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Fjármagn til Vegagerðarinnar 2017

Samgönguáætlun Fjárlög Mismunur Mismunur

2015 2016 2017 2018
fjárl.frumv. 

2017 Viðbót fjárlög 2017 2017 - 2016 samg - fjárl

Almennur rekstur 924 930 947 947 942 942 12 -5
Þjónusta 4.787 4.420 4.500 4.500 4.420 200 4.620 200 120
Almenningssamgöngur og rannsóknir 2.921 3.043 3.211 3.511 3.007 60 3.067 24 -144
Viðhald 6.350 5.850 9.000 9.000 5.850 2.300 8.150 2.300 -850
Stofnkostnaður, stofn- og tengivegir 9.864 9.689 17.372 17.471 8.544 1.000 9.544 -145 -7.828
Vitar, sjóvarnargarðar og hafnir 973 1.688 2.094 1.442 1.082 200 1.282 -406 -812
Vestmannaeyjaferja 500 1.700 1.400 1.100 600 1.700 1.200 0
Afskrift markaðra tekna 75 75 75 75 0 -75 -75
Sértekjur -395 -395 -395 -395 -395 -395 0 0

25.499 25.800 38.504 37.951 24.550 4.360 28.910 3.110 -9.594



Suðursvæði I

Vegnr. Vegheiti Lengd Veg- Kostnaður 2.015 2.016 2.017 2.018 2019+
Kaflanr. Kaflaheiti kafla [km] tegund m.kr. VV 15.800 VV 15.800VV 15.800VV 15.800Framhald

Undirbúningur verka utan áætlunar 200 50 50 50 50 +
1 Hringvegur

d4-d5 Norðaustan Selfoss, brú á Ölfusá 5,0 B15,5 4.500 50 50 50 +

d6 Selfoss-Hveragerði 10,0 B15,5 5.000 100 500 1.200 +

d8 Um Hellisheiði B15,5/A22 2.100 880 70
30 Skeiða- og Hrunamannavegur

08 Einholtsvegur-Biskupstungnabraut 4,4 C8 285 150 +
35 Biskupstungnabraut

08 Austan Geysissvæðis 1,0 C8 60 60
208 Skaftártunguvegur

00 Um Eldvatn 0,5 C8 420 400
249 Þórsmerkurvegur

01 Breikkun brúar á Seljalandsá C8 38 38
355 Reykjavegur

01 Biskupstungnabraut-Laugarvatnsvegur 8,0 C8 700 0 250 450
375 Arnarbælisvegur

01 Hringvegur-Ósgerði 4,5 C7 120 60 +
550 Kaldidalur 13,0 C8 300 300

Samtals Suðursvæði I 1.230 308 1.310 1.960


Stofn- og tengivegir

		Vegáætlun 2016 - 2018																																Verk-  eigandi		Stýri/ráðgjafa-hópur		Verkefnis-stjóri		Umsjónar-maður		Hönnunar-stjóri



		Suðursvæði I



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50		+

		1				Hringvegur

				d4-d5				Norðaustan Selfoss, brú á Ölfusá		5.0		B15,5		4,500				50		50		50		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		GVG		ME		MST

				d6				Selfoss-Hveragerði		10.0		B15,5		5,000				100		500		1,200		+		X		X						Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		GVG		ME		MST		Útboð á hönnun EES 8.4.16

				d8				Um Hellisheiði				B15,5/A22		2,100		880		70								X		X						Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		SGB		ME		EBH		Lokið

		30				Skeiða- og Hrunamannavegur

				08				Einholtsvegur-Biskupstungnabraut		4.4		C8		285								150		+										Svæði										Samþykkt

		35				Biskupstungnabraut

				08				Austan Geysissvæðis		1.0		C8		60						60														Svæði										Samþykkt

		208				Skaftártunguvegur

				00				Um Eldvatn		0.5		C8		420						400														Svæði				SGB		(EMM)		GVG		Samþykkt

		249				Þórsmerkurvegur

				01				Breikkun brúar á Seljalandsá				C8		38				38								X		X						Svæði

		355				Reykjavegur

				01				Biskupstungnabraut-Laugarvatnsvegur		8.0		C8		700				0		250		450				X		X				X		Mannvirkjasvið		SGB, RG		SGB		EMM		HF		Útboð í vetur

