
01: Bæjarháls-Vesturlandsvegur. Tvöföldun Suðurlandsvegar milli Bæjarháls 
og Vesturlandsvegar. Framkvæmdum er að mestu lokið.

N↑
Bæjarháls

Vesturlandsvegur



02: Skarhólabraut-Hafravatnsvegur. Aðskilnaður akstursstefna á 
Vesturlandsvegi. Á kaflanum milli Skarhólabrautar og Langatanga 
er bætt við einni akrein. Fyrir voru ein akrein til austurs og tvær akreinar til vesturs. 

Framkvæmdir við þennan kafla eru langt komnar. 

Skarhólabraut
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03: Gatnamót við Bústaðaveg. Mislæg gatnamót á Reykjanesbraut.

Bústaðavegur

Vesturlandsvegur

N
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04: Kaldárselsvegur-Krýsuvíkurvegur. Tvöföldun Reykjanesbrautar 
milli Kaldárselsvegar og Krýsuvíkurvegar og mislæg gatnamót við 
Krýsuvíkurveg. Framkvæmdum er að mestu lokið.

N
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06: Norðlingavað-Bæjarháls. Tvöföldun Suðurlandsvegar milli 
Bæjarháls og Norðlingavaðs.

N
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Rauðavatn



07: Reykjanesbraut/Sæbraut – Holtavegur – Stekkjarbakki.
Í stað um 1.000 m langs Sæbrautarstokks er gert ráð fyrir  mislægum 
gatnamótum við Holtaveg og Skeiðarvog. Að öðru leyti verði Sæbraut 
lækkuð í landi eftir þörfum. Stofnkostnaður áætlaður 5.000 m.kr. (í stað 10.000 m.kr.) Árlegur ábati sá sami. 

Sæbraut
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08: Reykjanesbraut – Álftanesvegur – Lækjargata. 
Mislæg gatnamót og lækkun Reykjanesbrautar í landi eftir þörfum. 
Stofn-kostnaður áætlaður 8.000 m.kr. (í stað 13.100 m.kr.). Árlegur ábati sá sami. 

Upplýsingar vantar um hvað eigi að  gera við Reykjanesbraut á kaflanum milli Lækjargötu og Álftanesvegar. Miðað við 
kostnaðinn er líklega ráðgerður 4 akreina lokaður stokkur og/eða jarðgöng undir Setberg. 

Kaplakriki

Hafnarfjörður

N↑



09: Arnarnesvegur – Rjúpnavegur-Breiðholtsbraut.
Arnarnesvegur milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar 

og mislæg gatnamót við Breiðholtssbraut.

Breiðholtsbraut

Elliðavatn

N
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10: Miklabraut – stokkur og mislæg gatnamót. Í stað rúmlega 2 km 
langs stokks er hér gert ráð fyrir mislægum gatnamótum við Lönguhlíð, 
Kringlumýrarbraut, Háaleitisbraut og Grensásveg og lækkun 
Miklubrautar í landi eftir þörfum. Fjöldi akreina = 6. 

6 akreinar

N
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11: Hafnarfjarðarvegur – Stokkur í Garðabæ. Í stað lokaðs stokks við 
Vífilsstaðaveg og á töluvert löngum kafla þar fyrir sunnan er hér gert ráð 
fyrir mislægum gatnamótum við Vífilsstaðaveg og lækkun 
Hafnarfjarðarvegar eftir þörfum.

Garðabær



12: Sundabraut. Gert er ráð fyrir 4 akreinum frá Sæbraut að landtökustað 
norðan Kollafjarðar. Nettókostnaður er brúttókostnaður að frádregnum kostnaði við framkvæmdir sem þyrfti að ráðast í á 

Vesturlandsvegi, ef Sundabraut kæmi ekki.

Viðey

Geldinganes

Kollafjörður

SæbrautN↑



13: Skerjabraut. 2 akreina tengibraut milli Suðurgötu og 
norðurstrandar Álftaness. 

Hér er gert ráð fyrir að byggðar verði a.m.k. 2.000 íbúðir á Álftanesi. Íbúafjöldi á nesinu myndi þá aukast um ca. 5.000 manns. Miðað við þær 
forsendur má reikna með að um 10.000 b/s myndu fara um Skerjabraut. Gæti orðið meiri umferð ef meginuppbyggingin yrði aðallega á Norður-
nesinu, en væntanlega minni umferð ef meginuppbyggingin yrði á Garðaholti. 

N↑



14: Kringlumýrarbraut - mislæg gatnamót. Mislæg gatnamót við 
Listabraut, Háaleitisbraut, Suðurlandsbraut, Borgartún og Sæbraut

Reiknað er með að mót Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar hafi verið gerð mislæg áður. 
Fjöldi akreina = 6 milli Bústaðavegar og Miklubrautar, og 4 akreinar milli Miklubrautar og Sæbrautar. 

N↑
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15: Breiðholtsbraut – Breikkun og mislæg gatnamót. Tvöföldun 
Breiðholtsbrautar milli Arnarnesvegar og Suðurlandsvegar og gerð 
mislægra gatnamóta við Selásbraut/Árvað. Gert er ráð fyrir að einungis 
verði leyfðar hægri beygjur við Vatnsendahvarf og Vatnsveituveg. 

Tillaga
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16: Vesturlandsvegur – Höfðabakki – Víkurvegur. 
Breikkun Vesturlandsvegar milli Höfðabakka og Víkurvegar í 6 akreinar. 
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17: Reykjanesbraut – Breiðholtsbraut – Álftanesvegur. Breikkun 
Reykjanesbrautar milli Breiðholtsbrautar og Álftanesvegar í 6 akreinar. 
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Breiðholtsbraut
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18: Kringlumýrarbraut – Bústaðavegur – Nýbýlavegur. Breikkun 
Kringlumýrarbrautar milli Bústaðavegar og Nýbýlavegar í 8 akreinar. 

N↑

Reykjavík Kópavogur



19: Hafnarfjarðarvegur – Nýbýlavegur – Arnarnesvegur. Breikkun 
Hafnarfjarðarvegar milli Nýbýlavegar og Arnarnesvegar í 6 akreinar. 

N↑



20: Tengibraut milli Nauthólsvegar og Bakkabrautar. Hér er áætlað að 
um 7.000 bílar/sólarhring fari um 2 akreina Fossvogsbrú.
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