
Brýr og mannvirki sem skara framúr hlotnast stundum ákveðin sérstaða, einskonar kennileiti. Golden-Gate brúin, 
Eiffel-turninn og óperuhúsið í Sidney eru kennileiti sem auðvelt er að gera sér í hugarlund. En umbreytingar 
hafa átt sér stað undanfarin ár. Sjónræn kennileiti hafa vikið fyrir öðrum sem fela í sér sameiginlega upplifun. 
Mannvirkjum sem stuðla að eftirminnilegum augnablikum, einstæðri upplifun og tengja mannfólk við sögu, 
nútíma og áskoranir augnabliksins hafa tekið yfir sjónræn kennileiti liðinna ára. 

Ef til vill má segja sem svo að áður fyrr hafi verkefnið meira snúist um að sanna að ákveðnu markmiði hafi verið 
náð en í dag þráum við öðru fremur að tengjast staðháttum hverju sinni og tengja fólk saman. 

Brúin og umhverfi Sjávarlínu styðja við og mynda tengingar upplifunar og ferðalags um fyrrgreind svið um leið og 
og hún getur orðið  kennileiti nýrra tíma.

Sjávarlínan og hugmyndafræði hennar gengur út á einstaka upplifun sem skapar sjónræna landslagsheild og 
tengir strandlengjur. Með Sjávarlínunni eru umhverfisleg gæði lands færð yfir sjó, land, lífríki og lögur ein heild, 
brú hluti beggja stranda og fólk að ferðast frá A til B.  

Sjávarlínan veitir einstæða upplifun, tengir fólk við staði, sögu og áskoranir augnabliksins, er kennileiti 
nútímans og býður upp á fjölbreytta útiveru, slökun, menningu og fræðandi umhverfi. Brúin er skilvirk og greið 
samgöngutenging með þrjár samtvinnaðar leiðir, Borgarlínuleið, hraðleið fyrir hjólreiðafólk og garð þar sem 
gangandi vegfarendur njóta mannlífsins.

Sjávarlínan býður stórbrotna áfangastaði sem tengja náttúru, gróður og dýralíf Fossvogs og auka lífsgæði fólks.
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ÚTSÝNI AÐ REYKJAVÍK

ÁSÝNDARMYND LANGHLIÐARYFIRLITSMYND

HORFT AÐ KÓPAVOGI

Sjávarlínan er mannvirki sem á engan sinn líkan í borgarmyndinni, er metnaðarfullt og margbrotið 
hvað varðar hönnun og byggingatæknilegar útfærslur. Byggingarmáti og efnisval er í takt við 
umhverfisvæn sjónarmið og markmið er birtast í keppnislýsingu. 

Fossvogsbrú er mikilvægur hlekkur Borgarlínu og bætir tengingar vistvænna samgöngukosta 
höfuðborgarsvæðisins, styttir ferðalengdir og minnkar umferð. 

Borgarlínustöðvar verða við HR og Bakkabraut á Kársnesi.  Flugvallarmegin keyrir Borgarlínan  
inná brúna  gegnum biðskyldugatnamót þar sem vagnarnir mæta strætó frá Skerjafirði. Aukist 
umferð vagna í framtíðinni er auðvelt að gera ljósastýrð gatnamót til að auka öryggi vegfarenda. 
Borgarlínan er á akreinum með hámarkshraða 30 km/klst.

Þverun vegfarenda á gatnamótunum er um merkta og upplýsta hjóla- og gangbraut sem liggur 
hornrétt á akbraut, hindrunarlaust. Hjólafólk kemst á skilvirkan og greiðan hátt yfir brúna á 
tvístefnu hraðhjólastíg, aðskilinn frá öðrum vegfarendum.

Sjávarlínan tengir áningarstaði og veitir borgarbúum möguleika að ferðast meðfram strandlengjunni 
þar sem staldra má við, njóta. Meðfram brúnni eru flotker með harðgerðum fjörugróðri sem laða að 
fuglalíf. Á brúnni eru upphækkuð gróðurker með setbekkjum, lágum og harðgerðum gróðri. 