		375				Arnarbælisvegur

				01				Hringvegur-Ósgerði		4.5		C7		120								60		+										Svæði

		550				Kaldidalur				13.0		C8		300		300										X		X						Svæði										Útboði lokið



								Samtals Suðursvæði I								1,230		308		1,310		1,960



						Búðafoss- og Hvammsvegur																												Mannvirkjasvið		SGB, RG		ÓÖJ		EMM		KK		Verkefni f. Landsvirkjun





		Suðursvæði II (Reykjavík og Suðvestursvæði)



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



								Undirbúningur verka utan áætlunar						160		40		40		40		40		+

		1				Hringvegur

				e3				Bæjarháls-Nesbraut		1.0		A34		300						300														Mannvirkjasvið				ME		ath ÓÖJ		ath GVG		Líklega fullhannað - ath

				f3				Skarhólabraut-Langitangi														510												Mannvirkjasvið				ath ÓÖJ		ath ÓÖJ		ath GVG		VSÓ unnu að hönnun á árum áður

				f5				Um Kjalarnes						2,600								700		+		X		X						Þróunarsvið/Mannvirkjasvið										Er enn hjá þrúnarsv. Frumdrög tilb. á þessu ári

		40				Hafnarfjarðarvegur

								Gatnamót við Vífilsstaðaveg												350						X		X						Mannvirkjasvið		JSn, EBj		SGB		ME		KK		Garðab. sér um skipulag. Verkís forhönnun

		41				Reykjanesbraut

				15				Undirgöng í Kópavogi				A34		320				100		100		200				X		X						Svæði										Greiðla f. lokið verk. HMS

				14-15				Sunnan Hafnarfjarðar		9.0		A34		6,300						1,000		0		+		X		X						Mannvirkjasvið		SGB, JSn, RG		ÓÖJ		ME		GS		 

				21				Tvö hringtorg Reykjanesbæ				A22		200						200														Svæði				SGB		(EMM)		(EBH)

		44				Hafnavegur

				01				Reykjanesbraut-flugvöllur		0.6		C10		100								100												Svæði				SGB		(EMM)		(EBH)

		48				Kjósarskarðsvegur

								Hvalfjörður-Þingvallavegur		13.2		C7		750		400				300						X		X						Svæði				SGB		(EMM)		HF		Verk í gangi

		411				Arnarnesvegur

								Reykjanesbraut-Fífuhvammsvegur				A22		700		320		380		100						X		X						Mannvirkjasvið		SGB, RG		ME		ME/BHJ		EBH		Göngubrú eftir

		415				Álftanesvegur

				04				Hafnarfjarðarv.–Bessastaðavegur		4.5		A22		900		276										X		X				X		Mannvirkjasvið				ME		JJB				Verki lokið

		427				Suðurstrandarvegur										6

						Bætt umferðarflæði, almenningssamg.										200		200		200		200				X		X		X				Þróunarsv og svæði

						Umferðarstýring á höfuðborgarsv.										50		30		30		30				X		X		X				Þróunarsv og svæði

						Öryggisaðgerðir										100		100		100		100				X								Þróunarsv og svæði

						Göngubrýr og undirgöng										100		100		130		130				X		X		X				Þróunarsv og svæði



								Samtals Suðursvæði II								1,492		950		2,850		2,010



						* Leitað verði leiða til að fjármagna Sundabraut með aðkomu einkaaðila





		Vestursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		52				Uxahryggjavegur

				05				Ýmsir staðir				C8		800		200				300				+		X		X						Svæði										Skarð-Brautartunga er í gangi. Um Götuás í undirbúningi		Samþykkt

		54				Snæfellsnesvegur

				10				Fróðárheiði		4.4		C8		400								200		+										Svæði												Samþykkt

								Skógarströnd		50+										125		125		+										Þróunarsvið/Svæði										Athuga með aðstoð í frumdragagerð		 

