


Gufunes

Krókháls/Dragháls



Áður samþykkt verkefni, sem enn eru EKKI komin til framkvæmda



SÖRLASKJÓL / FAXASKJÓL

Lengd stíga:  
• ca. 740 m

frumdrög – forhönnun – verkhönnun - framkvæmd

Nýr göngu og hjólastígur:

* með fyrirvara um nýtt samþykkt skipulag



ÁNANAUST

Lengd stíga :  
• Göngustígur ca. 850m
• Hjólastígur   ca. 350m

frumdrög – forhönnun – verkhönnun - framkvæmd
Ný endurbætt göngu og hjólaleið.

Nýr göngustígur unnin samhliða 
endurgrerð sjóvarnargarðs.

Núverandi stígur í Ánanaust 
endurbættur að hluta og gerður að 
hjólastíg til aðgreiningar.



RAFSTÖÐVARVEGUR,  TOPPSTÖÐ - BÍLDSHÖFÐI

Lengd stíga:  
• ca. 570 m

frumdrög – forhönnun – verkhönnun - framkvæmd

Nýr göngu- og hjólastígur  +  Áning



ÞVERÁRSEL / ÍR

Lengd stígs :  
• ca. 500 m

frumdrög – forhönnun – verkhönnun - framkvæmd

Nýr sameiginlegur göngu og hjólastígur (3m)

Framkvæmd hluti af verkefni Álfabakka, Suður Mjódd.



Lengd stígs :
• ca. 450 m

GUFUNES

frumdrög – forhönnun – verkhönnun - framkvæmd Nýr blandaður göngu og hjólastígur (3m)



ÁLMGERÐI – HÆÐARGARÐUR – RÉTTARHOLTSV.    (2#2)

?

Lengd stíga :  
• Álmgerði ca. 430m (Lokið)
• Hæðargarður ca.570m (Lokið)
• Réttarholt ca. 670m

frumdrög – forhönnun – verkhönnun - framkvæmd Nýr blandaður göngu og hjólastígur (3m)



ELLIÐAÁRDALUR - HITAVEITUSTOKKUR

Lengd stígs:  
• ca. 250 m
• þ.a. 2 brýr ca. 100m

frumdrög – forhönnun – verkhönnun - framkvæmd

Nýr sameiginlegur göngu og hjólastígur (3m)

Nýr stígur lagður í stað stokks 
sem búið er að fjarlægja.



HÁALEITISBR. - BÚSTAÐAVEGUR - GATNAMÓT

frumdrög – forhönnun – verkhönnun - framkvæmd

Aðskilin göngu og hjólaleið um gatnamót 
auk tenginga við aðliggjandi stíga

Endurhönnun gatnamóta.
Ljósastýrðar göngu og hjólaleiðir 
um gatnamótin á alla vegu.



ROFABÆR,   BORGARGATA - (HVERFISSKIPULAG)

Lengd 1. áfanga:
• ca. 400m 

Aðskilnaður gangandi og hjólandi

Borgargatan Rofabær – heildarlengd. ca.1.000m + 160m

frumdrög – forhönnun – verkhönnun - framkvæmd



Ný verkefni á áætlun 2022 – óskað eftir umboði til verkhönnunar.



SKÓGARHLÍÐ

frumdrög – forhönnun – verkhönnun - framkvæmd

Endurhönnun bílastæðalóða og 
breytingar á lóðarmörkum við 
Þóroddsstaði sem tryggir nýrri göngu 
og hjólaleið frá undirgöngum inn í 
Skógarhlíð betra öryggi.

*Með fyrirvara um endanlegt 
samþykki lóðarhafa fyrir 
breytingunum.



SKÓGARHLÍÐ

Lengd stíga
• Skógarhlíð – ca.530m
• Eskihlíð / Flugvallarvegur – ca. 180m 

frumdrög – forhönnun – verkhönnun - framkvæmd

Breikkun göngustígar:

Nýr göngu og hjólastígur:Framkvæmd verkefnis mögulega áfangaskipt.



ELLIÐAÁRDALUR, (VANTSV.BRÚ – BREIÐHOLTSBRAUT)

Lengds stíga:
• ca.1.500m

frumdrög – forhönnun – verkhönnun - framkvæmd

Framkvæmd áfangaskipt í tvo hluta

1.áfangi.
Vatnsv.brú að Grænugróf

2.áfangi.
Grænagróf – Breiðholtsbr. (Dimma) 
+ Brúargerð við Grænugróf.

Nýr göngu og hjólastígur:

Nýr og endurbættur göngu og hjólastígur:



ELLIÐAÁRDALUR, GRÆNAGRÓF (BRÚ)

Lengd brúar – ca.60m

frumdrög – forhönnun – verkhönnun - framkvæmd

Lágreist brú, með aðskilda stíga fyrir gangandi og hjólandi.
Náttúra og umhverfi brúarinnar sett í 1.sæti við hönnun.

Ný göngu og hjólabrú: (Grænagróf)



ELLIÐAÁRDALUR, DIMMA (BRÚ)

Lengd stíga – ca.100m
Lengd brúar – ca. 40-60m

frumdrög – forhönnun – verkhönnun - framkvæmd

Lágreist brú, með aðskilda stíga fyrir gangandi og hjólandi.
Náttúra og umhverfi brúarinnar sett í 1.sæti við hönnun.



ARNARNESVEGUR / BREIÐHOLTSBRAUT – (STÍGUR OG BRÚ)

Elliðaárdalur (Dimma)  - Rjúpnavegur (Kóp) 
eftir nýjum Arnarnesvegi

Lengd stíga:
• ca. 2300m

Í skoðun er að gera „vistlok“ í stað brúar

frumdrög – forhönnun – verkhönnun - framkvæmd

Nýr göngu og hjólastígur:



KRÓKHÁLS - DRAGHÁLS

Lengd stíga
• Krókháls – 600m 
• Dragháls – 480m
• Bitruháls að Höfðabakka – 200m

frumdrög – forhönnun – verkhönnun - framkvæmd

Til skoðunar að framkvæma í 
tveimur í áföngum.

Nýr hjólastígur:



* Fyrirvari um endanlegt samkomulag við Betri samgöngur um fjármögnun vegna verkefna samgöngusáttmálans.

Hjólreiðaáætlun

Ný verkefni
Áætlun       

2022 Lengd 
Staðsetning  [m]
Réttarholt.  -  Réttarholtsv. - Sogavegur 3m stígur 100 670
Arnarnesvegur - stígtengingar við samgöngusáttmálastígana 50 ?
Sörlaskjól / Faxaskjól 120 740
Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut 100
Krókháls / Dragháls 110 1300
Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða) 105 570

Verkefni komin af stað
 Eftirstöðvar  

frá 2021
Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún 25
Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni 25

635 3.880

600

Samgöngusáttmáli *

Ný verkefni
Áætlun       

2022 Lengd 
Staðsetning M.kr.  [m]
Skógarhlíð 190 600
Elliðaárdalur, Dimma, brú. 220 100
Elliðaárdalur, Vatnsveitubrú - Breiðholtsbraut 200 1500
Elliðaárdalur, Vatnsveitubrú - Breiðholtsbraut,  Brú við Grænugróf 220 60
Arnarnesvegur / Breiðholtsbraut 354 2300
Ánanaust, Hringbraut að Mýrargötu 20 350

Verkefni komin af stað
 Eftirstöðvar  

frá 2021
Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153 150 700
Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú 90 1300
Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv. 60 125

1504 7.035

Annað

Annað

Verkefni
Áætlun       

2022 Lengd 
Staðsetning M.kr.  [m]
Kjalarnes, Hringvegur 1 191 1500
Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur) 150 200
Hálsabraut 85 500
Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur 50 500
Gufunes, tenging við Borgarveg. 40 450

516 3.150

Borgargötuverkefni

Verkefni
Áætlun       

2022 Lengd 
Staðsetning  [m]
Rofabær 430 400

430 400


Samantekt

		Línumerki		Summa af 2020		Summa af 2021

		?		1		105

		Borgargata

		Hjólreiðaáætlun		166		583

		Samgöngusáttmáli		543		658

		Heildarsumma		710		1346





2020 

		Síðast breytt		10/7/21

		Samtals		610		1298		1113		1115		815		65

		Staðsetning		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Fjármögnun		Ábyrgð á verkefni		Verkefnastjóri		Skipulagssleg staða		Umferðaröryggisrýni		USK ráð		Athugasemd

		Háaleitisbraut, Miklabraut - Kringlumýrarbraut				1		1								Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		?						Koma af stað frumdrögum/valkostagreiningu sem við setjum svo hugsanlega í umferðaröryggismat. Skoða þar sem fyrirhuguð er endurnýjun gangstéttar 2022

		Nesvegur, Hofsvallagata að sveitafélagamörkum		1		1		1		200

kristinnje3569: kristinnje3569:
Gatan - Nesvegur						Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		?						Fyrstu hugmyndir tilbúnar. Rýna og skoða með deiliskipulag. Forgangsröðun borgargatna?

		Frakkstígur				1		1								Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		?						Hugsanlega tilbúið/Skoða að koma af stað frumdrögum/forhönnun. Samtal við Borgarlínu og skoða eldri gögn.

		Suðurlandsbraut, undirgöng undir Reykjaveg				1		1								Hjólreiðaáætlun		Sabo				??						Forhönnun/verkhönnun til. Samkeppni um útlit, lýsingu og attraktion/áningastaður

		Vegmúli, Suðurlandsbraut Háaleitisbraut		1		1		1								Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		Skipulag Múla í vinnslu						VSÓ komið með

		Elliðaárdalur, Vatnsveituvegur að Rofabæ, brú yfir Elliðaár við Stíflu				1		1		65

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019		615

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019				Samgöngusáttmáli		Sabo		?		Skipulag í vinnslu						Hugsanlega forhann brýr fyrst. Samkeppni? Frumdrög eru til. Kynna ráði í kjölfar skipulags og koma í verkhönnun. 

		Sörlaskjól / Faxaskjól		1		1		20

kristinnje3569: kristinnje3569:
Stígur með fram skjólunum
		100						Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		Deiliskipulag fer í gang í okt 21				16-Dec-20		Vantar líklega skipulag. Verkhönnun langt komin

		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu + göngustígur við Eiðsgranda		1		1

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Skot í loftið						

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019		20								Samgöngusáttmáli		Sabo		GLE		OK						Verkhönnun langt komin

		Hæðargarður, stígur við hitaveitustokk				99

kristinnje3569: kristinnje3569:
Verkís 2019:
áfangaskipting:

Álmgerði  =  58Mkr
Hæðargarður  =  78 Mkr
Réttarholtsv - Tunguvegur = 57 Mkr
Tunguvegur - Sogavegur = 42 Mkr
		37								Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		LOKIÐ

		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		1		1		50								Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Hönnun í gangi

		Arnarnesvegur - Stígtengingar (hluti RVK)						40								Hjólreiðaáætlun		Vegagerðin		KJE 		OK						Tengistígar inn á stofnstíg við Arnarnesveg og Dimmu

		Hálsabraut						70								Annað		Sab/Sfv		BRI/RG/KJE		OK				16-Dec-20		Forhönnun/Verkhönnun í gangi

		Rofabær						100								Borgargata		Sabo		BRI		OK				16-Dec-20		Forhönnun að klára

		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut						100								Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Hönnun í gangi

		Stekkjarbakki, Stekkjarbakki að Hamrastekk, norðan Stekkjarbakka						100

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019								Nýbyggingarhvefi		Sfv		Atli		OK		?				Framkvæmdir að fara af stað

		Skógarhlíð, Litlahlíð að Miklubraut				1		100								Samgöngusáttmáli		Sabo		KJE		OK						Lóðamál í skoðun hjá Orra Páli. Þarf að taka afstöðu til þess hvort það eigi að taka alla götuna í gegn. Þarf að fara í vettvangsferð með Sfv. Ath samhengi við hugmyndasamkeppni við Stokkenda. Hugsanlega hluti götunnar fyrst

		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)						105

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Mannvit. Janúar 2020								Sér fjárveiting		Sfv/Sabo		RG/KJE (KA)		OK				16-Dec-20		KJE - ýta af stað aftur. Við tökum hugsanlega til okkar að vinna fyrstu hugmyndir af brúm

		Kjalarnes, Hringvegur 1						120		200		200				Annað		Vegag.		Rúna/GLE		OK				16-Dec-20

		Krókháls/Dragháls, Höfðabakki að Suðurlandsvegi				1		120								Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		??						Skoða skipulag. Komið í gang

		Breiðholtsbraut, Dimma, Brú				1		125

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Efla sept 2018								Samgöngusáttmáli		Vegag./Sabo		KJE		OK						Fyrstu hugmyndir tilbúnar. Hugsanlega hluti af Arnarnesvegar framkvæmd.

		Einarsnes Bauganes að Skeljanesi		1		1		?								Hjólreiðaáætlun		Sabo		ABEL/KJE								Hluti Nýs Skerjafjörðs . Útboð á for/verkhönnun í undirbúningi

		Krókháls, Suðurlandsvegur að Vínlandsleið				1		?								Hjólreiðaáætlun		Sabo				??						Fyrsta hugmynd ÞÞ komin.  Búið að ræða óformlega við Veitur. Ræða þarf betur.

		Laugarvegur, Hlemmur - Katrínartún		1		1		?		?						Samgöngusáttmáli		Vegag.		?		OK						Hluti borgarlínuverkefnisins - staða óljós

		Eiðsgrandi - gatnamót og gönguþverun við JL-hús. Gangbrautarljós?				?		?										Sabo		KJE/BRI						Þarf samstarf við Vegagerðina. Til frumdrög frá Hnit. Skipulag?

