæknilegri hönnun mannvirkisins er að aðskilja 
mismunandi ferðamáta en á sama tíma skapa einstakt samhen-
gi. Lausnin er þannig útfærð með heildarlengd 278 m deilt niður 
á þrjú fög (62 m + 152 m + 62 m) og tveimur samhliða stálkassa-
bitum. Annar bitinn hannaður fyrir umferð ökutækja en hinn fyrir 
gangandi og hjólandi vegfarendur. 

Hönnun brúarinnar tekur mið af Eurocode stöðlum (ÍST EN 1990 – 
1998) með íslenskum þjóðarviðaukum og almennum hönnunar-
kröfum og reglum Vegagerðarinnar um hönnun brúa. Vegbrúin er 
hönnuð fyrir álagslíkani 1 og göngu- og hjólabrúin er hönnuð fyrir 
jafndreifðum þunga frá mannþröng. Báðar brýr eru hannaðar fy-
rir tilheyrandi ökutæki. Fyrir utan eiginþunga burðarvirkis, er gert 
ráð fyrir þunga á yfirborðslögum (2,5 kPa á vegbrúnni og 2,0 kPa á 
göngu- og hjólabrúnni).

Grunngildi vindhraða er 36 m/s án umferðar og 23 m/s með umferð 
og gert er ráð fyrir yfirborðsflokki 0. Fullt vindálag er reiknað á báða 
brúarbitana óháð hvor öðrum í samræmi við Eurocode. Skýringar-
myndirnar fyrir vindálagið sýna niðurstöður úr CFD greiningu á 
vindflæði í kringum þversniðið í þremur tilvikum; „með umferð“ 
austan- og vestanátt og „án umferðar“ vestanátt. Á sömu myndum 
má sjá kennigildi vindálags á brúardekkið, reiknað skv. ÍST EN 1991-
1-4 (kafla 8). CFD greiningin staðfesti að álagsstuðlarnir úr Eurocode 
eru vel öruggu megin, að skuggavirkni þversniðanna er töluverð og 
búast má við verulegri lækkun á heildar vindálagi á brúna. Forhön-
nun brúarinnar byggir þó á álagsstuðlum úr staðlinum, en gert er 
ráð fyrir að nota ýtarlegri greiningar og vindgögn til að ákvarða en-
danlegt hönnunarvindálag á brúna. Tilraunir í vindgöngum munu 
einnig tryggja stöðugleika brúarinnar gagnvart dýnamísku álagi frá 
vindi og að þversniðið sé nægjanlega straumlínulagað. 

Brúin er hönnuð fyrir jarðskjálftaáraun með grunnhröðun berg-
grunnsins 0,15 g. Gert er ráð fyrir að brúin tilheyri mikilvægisflokki 
II skv. grein 2.1 í ÍST EN 1998-2. Jarðskjálftaálag er ekki ráðandi fy-
rir hönnun á yfirbyggingunni en hefur áhrif á útfærslu á legum og 
deilum í brúnni. Öldu og straumálag er ekki ráðandi fyrir hönnun 
á millistöplum brúarinnar. Lárétt álag frá vindi og spyrnukraftur í 
boganum gefur töluvert hærri áraun á undirstöðurnar. 

Helstu jarðlög sem búast má við í brúarstæðinu eru setlög frá lo-
kum síðasta jökulskeiðs, svonefnd Fossvogslög. Þar fyrir neðan er 
basalthraunlag sem kallað er Reykjavíkurgrágrýtið. Það sést víða á 
yfirborðinu sem svokölluð „hvalbök“, rúnaðar klappir með rákum í 
skriðstefnu jökulsins. Gert er ráð fyrir að undir núverandi sjávarbot-
ni sé þunnt yfirborðslag með sandríku silti og leir. Þar fyrir neðan er 
setlagasyrpa sem skiptist í jökulruðning, sjávarsetlög eða straum-
vatnaset (Fossvogslög). Jarðtæknilegir eiginleikar þessara setla-
ga þekkjast ekki og því er stuðst við mælda stika úr öðrum ver-
kefnum á Reykjavíkursvæðinu. Sé gert ráð fyrir að setlögin séu að 
stórum hluta jökulruðningur má jarðþrýstingur vera u.þ.b. 1-2 MPa. 
Miðað er við að setlögin liggi á Reykjavíkurgrágrýti með brotstyrk í 
kringum 70 MPa. 

