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• Auka umferðaröryggi allra fararmáta með 
því að aðskilja akstursstefnur. 

• Tryggja greiðari umferð um Suðurlandsveg.

• Lagður verður 2 + 2 vegur og tengingum 
fækkað frá því sem nú er. 

• Byggð verða þrenn mislæg vegamót. 

• Gerðir verða nýir reið-, hjóla- og göngustígar.

• Framkvæmdinni verður skipt í allt að fimm 
áfanga

• Áætlað að framkvæmdir við áfanga 1-2 
hefjist 2025-2029

Markmið framkvæmdar

Áfangi Vegkaflar Lengd 

tvöföldunar 

(km)

Á 

samgöngu-

áætlun

2019-2033

1
Bæjarháls –

Norðlingavað
1,9 Já

2
Norðlingavað -

Hólmsá
3,4 Já

3
Mislæg vegamót 

við Breiðholtsbraut
0 Nei

4
Mislæg vegamót 

við Norðlingavað
0 Nei

5
Mislæg vegamót 

við Hafravatnsveg
0 Nei

Samtals 5,3



Áætlað ÁDU 2030

Árdagsumferð (ÁDU) 
- núverandi
- árið 2030 (spá)
- árið 2040 (spá)

Umferð

Norðlingaholt

Rauðavatn

Hafravatnsvegur
Heiðmerkurvegur



Áfangi 1 – Bæjarháls - Norðlingavað



Áfangi 2 – Norðlingavað - Hólmsá



Áfangar 3, 4 og 5 – mislæg vegamót



Framkvæmdasvæði 1. áfanga, 
séð frá Seláshverfi



Framkvæmdasvæði 1. áfanga
séð yfir Rauðavatn



Framkvæmdasvæði 1. áfanga
við Rauðavatnsskóg



Framkvæmdasvæði 2. 
áfanga, séð til austurs



Framkvæmdasvæði 2. 
áfanga, séð til vesturs



Áætlaður kostnaður framkvæmda

• Nokkur atriði eru ekki innifalin í kostnaði í töflu, m.a. viðbótarkostnaður 
vegna vatnsverndar (áætlaður ca. 100-150 milljónir kr.).

• Kostnaður er byggður á frumdrögum, ekki lokahönnun.

• Endanleg skipting kostnaðar milli Vegagerðarinnar og Reykjavíkurborgar 
liggur ekki fyrir á þessu stigi máls.

Heildarkostnaður 
(milljarðar kr.)

Áfangi 1 (tvöföldun frá Bæjarhálsi að Norðlingavaði) 2,5

Áfangi 2 (tvöföldun frá Norðlingavaði að Hólmsá) 3,8



Mat á umhverfisáhrifum

• Jarðfræði og jarðmyndanir

• Gróðurfar

• Fuglalíf

• Vatnalíf

• Náttúruminjar

• Fornminjar

Umhverfisþættir, metnir skv. ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsáætlun

• Vatnsvernd og vatnafar

• Hljóðvist

• Landslag og sjónrænir þættir

• Útivist 

• Samgöngur og umferðaröryggi



Niðurstöður umhverfismats



Tillögur að vatnsverndar-
aðgerðum við Rauðavatn



Tillögur að vatnsverndar-
aðgerðum á vatnsverndarsvæði



Hljóðstig eftir tvöföldun 
vegar, miðað við 

núverandi umferð



Vatnafar – áhrif á Rauðavatn

• Suðurlandsvegur –
Breiðholtsbraut

• 3 hugmyndir að 
mislægum vegamótum 
hafa verið til skoðunar.

• Lausnirnar skerða 
Rauðavatn mismikið.

• Landfylling í Rauðavatni 
getur mögulega haft 
jákvæð áhrif á lífríki, m.a. 
fuglalíf.











Við Breiðholtsbraut



Við Norðlingavað



Við Hafravatnsvegamót



Næstu skref

• Ljúka umhverfismati

• Frummatsskýrsla fer í 6 vikna kynningarferli á næstunni 

• Reiknað með að umhverfismati ljúki á næstu þremur mánuðum.

• Deiliskipulagsvinna fyrir tvöföldun vegarins



Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem framkvæmdin styður við



Breikkun Suðurlandsvegar frá
Bæjarhálsi að Hólmsá

Mat á umhverfisáhrifum

Ragnhildur Gunnarsdóttir

Umhverfisverkfræðingur Ph.D.

10. feb. 2021


	Breikkun Suðurlandsvegar frá Bæjarhálsi að Hólmsá
	Slide 2 
	Markmið framkvæmdar
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Áætlaður kostnaður framkvæmda
	Mat á umhverfisáhrifum
	Niðurstöður umhverfismats
	Tillögur að vatnsverndar- aðgerðum við Rauðavatn
	Slide 23 
	Slide 24 
	Vatnafar – áhrif á Rauðavatn
	Slide 29 