		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		190

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Mannvit: maí 2020		200

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Mannvit: maí 2020

2020 ca.30M af 230.		xx								Samgöngusáttmáli		Sfv		KA		OK						Framkv. í gangi

		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		1		190

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019 (140)
að brú.

uppfæra kostnað VSÓ

(300m lengra) .   		xx								Samgöngusáttmáli		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Búið að bjóða út

		Norður Mjódd - tengja Elliðaárdal og Suður Mjódd, lega?				1										?		Sabo		KJE		??						Koma af stað frumdrögum/valkostagreiningu. Ræða við Skipulag um stöðu norður Mjódd og samhengi við Borgarlínu

		Suðurlandsvegur stígar vegna breikkunar														?		Sabo

		Gufunes, tenging við Borgarveg.				40										Annað		Sfv		KIG		OK		Er í skoðun		16-Dec-20		Hönnun að ljúka

		Svarthöfði, tenging við Stórhöfða				30										Annað		Sfv		BRI/RG		OK				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Hofsvallagata				1										Borgargata

		Sundlaugavegur														Borgargata		Sabo

		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg				115

kristinnje3569: kristinnje3569:
Hnit:
Má skipta verkinu upp ca 50/50
Fossvogur-Sléttuvegur
Sléttuvegur-Bústaðavegur										Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)				105

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Áætlun Mannvits 7.nóv 2018										Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Í Hönnun, á lokametrum.Toppstöðin í skoðun

		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni				100

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
24.11.2020 - Samtal við Auði Ólafs: 380m x 200 þúskr/m =76 millj. kr + álag og óvissa => 100 millj kr  (stígur að norðanverðu, bæði göngu og hjóla)										Hjólreiðaáætlun		Sfv		Atli		OK		Er í skoðun		16-Dec-20		Á leiðinn í framkvæmd

		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		?		50

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
34.11.2020 - Samtal við Auði Ólafs: 200m x 200 þús kr/m=40 millj. kr + álag og óvissa 50 millj. kr  (H-stígur báðum megin, ekki gangstéttar) 										Hjólreiðaáætlun		Sfv		AÓ		OK				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Selhryggur				1										Hjólreiðaáætlun		Sabo/Kópav		KJE		OK						Samtal við Kópavogsbæ hafið. Áhugi af beggja hálfu.

		Stekkjarbakki, Stekkjarbakki að Hamrastekk, sunnan Stekkjarbakka (3m göngustígur)												65

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019 (gangstígur svo blandaður stígur geti orðið hjólastígur)		Hjólreiðaáætlun		Sabo		?		??						KJE kanna skipulagslega stöðu BIE og Ævar

		Gufunes við Hamrahverfi (rauður áfangi)

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Malbika það sem búið er að jarðvegsskipta + jarðvegsskipta og malbika það sem vantar (næst Gufunesbænum) (BRAGI á 5millj) eða amk. jarðvegsskipta næst Gufunesbænum		96

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Skot út í loftið												Hjólreiðaáætlun		Sfv		?		ok

		Flókagata, Rauðarárstígur Langahlíð		65

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Áætlun frá Verkís 17.feb 2020										

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019 (gangstígur svo blandaður stígur geti orðið hjólastígur)		Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK (ekki skipulag)

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Samtal GLE við BAX ekki fara í skipulag

		Smátengingapakki (Hofteigur-Sóltúnsbrú, Miklabraut-Álftamýri, Stjörnugróf-Kópavogur, Gunnarsbraut-Stígur við Miklubraut, Rauðarárstígur-Miklabraut, Hádegismóar niðurtektir og tengingar við stíg, Víðidalur við Breiðholtsbraut,  Elliðaárdalur sjónlengdir/gróður, Sæbrauthlaðinn veggur laga, Eskihlíð við Konukot…)		1												Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Tenging að Laugardal tengingar að áfangastöðum														Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Vesturlandsvegur stígar vegna breikkunar														Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Barðastaðir og tengingar við golfvöll														Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Hörgsland, Fossvogur Bústaðavegur														Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut				150										Samgöngusáttmáli		Vegag./Sfv		Rúna/KA		OK (ekki skipulag)				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.				100

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Kostnaðaráætlun Eflu frá 31. janúar 2019																

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Samtal GLE við BAX ekki fara í skipulag		Samgöngusáttmáli		Sfv		Atli		OK				16-Dec-20		Í framkvæmd

		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut				60										Samgöngusáttmáli		Vegag./Sfv		Rúna/KA		OK				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda		110

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Verkís okt 2018		40

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
skot út í loftið nóv2020										Samgöngusáttmáli		Sfv		BB/GLE		Ok				16-Dec-20		LOKIÐ

		Elliðaárdalur, Vatnsveitubrú að Breiðholtsbraut, brú yfir Elliðaár (efsti hluti Víðidals)				1				550

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019						Samgöngusáttmáli		Sabo		?		Skipulag í vinnslu						Forhönnun í gangi. Fyrsta hugmynd að brú til

		Eiðsgrandi I, Boðagrandi að Öldugranda, eftirstöðvar		?												Samgöngusáttmáli		Sfv		Róbert		OK						Róbert? kostnaður eftirstöðva

		Geirsgata, Kalkofnsvegur að Miðbakka		?												Samgöngusáttmáli		Sfv		Kristján		OK						Kristján? kostnaður eftirstöðva

		Bústaðavegur, Veðurstofuvegur að Litluhlíð		110

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Kostnaðaráætlun Eflu frá 31. janúar 2019												Samgöngusáttmáli		Sfv		KA		OK (ekki skipulag)						LOKIÐ

		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur (Rafstöðvarheimili að gömlu rafstöð)		30

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Áætlun Mannvits 7.nóv 2018										

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019		Samgöngusáttmáli		Sfv (Veitur)		?		OK						LOKIÐ

		Elliðaárdalur, Hamrastekkur að Höfðabakkabrú, norðan Stekkjarbakka								105

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019						Samgöngusáttmáli		Sabo		?		Skipulag í vinnslu						Frumdrög eru til. Kynna ráði í kjölfar skipulags og koma í verkhönnun, fresta ef rými er fyrir aðrar framkvæmdir í staðin

		Stekkjabakki, undirgöng								?						Samgöngusáttmáli		Sabo		KJE/ÁSK		OK						Fá Árna til þess að skoða.

		Fossvogur, göngu og hjólabrú við Kringlum.br.																										Ræða með Vegag

		Elliðaárdalur, meðfram Breiðholtsbraut



&D	&F




Pakki 2021

		Afrita rétt heiti úr 2020 flipa - þá uppfærast kostnaðartölur		Kynnt 16.des 2020

		Hjólreiðaáætlun

		Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2021		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		50		600		x

		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni		100				x

		Sörlaskjól / Faxaskjól		1		740		x

		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg		115		900

		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut		0				o

		Hæðargarður, stígur við hitaveitustokk		60		1000		o

		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)		105		570		o

		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		1		500		x

				432		4,310





		Samgöngusáttmáli

		Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2021		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		200		700		o

		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		190		1300		x

		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut		150		170		x

		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.		100		125		o

		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut		60		165		x

		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda		40		350		o

		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu		ERROR:#N/A		350		x

				ERROR:#N/A		3,160



		Annað

		Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2021		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Kjalarnes, Hringvegur 1		0		1500		x

		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)		0		200		x

		Svarthöfði, tenging við Stórhöfða		30		170		x

		Gufunes, tenging við Borgarveg.		40		450		x

		Hálsabraut		0		500		x

				70		2,820

		Annað

		Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2021		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Rofabær		0		?

				0		0





Pakki 2022

		Afrita rétt heiti úr 2020 flipa - þá uppfærast kostnaðartölur

		Hjólreiðaáætlun

		Ný verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning				 [m]

		Réttarholt.  -  Réttarholtsv. - Sogavegur 3m stígur		100		670

		Arnarnesvegur - stígtengingar við samgöngusáttmálastígana		50		?

		Sörlaskjól / Faxaskjól		120		740		x

		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut		100				o

		Krókháls / Dragháls		110		1300

		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)		105		570		o

		Verkefni komin af stað		 Eftirstöðvar  frá 2021

		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		25		600		x

		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni		25				x

				635		3,880



		Samgöngusáttmáli

		Ný verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Skógarhlíð		170		600

		Elliðaárdalur, Dimma, brú.		220		100

		Elliðaárdalur, Vatnsveitubrú - Breiðholtsbraut		200		1500

		Elliðaárdalur, Vatnsveitubrú - Breiðholtsbraut,  Brú við Grænugróf		220		60

		Arnarnesvegur / Breiðholtsbraut		354		2300

		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu		20		350

		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda				350		o

		Verkefni komin af stað		 Eftirstöðvar  frá 2021

		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		150		700		o

		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		90		1300		x

		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.		60		125		o

		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut		10		170		x

				1494		7,555



		Annað

		Verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Kjalarnes, Hringvegur 1		191		1500		x

		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)		150		200		x

		Hálsabraut		85		500

		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		50		500		x

		Gufunes, tenging við Borgarveg.		40		450		x

				516		3,150



		Borgargötuverkefni

		Verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning				 [m]

		Rofabær		430		400

				430		400

		Samkeppnir

		Verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning				 [m]

		Reykjavegur, undirgöng og tengistígar		5		300

		Elliðaárdalur, Brú  við stíflu 		10		200				KJE setur í gagng forskoðun m.t.t. stíflu eftir áramót

				15		500

		Stekkjarbakki norðan götu, 3m stígur 						Nýbyggingar

		Rauðavatn, 2.áfangi

		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut				165		x

		Reykjavegur, Undirgöng		150		100





yfirlit_nóv_2021 (2)

				Afrita rétt heiti úr 2020 flipa - þá uppfærast kostnaðartölur

																				Dags. 13.09.2021

				Hjólreiðaáætlun

		Fjárm.		Verkefni		Áætlun         2021-2022		Lengd 		Eftirstöðvar frá 2021		Forhönnun   Staða		Verkhönnun Staða		Framkvæmd Staða		Framkvæmdatími																				ATH				Tilboðsfj.

				Staðsetning		M.kr.		 [m]										2021		2022		2023

		Rvk		Hæðargarður, Álmgerði stígur við hitaveitustokk		100		1000		0		100%		100%		100%										Lokið		100%														80M

		Rvk		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut		60		165		0		100%		100%		100%		Nóv.								Í Gangi		??		Klárast 2022 ?

		Rvk		Svarthöfði, tenging við Stórhöfða		50		170		0		100%		100%		100%										Í Gangi		?														37M

		Vegag.		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut		150		170				100%		100%		95%		Nóv.								Hönnun lokið		0%		Klárast 2021

		Vegag.		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.		100		125		60		100%		100%		65%		Des.								Í Gangi		2%

		Rvk		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg		115		900		3		100%		100%		96%		Des.								Í Gangi		?		Klárast 2021												80M

		Rvk		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		50		600		0		100%		100%		80%		Nóv.								Í Gangi				Klárast haust 2021

		Vegag.		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		200		700		150		100%		100%		66%										Í Gangi		?		Klárast 2021 

		Rvk		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni		100		1		50		100%		100%		50%		Des.								Ekki farið af stað		0%		Hönnun í gangi, boðið út haust 2021												85M

		Vegag./Rvk		Kjalarnes, Hringvegur 1		120		1500				100%		100%		0%										Í hönnun		0%		Klárast 2021

		Rvk		Gufunes, tenging við Borgarveg.		40		450		55		100%		100%		0%										Útboði lokið		0%		Framkv. 2022												23M

		Vegag.		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		145		1300		90		100%		100%		33%										Ekki farið af stað		0%		Hönnun lokið												125M

		Rvk		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		50		500				100%		100%		0%																						Nýbyggingarhv.

		Rvk		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut		100		1				100%		80%		0%										Ekki farið af stað		0%		Framkv. 2022								Frestun á verkefni

		Rvk		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)		105		570				100%		50%		0%										Ekki farið af stað				Hönnun í gangi, boðið út haust 2021

		Rvk		Hálsabraut		85		500				100%		50%		0%										Ekki farið af stað				Framkv. 2022

		Vegag.		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda (göngustígur)		20		350				100%		50%		0%										Lokið		100%										Hjólastígur tilbúinn

		Vegag.		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu		20		350				100%		50%		0%										Ekki farið af stað		0%		Hönnun í gangi, boðið út 2022

		Rvk		Sörlaskjól / Faxaskjól		120		740				100%		0%		0%										Í hönnun		?		Framvk.2022								Deiliskipulagsferli

		Rvk		Rofabær (hluti) 		100		?				100%		0%		0%										Frestað		0%

		Rvk		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)		105		200				90%		0%		0%										Lokið ?

						1935		10292		408

				Framkvæmd lokið

				Útboði lokið

				Verkhönnun komin af stað 

				Verkhönnun ekki komin af stað / í undirbúningi - Útboð 2022?



				Næstu verkefni: 2022-2023+

				Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2022		Lengd 						For /verk hönnun Staða		Núv. staða framkv.		2021		2022		2023

		Rvk		Réttarholt, Réttarholtsvegur - Sogavegur		60						100%		0%		0%

		Rvk		Stekkjarbakki norðan götu, 3m stígur 		?						100%		0%		0%																						Nýbyggingahverfi.

		Vegag.		Dimma, Brú		220						100%		0%		0%

		Rvk		Arnarnesvegur/Breiðholtsbr. - stígtengingar við samgöngusáttmálastígana		35						100%		0%		0%																						(45M - okt-2021)

		Vegag.		Elliðaárdalur, við Breiðholtsbraut / Arnarnesveg		?						100%		0%		0%

		Vegag.		Skógarhlíð		100						90%		0%		0%

		??		Suðurlandsb. undirgöng undir Reykjaveg		150						90%		0%		0%

		Vegag.		Elliðaárdalur, Vatnsv.brú - Breiðholtsbraut		180						90%		0%		0%																						Brú 220Mkr

		Vegag.		Elliðaárdalur, Grænagróf, Brú		220						90%		0%		0%

				Krókháls / Dragháls		110						80%		0%		0%

				Sundlaugarvegur (borgargata)		300						40%		0%		0%

				Hofsvallagata (borgargata)		?						30%		0%		0%

				Nesvegur, Hofsvallagata - Seltjarnarnes		120						20%		0%		0%

				Vegmúli		?						20%		0%		0%																						Undirbúningur fyrir skipulag

		Rvk		Rauðavatn, 2.áfangi		?						10%		0%		0%

				Norðlingaholt, við Breiðholtsbraut (Elliðabraut)		?						5%		0%		0%																						Stígagerð

				Stekkjarbakki undirgöng og stígur að Elliðaám/Höfðabakkabrú		?						5%		0%		0%

				Reykjavegur, undirgöng (samkeppni)		?								0%		0%

				Höfðabakki, Brú við stíflu (samkeppni)		?								0%		0%





yfirlit_nóv_2021 (3)

				Afrita rétt heiti úr 2020 flipa - þá uppfærast kostnaðartölur

																				Dags. 13.09.2021

				Hjólreiðaáætlun

		Fjárm.		Verkefni		Áætlun         2021-2022		Lengd 		Eftirstöðvar frá 2021		Forhönnun   Staða		Verkhönnun Staða		Framkvæmd Staða		Framkvæmdatími																				ATH				Tilboðsfj.