Vegrið á brúnni eru sérsmíðuð og hönnuð fyrir styrkleikaflokk H2/
W2. Vegriðsþversniðið samanstendur af tveimur lóðréttum plötum 
sem boltaðar eru beint í brúardekkið með 2 m millibili ásamt þre-
mur láréttum einingum. Hönnun brúarkantsins býður einnig upp á 
möguleikann á því að nota fyrirfram viðurkenndan vegbúnað, s.s. 
Sicuro- eða Ørsta-Bru vegrið.

Handrið á göngu- og hjólabrú fylgja sömu hönnun og vegrið, þ.e. 
tvær lóðréttar stálplötur með 2 m millibili sem fest er á eitt handrið 
900 mm frá tilbúnu yfirborði, ásamt öryggishandriði sem nær 1400 
mm upp fyrir göngu- og hjólastíginn.
 
b. Efnisval 

Yfirbyggingin er gerð úr lokuðum stálbitum sem soðnir eru saman. 
Hönnunin tekur mið af þyngd, framleiðsluaðferðum og uppset-
ningu. Yfirborðsmeðhöndlun stálbrúarinnar er „duplex kerfi“ með 
sprautsinkhúðuðu og tvímáluðu yfirborði (KERFI 2). Boltaðar ten-
gingar eru úr ryðfríu stáli. Holrými án aðgengis til eftirlits eru loftþétt 
og þrýstiprófaðar í verksmiðju. Innfletir holrýma með aðgengi til ef-
tirlits eru meðhöndlaðir með sprautsinkhúðun og máluðu yfirborði 
(KERFI 1) eða útfærðir með afrakakerfi. Á báðum brúm er litað mal-
biksslitlag. Þykktin á slitlaginu er 100 mm á vegbrúnni og 55 mm 
á göngu- og hjólabrúnni og undir slitlaginu er full rakavörn (gerð 
A3-4) sem er sett á sprautsinkhúðað stályfirborð.

Þrýstiboginn og milliundirstöður eru úr hástyrkssteypu (C50/60) 
sem er náttúrulegt val fyrir burðarvirki sem eru undir vatni og/eða 
með ráðandi þrýstiáraun. Önnur steypt mannvirki verða hönnuð í 
samræmi við viðeigandi umhverfis- og áreitisflokka.

hjólastígur

sjávarfallalandslag: 
sjávarhæð sýnd sem 
meðalstórstraumsflóð (+1m)

útskot með sætum

útskot með sætum og innfeldri lýsingu

útskot með sætum og innfeldri lýsingu

útskot með sætum

tröppur felldar inn í landslag

göngustígur

akbraut Borgarlínu

Aðgangshleri í tæknirými

akbraut Borgarlínu

hjólastæði

hjólastæði

halli m.t.t. 
hreyfiskertra

halli m.t.t. hreyfiskertra

halli m.t.t.
hreyfiskertra

hjólastæði

grjótveggir

grjótveggir

grjótveggir

villt náttúruleg grös/jurtir 
/blóm/runnar + grjót

villt náttúruleg grös/jurtir/blóm/runnar + grjót

villt náttúruleg grös/jurtir /blóm/runnar + 
grjó

göngustígur

Huganleg Borgarlínustöð Huganleg Borgarlínustöð

Leið undir brú

Ljósapollar

Ljósapollar

Ljósapollar

Lýsing felld inn í vegrið

Lýsing felld inn í handrið
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Grunnmynd - 1:200