Við brúarenda má njóta veitinga og víða er aðstaða til leikja. Útivistarsvæði Nauthólsvíkur lengist 
með líflegum stöðum meðfram strandlengjunni. Hoppsvæði er vinsæll staður fyrir ungmenni og 
kallast á við strandlíf Nauthólsvíkur. Sjósundsiðkendur geta synt meðfram ströndinni og víða má 
ganga á land. Búningsklefar eru við veitingahús ofan hoppsvæðis. 

Meðfram Kársnesströnd vestanverðri eru veitingahús sem skapa fjölbreytt bryggjulíf. Flotbryggja 
með aðgengi að sjónum, bátalíf og bryggjukantur að Sky-lagoon. 

Kársnesströnd austanverðri er kennslu- og sýningarsvæði þar sem kynnast má vistkerfi strandarinnar. 
Gönguleiðin  fer í gegnum glergang í sjávarlóni sem endurnýjar sjóinn  á stórstraumsflóði.

Til aðgreiningar eru akreinar Borgarlínu 30 cm lægri en aðliggjandi fletir brúargólfs. Lægri 
Borgarlínuakrein opnar möguleika á stoppistöð í framtíðinni þar sem vagnar geta lagt með óheft 
aðgengi. Leiðilínur gera sjónskertum kleift að komast leiðar sinnar.

Niðurtektir eru á gangsvæðum sem þvera Borgarlínu, allt á láréttum fleti án hindrana. Brautir og 
hjólastígar eru hannaðar m.v. frumdrög Borgarlínu og veghönnunarreglur og hönnunarleiðbeiningar 
hjólreiða. Göngusvæði brúarinnar uppfylla kröfur um aðgengi fyrir alla. 
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SKÝRINGAMYND ÁFANGASKIPTINGAR
Brúin samanstendur af þremur sjálfstæðum brúareiningum og er því hægt að byggja 
hana í áföngum eða jafnvel gera einfaldari útfærslu með einni brúareiningu.

Brúin er 270m löng með landfyllingum við endana. Brúin spannar sjö höf,  endahöfin eru 35m og millihöfin 40m. Breidd 
brúarinnar er breytileg (60-70m). Þversnið brúarinnar samanstendur af þremur sjálfstæðum brúareiningum (21.8m 
+ 26.4m + 21.8m = 70m), sem tengjast saman í yfirbyggingunni. Yfirbygging hverrar brúareiningar samanstendur 
af stálkassa með þverstífingum og samverkandi steyptri plötu, ásamt áföstum stálvængjum (e. cantilevered steel 
ribs) með samverkandi stálrifjaplötum og steyptri plötu. Þetta byggingarform myndar stífa og létta yfirbyggingu 
(e. stressed skin or monocoque)  sem hentar löngum brúm. Byggingarformið er vel þekkt og oft notað í burðargrind 
báta. Stálkassar yfirbyggingar eru samfelldir yfir höfin og þensluraufar brúar við endastöpla. 

Stálvængir á hliðum brúarbita hafa ásýnd rifbeina og breytilegt þversnið (e.tapered), sem lágmarkar eiginþyngd. 
Stálvængirnir mynda loftfræðilegan prófíl beggja vegna stálkassana og hafa  mjög skemmtilega ásýnd þegar horft 
er á neðanverða  yfirbygginguna. Stálvængir bjóða upp á sveigjanleika við framkvæmd ef brúin er byggð í áföngum.
Stálvængir ásamt stálrifjaplötum (e.steel orthotropic deck) hvoru megin stálkassana mynda léttar og stífar 
burðareiningar sem er frábrugðið venjulegu brúardekki. Ráðgert er að stálkassi yfirbyggingar í miðeiningu sé undir 
akreinum Borgarlínu. 

Endanleg hönnun fullnægir hönnunarreglum Vegagerðarinnar, íslenskum og evrópskum stöðlum hvað varðar 
styrkleika og álög á samgöngumannvirki.