				Staðsetning		M.kr.		 [m]										2021		2022		2023

		Rvk		Hæðargarður, Álmgerði stígur við hitaveitustokk		0		1000		0		100%		100%		100%										Lokið		100%														80M

		Rvk		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut		0		165		0		100%		100%		100%		Nóv.								Í Gangi		??		Klárast 2022 ?

		Rvk		Svarthöfði, tenging við Stórhöfða		0		170		0		100%		100%		100%										Í Gangi		?														37M

		Vegag.		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut		0		170		0		100%		100%		95%		Nóv.								Hönnun lokið		0%		Klárast 2021

		Vegag.		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.		0		125		60		100%		100%		65%		Des.								Í Gangi		2%

		Rvk		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg		0		900		3		100%		100%		96%		Des.								Í Gangi		?		Klárast 2021												80M

		Rvk		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		0		600		0		100%		100%		80%		Nóv.								Í Gangi				Klárast haust 2021

		Vegag.		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		0		700		150		100%		100%		66%										Í Gangi		?		Klárast 2021 

		Rvk		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni		0		1		50		100%		100%		50%		Des.								Ekki farið af stað		0%		Hönnun í gangi, boðið út haust 2021												85M

		Vegag./Rvk		Kjalarnes, Hringvegur 1		0		1500				100%		100%		0%										Í hönnun		0%		Klárast 2021

		Rvk		Gufunes, tenging við Borgarveg.		0		450		55		100%		100%		0%										Útboði lokið		0%		Framkv. 2022												23M

		Vegag.		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		0		1300		90		100%		100%		33%										Ekki farið af stað		0%		Hönnun lokið												125M

		Rvk		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		50		500				100%		100%		0%																						Nýbyggingarhv.

		Rvk		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut		100		1				100%		80%		0%										Ekki farið af stað		0%		Framkv. 2022								Frestun á verkefni

		Rvk		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)		105		570				100%		50%		0%										Ekki farið af stað				Hönnun í gangi, boðið út haust 2021

		Rvk		Hálsabraut		85		500				100%		50%		0%										Ekki farið af stað				Framkv. 2022

		Vegag.		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda (göngustígur)		20		350				100%		50%		0%										Lokið		100%										Hjólastígur tilbúinn

		Vegag.		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu		20		350				100%		50%		0%										Ekki farið af stað		0%		Hönnun í gangi, boðið út 2022

		Rvk		Sörlaskjól / Faxaskjól		120		740				100%		0%		0%										Í hönnun		?		Framvk.2022								Deiliskipulagsferli

		Rvk		Rofabær (hluti) 		100		?				100%		0%		0%										Frestað		0%

		Rvk		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)		105		200				90%		0%		0%										Lokið ?

						705		10292		408

				Framkvæmd lokið

				Útboði lokið

				Verkhönnun komin af stað 

				Verkhönnun ekki komin af stað / í undirbúningi - Útboð 2022?



				Næstu verkefni: 2022-2023+

				Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2022		Lengd 						For /verk hönnun Staða		Núv. staða framkv.		2021		2022		2023

		Rvk		Réttarholt, Réttarholtsvegur - Sogavegur		60						100%		0%		0%

		Rvk		Stekkjarbakki norðan götu, 3m stígur 		?						100%		0%		0%																						Nýbyggingahverfi.

		Vegag.		Dimma, Brú		220						100%		0%		0%

		Rvk		Arnarnesvegur/Breiðholtsbr. - stígtengingar við samgöngusáttmálastígana		35						100%		0%		0%																						(45M - okt-2021)

		Vegag.		Elliðaárdalur, við Breiðholtsbraut / Arnarnesveg		?						100%		0%		0%

		Vegag.		Skógarhlíð		100						90%		0%		0%

		??		Suðurlandsb. undirgöng undir Reykjaveg		150						90%		0%		0%

		Vegag.		Elliðaárdalur, Vatnsv.brú - Breiðholtsbraut		180						90%		0%		0%																						Brú 220Mkr

		Vegag.		Elliðaárdalur, Grænagróf, Brú		220						90%		0%		0%

				Krókháls / Dragháls		110						80%		0%		0%

				Sundlaugarvegur (borgargata)		300						40%		0%		0%

				Hofsvallagata (borgargata)		?						30%		0%		0%

				Nesvegur, Hofsvallagata - Seltjarnarnes		120						20%		0%		0%

				Vegmúli		?						20%		0%		0%																						Undirbúningur fyrir skipulag

		Rvk		Rauðavatn, 2.áfangi		?						10%		0%		0%

				Norðlingaholt, við Breiðholtsbraut (Elliðabraut)		?						5%		0%		0%																						Stígagerð

				Stekkjarbakki undirgöng og stígur að Elliðaám/Höfðabakkabrú		?						5%		0%		0%

				Reykjavegur, undirgöng (samkeppni)		?								0%		0%

				Höfðabakki, Brú við stíflu (samkeppni)		?								0%		0%






Samantekt

		Línumerki		Summa af 2020		Summa af 2021

		?		1		105

		Borgargata

		Hjólreiðaáætlun		166		583

		Samgöngusáttmáli		543		658

		Heildarsumma		710		1346





2020 

		Síðast breytt		10/7/21

		Samtals		610		1298		1113		1115		815		65

		Staðsetning		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Fjármögnun		Ábyrgð á verkefni		Verkefnastjóri		Skipulagssleg staða		Umferðaröryggisrýni		USK ráð		Athugasemd

		Háaleitisbraut, Miklabraut - Kringlumýrarbraut				1		1								Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		?						Koma af stað frumdrögum/valkostagreiningu sem við setjum svo hugsanlega í umferðaröryggismat. Skoða þar sem fyrirhuguð er endurnýjun gangstéttar 2022

		Nesvegur, Hofsvallagata að sveitafélagamörkum		1		1		1		200

kristinnje3569: kristinnje3569:
Gatan - Nesvegur						Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		?						Fyrstu hugmyndir tilbúnar. Rýna og skoða með deiliskipulag. Forgangsröðun borgargatna?

		Frakkstígur				1		1								Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		?						Hugsanlega tilbúið/Skoða að koma af stað frumdrögum/forhönnun. Samtal við Borgarlínu og skoða eldri gögn.

		Suðurlandsbraut, undirgöng undir Reykjaveg				1		1								Hjólreiðaáætlun		Sabo				??						Forhönnun/verkhönnun til. Samkeppni um útlit, lýsingu og attraktion/áningastaður

		Vegmúli, Suðurlandsbraut Háaleitisbraut		1		1		1								Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		Skipulag Múla í vinnslu						VSÓ komið með

		Elliðaárdalur, Vatnsveituvegur að Rofabæ, brú yfir Elliðaár við Stíflu				1		1		65

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019		615

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019				Samgöngusáttmáli		Sabo		?		Skipulag í vinnslu						Hugsanlega forhann brýr fyrst. Samkeppni? Frumdrög eru til. Kynna ráði í kjölfar skipulags og koma í verkhönnun. 

		Sörlaskjól / Faxaskjól		1		1		20

kristinnje3569: kristinnje3569:
Stígur með fram skjólunum
		100						Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		Deiliskipulag fer í gang í okt 21				16-Dec-20		Vantar líklega skipulag. Verkhönnun langt komin

		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu + göngustígur við Eiðsgranda		1		1

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Skot í loftið						

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019		20								Samgöngusáttmáli		Sabo		GLE		OK						Verkhönnun langt komin

		Hæðargarður, stígur við hitaveitustokk				99

kristinnje3569: kristinnje3569:
Verkís 2019:
áfangaskipting:

Álmgerði  =  58Mkr
Hæðargarður  =  78 Mkr
Réttarholtsv - Tunguvegur = 57 Mkr
Tunguvegur - Sogavegur = 42 Mkr
		37								Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		LOKIÐ

		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		1		1		50								Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Hönnun í gangi

		Arnarnesvegur - Stígtengingar (hluti RVK)						40								Hjólreiðaáætlun		Vegagerðin		KJE 		OK						Tengistígar inn á stofnstíg við Arnarnesveg og Dimmu

		Hálsabraut						70								Annað		Sab/Sfv		BRI/RG/KJE		OK				16-Dec-20		Forhönnun/Verkhönnun í gangi

		Rofabær						100								Borgargata		Sabo		BRI		OK				16-Dec-20		Forhönnun að klára

		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut						100								Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Hönnun í gangi

		Stekkjarbakki, Stekkjarbakki að Hamrastekk, norðan Stekkjarbakka						100

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019								Nýbyggingarhvefi		Sfv		Atli		OK		?				Framkvæmdir að fara af stað

		Skógarhlíð, Litlahlíð að Miklubraut				1		100								Samgöngusáttmáli		Sabo		KJE		OK						Lóðamál í skoðun hjá Orra Páli. Þarf að taka afstöðu til þess hvort það eigi að taka alla götuna í gegn. Þarf að fara í vettvangsferð með Sfv. Ath samhengi við hugmyndasamkeppni við Stokkenda. Hugsanlega hluti götunnar fyrst

		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)						105

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Mannvit. Janúar 2020								Sér fjárveiting		Sfv/Sabo		RG/KJE (KA)		OK				16-Dec-20		KJE - ýta af stað aftur. Við tökum hugsanlega til okkar að vinna fyrstu hugmyndir af brúm

		Kjalarnes, Hringvegur 1						120		200		200				Annað		Vegag.		Rúna/GLE		OK				16-Dec-20

		Krókháls/Dragháls, Höfðabakki að Suðurlandsvegi				1		120								Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		??						Skoða skipulag. Komið í gang

		Breiðholtsbraut, Dimma, Brú				1		125

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Efla sept 2018								Samgöngusáttmáli		Vegag./Sabo		KJE		OK						Fyrstu hugmyndir tilbúnar. Hugsanlega hluti af Arnarnesvegar framkvæmd.

		Einarsnes Bauganes að Skeljanesi		1		1		?								Hjólreiðaáætlun		Sabo		ABEL/KJE								Hluti Nýs Skerjafjörðs . Útboð á for/verkhönnun í undirbúningi

		Krókháls, Suðurlandsvegur að Vínlandsleið				1		?								Hjólreiðaáætlun		Sabo				??						Fyrsta hugmynd ÞÞ komin.  Búið að ræða óformlega við Veitur. Ræða þarf betur.

		Laugarvegur, Hlemmur - Katrínartún		1		1		?		?						Samgöngusáttmáli		Vegag.		?		OK						Hluti borgarlínuverkefnisins - staða óljós

		Eiðsgrandi - gatnamót og gönguþverun við JL-hús. Gangbrautarljós?				?		?										Sabo		KJE/BRI						Þarf samstarf við Vegagerðina. Til frumdrög frá Hnit. Skipulag?

		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		190

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Mannvit: maí 2020		200

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Mannvit: maí 2020

2020 ca.30M af 230.		xx								Samgöngusáttmáli		Sfv		KA		OK						Framkv. í gangi

		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		1		190

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019 (140)
að brú.

uppfæra kostnað VSÓ

(300m lengra) .   		xx								Samgöngusáttmáli		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Búið að bjóða út

		Norður Mjódd - tengja Elliðaárdal og Suður Mjódd, lega?				1										?		Sabo		KJE		??						Koma af stað frumdrögum/valkostagreiningu. Ræða við Skipulag um stöðu norður Mjódd og samhengi við Borgarlínu

		Suðurlandsvegur stígar vegna breikkunar														?		Sabo

		Gufunes, tenging við Borgarveg.				40										Annað		Sfv		KIG		OK		Er í skoðun		16-Dec-20		Hönnun að ljúka

		Svarthöfði, tenging við Stórhöfða				30										Annað		Sfv		BRI/RG		OK				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Hofsvallagata				1										Borgargata

		Sundlaugavegur														Borgargata		Sabo

		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg				115

kristinnje3569: kristinnje3569:
Hnit:
Má skipta verkinu upp ca 50/50
Fossvogur-Sléttuvegur
Sléttuvegur-Bústaðavegur										Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)				105

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Áætlun Mannvits 7.nóv 2018										Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Í Hönnun, á lokametrum.Toppstöðin í skoðun

		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni				100

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
24.11.2020 - Samtal við Auði Ólafs: 380m x 200 þúskr/m =76 millj. kr + álag og óvissa => 100 millj kr  (stígur að norðanverðu, bæði göngu og hjóla)										Hjólreiðaáætlun		Sfv		Atli		OK		Er í skoðun		16-Dec-20		Á leiðinn í framkvæmd

		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		?		50

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
34.11.2020 - Samtal við Auði Ólafs: 200m x 200 þús kr/m=40 millj. kr + álag og óvissa 50 millj. kr  (H-stígur báðum megin, ekki gangstéttar) 										Hjólreiðaáætlun		Sfv		AÓ		OK				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Selhryggur				1										Hjólreiðaáætlun		Sabo/Kópav		KJE		OK						Samtal við Kópavogsbæ hafið. Áhugi af beggja hálfu.