		60				Vestfjarðavegur

				25-28				Um Gufudalssveit		Óvíst		C8		Óvíst		50		300		1,200		1,200		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		IÁ, RG, MVJ, KK		MVJ		KGK		KK		Umhverfismatsskýrla í vinnslu

				31-33				Eiði-Kjálkafjörður		16.1		C8		3,850		450										X		X				X

				35-37				Dynjandisheiði		32.0		C8		4,500						400		450		+		X		X				X		Þróunarsvið/ stýrihópur/svæði/mannvirkjasvið		 								Ath. ræsi á Þverdalsá svæðisverk		Athuga með mönnun

		61				Djúpvegur

				34		Hestfjörður-Seyðisfjörður																150		+										Svæði										Endurskoða verkhönnun, fá kostnaðaráætlun		Samþykkt

				36-39				Súðavíkurhlíð, snjóflóðavarnir				C8						130		120						X		X				X		Svæði												Í gangi

		68				Innstrandavegur

				10				Heydalsá-Þorpar						235								50		+		X		X						Svæði												Samþykkt

		612				Örlygshafnarvegur

								Um Hvallátur														120												Svæði										Vanta hönnun sem fyrst		Samþykkt

		643				Strandavegur

				06				Um Bjarnarfjarðarháls		3.8		C7		650		200		280		170						X		X				X		Svæði										Brú nú fjármögnuð. Verktaki?		Í gangi

				04				Um Veiðileysuháls						700								200		+		X		X				X		Svæði												Samþykkt



								Samtals Vestursvæði								950		760		2,365		2,545





		Norðursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		1				Hringvegur

								Akureyri öryggisaðgerðir						200				100		100						X		X						Svæði/ Akeyrarbær

		74				Skagastrandarvegur

								Hringvegur-Laxá		8.5		C8		1,350						50		150		+		X		X				X		Mannvirkjasvið										Skilgreina skipuag

		1 og 85				Jökulsá á Fjöllum og Skjálfandafljót						C8						50		50		50		+		X		X				X		Þróunarsvið/ svæði		GHG, RG		GH		HJ		GVG/KK

		711				Vatnsnesvegur

				03				Um Tjarnará		1.8		C7		200								200												Svæði										Samþykkt

		793				Skarðsvegur

				01				Í Skarðsdal		1.0		C7		200						100		100												Svæði										Samþykkt

		815				Hörgárdalsvegur

				01				Skriða-Brakandi		4.0		C7		210								200												Svæði										Samþykkt

		842				Bárðardalsvegur vestri

				01				Hringvegur-Hlíðarendi		11.0		C8		250						250														Svæði										Samþykkt

		862				Dettifossvegur

				02-04				Dettifossvegur vestri-Norðausturvegur		30.0		C8		2,712		612		500		800		800		+		X		X				X		Svæði										Ásheiði-Tóveggur í gangi. Dettif.v. ve.-Hólmatungur í útb. í vor



								Samtals Norðursvæði								662		700		1,400		1,550







		Austursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		1				Hringvegur

				t7				Skriðuvatn-Axarvegur		6.0		C8		350								350				X		X				X		Svæði										Samþykkt

				u4-u5				Um Berufjarðarbotn		4.7		C8		970				200		400		370		+		X		X						Mannvirkjasvið		SvS, RG		SG		AEJ		HSH		Útboð í haust

				v6-v9				Um Hornafjarðarfljót		18.0		C8		4,250				88		1,000		1,000		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		SvS, RG		EBH		ILo		KK

				y0				Morsá (Skeiðará)				C8		430						230						X		X						Svæði

		85				Norðausturvegur

				31-33				Sunnan Brekknaheiðar						 								100		+										Norðursvæði										Samþykkt