Sneiðing, endastöplar suðurendi - 1:100Sneiðing, endastöplar norðurendi - 1:100

Hliðarásýnd austur - 1:300

Hindranafletir Reykjavíkurflugvallar REYKJAVÍKKÓPAVOGUR

hjólastígur

göngustígur

meðalsjávarhæð

stígur

frístundarými

breytilegt landslag
með nýrri vistgerð

akrein Borgarlínu

akrein Borgarlínu

meðalsjávarhæð

stígur

Lýsing felld inn í vegrið

Lýsing felld inn í handrið

Meðalsjávarhæð í hæðakerfi Reykjavíkur +0,28

Meðalstórstraumsflóð +2,18 

Meðalstórstraumsfjara -1,62

núverandi strandlengja

Ný strandlengja - landmótun býður upp á síbreytilegt landslag 
meðfram ströndinni með fjöruborði sem breytist yfir daginn

Skýringarmynd, kennisnið

Skýringarmynd, sjávarfallslandslag - breytileg lögun landslags háð sjávarföllum

StórstraumsflóðMeðalsjávarhæðFjara

0223116



Grunnmynd - 1:200

Skýringarmynd - Vindálag m/s

Vindur út austri (á göngu- og hjólabrú) - án umferðar

Vindur út vestri (á vegbrú) - án umferðar

Vindur út vestri (á vegbrú) - með umferð

Landslagið er hannað til þess að lágmarka áhrif á lífríkið í voginum. 
Nýtt fjörulandslag er búið til úr efnum frá nærumhverfinu eins og 
sést í núverandi strandumhverfi. Fjölbreytni áningarstaða og útsýni 
byggir ekki á nýjum einingum, heldur líkir frekar eftir náttúrulegum 
ferlum, svo sem flæðarmáli með daglegum sveiflum í flóði og fjöru 
ásamt árstíðabundnum breytingum í landslaginu og náttúrulegri 
framþróun vistgerða yfir lengri tíma. Þar með mun upplifun tengd 
landslaginu, þ.m.t. þróun í plöntu- og dýralíf, taka stöðugum brey-
tingum og vera sjálfbær með tilliti til framtíðar. Mikið magn mal-
biksúrgangs fellur til á ári hverju á höfuðborgarsvæðinu og verður 
leitast við að nota malbikskurl í undirbyggingu göngu- og hjólastí-
ga ásamt endurunnu malbiki í yfirlagnir. Endurnýting malbiks er 
vistvænni aðferð við stígagerð sem einnig skilar sér í hagkvæmara 
verkefni.

c. Burðarvirki og burðarþol

Burðarkerfi brúarinnar er blönduð bita- og bogabrú, þar sem hliðar-
fögin eru samfelldir bitar og miðfagið eru upphengt í þrýstiboga 
sem spannar 130 m og rís u.þ.b. 14 m upp fyrir sjávarmál. Brúar-
dekkin eru tengd við upphengistangirnar til að tryggja vindustíf-
ni brúarinnar og miðlæga áraun á bogann. Milliundirstöður bera 
bæði brúardekk og þrýstibogann. Undirstöðurnar sitt hvor megin 
við miðfögin eru V-laga og styðja við endafögin með tveimur útkra-
gandi örmum, sem einnig mynda togtengingu í gengum brúarbita-
na. Þetta vegur upp á móti árauninni frá þrýstiboganum, og dregur 
þar með úr láréttu álagi á undirstöðurnar. 

Brúarlegum er komið fyrir undir stálbitunum við milliundirstöður-
nar. Legurnar leyfa hornsnúning um alla ása en festa brúna gagn-
vart láréttum hreyfingum. Togstöng er komið fyrir milli brúarbi-
tanna við milliundirstöðuna til að minnka beygjuvægið í steyptu 
undirstöðuörmunum.  

Gert er ráð fyrir að milliundirstöður brúarinnar verði grundaðar á 
steypufylltum stálstaurum (Ø800) sem eru reknir eða boraðir niður 
í burðarhæfan botn. Stauraundirstöðurnar hafa verið hannaðar fyrir 
lóðréttu álagi frá yfirbyggingunni sem og láréttu vind- og jarðskjálf-
taálagi ásamt spyrnukraft frá þrýstiboganum og beygjuvægi frá 
brúarbitunum. Forhönnunin gerir ráð fyrir 9 staurum við hverja mil-
liundirstöðu, þar af þremur skástaurum til að taka upp spyrnukraft 
frá boganum og auka stífni burðarvirkisins. Staurarnir hafa verið 
reiknaðir fyrir láréttu og lóðréttu álagi miðað þær jarðtækniforsen-
dur sem liggja fyrir á þessu stigi.