		Stekkjarbakki, Stekkjarbakki að Hamrastekk, sunnan Stekkjarbakka (3m göngustígur)												65

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019 (gangstígur svo blandaður stígur geti orðið hjólastígur)		Hjólreiðaáætlun		Sabo		?		??						KJE kanna skipulagslega stöðu BIE og Ævar

		Gufunes við Hamrahverfi (rauður áfangi)

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Malbika það sem búið er að jarðvegsskipta + jarðvegsskipta og malbika það sem vantar (næst Gufunesbænum) (BRAGI á 5millj) eða amk. jarðvegsskipta næst Gufunesbænum		96

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Skot út í loftið												Hjólreiðaáætlun		Sfv		?		ok

		Flókagata, Rauðarárstígur Langahlíð		65

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Áætlun frá Verkís 17.feb 2020										

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019 (gangstígur svo blandaður stígur geti orðið hjólastígur)		Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK (ekki skipulag)

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Samtal GLE við BAX ekki fara í skipulag

		Smátengingapakki (Hofteigur-Sóltúnsbrú, Miklabraut-Álftamýri, Stjörnugróf-Kópavogur, Gunnarsbraut-Stígur við Miklubraut, Rauðarárstígur-Miklabraut, Hádegismóar niðurtektir og tengingar við stíg, Víðidalur við Breiðholtsbraut,  Elliðaárdalur sjónlengdir/gróður, Sæbrauthlaðinn veggur laga, Eskihlíð við Konukot…)		1												Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Tenging að Laugardal tengingar að áfangastöðum														Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Vesturlandsvegur stígar vegna breikkunar														Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Barðastaðir og tengingar við golfvöll														Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Hörgsland, Fossvogur Bústaðavegur														Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut				150										Samgöngusáttmáli		Vegag./Sfv		Rúna/KA		OK (ekki skipulag)				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.				100

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Kostnaðaráætlun Eflu frá 31. janúar 2019																

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Samtal GLE við BAX ekki fara í skipulag		Samgöngusáttmáli		Sfv		Atli		OK				16-Dec-20		Í framkvæmd

		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut				60										Samgöngusáttmáli		Vegag./Sfv		Rúna/KA		OK				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda		110

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Verkís okt 2018		40

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
skot út í loftið nóv2020										Samgöngusáttmáli		Sfv		BB/GLE		Ok				16-Dec-20		LOKIÐ

		Elliðaárdalur, Vatnsveitubrú að Breiðholtsbraut, brú yfir Elliðaár (efsti hluti Víðidals)				1				550

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019						Samgöngusáttmáli		Sabo		?		Skipulag í vinnslu						Forhönnun í gangi. Fyrsta hugmynd að brú til

		Eiðsgrandi I, Boðagrandi að Öldugranda, eftirstöðvar		?												Samgöngusáttmáli		Sfv		Róbert		OK						Róbert? kostnaður eftirstöðva

		Geirsgata, Kalkofnsvegur að Miðbakka		?												Samgöngusáttmáli		Sfv		Kristján		OK						Kristján? kostnaður eftirstöðva

		Bústaðavegur, Veðurstofuvegur að Litluhlíð		110

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Kostnaðaráætlun Eflu frá 31. janúar 2019												Samgöngusáttmáli		Sfv		KA		OK (ekki skipulag)						LOKIÐ

		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur (Rafstöðvarheimili að gömlu rafstöð)		30

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Áætlun Mannvits 7.nóv 2018										

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019		Samgöngusáttmáli		Sfv (Veitur)		?		OK						LOKIÐ

		Elliðaárdalur, Hamrastekkur að Höfðabakkabrú, norðan Stekkjarbakka								105

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019						Samgöngusáttmáli		Sabo		?		Skipulag í vinnslu						Frumdrög eru til. Kynna ráði í kjölfar skipulags og koma í verkhönnun, fresta ef rými er fyrir aðrar framkvæmdir í staðin

		Stekkjabakki, undirgöng								?						Samgöngusáttmáli		Sabo		KJE/ÁSK		OK						Fá Árna til þess að skoða.

		Fossvogur, göngu og hjólabrú við Kringlum.br.																										Ræða með Vegag

		Elliðaárdalur, meðfram Breiðholtsbraut



&D	&F




Pakki 2021

		Afrita rétt heiti úr 2020 flipa - þá uppfærast kostnaðartölur		Kynnt 16.des 2020

		Hjólreiðaáætlun

		Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2021		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		50		600		x

		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni		100				x

		Sörlaskjól / Faxaskjól		1		740		x

		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg		115		900

		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut		0				o

		Hæðargarður, stígur við hitaveitustokk		60		1000		o

		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)		105		570		o

		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		1		500		x

				432		4,310





		Samgöngusáttmáli

		Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2021		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		200		700		o

		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		190		1300		x

		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut		150		170		x

		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.		100		125		o

		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut		60		165		x

		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda		40		350		o

		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu		ERROR:#N/A		350		x

				ERROR:#N/A		3,160



		Annað

		Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2021		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Kjalarnes, Hringvegur 1		0		1500		x

		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)		0		200		x

		Svarthöfði, tenging við Stórhöfða		30		170		x

		Gufunes, tenging við Borgarveg.		40		450		x

		Hálsabraut		0		500		x

				70		2,820

		Annað

		Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2021		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Rofabær		0		?

				0		0





Pakki 2022

		Afrita rétt heiti úr 2020 flipa - þá uppfærast kostnaðartölur

		Hjólreiðaáætlun

		Verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning				 [m]

		Réttarholt. 3m stígur		60		420

		Arnarnesvegur - stígtengingar við samgöngusáttmálastígana		50		?

		Sörlaskjól / Faxaskjól		120		740		x

		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut		100				o

		Krókháls / Dragháls		110		1300

		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)		105		570		o

		Verkefni komin af stað		 Eftirstöðvar  frá 2021

		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		25		600		x

		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni		25				x

		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg		10		900

				605		4,530



		Samgöngusáttmáli *

		Ný verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Skógarhlíð		190		600

		Elliðaárdalur, Dimma, brú.		220		100

		Elliðaárdalur, Vatnsveitubrú - Breiðholtsbraut		200		1500

		Elliðaárdalur, Vatnsveitubrú - Breiðholtsbraut,  Brú við Grænugróf		220		60

		Arnarnesvegur / Breiðholtsbraut		354		2300

		Ánanaust, Hringbraut að Mýrargötu		20		350

		Verkefni komin af stað		 Eftirstöðvar  frá 2021

		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		150		700		o

		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		90		1300		x

		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.		60		125		o

				1504		7,035



		Annað

		Verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Kjalarnes, Hringvegur 1		191		1500		x

		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)		150		200		x

		Hálsabraut		85		500

		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		50		500		x

		Gufunes, tenging við Borgarveg.		40		450		x

				516		3,150



		Borgargötuverkefni

		Verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning				 [m]

		Rofabær		430		400

				430		400

		Samkeppnir

		Verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning				 [m]

		Reykjavegur, undirgöng og tengistígar		5		300

		Elliðaárdalur, Brú  við stíflu 		10		200				KJE setur í gagng forskoðun m.t.t. stíflu eftir áramót

				15		500

		Stekkjarbakki norðan götu, 3m stígur 						Nýbyggingar

		Rauðavatn, 2.áfangi

		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut				165		x

		Reykjavegur, Undirgöng		150		100





yfirlit_nóv_2021 (2)

				Afrita rétt heiti úr 2020 flipa - þá uppfærast kostnaðartölur

																				Dags. 13.09.2021

				Hjólreiðaáætlun

		Fjárm.		Verkefni		Áætlun         2021-2022		Lengd 		Eftirstöðvar frá 2021		Forhönnun   Staða		Verkhönnun Staða		Framkvæmd Staða		Framkvæmdatími																				ATH				Tilboðsfj.

				Staðsetning		M.kr.		 [m]										2021		2022		2023

		Rvk		Hæðargarður, Álmgerði stígur við hitaveitustokk		100		1000		0		100%		100%		100%										Lokið		100%														80M

		Rvk		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut		60		165		0		100%		100%		100%		Nóv.								Í Gangi		??		Klárast 2022 ?

		Rvk		Svarthöfði, tenging við Stórhöfða		50		170		0		100%		100%		100%										Í Gangi		?														37M

		Vegag.		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut		150		170				100%		100%		95%		Nóv.								Hönnun lokið		0%		Klárast 2021

		Vegag.		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.		100		125		60		100%		100%		65%		Des.								Í Gangi		2%

		Rvk		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg		115		900		3		100%		100%		96%		Des.								Í Gangi		?		Klárast 2021												80M

		Rvk		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		50		600		0		100%		100%		80%		Nóv.								Í Gangi				Klárast haust 2021

		Vegag.		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		200		700		150		100%		100%		66%										Í Gangi		?		Klárast 2021 

		Rvk		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni		100		1		50		100%		100%		50%		Des.								Ekki farið af stað		0%		Hönnun í gangi, boðið út haust 2021												85M

		Vegag./Rvk		Kjalarnes, Hringvegur 1		120		1500				100%		100%		0%										Í hönnun		0%		Klárast 2021

		Rvk		Gufunes, tenging við Borgarveg.		40		450		55		100%		100%		0%										Útboði lokið		0%		Framkv. 2022												23M

		Vegag.		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		145		1300		90		100%		100%		33%										Ekki farið af stað		0%		Hönnun lokið												125M

		Rvk		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		50		500				100%		100%		0%																						Nýbyggingarhv.

		Rvk		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut		100		1				100%		80%		0%										Ekki farið af stað		0%		Framkv. 2022								Frestun á verkefni

		Rvk		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)		105		570				100%		50%		0%										Ekki farið af stað				Hönnun í gangi, boðið út haust 2021

		Rvk		Hálsabraut		85		500				100%		50%		0%										Ekki farið af stað				Framkv. 2022

		Vegag.		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda (göngustígur)		20		350				100%		50%		0%										Lokið		100%										Hjólastígur tilbúinn

		Vegag.		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu		20		350				100%		50%		0%										Ekki farið af stað		0%		Hönnun í gangi, boðið út 2022

		Rvk		Sörlaskjól / Faxaskjól		120		740				100%		0%		0%										Í hönnun		?		Framvk.2022								Deiliskipulagsferli

		Rvk		Rofabær (hluti) 		100		?				100%		0%		0%										Frestað		0%

		Rvk		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)		105		200				90%		0%		0%										Lokið ?

						1935		10292		408

				Framkvæmd lokið

				Útboði lokið

				Verkhönnun komin af stað 

				Verkhönnun ekki komin af stað / í undirbúningi - Útboð 2022?



				Næstu verkefni: 2022-2023+

				Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2022		Lengd 						For /verk hönnun Staða		Núv. staða framkv.		2021		2022		2023

		Rvk		Réttarholt, Réttarholtsvegur - Sogavegur		60						100%		0%		0%

		Rvk		Stekkjarbakki norðan götu, 3m stígur 		?						100%		0%		0%																						Nýbyggingahverfi.

		Vegag.		Dimma, Brú		220						100%		0%		0%

		Rvk		Arnarnesvegur/Breiðholtsbr. - stígtengingar við samgöngusáttmálastígana		35						100%		0%		0%																						(45M - okt-2021)

		Vegag.		Elliðaárdalur, við Breiðholtsbraut / Arnarnesveg		?						100%		0%		0%

		Vegag.		Skógarhlíð		100						90%		0%		0%

		??		Suðurlandsb. undirgöng undir Reykjaveg		150						90%		0%		0%

		Vegag.		Elliðaárdalur, Vatnsv.brú - Breiðholtsbraut		180						90%		0%		0%																						Brú 220Mkr

		Vegag.		Elliðaárdalur, Grænagróf, Brú		220						90%		0%		0%

				Krókháls / Dragháls		110						80%		0%		0%

				Sundlaugarvegur (borgargata)		300						40%		0%		0%

				Hofsvallagata (borgargata)		?						30%		0%		0%

				Nesvegur, Hofsvallagata - Seltjarnarnes		120						20%		0%		0%

				Vegmúli		?						20%		0%		0%																						Undirbúningur fyrir skipulag

		Rvk		Rauðavatn, 2.áfangi		?						10%		0%		0%

				Norðlingaholt, við Breiðholtsbraut (Elliðabraut)		?						5%		0%		0%																						Stígagerð

				Stekkjarbakki undirgöng og stígur að Elliðaám/Höfðabakkabrú		?						5%		0%		0%

				Reykjavegur, undirgöng (samkeppni)		?								0%		0%

				Höfðabakki, Brú við stíflu (samkeppni)		?								0%		0%





yfirlit_nóv_2021 (3)

				Afrita rétt heiti úr 2020 flipa - þá uppfærast kostnaðartölur

																				Dags. 13.09.2021

				Hjólreiðaáætlun

		Fjárm.		Verkefni		Áætlun         2021-2022		Lengd 		Eftirstöðvar frá 2021		Forhönnun   Staða		Verkhönnun Staða		Framkvæmd Staða		Framkvæmdatími																				ATH				Tilboðsfj.

				Staðsetning		M.kr.		 [m]										2021		2022		2023

		Rvk		Hæðargarður, Álmgerði stígur við hitaveitustokk		0		1000		0		100%		100%		100%										Lokið		100%														80M

		Rvk		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut		0		165		0		100%		100%		100%		Nóv.								Í Gangi		??		Klárast 2022 ?

		Rvk		Svarthöfði, tenging við Stórhöfða		0		170		0		100%		100%		100%										Í Gangi		?														37M

		Vegag.		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut		0		170		0		100%		100%		95%		Nóv.								Hönnun lokið		0%		Klárast 2021

		Vegag.		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.		0		125		60		100%		100%		65%		Des.								Í Gangi		2%

		Rvk		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg		0		900		3		100%		100%		96%		Des.								Í Gangi		?		Klárast 2021												80M

		Rvk		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		0		600		0		100%		100%		80%		Nóv.								Í Gangi				Klárast haust 2021

		Vegag.		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		0		700		150		100%		100%		66%										Í Gangi		?		Klárast 2021 

		Rvk		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni		0		1		50		100%		100%		50%		Des.								Ekki farið af stað		0%		Hönnun í gangi, boðið út haust 2021												85M

		Vegag./Rvk		Kjalarnes, Hringvegur 1		0		1500				100%		100%		0%										Í hönnun		0%		Klárast 2021

		Rvk		Gufunes, tenging við Borgarveg.		0		450		55		100%		100%		0%										Útboði lokið		0%		Framkv. 2022												23M

		Vegag.		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		0		1300		90		100%		100%		33%										Ekki farið af stað		0%		Hönnun lokið												125M

		Rvk		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		50		500				100%		100%		0%																						Nýbyggingarhv.