Byggingarefni eru  steypa og stál. Yfirborðsmeðhöndlun stálsins er sérstaklega valið m.t.t. sjávarseltu og lágmarks 
viðhalds. Að innanverðu er stálkassinn grunnaður og aðgengilegur fyrir skoðun og úttekt. Brúarsætin eru aðgengileg 
fyrir skoðun og viðhald á brúarlegunum og eru undirstöður hannaðar fyrir tjakka ef skipta þarf um legur. 
Umferðarakreinar og hjólastígar eru malbikuð og hjólastígur með sjálflýsandi litarefnum. Göngusvæði á brúardekki 
hafa yfirborð rákaðrar steypu.  Á jöðrum brúarinnar er gólfefni rásað úr endurunnum plastefnum, fullkomlega 
viðhaldsfrítt og gróður lágmarkar losun koltvísýrings.

Brúin er byggð með algengum byggingaraðferðum. Smíða má stálkassana í stálverksmiðju og flytja sjóleiðina, hífðir 
upp á súlurnar og samsettir á byggingarstað. Einnig má smíða stálkassana í litlum einingum og yfirbyggingin byggð 
frá öðrum hvorum enda.  Þessi algenga brúarsmíði ásamt þeim breytileika sem hún bíður upp á í framkvæmd höfðar 
til margra brúarverktaka innanlands og lægri byggingarkostnaðar.   

Brúin er í raun þrjár sjálfstæðar einingar sem hægt er að byggja í áföngum eða jafnvel  einfalda með einni 
brúareiningu. Stálkassar brúareininga eru samfelldir yfir öll höfin og bjóða upp á sveigjanleika í framkvæmd. Hægt 
er að byggja einingar á mismunandi tíma. Miðeiningin er öflugust og flytur meginumferðina yfir brúna á meðan 
hinar (jaðareiningar) flytja gangandi vegfarendur. Miðeininguna mætti byggja fyrst ásamt undirstöðum hinna 
tveggja.

Öryggi vegfarenda er tryggt með góðu plássi beggja vegna Borgarlínuakreinar. Hjólastígur er aðgreindur og 
sérmerktur.  Borgarlínuakrein er 30 cm lægri en brúargólfið til að tryggja skýrar veglínur og möguleika að stoppa í 
framtíðinni með óheft aðgengi inn í vagnana. Brúin er undir hindranaflötum flugbrautar.
Samræmd lýsing brúar fellur að formi hennar og bjarmi sem kastast á burðarbita undirstrikar byggingarlagið. 
Umferðarleiðir með lágri jafnri lýsingu sem flæðir með yfirborði án truflunar. Gönguleiðir lýstar með 3-5m ljósum 
sem lýsa niður og við yfirgang milli brúarhluta og hjóla- og gönguþveranir er lýsingin aukin. Hjólastígur myndar 
ljósleita æð brúargólfs.
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HRINGRÁS VISTKERFA Á ÍSLANDI ÞVERSNIÐ BRÚAR

ÞVERSNIÐ BRÚAR
Undirstöður brúarinnar eru grundaðar á staurum sem samanstanda af stálrörum fylltum steinsteypu og rekin niður 
á fastan botn. Milliundirstöður eru steyptar sporöskjulagaðar súlur sem steyptar eru í ryðfrí stálrör, sem virka líka 
sem tæringarvörn. 

Lágmarkshæð í neðri brún brúar er i kóta +4,5m við enda brúar og +6,2m í miðju brúar. Á stórstraumsflóði er frí hæð 
4m undir brú. Brúarstólparnir eru straumlínulagaðir til að lágmarka breytingar á straumhegðun.  

Á endastöplunum og millisúlunum hvíla brúarbitarnir á hefðbundnum brúarlegum. Þær eru hannaðar fyrir alla þá 
lárétta og lóðréttu krafta sem flytja þarf á milli undir- og yfirbyggingar, svo og allar hönnunarfærslur. 1379574
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