Brúarbitinn er samfelldur í langátt brúarinnar og þensluraufar 
eru staðsettar við endstöplana til að taka upp hitaþenslur. Við en-
dastöplana eru brúarbitarnir tengdir saman til að tryggja vindustífni 
brúarinnar og auðvelda útfærslu á legum og undirstöðum. Legur við 
endastöpla leyfa snúning um alla ása og hreyfingar í langátt brúa-
rinnar en ekki lóðrétta færslur eða færslur þvert á lengdarás brúa-
rinnar. Gert er ráð fyrir að endastöplar brúarinnar verði einnig grun-
daðir á steypufylltum staurum, en möguleikinn á að grunda beint 
á burðarhæfa fylling verður kannaður þegar jarðtæknirannsóknir 
liggja fyrir. Gert er ráð fyrir 7 lóðréttum staurum við hvorn endastö-
pul. Aðgengi að legum til viðhalds er frá innanverðum endastöpli.

Brúin er byggð með 7-10 cm yfirhæð til að taka upp niðurbeygjur 
frá eiginþyngd brúarinnar og slitlaga. Niðurbeygjur undan um-
ferðarálagi eru mestar á hliðarhöfum brúarinnar en ná aldrei yfir 
L/350 kröfu Vegagerðarinnar. 

Niðurstöður sveiflugreiningar á brúnni sýna þó nokkur sveifluform 
sem eru næm fyrir dýnamísku álagi frá fótgangandi vegfarendum, 
vindi og umferð ökutækja. Greining á sveiflum í brúnni tekur mið 
af hönnunarleiðbeiningum Vegagerðarinnar („Mat á sveiflum í 
göngubrúm – Leiðbeiningar og hönnunarviðmið“) sem og sambæ-
rilegum alþjóðlegum viðmiðum. Öll sveifluform brúarinnar með ei-
gintíðni lægri en 5 Hz hafa verið greind og svörun þeirra hefur verið 

reiknuð miðað við staka vegfarendur og hópa af fólki. Niðurstöður 
sveiflugreiningarinnar má nota til að flokka þægindastig brúarinnar 
og taka upplýsta ákvörðun um hvort þörf sé á að dempa sveiflurnar 
með massadempurum (TMD). Eins og sjá má í skýringarmyndinni, 
þarf að huga sérstaklega að tveimur sveifluformum við deilihön-
nun brúarinnar – sveifluform nr. 14 (lóðréttar sveiflur í hliðarhöfum) 
og nr. 17 (lóðréttar sveiflur á aðalhafi). 

Til að meta líkurnar á stórum hliðarsveiflum, hefur krítískur fjöldi 
gangandi vegfarenda verið ákvarðaður fyrir lárétt sveifluform með 
eigintíðni lægri en 1,5 Hz. Fyrir sveifluform nr. 3 (0,78 Hz) var niður-
staðan Ncr = 250 manns og fyrir sveifluform nr. 7 (1,21 Hz) var niður-
staðan Ncr ~ 1000 manns. 

Ef brúin tilheyrir Flokki 2 sem gildir fyrir brýr í þéttbýli þar sem stöku 
sinnum má búast við stórum hópum af fólki en almenn umferð er 
lítil (< 0,1 manns/m2), þá þarf ekki að dempa sveiflur brúarinnar. Ef 
það er gerðar strangar kröfur um þægindastig og ef brúin skal hön-
nuð fyrir stórum hópum af fótgangandi vegfarendum þá má nota 
massadempara til að tryggja þægindastig brúarinnar. Forhönnun á 
dempurum fylgir að neðan:

- 2 x 3000 kg láréttir TMD fyrir sveifluform nr. 3 (0,8 Hz)
- 4 x 2000 kg lóðréttir TMD fyrir sveifluform nr. 14 (1,7 Hz)
- 4 x 3000 kg lóðréttir TMD fyrir sveifluform nr. 17 (2,1 Hz)

d. Framkvæmdar- og byggingaraðferð brúarinnar

Framkvæmdaáætlun er unnin með hagkvæmni og öryggi að le-
iðarljósi og tekur mið af því að lágmarka vinnu á sjó eða yfir vatni. 
Einnig er hugað að því að lágmarka áhættu sem tengist tíma og 
kostnaði.