		Rvk		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut		100		1				100%		80%		0%										Ekki farið af stað		0%		Framkv. 2022								Frestun á verkefni

		Rvk		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)		105		570				100%		50%		0%										Ekki farið af stað				Hönnun í gangi, boðið út haust 2021

		Rvk		Hálsabraut		85		500				100%		50%		0%										Ekki farið af stað				Framkv. 2022

		Vegag.		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda (göngustígur)		20		350				100%		50%		0%										Lokið		100%										Hjólastígur tilbúinn

		Vegag.		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu		20		350				100%		50%		0%										Ekki farið af stað		0%		Hönnun í gangi, boðið út 2022

		Rvk		Sörlaskjól / Faxaskjól		120		740				100%		0%		0%										Í hönnun		?		Framvk.2022								Deiliskipulagsferli

		Rvk		Rofabær (hluti) 		100		?				100%		0%		0%										Frestað		0%

		Rvk		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)		105		200				90%		0%		0%										Lokið ?

						705		10292		408

				Framkvæmd lokið

				Útboði lokið

				Verkhönnun komin af stað 

				Verkhönnun ekki komin af stað / í undirbúningi - Útboð 2022?



				Næstu verkefni: 2022-2023+

				Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2022		Lengd 						For /verk hönnun Staða		Núv. staða framkv.		2021		2022		2023

		Rvk		Réttarholt, Réttarholtsvegur - Sogavegur		60						100%		0%		0%

		Rvk		Stekkjarbakki norðan götu, 3m stígur 		?						100%		0%		0%																						Nýbyggingahverfi.

		Vegag.		Dimma, Brú		220						100%		0%		0%

		Rvk		Arnarnesvegur/Breiðholtsbr. - stígtengingar við samgöngusáttmálastígana		35						100%		0%		0%																						(45M - okt-2021)

		Vegag.		Elliðaárdalur, við Breiðholtsbraut / Arnarnesveg		?						100%		0%		0%

		Vegag.		Skógarhlíð		100						90%		0%		0%

		??		Suðurlandsb. undirgöng undir Reykjaveg		150						90%		0%		0%

		Vegag.		Elliðaárdalur, Vatnsv.brú - Breiðholtsbraut		180						90%		0%		0%																						Brú 220Mkr

		Vegag.		Elliðaárdalur, Grænagróf, Brú		220						90%		0%		0%

				Krókháls / Dragháls		110						80%		0%		0%

				Sundlaugarvegur (borgargata)		300						40%		0%		0%

				Hofsvallagata (borgargata)		?						30%		0%		0%

				Nesvegur, Hofsvallagata - Seltjarnarnes		120						20%		0%		0%

				Vegmúli		?						20%		0%		0%																						Undirbúningur fyrir skipulag

		Rvk		Rauðavatn, 2.áfangi		?						10%		0%		0%

				Norðlingaholt, við Breiðholtsbraut (Elliðabraut)		?						5%		0%		0%																						Stígagerð

				Stekkjarbakki undirgöng og stígur að Elliðaám/Höfðabakkabrú		?						5%		0%		0%

				Reykjavegur, undirgöng (samkeppni)		?								0%		0%

				Höfðabakki, Brú við stíflu (samkeppni)		?								0%		0%






Samantekt

		Línumerki		Summa af 2020		Summa af 2021

		?		1		105

		Borgargata

		Hjólreiðaáætlun		166		583

		Samgöngusáttmáli		543		658

		Heildarsumma		710		1346





2020 

		Síðast breytt		10/7/21

		Samtals		610		1298		1113		1115		815		65

		Staðsetning		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Fjármögnun		Ábyrgð á verkefni		Verkefnastjóri		Skipulagssleg staða		Umferðaröryggisrýni		USK ráð		Athugasemd

		Háaleitisbraut, Miklabraut - Kringlumýrarbraut				1		1								Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		?						Koma af stað frumdrögum/valkostagreiningu sem við setjum svo hugsanlega í umferðaröryggismat. Skoða þar sem fyrirhuguð er endurnýjun gangstéttar 2022

		Nesvegur, Hofsvallagata að sveitafélagamörkum		1		1		1		200

kristinnje3569: kristinnje3569:
Gatan - Nesvegur						Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		?						Fyrstu hugmyndir tilbúnar. Rýna og skoða með deiliskipulag. Forgangsröðun borgargatna?

		Frakkstígur				1		1								Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		?						Hugsanlega tilbúið/Skoða að koma af stað frumdrögum/forhönnun. Samtal við Borgarlínu og skoða eldri gögn.

		Suðurlandsbraut, undirgöng undir Reykjaveg				1		1								Hjólreiðaáætlun		Sabo				??						Forhönnun/verkhönnun til. Samkeppni um útlit, lýsingu og attraktion/áningastaður

		Vegmúli, Suðurlandsbraut Háaleitisbraut		1		1		1								Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		Skipulag Múla í vinnslu						VSÓ komið með

		Elliðaárdalur, Vatnsveituvegur að Rofabæ, brú yfir Elliðaár við Stíflu				1		1		65

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019		615

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019				Samgöngusáttmáli		Sabo		?		Skipulag í vinnslu						Hugsanlega forhann brýr fyrst. Samkeppni? Frumdrög eru til. Kynna ráði í kjölfar skipulags og koma í verkhönnun. 

		Sörlaskjól / Faxaskjól		1		1		20

kristinnje3569: kristinnje3569:
Stígur með fram skjólunum
		100						Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		Deiliskipulag fer í gang í okt 21				16-Dec-20		Vantar líklega skipulag. Verkhönnun langt komin

		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu + göngustígur við Eiðsgranda		1		1

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Skot í loftið						

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019		20								Samgöngusáttmáli		Sabo		GLE		OK						Verkhönnun langt komin

		Hæðargarður, stígur við hitaveitustokk				99

kristinnje3569: kristinnje3569:
Verkís 2019:
áfangaskipting:

Álmgerði  =  58Mkr
Hæðargarður  =  78 Mkr
Réttarholtsv - Tunguvegur = 57 Mkr
Tunguvegur - Sogavegur = 42 Mkr
		37								Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		LOKIÐ

		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		1		1		50								Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Hönnun í gangi

		Arnarnesvegur - Stígtengingar (hluti RVK)						40								Hjólreiðaáætlun		Vegagerðin		KJE 		OK						Tengistígar inn á stofnstíg við Arnarnesveg og Dimmu

		Hálsabraut						70								Annað		Sab/Sfv		BRI/RG/KJE		OK				16-Dec-20		Forhönnun/Verkhönnun í gangi

		Rofabær						100								Borgargata		Sabo		BRI		OK				16-Dec-20		Forhönnun að klára

		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut						100								Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Hönnun í gangi

		Stekkjarbakki, Stekkjarbakki að Hamrastekk, norðan Stekkjarbakka						100

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019								Nýbyggingarhvefi		Sfv		Atli		OK		?				Framkvæmdir að fara af stað

		Skógarhlíð, Litlahlíð að Miklubraut				1		100								Samgöngusáttmáli		Sabo		KJE		OK						Lóðamál í skoðun hjá Orra Páli. Þarf að taka afstöðu til þess hvort það eigi að taka alla götuna í gegn. Þarf að fara í vettvangsferð með Sfv. Ath samhengi við hugmyndasamkeppni við Stokkenda. Hugsanlega hluti götunnar fyrst

		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)						105

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Mannvit. Janúar 2020								Sér fjárveiting		Sfv/Sabo		RG/KJE (KA)		OK				16-Dec-20		KJE - ýta af stað aftur. Við tökum hugsanlega til okkar að vinna fyrstu hugmyndir af brúm

		Kjalarnes, Hringvegur 1						120		200		200				Annað		Vegag.		Rúna/GLE		OK				16-Dec-20

		Krókháls/Dragháls, Höfðabakki að Suðurlandsvegi				1		120								Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		??						Skoða skipulag. Komið í gang

		Breiðholtsbraut, Dimma, Brú				1		125

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Efla sept 2018								Samgöngusáttmáli		Vegag./Sabo		KJE		OK						Fyrstu hugmyndir tilbúnar. Hugsanlega hluti af Arnarnesvegar framkvæmd.

		Einarsnes Bauganes að Skeljanesi		1		1		?								Hjólreiðaáætlun		Sabo		ABEL/KJE								Hluti Nýs Skerjafjörðs . Útboð á for/verkhönnun í undirbúningi

		Krókháls, Suðurlandsvegur að Vínlandsleið				1		?								Hjólreiðaáætlun		Sabo				??						Fyrsta hugmynd ÞÞ komin.  Búið að ræða óformlega við Veitur. Ræða þarf betur.

		Laugarvegur, Hlemmur - Katrínartún		1		1		?		?						Samgöngusáttmáli		Vegag.		?		OK						Hluti borgarlínuverkefnisins - staða óljós

		Eiðsgrandi - gatnamót og gönguþverun við JL-hús. Gangbrautarljós?				?		?										Sabo		KJE/BRI						Þarf samstarf við Vegagerðina. Til frumdrög frá Hnit. Skipulag?

		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		190

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Mannvit: maí 2020		200

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Mannvit: maí 2020

2020 ca.30M af 230.		xx								Samgöngusáttmáli		Sfv		KA		OK						Framkv. í gangi

		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		1		190

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019 (140)
að brú.

uppfæra kostnað VSÓ

(300m lengra) .   		xx								Samgöngusáttmáli		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Búið að bjóða út

		Norður Mjódd - tengja Elliðaárdal og Suður Mjódd, lega?				1										?		Sabo		KJE		??						Koma af stað frumdrögum/valkostagreiningu. Ræða við Skipulag um stöðu norður Mjódd og samhengi við Borgarlínu

		Suðurlandsvegur stígar vegna breikkunar														?		Sabo

		Gufunes, tenging við Borgarveg.				40										Annað		Sfv		KIG		OK		Er í skoðun		16-Dec-20		Hönnun að ljúka

		Svarthöfði, tenging við Stórhöfða				30										Annað		Sfv		BRI/RG		OK				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Hofsvallagata				1										Borgargata

		Sundlaugavegur														Borgargata		Sabo

		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg				115

kristinnje3569: kristinnje3569:
Hnit:
Má skipta verkinu upp ca 50/50
Fossvogur-Sléttuvegur
Sléttuvegur-Bústaðavegur										Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)				105

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Áætlun Mannvits 7.nóv 2018										Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Í Hönnun, á lokametrum.Toppstöðin í skoðun

		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni				100

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
24.11.2020 - Samtal við Auði Ólafs: 380m x 200 þúskr/m =76 millj. kr + álag og óvissa => 100 millj kr  (stígur að norðanverðu, bæði göngu og hjóla)										Hjólreiðaáætlun		Sfv		Atli		OK		Er í skoðun		16-Dec-20		Á leiðinn í framkvæmd

		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		?		50

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
34.11.2020 - Samtal við Auði Ólafs: 200m x 200 þús kr/m=40 millj. kr + álag og óvissa 50 millj. kr  (H-stígur báðum megin, ekki gangstéttar) 										Hjólreiðaáætlun		Sfv		AÓ		OK				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Selhryggur				1										Hjólreiðaáætlun		Sabo/Kópav		KJE		OK						Samtal við Kópavogsbæ hafið. Áhugi af beggja hálfu.

		Stekkjarbakki, Stekkjarbakki að Hamrastekk, sunnan Stekkjarbakka (3m göngustígur)												65

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019 (gangstígur svo blandaður stígur geti orðið hjólastígur)		Hjólreiðaáætlun		Sabo		?		??						KJE kanna skipulagslega stöðu BIE og Ævar

		Gufunes við Hamrahverfi (rauður áfangi)

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Malbika það sem búið er að jarðvegsskipta + jarðvegsskipta og malbika það sem vantar (næst Gufunesbænum) (BRAGI á 5millj) eða amk. jarðvegsskipta næst Gufunesbænum		96

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Skot út í loftið												Hjólreiðaáætlun		Sfv		?		ok

		Flókagata, Rauðarárstígur Langahlíð		65

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Áætlun frá Verkís 17.feb 2020										

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019 (gangstígur svo blandaður stígur geti orðið hjólastígur)		Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK (ekki skipulag)

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Samtal GLE við BAX ekki fara í skipulag

		Smátengingapakki (Hofteigur-Sóltúnsbrú, Miklabraut-Álftamýri, Stjörnugróf-Kópavogur, Gunnarsbraut-Stígur við Miklubraut, Rauðarárstígur-Miklabraut, Hádegismóar niðurtektir og tengingar við stíg, Víðidalur við Breiðholtsbraut,  Elliðaárdalur sjónlengdir/gróður, Sæbrauthlaðinn veggur laga, Eskihlíð við Konukot…)		1												Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Tenging að Laugardal tengingar að áfangastöðum														Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Vesturlandsvegur stígar vegna breikkunar														Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Barðastaðir og tengingar við golfvöll														Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Hörgsland, Fossvogur Bústaðavegur														Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut				150										Samgöngusáttmáli		Vegag./Sfv		Rúna/KA		OK (ekki skipulag)				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.				100

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Kostnaðaráætlun Eflu frá 31. janúar 2019																

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Samtal GLE við BAX ekki fara í skipulag		Samgöngusáttmáli		Sfv		Atli		OK				16-Dec-20		Í framkvæmd

		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut				60										Samgöngusáttmáli		Vegag./Sfv		Rúna/KA		OK				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda		110

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Verkís okt 2018		40

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
skot út í loftið nóv2020										Samgöngusáttmáli		Sfv		BB/GLE		Ok				16-Dec-20		LOKIÐ

		Elliðaárdalur, Vatnsveitubrú að Breiðholtsbraut, brú yfir Elliðaár (efsti hluti Víðidals)				1				550

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019						Samgöngusáttmáli		Sabo		?		Skipulag í vinnslu						Forhönnun í gangi. Fyrsta hugmynd að brú til

		Eiðsgrandi I, Boðagrandi að Öldugranda, eftirstöðvar		?												Samgöngusáttmáli		Sfv		Róbert		OK						Róbert? kostnaður eftirstöðva

		Geirsgata, Kalkofnsvegur að Miðbakka		?												Samgöngusáttmáli		Sfv		Kristján		OK						Kristján? kostnaður eftirstöðva

		Bústaðavegur, Veðurstofuvegur að Litluhlíð		110

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Kostnaðaráætlun Eflu frá 31. janúar 2019												Samgöngusáttmáli		Sfv		KA		OK (ekki skipulag)						LOKIÐ

		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur (Rafstöðvarheimili að gömlu rafstöð)		30

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Áætlun Mannvits 7.nóv 2018										

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019		Samgöngusáttmáli		Sfv (Veitur)		?		OK						LOKIÐ

		Elliðaárdalur, Hamrastekkur að Höfðabakkabrú, norðan Stekkjarbakka								105

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019						Samgöngusáttmáli		Sabo		?		Skipulag í vinnslu						Frumdrög eru til. Kynna ráði í kjölfar skipulags og koma í verkhönnun, fresta ef rými er fyrir aðrar framkvæmdir í staðin

		Stekkjabakki, undirgöng								?						Samgöngusáttmáli		Sabo		KJE/ÁSK		OK						Fá Árna til þess að skoða.