		93				Seyðisfjarðarvegur

								Öryggisaðgerðir				C8						100								X								Svæði

		94				Borgarfjarðarvegur				15.0		C8		1,000						250		750		+		X		X						Svæði				x						Athuga með mönnun

		939				Axarvegur, undirbúningur og útboð				18.6		C8		2,400								50		+										Mannvirkjasvið



								Samtals Austursvæði								50		438		1,930		2,670



								Samtals stofn- og tengivegir								4,384		3,156		9,855		10,735



		Sameiginlegt og óskipt

		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál

								Stofn- og tengivegir

								Tengivegir, malbik								910		918		1,467		1,476		+		X		X		X				Svæði

								Breikkun brúa								100		100		800		800				X		X						Mannvirkjasvið

								Hjóla- og göngustígar								200		200		330		330		+		X		X		X				Þróunarsvið

								Viðbót í fjárlögum										235

								Annað

								Samgöngurannsóknir								20		20		20		20		+										Þróunarsvið

								Héraðsvegir								70		70		90		190		+										Stoðsvið/ Svæði

								Landsvegir utan stofnvegakerfis								120		120		120		120		+										Mannvirkjasvið/ Svæði

								Styrkvegir								50		50		50		50		+										Mannvirkjasvið

								Reiðvegir								60		60		60		60		+										Stoðsvið/ Svæði

								Smábrýr								40		40		50		50		+		X		X						Mannvirkjasvið/ Svæði

								Girðingar								50		50		50		60		+		X								Mannvirkjasvið/ Svæði



								Samtals sameiginlegt og óskipt								1,620		1,863		3,037		3,156



								Samtals stofnkostnaður án jarðganga								6,004		5,019		12,892		13,891





		Jarðgangaáætlun:

										Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+

										kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald

		60				Vestfjarðavegur

				39				Dýrafjarðargöng		11.8		T8,5		9,200				100		1,500		3,500		+		X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng		SMÓ, GE, ÓÖJ, RG		GE		GRK		GE		Forval á næstu dögum

		92				Norðfjarðarvegur

				09				Norðfjarðargöng		16.0		T8,5		12,500		3,000		3,000		2,230						X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng		SvS, RG, GE		GE		SvS		GE		Verk í gangi

		93				Seyðisfjarðarvegur

				02-03				Fjarðarheiðargöng				T8,5		22,000				70		70		70		+		X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng				GE

								Sameiginlegur jarðgangakostnaður								10		10		10		10		+										Mannvirkjasvið jarðgöng				GE



								Samtals jarðgangaáætlun								3,010		3,180		3,810		3,580



		Utan þjóðvegakerfis

						Jarðgöng Bakki								3,100		850		1,490		670



								Samtals utan þjóðvegakerfis								850		1,490		670



								Samtals stofnkostnaður og jarðgöng								9,864		9,689		17,372		17,471







































Suðursvæði II (Reykjavík og Suðvestursvæði)

Vegnr. Vegheiti Lengd Veg- Kostnaður 2.015 2.016 2.017 2.018 2019+
Kaflanr. Kaflaheiti kafla [km] tegund m.kr. VV 15.800 VV 15.800VV 15.800VV 15.800Framhald

Undirbúningur verka utan áætlunar 160 40 40 40 40 +
1 Hringvegur

e3 Bæjarháls-Nesbraut 1,0 A34 300 300

f3 Skarhólabraut-Langitangi 510

f5 Um Kjalarnes 2.600 700 +
40 Hafnarfjarðarvegur

Gatnamót við Vífilsstaðaveg 350
41 Reykjanesbraut

15 Undirgöng í Kópavogi A34 320 100 100 200

14-15 Sunnan Hafnarfjarðar 9,0 A34 6.300 1.000 0 +

21 Tvö hringtorg Reykjanesbæ A22 200 200
44 Hafnavegur

01 Reykjanesbraut-flugvöllur 0,6 C10 100 100
48 Kjósarskarðsvegur

Hvalfjörður-Þingvallavegur 13,2 C7 750 400 300
411 Arnarnesvegur

Reykjanesbraut-Fífuhvammsvegur A22 700 320 380 100
415 Álftanesvegur

04 Hafnarfjarðarv.–Bessastaðavegur 4,5 A22 900 276
427 Suðurstrandarvegur 6

Bætt umferðarflæði, almenningssamg. 200 200 200 200

Umferðarstýring á höfuðborgarsv. 50 30 30 30

Öryggisaðgerðir 100 100 100 100

Göngubrýr og undirgöng 100 100 130 130

Samtals Suðursvæði II 1.492 950 2.850 2.010


Stofn- og tengivegir

		Vegáætlun 2016 - 2018																																Verk-  eigandi		Stýri/ráðgjafa-hópur		Verkefnis-stjóri		Umsjónar-maður		Hönnunar-stjóri