Notast er við stauraundirstöður, en hönnun þeirra og útfærsla ræðst 
af jarðvegsaðstæðum. Forhönnunin gerir ráð fyrir steypufylltum 
stálrörum sem eru rekin eða boruð niður í klöppina. Undirstöður í 
vatni verða steyptar við þurrar aðstæður með því að nota tímabun-
din stálþil, eða svipaða lausn þar sem dæla má vatni úr grunninum 
meðan steypuvinna stendur yfir. Þetta er gert bæði fyrir milliundir-
stöðurnar og endastöplana til að hægt sé að klára allar undirstöður 
áður en vinnu við landfyllinguna líkur. Milliundirstöður eru steyptar 
upp að brúardekki á sama tíma og fyrsti partur af boganum. Stálþil-
in má nota sem tímabundna undirstöðu undir steypumótin á þessu 
stigi. 

Stálbrúarbitarnir eru smíðaðar í verksmiðju og fluttar sjóleiðis til 
Íslands í löngum einingum sem eru settar saman á landi og ýtt 
út sitt hvorum megin frá. Líklega þarf að styðja undir brúarbitana 
með tímabundnum undirstöðum þangað til að búið er að sjóða 
brúna saman. Þessar undirstöður má gera með tímabundnum 
staurum sem ganga upp úr sjónum og styðja undir brúna – jafn-
vel með þverbitum. Þegar búið er að koma brúnni fyrir, má steypa 
þrýstibogan á staðnum með steypudælingu. Með þessari aðferð 

má byggja upp steypumót fyrir bogann með undirstöðum á brún-
ni og nota má brúna sem verkpall og aðgengi fyrir steypubíla á 
meðan á vinnunni stendur. Þegar búið er að steypa bogann og 
hann náð nægjanlegum styrk, er togstangirnar stilltar af og brúnni 
er lyft af tímabundnum undirstöðum sínum. Að lokum eru tíma-
bundnar undirstöður fjarlægðar. Með þessari aðferð eru hindranaf-
letir Reykjavíkurflugvallar virtir allan framkvæmdartíman og vinna 
á sjó eða yfir sjó lágmörkuð. Kostnaðaráætlun framkvæmda tekur 
mið af þessari aðferð.

e. Öryggi allra vegfarenda

Göngustígur og hjólastígar eru í sömu hæð á brúnni. Stígarnir eru 
aðgreindir með doppuhellum og mismunandi litatón í yfirborði 
malbiksins – hlýjum og ljósbrúnum lit fyrir gangandi vegfarendur 
og dökkum lit fyrir hjólreiðafólk. Útfærsla án hæðarmunar milli stí-
ganna hefur marga kosti. Slysa- og fallhætta er minni, snjómokstur 
er auðveldari og dregur úr líkum á skemmdum og frárennsli regn-
vatns er einfaldara og má útfæra án niðurfalls milli stíganna. Á lan-
di má nota litla grasöxl í stað doppuhellu sem t.d. er hægt að nýta 
sem hluta af blá-grænni ofanvatnslausn við landfestur. 

Brúin er hönnuð með hliðsjón af þægindum fyrir gangandi vegfa-
renda með tilliti til vindumhverfisins. Hönnunin tryggir að vindum-
hverfið á brúnni sjálfri sé svipað eða betra en á landi. Hægt er að 
koma í veg fyrir aukinn vindhraða á brúnni með því að aðlaga þver-
sniðið og/eða handriðið. Tilraunir í vindgöngum munu staðfesta þá 
hönnun brúarinnar sem tryggir hámarks þægindi án þess að auka 
vindálagið eða auka hættu á óæskilegum vindsveiflum.

f. Lýsingarhönnun
Lýsingin sameinar brú og landslag báðum megin í eina heildstæða 
upplifun. Á landi varpast ljós frá hjóla- og göngustígum á nærlig-
gjandi grjót og landslag. Þetta skapar sterka tilfinningu fyrir stað, 
áferð og efni. Við áningarstaðina myndar lágstemmd lýsing notale-
ga stemmingu. Útsýninu yfir dimman voginn er óraskað.