		Fossvogur, göngu og hjólabrú við Kringlum.br.																										Ræða með Vegag

		Elliðaárdalur, meðfram Breiðholtsbraut



&D	&F




Pakki 2021

		Afrita rétt heiti úr 2020 flipa - þá uppfærast kostnaðartölur		Kynnt 16.des 2020

		Hjólreiðaáætlun

		Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2021		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		50		600		x

		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni		100				x

		Sörlaskjól / Faxaskjól		1		740		x

		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg		115		900

		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut		0				o

		Hæðargarður, stígur við hitaveitustokk		60		1000		o

		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)		105		570		o

		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		1		500		x

				432		4,310





		Samgöngusáttmáli

		Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2021		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		200		700		o

		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		190		1300		x

		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut		150		170		x

		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.		100		125		o

		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut		60		165		x

		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda		40		350		o

		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu		ERROR:#N/A		350		x

				ERROR:#N/A		3,160



		Annað

		Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2021		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Kjalarnes, Hringvegur 1		0		1500		x

		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)		0		200		x

		Svarthöfði, tenging við Stórhöfða		30		170		x

		Gufunes, tenging við Borgarveg.		40		450		x

		Hálsabraut		0		500		x

				70		2,820

		Annað

		Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2021		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Rofabær		0		?

				0		0





Pakki 2022

		Afrita rétt heiti úr 2020 flipa - þá uppfærast kostnaðartölur

		Hjólreiðaáætlun

		Verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning				 [m]

		Réttarholt. 3m stígur		60		420

		Arnarnesvegur - stígtengingar við samgöngusáttmálastígana		50		?

		Sörlaskjól / Faxaskjól		120		740		x

		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut		100				o

		Krókháls / Dragháls		110		1300

		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)		105		570		o

		Verkefni komin af stað		 Eftirstöðvar  frá 2021

		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		25		600		x

		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni		25				x

		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg		10		900

				605		4,530



		Samgöngusáttmáli

		Ný verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Skógarhlíð		170		600

		Elliðaárdalur, Dimma, brú.		220		100

		Elliðaárdalur, Vatnsveitubrú - Breiðholtsbraut		200		1500

		Elliðaárdalur, Vatnsveitubrú - Breiðholtsbraut,  Brú við Grænugróf		220		60

		Arnarnesvegur / Breiðholtsbraut		354		2300

		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu		20		350

		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda				350		o

		Verkefni komin af stað		 Eftirstöðvar  frá 2021

		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		150		700		o

		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		90		1300		x

		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.		60		125		o

		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut		10		170		x

				1494		7,555



		Annað

		Verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Kjalarnes, Hringvegur 1		191		1500		x

		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)		150		200		x

		Hálsabraut		85		500

		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		50		500		x

		Gufunes, tenging við Borgarveg.		40		450		x

				516		3,150



		Borgargötuverkefni

		Verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning				 [m]

		Rofabær		430		400

				430		400

		Samkeppnir

		Verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning				 [m]

		Reykjavegur, undirgöng og tengistígar		5		300

		Elliðaárdalur, Brú  við stíflu 		10		200				KJE setur í gagng forskoðun m.t.t. stíflu eftir áramót

				15		500

		Stekkjarbakki norðan götu, 3m stígur 						Nýbyggingar

		Rauðavatn, 2.áfangi

		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut				165		x

		Reykjavegur, Undirgöng		150		100





yfirlit_nóv_2021 (2)

				Afrita rétt heiti úr 2020 flipa - þá uppfærast kostnaðartölur

																				Dags. 13.09.2021

				Hjólreiðaáætlun

		Fjárm.		Verkefni		Áætlun         2021-2022		Lengd 		Eftirstöðvar frá 2021		Forhönnun   Staða		Verkhönnun Staða		Framkvæmd Staða		Framkvæmdatími																				ATH				Tilboðsfj.

				Staðsetning		M.kr.		 [m]										2021		2022		2023

		Rvk		Hæðargarður, Álmgerði stígur við hitaveitustokk		100		1000		0		100%		100%		100%										Lokið		100%														80M

		Rvk		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut		60		165		0		100%		100%		100%		Nóv.								Í Gangi		??		Klárast 2022 ?

		Rvk		Svarthöfði, tenging við Stórhöfða		50		170		0		100%		100%		100%										Í Gangi		?														37M

		Vegag.		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut		150		170				100%		100%		95%		Nóv.								Hönnun lokið		0%		Klárast 2021

		Vegag.		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.		100		125		60		100%		100%		65%		Des.								Í Gangi		2%

		Rvk		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg		115		900		3		100%		100%		96%		Des.								Í Gangi		?		Klárast 2021												80M

		Rvk		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		50		600		0		100%		100%		80%		Nóv.								Í Gangi				Klárast haust 2021

		Vegag.		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		200		700		150		100%		100%		66%										Í Gangi		?		Klárast 2021 

		Rvk		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni		100		1		50		100%		100%		50%		Des.								Ekki farið af stað		0%		Hönnun í gangi, boðið út haust 2021												85M

		Vegag./Rvk		Kjalarnes, Hringvegur 1		120		1500				100%		100%		0%										Í hönnun		0%		Klárast 2021

		Rvk		Gufunes, tenging við Borgarveg.		40		450		55		100%		100%		0%										Útboði lokið		0%		Framkv. 2022												23M

		Vegag.		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		145		1300		90		100%		100%		33%										Ekki farið af stað		0%		Hönnun lokið												125M

		Rvk		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		50		500				100%		100%		0%																						Nýbyggingarhv.

		Rvk		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut		100		1				100%		80%		0%										Ekki farið af stað		0%		Framkv. 2022								Frestun á verkefni

		Rvk		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)		105		570				100%		50%		0%										Ekki farið af stað				Hönnun í gangi, boðið út haust 2021

		Rvk		Hálsabraut		85		500				100%		50%		0%										Ekki farið af stað				Framkv. 2022

		Vegag.		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda (göngustígur)		20		350				100%		50%		0%										Lokið		100%										Hjólastígur tilbúinn

		Vegag.		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu		20		350				100%		50%		0%										Ekki farið af stað		0%		Hönnun í gangi, boðið út 2022

		Rvk		Sörlaskjól / Faxaskjól		120		740				100%		0%		0%										Í hönnun		?		Framvk.2022								Deiliskipulagsferli

		Rvk		Rofabær (hluti) 		100		?				100%		0%		0%										Frestað		0%

		Rvk		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)		105		200				90%		0%		0%										Lokið ?

						1935		10292		408

				Framkvæmd lokið

				Útboði lokið

				Verkhönnun komin af stað 

				Verkhönnun ekki komin af stað / í undirbúningi - Útboð 2022?



				Næstu verkefni: 2022-2023+

				Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2022		Lengd 						For /verk hönnun Staða		Núv. staða framkv.		2021		2022		2023

		Rvk		Réttarholt, Réttarholtsvegur - Sogavegur		60						100%		0%		0%

		Rvk		Stekkjarbakki norðan götu, 3m stígur 		?						100%		0%		0%																						Nýbyggingahverfi.

		Vegag.		Dimma, Brú		220						100%		0%		0%

		Rvk		Arnarnesvegur/Breiðholtsbr. - stígtengingar við samgöngusáttmálastígana		35						100%		0%		0%																						(45M - okt-2021)

		Vegag.		Elliðaárdalur, við Breiðholtsbraut / Arnarnesveg		?						100%		0%		0%

		Vegag.		Skógarhlíð		100						90%		0%		0%

		??		Suðurlandsb. undirgöng undir Reykjaveg		150						90%		0%		0%

		Vegag.		Elliðaárdalur, Vatnsv.brú - Breiðholtsbraut		180						90%		0%		0%																						Brú 220Mkr

		Vegag.		Elliðaárdalur, Grænagróf, Brú		220						90%		0%		0%

				Krókháls / Dragháls		110						80%		0%		0%

				Sundlaugarvegur (borgargata)		300						40%		0%		0%

				Hofsvallagata (borgargata)		?						30%		0%		0%

				Nesvegur, Hofsvallagata - Seltjarnarnes		120						20%		0%		0%

				Vegmúli		?						20%		0%		0%																						Undirbúningur fyrir skipulag

		Rvk		Rauðavatn, 2.áfangi		?						10%		0%		0%

				Norðlingaholt, við Breiðholtsbraut (Elliðabraut)		?						5%		0%		0%																						Stígagerð

				Stekkjarbakki undirgöng og stígur að Elliðaám/Höfðabakkabrú		?						5%		0%		0%

				Reykjavegur, undirgöng (samkeppni)		?								0%		0%

				Höfðabakki, Brú við stíflu (samkeppni)		?								0%		0%





yfirlit_nóv_2021 (3)

				Afrita rétt heiti úr 2020 flipa - þá uppfærast kostnaðartölur

																				Dags. 13.09.2021

				Hjólreiðaáætlun

		Fjárm.		Verkefni		Áætlun         2021-2022		Lengd 		Eftirstöðvar frá 2021		Forhönnun   Staða		Verkhönnun Staða		Framkvæmd Staða		Framkvæmdatími																				ATH				Tilboðsfj.

				Staðsetning		M.kr.		 [m]										2021		2022		2023

		Rvk		Hæðargarður, Álmgerði stígur við hitaveitustokk		0		1000		0		100%		100%		100%										Lokið		100%														80M

		Rvk		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut		0		165		0		100%		100%		100%		Nóv.								Í Gangi		??		Klárast 2022 ?

		Rvk		Svarthöfði, tenging við Stórhöfða		0		170		0		100%		100%		100%										Í Gangi		?														37M

		Vegag.		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut		0		170		0		100%		100%		95%		Nóv.								Hönnun lokið		0%		Klárast 2021

		Vegag.		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.		0		125		60		100%		100%		65%		Des.								Í Gangi		2%

		Rvk		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg		0		900		3		100%		100%		96%		Des.								Í Gangi		?		Klárast 2021												80M

		Rvk		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		0		600		0		100%		100%		80%		Nóv.								Í Gangi				Klárast haust 2021

		Vegag.		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		0		700		150		100%		100%		66%										Í Gangi		?		Klárast 2021 

		Rvk		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni		0		1		50		100%		100%		50%		Des.								Ekki farið af stað		0%		Hönnun í gangi, boðið út haust 2021												85M

		Vegag./Rvk		Kjalarnes, Hringvegur 1		0		1500				100%		100%		0%										Í hönnun		0%		Klárast 2021

		Rvk		Gufunes, tenging við Borgarveg.		0		450		55		100%		100%		0%										Útboði lokið		0%		Framkv. 2022												23M

		Vegag.		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		0		1300		90		100%		100%		33%										Ekki farið af stað		0%		Hönnun lokið												125M

		Rvk		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		50		500				100%		100%		0%																						Nýbyggingarhv.

		Rvk		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut		100		1				100%		80%		0%										Ekki farið af stað		0%		Framkv. 2022								Frestun á verkefni

		Rvk		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)		105		570				100%		50%		0%										Ekki farið af stað				Hönnun í gangi, boðið út haust 2021

		Rvk		Hálsabraut		85		500				100%		50%		0%										Ekki farið af stað				Framkv. 2022

		Vegag.		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda (göngustígur)		20		350				100%		50%		0%										Lokið		100%										Hjólastígur tilbúinn

		Vegag.		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu		20		350				100%		50%		0%										Ekki farið af stað		0%		Hönnun í gangi, boðið út 2022

		Rvk		Sörlaskjól / Faxaskjól		120		740				100%		0%		0%										Í hönnun		?		Framvk.2022								Deiliskipulagsferli

		Rvk		Rofabær (hluti) 		100		?				100%		0%		0%										Frestað		0%

		Rvk		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)		105		200				90%		0%		0%										Lokið ?

						705		10292		408

				Framkvæmd lokið

				Útboði lokið

				Verkhönnun komin af stað 

				Verkhönnun ekki komin af stað / í undirbúningi - Útboð 2022?



				Næstu verkefni: 2022-2023+

				Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2022		Lengd 						For /verk hönnun Staða		Núv. staða framkv.		2021		2022		2023

		Rvk		Réttarholt, Réttarholtsvegur - Sogavegur		60						100%		0%		0%

		Rvk		Stekkjarbakki norðan götu, 3m stígur 		?						100%		0%		0%																						Nýbyggingahverfi.