		Suðursvæði I



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50		+

		1				Hringvegur

				d4-d5				Norðaustan Selfoss, brú á Ölfusá		5.0		B15,5		4,500				50		50		50		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		GVG		ME		MST

				d6				Selfoss-Hveragerði		10.0		B15,5		5,000				100		500		1,200		+		X		X						Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		GVG		ME		MST		Útboð á hönnun EES 8.4.16

				d8				Um Hellisheiði				B15,5/A22		2,100		880		70								X		X						Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		SGB		ME		EBH		Lokið

		30				Skeiða- og Hrunamannavegur

				08				Einholtsvegur-Biskupstungnabraut		4.4		C8		285								150		+										Svæði										Samþykkt

		35				Biskupstungnabraut

				08				Austan Geysissvæðis		1.0		C8		60						60														Svæði										Samþykkt

		208				Skaftártunguvegur

				00				Um Eldvatn		0.5		C8		420						400														Svæði				SGB		(EMM)		GVG		Samþykkt

		249				Þórsmerkurvegur

				01				Breikkun brúar á Seljalandsá				C8		38				38								X		X						Svæði

		355				Reykjavegur

				01				Biskupstungnabraut-Laugarvatnsvegur		8.0		C8		700				0		250		450				X		X				X		Mannvirkjasvið		SGB, RG		SGB		EMM		HF		Útboð í vetur

		375				Arnarbælisvegur

				01				Hringvegur-Ósgerði		4.5		C7		120								60		+										Svæði

		550				Kaldidalur				13.0		C8		300		300										X		X						Svæði										Útboði lokið



								Samtals Suðursvæði I								1,230		308		1,310		1,960



						Búðafoss- og Hvammsvegur																												Mannvirkjasvið		SGB, RG		ÓÖJ		EMM		KK		Verkefni f. Landsvirkjun





		Suðursvæði II (Reykjavík og Suðvestursvæði)



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



								Undirbúningur verka utan áætlunar						160		40		40		40		40		+

		1				Hringvegur

				e3				Bæjarháls-Nesbraut		1.0		A34		300						300														Mannvirkjasvið				ME		ath ÓÖJ		ath GVG		Líklega fullhannað - ath

				f3				Skarhólabraut-Langitangi														510												Mannvirkjasvið				ath ÓÖJ		ath ÓÖJ		ath GVG		VSÓ unnu að hönnun á árum áður

				f5				Um Kjalarnes						2,600								700		+		X		X						Þróunarsvið/Mannvirkjasvið										Er enn hjá þrúnarsv. Frumdrög tilb. á þessu ári

		40				Hafnarfjarðarvegur

								Gatnamót við Vífilsstaðaveg												350						X		X						Mannvirkjasvið		JSn, EBj		SGB		ME		KK		Garðab. sér um skipulag. Verkís forhönnun

		41				Reykjanesbraut

				15				Undirgöng í Kópavogi				A34		320				100		100		200				X		X						Svæði										Greiðla f. lokið verk. HMS

				14-15				Sunnan Hafnarfjarðar		9.0		A34		6,300						1,000		0		+		X		X						Mannvirkjasvið		SGB, JSn, RG		ÓÖJ		ME		GS		 

				21				Tvö hringtorg Reykjanesbæ				A22		200						200														Svæði				SGB		(EMM)		(EBH)

		44				Hafnavegur

				01				Reykjanesbraut-flugvöllur		0.6		C10		100								100												Svæði				SGB		(EMM)		(EBH)

		48				Kjósarskarðsvegur

								Hvalfjörður-Þingvallavegur		13.2		C7		750		400				300						X		X						Svæði				SGB		(EMM)		HF		Verk í gangi