Litlir ljósapollar eru staðsettir með stuttu millibili í nágrenni við 
brúna. Efnisvalið - corten stál, grátt timbur eða annað sambærilegt 
efni - tengir þá við landslagið. Nær brúnni, breytist lögun pollana og 
aðlagast lýsinguna á brúnni. 

Á sjálfri brúnni, er lýsingin fest í millibilið milli handriðsstólpanna. 
Þetta skapar sjónrænan takt og tengir lýsinguna við brúarhönnu-
nina. Á akbraut Borgalína er ljósið oftast dauft en styrkist hægt 
og rólega upp í fullan styrk þegar vagninn nálgast og dofnar aftur 
þegar vagninn fjarlægist. Á miðju hafi brúarinnar er lýsingin fest í 
millibilið á milli uphengistanganna og fyllir rýmið með ljósi. Hæk-
kandi og lækkandi hæð þessara lóðréttu ljóslínu markar hápunkt 
leiðarinnar yfir brúna. 

Steypuvirkið undir brúnni er upplýst í köldu, dimmu ljósi eins og 
tunglið væri að skína á grýtt sker sem rís upp úr vatninu. Þetta ljós 
skríður einnig upp meðfram boganum, sem andstæða við hlýju og 
þægilegu lýsinguna brúargólfsins. Í miðju brúarinnar er þetta ljós 
áminning um hversu sterk tenging brúarinnar er við náttúruna un-
dir brúnni. 

hjólastígur

göngustígur

akrein Borgarlínu

akrein Borgarlínu

útskot með sætum og innfelldri lýsingu

útskot/torg 
fyrir framan frístundahús með innfelldri lýsingu

kajak / rampur fyrir smábáta

kajak klúbbur/geymsla
eða önnur
frístundastarfsemi

hjólastæði

Þrepaskiptir pallar með  
innfelldri lýsingu

þrepaskiptir pallar

Hugsanleg Borgarlínustöð

Hugsanleg Borgarlínustöð

Möguleiki á hjóla 
og göngustíg

göngustígur

villt náttúruleg grös/jurtir/blóm/runnar + 
grjót

sjávarfallaströnd
sjávarhæð sýnd sem meðalstórstraumsflóð (+1m)

Leið undir brú

Aðgangshleri í tæknirými

villt náttúruleg grös/jurtir
/blóm/runnar + grjót

villt náttúruleg grös/jurtir
/blóm/runnar + grjót

Breytilegt 
(8,4 kN/m við miðju)

Breytilegt 
(8,4 kN/m við miðju)

Breytilegt
(3,4 kN/m við miðju)

vb,0 = 36 m/s

vb,0 = 36 m/s

vb,0 = 23 m/s

± 13,9 kN/m

± 13,9 kN/m

± 5,7 kN/m

± 17,0 kN/m

± 17,0 kN/m

± 6,9 kN/m

± 23,3 kN.m/m

± 23,3 kN.m/m

± 9,5 kN.m/m

± 34,8 kN.m/m

± 34,8 kN.m/m

± 3,2 + 14,2 kN.m/m

5,9 kN/m

6,2 kN/m

2,6 kN/m

5,6 kN/m

5,3 kN/m

4,8 kN/m

Ljósapollar

Lýsing felld inn í vegrið

Lýsing felld inn í handrið
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Þversnið, brúarmiðja - 1:25

Sneiðing A, landfestur suðurendi - 1:100

Þrívíddarmynd - Fossvogur 01

Grunnmynd, norðurendi svæði undir brú - 1:100

-3,07 m (Efri brún undirstöðu)

-1,62 m (Meðalstórstraumsflóð)

+0,28  m (meðalsjávarhæð í hæðakerfi Reykjavíkur)

+2,18 m (Meðalstórstraumsfjara)

+4,78 m (hæð undir brú við endastöpla)

+14,36 m (Hápunktur boga)

+6,38 m (Hæð undir brú við miðju brúar)