		Vegag.		Dimma, Brú		220						100%		0%		0%

		Rvk		Arnarnesvegur/Breiðholtsbr. - stígtengingar við samgöngusáttmálastígana		35						100%		0%		0%																						(45M - okt-2021)

		Vegag.		Elliðaárdalur, við Breiðholtsbraut / Arnarnesveg		?						100%		0%		0%

		Vegag.		Skógarhlíð		100						90%		0%		0%

		??		Suðurlandsb. undirgöng undir Reykjaveg		150						90%		0%		0%

		Vegag.		Elliðaárdalur, Vatnsv.brú - Breiðholtsbraut		180						90%		0%		0%																						Brú 220Mkr

		Vegag.		Elliðaárdalur, Grænagróf, Brú		220						90%		0%		0%

				Krókháls / Dragháls		110						80%		0%		0%

				Sundlaugarvegur (borgargata)		300						40%		0%		0%

				Hofsvallagata (borgargata)		?						30%		0%		0%

				Nesvegur, Hofsvallagata - Seltjarnarnes		120						20%		0%		0%

				Vegmúli		?						20%		0%		0%																						Undirbúningur fyrir skipulag

		Rvk		Rauðavatn, 2.áfangi		?						10%		0%		0%

				Norðlingaholt, við Breiðholtsbraut (Elliðabraut)		?						5%		0%		0%																						Stígagerð

				Stekkjarbakki undirgöng og stígur að Elliðaám/Höfðabakkabrú		?						5%		0%		0%

				Reykjavegur, undirgöng (samkeppni)		?								0%		0%

				Höfðabakki, Brú við stíflu (samkeppni)		?								0%		0%






Samantekt

		Línumerki		Summa af 2020		Summa af 2021

		?		1		105

		Borgargata

		Hjólreiðaáætlun		166		583

		Samgöngusáttmáli		543		658

		Heildarsumma		710		1346





2020 

		Síðast breytt		10/7/21

		Samtals		610		1298		1113		1115		815		65

		Staðsetning		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Fjármögnun		Ábyrgð á verkefni		Verkefnastjóri		Skipulagssleg staða		Umferðaröryggisrýni		USK ráð		Athugasemd

		Háaleitisbraut, Miklabraut - Kringlumýrarbraut				1		1								Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		?						Koma af stað frumdrögum/valkostagreiningu sem við setjum svo hugsanlega í umferðaröryggismat. Skoða þar sem fyrirhuguð er endurnýjun gangstéttar 2022

		Nesvegur, Hofsvallagata að sveitafélagamörkum		1		1		1		200

kristinnje3569: kristinnje3569:
Gatan - Nesvegur						Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		?						Fyrstu hugmyndir tilbúnar. Rýna og skoða með deiliskipulag. Forgangsröðun borgargatna?

		Frakkstígur				1		1								Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		?						Hugsanlega tilbúið/Skoða að koma af stað frumdrögum/forhönnun. Samtal við Borgarlínu og skoða eldri gögn.

		Suðurlandsbraut, undirgöng undir Reykjaveg				1		1								Hjólreiðaáætlun		Sabo				??						Forhönnun/verkhönnun til. Samkeppni um útlit, lýsingu og attraktion/áningastaður

		Vegmúli, Suðurlandsbraut Háaleitisbraut		1		1		1								Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		Skipulag Múla í vinnslu						VSÓ komið með

		Elliðaárdalur, Vatnsveituvegur að Rofabæ, brú yfir Elliðaár við Stíflu				1		1		65

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019		615

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019				Samgöngusáttmáli		Sabo		?		Skipulag í vinnslu						Hugsanlega forhann brýr fyrst. Samkeppni? Frumdrög eru til. Kynna ráði í kjölfar skipulags og koma í verkhönnun. 

		Sörlaskjól / Faxaskjól		1		1		20

kristinnje3569: kristinnje3569:
Stígur með fram skjólunum
		100						Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		Deiliskipulag fer í gang í okt 21				16-Dec-20		Vantar líklega skipulag. Verkhönnun langt komin

		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu + göngustígur við Eiðsgranda		1		1

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Skot í loftið						

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019		20								Samgöngusáttmáli		Sabo		GLE		OK						Verkhönnun langt komin

		Hæðargarður, stígur við hitaveitustokk				99

kristinnje3569: kristinnje3569:
Verkís 2019:
áfangaskipting:

Álmgerði  =  58Mkr
Hæðargarður  =  78 Mkr
Réttarholtsv - Tunguvegur = 57 Mkr
Tunguvegur - Sogavegur = 42 Mkr
		37								Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		LOKIÐ

		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		1		1		50								Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Hönnun í gangi

		Arnarnesvegur - Stígtengingar (hluti RVK)						40								Hjólreiðaáætlun		Vegagerðin		KJE 		OK						Tengistígar inn á stofnstíg við Arnarnesveg og Dimmu

		Hálsabraut						70								Annað		Sab/Sfv		BRI/RG/KJE		OK				16-Dec-20		Forhönnun/Verkhönnun í gangi

		Rofabær						100								Borgargata		Sabo		BRI		OK				16-Dec-20		Forhönnun að klára

		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut						100								Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Hönnun í gangi

		Stekkjarbakki, Stekkjarbakki að Hamrastekk, norðan Stekkjarbakka						100

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019								Nýbyggingarhvefi		Sfv		Atli		OK		?				Framkvæmdir að fara af stað

		Skógarhlíð, Litlahlíð að Miklubraut				1		100								Samgöngusáttmáli		Sabo		KJE		OK						Lóðamál í skoðun hjá Orra Páli. Þarf að taka afstöðu til þess hvort það eigi að taka alla götuna í gegn. Þarf að fara í vettvangsferð með Sfv. Ath samhengi við hugmyndasamkeppni við Stokkenda. Hugsanlega hluti götunnar fyrst

		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)						105

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Mannvit. Janúar 2020								Sér fjárveiting		Sfv/Sabo		RG/KJE (KA)		OK				16-Dec-20		KJE - ýta af stað aftur. Við tökum hugsanlega til okkar að vinna fyrstu hugmyndir af brúm

		Kjalarnes, Hringvegur 1						120		200		200				Annað		Vegag.		Rúna/GLE		OK				16-Dec-20

		Krókháls/Dragháls, Höfðabakki að Suðurlandsvegi				1		120								Hjólreiðaáætlun		Sabo		KJE		??						Skoða skipulag. Komið í gang

		Breiðholtsbraut, Dimma, Brú				1		125

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Efla sept 2018								Samgöngusáttmáli		Vegag./Sabo		KJE		OK						Fyrstu hugmyndir tilbúnar. Hugsanlega hluti af Arnarnesvegar framkvæmd.

		Einarsnes Bauganes að Skeljanesi		1		1		?								Hjólreiðaáætlun		Sabo		ABEL/KJE								Hluti Nýs Skerjafjörðs . Útboð á for/verkhönnun í undirbúningi

		Krókháls, Suðurlandsvegur að Vínlandsleið				1		?								Hjólreiðaáætlun		Sabo				??						Fyrsta hugmynd ÞÞ komin.  Búið að ræða óformlega við Veitur. Ræða þarf betur.

		Laugarvegur, Hlemmur - Katrínartún		1		1		?		?						Samgöngusáttmáli		Vegag.		?		OK						Hluti borgarlínuverkefnisins - staða óljós

		Eiðsgrandi - gatnamót og gönguþverun við JL-hús. Gangbrautarljós?				?		?										Sabo		KJE/BRI						Þarf samstarf við Vegagerðina. Til frumdrög frá Hnit. Skipulag?

		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		190

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Mannvit: maí 2020		200

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Mannvit: maí 2020

2020 ca.30M af 230.		xx								Samgöngusáttmáli		Sfv		KA		OK						Framkv. í gangi

		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		1		190

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019 (140)
að brú.

uppfæra kostnað VSÓ

(300m lengra) .   		xx								Samgöngusáttmáli		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Búið að bjóða út

		Norður Mjódd - tengja Elliðaárdal og Suður Mjódd, lega?				1										?		Sabo		KJE		??						Koma af stað frumdrögum/valkostagreiningu. Ræða við Skipulag um stöðu norður Mjódd og samhengi við Borgarlínu

		Suðurlandsvegur stígar vegna breikkunar														?		Sabo

		Gufunes, tenging við Borgarveg.				40										Annað		Sfv		KIG		OK		Er í skoðun		16-Dec-20		Hönnun að ljúka

		Svarthöfði, tenging við Stórhöfða				30										Annað		Sfv		BRI/RG		OK				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Hofsvallagata				1										Borgargata

		Sundlaugavegur														Borgargata		Sabo

		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg				115

kristinnje3569: kristinnje3569:
Hnit:
Má skipta verkinu upp ca 50/50
Fossvogur-Sléttuvegur
Sléttuvegur-Bústaðavegur										Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)				105

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Áætlun Mannvits 7.nóv 2018										Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK				16-Dec-20		Í Hönnun, á lokametrum.Toppstöðin í skoðun

		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni				100

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
24.11.2020 - Samtal við Auði Ólafs: 380m x 200 þúskr/m =76 millj. kr + álag og óvissa => 100 millj kr  (stígur að norðanverðu, bæði göngu og hjóla)										Hjólreiðaáætlun		Sfv		Atli		OK		Er í skoðun		16-Dec-20		Á leiðinn í framkvæmd

		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		?		50

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
34.11.2020 - Samtal við Auði Ólafs: 200m x 200 þús kr/m=40 millj. kr + álag og óvissa 50 millj. kr  (H-stígur báðum megin, ekki gangstéttar) 										Hjólreiðaáætlun		Sfv		AÓ		OK				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Selhryggur				1										Hjólreiðaáætlun		Sabo/Kópav		KJE		OK						Samtal við Kópavogsbæ hafið. Áhugi af beggja hálfu.

		Stekkjarbakki, Stekkjarbakki að Hamrastekk, sunnan Stekkjarbakka (3m göngustígur)												65

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019 (gangstígur svo blandaður stígur geti orðið hjólastígur)		Hjólreiðaáætlun		Sabo		?		??						KJE kanna skipulagslega stöðu BIE og Ævar

		Gufunes við Hamrahverfi (rauður áfangi)

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Malbika það sem búið er að jarðvegsskipta + jarðvegsskipta og malbika það sem vantar (næst Gufunesbænum) (BRAGI á 5millj) eða amk. jarðvegsskipta næst Gufunesbænum		96

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Skot út í loftið												Hjólreiðaáætlun		Sfv		?		ok

		Flókagata, Rauðarárstígur Langahlíð		65

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Áætlun frá Verkís 17.feb 2020										

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019 (gangstígur svo blandaður stígur geti orðið hjólastígur)		Hjólreiðaáætlun		Sfv		KA		OK (ekki skipulag)

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Samtal GLE við BAX ekki fara í skipulag

		Smátengingapakki (Hofteigur-Sóltúnsbrú, Miklabraut-Álftamýri, Stjörnugróf-Kópavogur, Gunnarsbraut-Stígur við Miklubraut, Rauðarárstígur-Miklabraut, Hádegismóar niðurtektir og tengingar við stíg, Víðidalur við Breiðholtsbraut,  Elliðaárdalur sjónlengdir/gróður, Sæbrauthlaðinn veggur laga, Eskihlíð við Konukot…)		1												Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Tenging að Laugardal tengingar að áfangastöðum														Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Vesturlandsvegur stígar vegna breikkunar														Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Barðastaðir og tengingar við golfvöll														Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Hörgsland, Fossvogur Bústaðavegur														Hjólreiðaáætlun		Sabo

		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut				150										Samgöngusáttmáli		Vegag./Sfv		Rúna/KA		OK (ekki skipulag)				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.				100

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Kostnaðaráætlun Eflu frá 31. janúar 2019																

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Samtal GLE við BAX ekki fara í skipulag		Samgöngusáttmáli		Sfv		Atli		OK				16-Dec-20		Í framkvæmd

		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut				60										Samgöngusáttmáli		Vegag./Sfv		Rúna/KA		OK				16-Dec-20		Framkv. í gangi

		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda		110

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Verkís okt 2018		40

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
skot út í loftið nóv2020										Samgöngusáttmáli		Sfv		BB/GLE		Ok				16-Dec-20		LOKIÐ

		Elliðaárdalur, Vatnsveitubrú að Breiðholtsbraut, brú yfir Elliðaár (efsti hluti Víðidals)				1				550

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019						Samgöngusáttmáli		Sabo		?		Skipulag í vinnslu						Forhönnun í gangi. Fyrsta hugmynd að brú til

		Eiðsgrandi I, Boðagrandi að Öldugranda, eftirstöðvar		?												Samgöngusáttmáli		Sfv		Róbert		OK						Róbert? kostnaður eftirstöðva

		Geirsgata, Kalkofnsvegur að Miðbakka		?												Samgöngusáttmáli		Sfv		Kristján		OK						Kristján? kostnaður eftirstöðva

		Bústaðavegur, Veðurstofuvegur að Litluhlíð		110

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Kostnaðaráætlun Eflu frá 31. janúar 2019												Samgöngusáttmáli		Sfv		KA		OK (ekki skipulag)						LOKIÐ

		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur (Rafstöðvarheimili að gömlu rafstöð)		30

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Áætlun Mannvits 7.nóv 2018										

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019		Samgöngusáttmáli		Sfv (Veitur)		?		OK						LOKIÐ

		Elliðaárdalur, Hamrastekkur að Höfðabakkabrú, norðan Stekkjarbakka								105

GudbjorgLE4149: GudbjorgLE4149:
Hnit des 2019						Samgöngusáttmáli		Sabo		?		Skipulag í vinnslu						Frumdrög eru til. Kynna ráði í kjölfar skipulags og koma í verkhönnun, fresta ef rými er fyrir aðrar framkvæmdir í staðin

		Stekkjabakki, undirgöng								?						Samgöngusáttmáli		Sabo		KJE/ÁSK		OK						Fá Árna til þess að skoða.