		411				Arnarnesvegur

								Reykjanesbraut-Fífuhvammsvegur				A22		700		320		380		100						X		X						Mannvirkjasvið		SGB, RG		ME		ME/BHJ		EBH		Göngubrú eftir

		415				Álftanesvegur

				04				Hafnarfjarðarv.–Bessastaðavegur		4.5		A22		900		276										X		X				X		Mannvirkjasvið				ME		JJB				Verki lokið

		427				Suðurstrandarvegur										6

						Bætt umferðarflæði, almenningssamg.										200		200		200		200				X		X		X				Þróunarsv og svæði

						Umferðarstýring á höfuðborgarsv.										50		30		30		30				X		X		X				Þróunarsv og svæði

						Öryggisaðgerðir										100		100		100		100				X								Þróunarsv og svæði

						Göngubrýr og undirgöng										100		100		130		130				X		X		X				Þróunarsv og svæði



								Samtals Suðursvæði II								1,492		950		2,850		2,010



						* Leitað verði leiða til að fjármagna Sundabraut með aðkomu einkaaðila





		Vestursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		52				Uxahryggjavegur

				05				Ýmsir staðir				C8		800		200				300				+		X		X						Svæði										Skarð-Brautartunga er í gangi. Um Götuás í undirbúningi		Samþykkt

		54				Snæfellsnesvegur

				10				Fróðárheiði		4.4		C8		400								200		+										Svæði												Samþykkt

								Skógarströnd		50+										125		125		+										Þróunarsvið/Svæði										Athuga með aðstoð í frumdragagerð		 

		60				Vestfjarðavegur

				25-28				Um Gufudalssveit		Óvíst		C8		Óvíst		50		300		1,200		1,200		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		IÁ, RG, MVJ, KK		MVJ		KGK		KK		Umhverfismatsskýrla í vinnslu

				31-33				Eiði-Kjálkafjörður		16.1		C8		3,850		450										X		X				X

				35-37				Dynjandisheiði		32.0		C8		4,500						400		450		+		X		X				X		Þróunarsvið/ stýrihópur/svæði/mannvirkjasvið		 								Ath. ræsi á Þverdalsá svæðisverk		Athuga með mönnun

		61				Djúpvegur

				34		Hestfjörður-Seyðisfjörður																150		+										Svæði										Endurskoða verkhönnun, fá kostnaðaráætlun		Samþykkt

				36-39				Súðavíkurhlíð, snjóflóðavarnir				C8						130		120						X		X				X		Svæði												Í gangi

		68				Innstrandavegur

				10				Heydalsá-Þorpar						235								50		+		X		X						Svæði												Samþykkt

		612				Örlygshafnarvegur

								Um Hvallátur														120												Svæði										Vanta hönnun sem fyrst		Samþykkt

		643				Strandavegur

				06				Um Bjarnarfjarðarháls		3.8		C7		650		200		280		170						X		X				X		Svæði										Brú nú fjármögnuð. Verktaki?		Í gangi

				04				Um Veiðileysuháls						700								200		+		X		X				X		Svæði												Samþykkt



								Samtals Vestursvæði								950		760		2,365		2,545





		Norðursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		1				Hringvegur

								Akureyri öryggisaðgerðir						200				100		100						X		X						Svæði/ Akeyrarbær

		74				Skagastrandarvegur

								Hringvegur-Laxá		8.5		C8		1,350						50		150		+		X		X				X		Mannvirkjasvið										Skilgreina skipuag

		1 og 85				Jökulsá á Fjöllum og Skjálfandafljót						C8						50		50		50		+		X		X				X		Þróunarsvið/ svæði		GHG, RG		GH		HJ		GVG/KK