Yfirlagnir göngustígur:
- yfirborðslag asfalt 3/7 mm, brún-ljósbrúnt steinefni og bik (20 mm)
- AC 8 malbik (30 mm)
- full rakavörn (gerð A3-4)

Yfirlagnir hjólastígur:
- yfirborðslag asfalt 3/7 mm, dökkgrátt/svart steinefni og bik (20 mm)
- AC 8 malbik (30 mm)
- full rakavörn (gerð A3-4) 

Yfirlagnir vegbrú:
- Litað malbik Y-16, rautt granít og bik (50 mm)
- Burðarlagsmalbik BRL 16 (50 mm)
- full rakavörn (gerð A3-4) 

Hellur með leiðarlínum/doppum úr ryðfríu stáli til aðskilnaðar á 
göngu- og hjólastígum

Ljósastæði sem eru fest efst á milli staga á undirhlið bogans lýsa 
upp bilið á milli þeirra til að draga þau fram. Auðvelt er að komast 
að þessari lýsingu með t.d. körfubíl á brúardekkinu.

Hugsanlegur vængir til að brjóta upp iðuflökkt og tryggja 
stöðugleika brúar gagnvart vindáhrifum

Brúarlega 
- hornsnúningur leyfður um alla ása
- föst gangvart láréttum hreyfingum
- ending 20+ ár
- skoðun með dróna eða körfubíl frá brúargólfi

Togstöng / ryðfrýtt stál Ø200 mm

Stög 

Ljósastæði milli stagplatna

Ljósastæði sem eru fest efst á milli staga á undirhlið 
bogans lýsa upp bilið á milli þeirra til að draga þau fram. 
Auðvelt er að komast að þessari lýsingu með t.d. körfubíl á 
brúardekkinu.

Hástyrkssteypa (C50/60)

Hástyrksstetypa (C50/60)

Spíralsoðnir stálstaurar, Ø800x20 (S355J2H)
Reknir eða boraðir niður í klöpp og steypufylltir

Brúardekk

Götuniðurföll með 30 m millibili

Sérsmíðað vegriðskerfi /Styrkleikaflokkur H2 / 
Stífleikaflokkur W2 ≤ 0,8 m skv. ÍST EN 1317-2

Tvöfallt vegriðskerfi boltað 
á eyra í brúarkanti

Ljósastæði í millibili milli 
handriðsstólpa

Brúardekk

Ryðfrítt rör fyrir ofanvatn Ryðfrítt rör fyrir ofanvatn

Sigplata
Fylling  frostfrítt efni

Landfylling

Tæknirými við endastöpla

Þenslufúga +/- 80 mm

Aðgangshleri í tæknirými

Steyptir vængir

Brúarlegur

Steyptar tröppur

+0,28

+2,18 

Grjótvarnargarður með tvöfölldu varnarlagi 

-1,62

Ljós infellt í bekki 
og hlaðna veggi

Bekkir innfelldir í  
hlaðna grjóveggi

Hjólastæði í útskoti

Flatir hnullungar:
Skúlptúrar fyrir leik og 
sem sæti

Þrep og sæti

Fjöruþrep:
Sæti og útsýnistaður yfir millistöpla

Náttúrulegt grjót fellt 
inn í steypt þrep

Hjólastígur Göngustígur

rampur inn í 
útskot
fyrir hreyfiskerta

Halli m.t.t. hreyfiskertra

Dýnamískt strandlandslag: 
Sjávarhæð sýnd sem meðal-
háflóð (+1m)

Landslagströppur:
Flýtileið fyrir gangandi vegfarendur að brú

Sneiðing B

Tæknirými brúar

Lýsing felld inn í tröppurLágstemmd innfelld lýsing

Lýsing felld inn í tröppur
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Grunnmynd, suðurendi svæði undir brú - 1:100

Sneiðing B, Dæmigerður áningarstaður / útskot með bekkjum - 1:100

Þrívíddarmynd - Fossvogur 02

Þversnið, landfestur suðurendi - 1:25

Þrep og sæti

Kajak klúbbur eða ön-
nur stafsemi byggð inn 
í landslag

Lítið torg fyrir frístundir 
og áningarstað

Rampur fyrir kajaka,
smábáta o.s.frv.