		Fossvogur, göngu og hjólabrú við Kringlum.br.																										Ræða með Vegag

		Elliðaárdalur, meðfram Breiðholtsbraut



&D	&F




Pakki 2021

		Afrita rétt heiti úr 2020 flipa - þá uppfærast kostnaðartölur		Kynnt 16.des 2020

		Hjólreiðaáætlun

		Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2021		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		50		600		x

		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni		100				x

		Sörlaskjól / Faxaskjól		1		740		x

		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg		115		900

		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut		0				o

		Hæðargarður, stígur við hitaveitustokk		60		1000		o

		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)		105		570		o

		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		1		500		x

				432		4,310





		Samgöngusáttmáli

		Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2021		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		200		700		o

		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		190		1300		x

		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut		150		170		x

		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.		100		125		o

		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut		60		165		x

		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda		40		350		o

		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu		ERROR:#N/A		350		x

				ERROR:#N/A		3,160



		Annað

		Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2021		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Kjalarnes, Hringvegur 1		0		1500		x

		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)		0		200		x

		Svarthöfði, tenging við Stórhöfða		30		170		x

		Gufunes, tenging við Borgarveg.		40		450		x

		Hálsabraut		0		500		x

				70		2,820

		Annað

		Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2021		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Rofabær		0		?

				0		0





Pakki 2022

		Afrita rétt heiti úr 2020 flipa - þá uppfærast kostnaðartölur

		Hjólreiðaáætlun

		Verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning				 [m]

		Réttarholt. 3m stígur		60		420

		Arnarnesvegur - stígtengingar við samgöngusáttmálastígana		50		?

		Sörlaskjól / Faxaskjól		120		740		x

		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut		100				o

		Krókháls / Dragháls		110		1300

		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)		105		570		o

		Verkefni komin af stað		 Eftirstöðvar  frá 2021

		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		25		600		x

		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni		25				x

		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg		10		900

				605		4,530



		Samgöngusáttmáli

		Ný verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Skógarhlíð		170		600

		Elliðaárdalur, Dimma, brú.		220		100

		Elliðaárdalur, Vatnsveitubrú - Breiðholtsbraut		200		1500

		Elliðaárdalur, Vatnsveitubrú - Breiðholtsbraut,  Brú við Grænugróf		220		60

		Arnarnesvegur / Breiðholtsbraut		354		2300

		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu		20		350

		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda				350		o

		Verkefni komin af stað		 Eftirstöðvar  frá 2021

		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		150		700		o

		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		90		1300		x

		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.		60		125		o

		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut		10		170		x

				1494		7,555



		Annað

		Verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning		M.kr.		 [m]

		Kjalarnes, Hringvegur 1		191		1500		x

		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)		150		200		x

		Hálsabraut		85		500

		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		50		500		x

		Gufunes, tenging við Borgarveg.		40		450		x

				516		3,150

		Borgargötuverkefni

		Verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning				 [m]

		Rofabær		430		400

				430		400

		Samkeppnir

		Verkefni		Áætlun       2022		Lengd 

		Staðsetning				 [m]

		Reykjavegur, undirgöng og tengistígar		5		300

		Elliðaárdalur, Brú  við stíflu 		10		200				KJE setur í gagng forskoðun m.t.t. stíflu eftir áramót

				15		500

		Stekkjarbakki norðan götu, 3m stígur 						Nýbyggingar

		Rauðavatn, 2.áfangi

		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut				165		x

		Reykjavegur, Undirgöng		150		100





yfirlit_nóv_2021 (2)

				Afrita rétt heiti úr 2020 flipa - þá uppfærast kostnaðartölur

																				Dags. 13.09.2021

				Hjólreiðaáætlun

		Fjárm.		Verkefni		Áætlun         2021-2022		Lengd 		Eftirstöðvar frá 2021		Forhönnun   Staða		Verkhönnun Staða		Framkvæmd Staða		Framkvæmdatími																				ATH				Tilboðsfj.

				Staðsetning		M.kr.		 [m]										2021		2022		2023

		Rvk		Hæðargarður, Álmgerði stígur við hitaveitustokk		100		1000		0		100%		100%		100%										Lokið		100%														80M

		Rvk		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut		60		165		0		100%		100%		100%		Nóv.								Í Gangi		??		Klárast 2022 ?

		Rvk		Svarthöfði, tenging við Stórhöfða		50		170		0		100%		100%		100%										Í Gangi		?														37M

		Vegag.		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut		150		170				100%		100%		95%		Nóv.								Hönnun lokið		0%		Klárast 2021

		Vegag.		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.		100		125		60		100%		100%		65%		Des.								Í Gangi		2%

		Rvk		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg		115		900		3		100%		100%		96%		Des.								Í Gangi		?		Klárast 2021												80M

		Rvk		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		50		600		0		100%		100%		80%		Nóv.								Í Gangi				Klárast haust 2021

		Vegag.		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		200		700		150		100%		100%		66%										Í Gangi		?		Klárast 2021 

		Rvk		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni		100		1		50		100%		100%		50%		Des.								Ekki farið af stað		0%		Hönnun í gangi, boðið út haust 2021												85M

		Vegag./Rvk		Kjalarnes, Hringvegur 1		120		1500				100%		100%		0%										Í hönnun		0%		Klárast 2021

		Rvk		Gufunes, tenging við Borgarveg.		40		450		55		100%		100%		0%										Útboði lokið		0%		Framkv. 2022												23M

		Vegag.		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		145		1300		90		100%		100%		33%										Ekki farið af stað		0%		Hönnun lokið												125M

		Rvk		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		50		500				100%		100%		0%																						Nýbyggingarhv.

		Rvk		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut		100		1				100%		80%		0%										Ekki farið af stað		0%		Framkv. 2022								Frestun á verkefni

		Rvk		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)		105		570				100%		50%		0%										Ekki farið af stað				Hönnun í gangi, boðið út haust 2021

		Rvk		Hálsabraut		85		500				100%		50%		0%										Ekki farið af stað				Framkv. 2022

		Vegag.		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda (göngustígur)		20		350				100%		50%		0%										Lokið		100%										Hjólastígur tilbúinn

		Vegag.		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu		20		350				100%		50%		0%										Ekki farið af stað		0%		Hönnun í gangi, boðið út 2022

		Rvk		Sörlaskjól / Faxaskjól		120		740				100%		0%		0%										Í hönnun		?		Framvk.2022								Deiliskipulagsferli

		Rvk		Rofabær (hluti) 		100		?				100%		0%		0%										Frestað		0%

		Rvk		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)		105		200				90%		0%		0%										Lokið ?

						1935		10292		408

				Framkvæmd lokið

				Útboði lokið

				Verkhönnun komin af stað 

				Verkhönnun ekki komin af stað / í undirbúningi - Útboð 2022?



				Næstu verkefni: 2022-2023+

				Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2022		Lengd 						For /verk hönnun Staða		Núv. staða framkv.		2021		2022		2023

		Rvk		Réttarholt, Réttarholtsvegur - Sogavegur		60						100%		0%		0%

		Rvk		Stekkjarbakki norðan götu, 3m stígur 		?						100%		0%		0%																						Nýbyggingahverfi.

		Vegag.		Dimma, Brú		220						100%		0%		0%

		Rvk		Arnarnesvegur/Breiðholtsbr. - stígtengingar við samgöngusáttmálastígana		35						100%		0%		0%																						(45M - okt-2021)

		Vegag.		Elliðaárdalur, við Breiðholtsbraut / Arnarnesveg		?						100%		0%		0%

		Vegag.		Skógarhlíð		100						90%		0%		0%

		??		Suðurlandsb. undirgöng undir Reykjaveg		150						90%		0%		0%

		Vegag.		Elliðaárdalur, Vatnsv.brú - Breiðholtsbraut		180						90%		0%		0%																						Brú 220Mkr

		Vegag.		Elliðaárdalur, Grænagróf, Brú		220						90%		0%		0%

				Krókháls / Dragháls		110						80%		0%		0%

				Sundlaugarvegur (borgargata)		300						40%		0%		0%

				Hofsvallagata (borgargata)		?						30%		0%		0%

				Nesvegur, Hofsvallagata - Seltjarnarnes		120						20%		0%		0%

				Vegmúli		?						20%		0%		0%																						Undirbúningur fyrir skipulag

		Rvk		Rauðavatn, 2.áfangi		?						10%		0%		0%

				Norðlingaholt, við Breiðholtsbraut (Elliðabraut)		?						5%		0%		0%																						Stígagerð

				Stekkjarbakki undirgöng og stígur að Elliðaám/Höfðabakkabrú		?						5%		0%		0%

				Reykjavegur, undirgöng (samkeppni)		?								0%		0%

				Höfðabakki, Brú við stíflu (samkeppni)		?								0%		0%





yfirlit_nóv_2021 (3)

				Afrita rétt heiti úr 2020 flipa - þá uppfærast kostnaðartölur

																				Dags. 13.09.2021

				Hjólreiðaáætlun

		Fjárm.		Verkefni		Áætlun         2021-2022		Lengd 		Eftirstöðvar frá 2021		Forhönnun   Staða		Verkhönnun Staða		Framkvæmd Staða		Framkvæmdatími																				ATH				Tilboðsfj.

				Staðsetning		M.kr.		 [m]										2021		2022		2023

		Rvk		Hæðargarður, Álmgerði stígur við hitaveitustokk		0		1000		0		100%		100%		100%										Lokið		100%														80M

		Rvk		Bústaðavegur, rampinn frá Kringlumýrarbraut		0		165		0		100%		100%		100%		Nóv.								Í Gangi		??		Klárast 2022 ?

		Rvk		Svarthöfði, tenging við Stórhöfða		0		170		0		100%		100%		100%										Í Gangi		?														37M

		Vegag.		Bústaðavegur, brúin yfir Kringlumýrarbraut		0		170		0		100%		100%		95%		Nóv.								Hönnun lokið		0%		Klárast 2021

		Vegag.		Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.		0		125		60		100%		100%		65%		Des.								Í Gangi		2%

		Rvk		Háaleitisbraut, Bústaðavegur að Fossvogsstíg		0		900		3		100%		100%		96%		Des.								Í Gangi		?		Klárast 2021												80M

		Rvk		Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún		0		600		0		100%		100%		80%		Nóv.								Í Gangi				Klárast haust 2021

		Vegag.		Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153		0		700		150		100%		100%		66%										Í Gangi		?		Klárast 2021 

		Rvk		Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni		0		1		50		100%		100%		50%		Des.								Ekki farið af stað		0%		Hönnun í gangi, boðið út haust 2021												85M

		Vegag./Rvk		Kjalarnes, Hringvegur 1		0		1500				100%		100%		0%										Í hönnun		0%		Klárast 2021

		Rvk		Gufunes, tenging við Borgarveg.		0		450		55		100%		100%		0%										Útboði lokið		0%		Framkv. 2022												23M

		Vegag.		Elliðaárdalur, Höfðabakkabrú að Vatnsveitubrú		0		1300		90		100%		100%		33%										Ekki farið af stað		0%		Hönnun lokið												125M

		Rvk		Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur		50		500				100%		100%		0%																						Nýbyggingarhv.

		Rvk		Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut		100		1				100%		80%		0%										Ekki farið af stað		0%		Framkv. 2022								Frestun á verkefni

		Rvk		Elliðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)		105		570				100%		50%		0%										Ekki farið af stað				Hönnun í gangi, boðið út haust 2021

		Rvk		Hálsabraut		85		500				100%		50%		0%										Ekki farið af stað				Framkv. 2022

		Vegag.		Eiðsgrandi II,  Ánanaust að Boðagranda (göngustígur)		20		350				100%		50%		0%										Lokið		100%										Hjólastígur tilbúinn

		Vegag.		Ánanaust, Hrinbraut að Mýrargötu		20		350				100%		50%		0%										Ekki farið af stað		0%		Hönnun í gangi, boðið út 2022

		Rvk		Sörlaskjól / Faxaskjól		120		740				100%		0%		0%										Í hönnun		?		Framvk.2022								Deiliskipulagsferli

		Rvk		Rofabær (hluti) 		100		?				100%		0%		0%										Frestað		0%

		Rvk		Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)		105		200				90%		0%		0%										Lokið ?

						705		10292		408

				Framkvæmd lokið

				Útboði lokið

				Verkhönnun komin af stað 

				Verkhönnun ekki komin af stað / í undirbúningi - Útboð 2022?



				Næstu verkefni: 2022-2023+

				Verkefni		Áætlun framkvæmdar 2022		Lengd 						For /verk hönnun Staða		Núv. staða framkv.		2021		2022		2023

		Rvk		Réttarholt, Réttarholtsvegur - Sogavegur		60						100%		0%		0%

		Rvk		Stekkjarbakki norðan götu, 3m stígur 		?						100%		0%		0%																						Nýbyggingahverfi.

		Vegag.		Dimma, Brú		220						100%		0%		0%

		Rvk		Arnarnesvegur/Breiðholtsbr. - stígtengingar við samgöngusáttmálastígana		35						100%		0%		0%																						(45M - okt-2021)

		Vegag.		Elliðaárdalur, við Breiðholtsbraut / Arnarnesveg		?						100%		0%		0%

		Vegag.		Skógarhlíð		100						90%		0%		0%

		??		Suðurlandsb. undirgöng undir Reykjaveg		150						90%		0%		0%

		Vegag.		Elliðaárdalur, Vatnsv.brú - Breiðholtsbraut		180						90%		0%		0%																						Brú 220Mkr

		Vegag.		Elliðaárdalur, Grænagróf, Brú		220						90%		0%		0%

				Krókháls / Dragháls		110						80%		0%		0%

				Sundlaugarvegur (borgargata)		300						40%		0%		0%

				Hofsvallagata (borgargata)		?						30%		0%		0%

				Nesvegur, Hofsvallagata - Seltjarnarnes		120						20%		0%		0%

				Vegmúli		?						20%		0%		0%																						Undirbúningur fyrir skipulag

		Rvk		Rauðavatn, 2.áfangi		?						10%		0%		0%

				Norðlingaholt, við Breiðholtsbraut (Elliðabraut)		?						5%		0%		0%																						Stígagerð

				Stekkjarbakki undirgöng og stígur að Elliðaám/Höfðabakkabrú		?						5%		0%		0%

				Reykjavegur, undirgöng (samkeppni)		?								0%		0%

				Höfðabakki, Brú við stíflu (samkeppni)		?								0%		0%
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