Fjöruþrep: Sæti og
útsýnisstaður yfir millistöpla

Náttúrulegt grjót fellt
inn í steypt þrep

Tæknirými brúar 

HjólastígurGöngustígur

Sjávarfallsslandslag

Göngu- og hjólastígur

Útskot með sætum

Sneiðing A

halli m.t.t. 
hreyfiskertra

+0,28

-1,62

+2,18

lýsing felld inn í steinveggi og framh-
lið mannvirkis lýsing felld inn í stein-
veggi og framhlið mannvirkis

Lýsing felld inn í tröppur

Villt náttúruleg grös/jurtir /blóm/runnar + grjót

Skýringarmynd, sveifluform og eigintíðnir Skýringarmynd, framkvæmdaraðferð

1 5

2 6

3 7

4

halli m.t.t. 
hreyfiskertra

Handrið á göngu- og hjólabrú

Hellur með leiðarlínum/doppum úr ryðfríu stáli 
til aðskilnaðar á göngu- og hjólastígum

Handrið á göngu- og hjólabrú

Brúardekk 
Burðarstál I-II / Stáltegund S355

Brúardekk
Burðarstál I-II / Stáltegund S355

Yfirborðsmeðhöndlun með Duplex-kerfi / sprautsinkhúðað og 
tvímálað yfirborð (KERFI 2)

Yfirborðsmeðhöndlun með sprautsinkhúðun og máluðu yfir-
borði (KERFI 1)

Ljósastæðum er komið fyrir efst í handriðinu til að kasta ljósinu 
yfir vegriðið. Skörunin er góð og ljósinu er ekki hleypt fram yfir 
brún brúardekksins.

Ljósið dreifist út yfir brúnna til að tryggja góða skörun milli ljóss 
á stígnum. Ljósavinklar eru lágir til að forðast það að kasta ljósi 
yfir brún brúardekkjana.

Boltaðar tengingar úr ryðfríu stáli

Ryðfrítt stálhandrið 900 mm fyrir ofan yfirborð brúar

Ljósastæði sem fest eru neðarlega í handrið tryggja að börn og 
hreyfiskertir notendur upplifa ekki að ljósi sé beint í augun

Ryðfrítt stálnet með efri og neðri leiðiröri

Eyra soðið á brúarkant/boltaplata
 fyrir handriðsstólpa 

Endafrágangur umgjörð/ekki 
hluti af burðarvirki

Steypuvirkið undir brúnni og upp meðfram hluta bogans er lýst 
upp með litlum ljósastæðum  

Öryggishandrið úr útpressuðu 
áli 1400 mm fyrir ofan yfirborð brúar

Ljósastæði neðan í handriði 
í öðrum hverjum stólpa

Innbyggðir skápar fyrir leiðslur, spennibreyta 
o.s.frv. eru á nokkrum stöðum í brúardekkjum

+0,28  m (meðalsjávarhæð í hæðakerfi Reykjavíkur)

+2,18 m (Meðalstórstraumsfjara)

+4,78 m (hæð undir brú við endastöpla)

+14,36 m (Hápunktur boga)

Lárétt sveifluform  3 (0,78 Hz) 

Lárétt sveifluform  7 (1,21 Hz)

Lóðrétt sveifluform 14 (2,11 Hz)

Lóðrétt sveifluform 17 (2,27 Hz)

1.  Niðurrekstur á staurum við endastöpla, milliundirstöður og tímabundnar undirstöður. 2. Uppsetning á þurri vinnuaðstöðu við endastöpla og milliundir-
stöður. 3. Uppsteypa á milliundirstöðum og neðri hluta boga upp að brúargólfi. 4. Brúarbitum er ýtt út frá landi sitt hvoru megin við voginn. 5. Brúarbitar 
mætast á miðju hafi og soðnir saman. 6. Uppsteypa á efri hluta þrýstiboga. Steypumót hvíla á brúargólfi. 7. Brúargólf er hengt upp í þrýstiboga og tíma-
bundnar undirstöður fjarlægðar.
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