		711				Vatnsnesvegur

				03				Um Tjarnará		1.8		C7		200								200												Svæði										Samþykkt

		793				Skarðsvegur

				01				Í Skarðsdal		1.0		C7		200						100		100												Svæði										Samþykkt

		815				Hörgárdalsvegur

				01				Skriða-Brakandi		4.0		C7		210								200												Svæði										Samþykkt

		842				Bárðardalsvegur vestri

				01				Hringvegur-Hlíðarendi		11.0		C8		250						250														Svæði										Samþykkt

		862				Dettifossvegur

				02-04				Dettifossvegur vestri-Norðausturvegur		30.0		C8		2,712		612		500		800		800		+		X		X				X		Svæði										Ásheiði-Tóveggur í gangi. Dettif.v. ve.-Hólmatungur í útb. í vor



								Samtals Norðursvæði								662		700		1,400		1,550







		Austursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		1				Hringvegur

				t7				Skriðuvatn-Axarvegur		6.0		C8		350								350				X		X				X		Svæði										Samþykkt

				u4-u5				Um Berufjarðarbotn		4.7		C8		970				200		400		370		+		X		X						Mannvirkjasvið		SvS, RG		SG		AEJ		HSH		Útboð í haust

				v6-v9				Um Hornafjarðarfljót		18.0		C8		4,250				88		1,000		1,000		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		SvS, RG		EBH		ILo		KK

				y0				Morsá (Skeiðará)				C8		430						230						X		X						Svæði

		85				Norðausturvegur

				31-33				Sunnan Brekknaheiðar						 								100		+										Norðursvæði										Samþykkt

		93				Seyðisfjarðarvegur

								Öryggisaðgerðir				C8						100								X								Svæði

		94				Borgarfjarðarvegur				15.0		C8		1,000						250		750		+		X		X						Svæði				x						Athuga með mönnun

		939				Axarvegur, undirbúningur og útboð				18.6		C8		2,400								50		+										Mannvirkjasvið



								Samtals Austursvæði								50		438		1,930		2,670



								Samtals stofn- og tengivegir								4,384		3,156		9,855		10,735



		Sameiginlegt og óskipt

		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál

								Stofn- og tengivegir

								Tengivegir, malbik								910		918		1,467		1,476		+		X		X		X				Svæði

								Breikkun brúa								100		100		800		800				X		X						Mannvirkjasvið

								Hjóla- og göngustígar								200		200		330		330		+		X		X		X				Þróunarsvið

								Viðbót í fjárlögum										235

								Annað

								Samgöngurannsóknir								20		20		20		20		+										Þróunarsvið

								Héraðsvegir								70		70		90		190		+										Stoðsvið/ Svæði

								Landsvegir utan stofnvegakerfis								120		120		120		120		+										Mannvirkjasvið/ Svæði

								Styrkvegir								50		50		50		50		+										Mannvirkjasvið

								Reiðvegir								60		60		60		60		+										Stoðsvið/ Svæði

								Smábrýr								40		40		50		50		+		X		X						Mannvirkjasvið/ Svæði

								Girðingar								50		50		50		60		+		X								Mannvirkjasvið/ Svæði



								Samtals sameiginlegt og óskipt								1,620		1,863		3,037		3,156



								Samtals stofnkostnaður án jarðganga								6,004		5,019		12,892		13,891





		Jarðgangaáætlun:

										Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+

										kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald

		60				Vestfjarðavegur

				39				Dýrafjarðargöng		11.8		T8,5		9,200				100		1,500		3,500		+		X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng		SMÓ, GE, ÓÖJ, RG		GE		GRK		GE		Forval á næstu dögum

		92				Norðfjarðarvegur

				09				Norðfjarðargöng		16.0		T8,5		12,500		3,000		3,000		2,230						X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng		SvS, RG, GE		GE		SvS		GE		Verk í gangi

		93				Seyðisfjarðarvegur

				02-03				Fjarðarheiðargöng				T8,5		22,000				70		70		70		+		X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng				GE

								Sameiginlegur jarðgangakostnaður								10		10		10		10		+										Mannvirkjasvið jarðgöng				GE



								Samtals jarðgangaáætlun								3,010		3,180		3,810		3,580



		Utan þjóðvegakerfis

						Jarðgöng Bakki								3,100		850		1,490		670



								Samtals utan þjóðvegakerfis								850		1,490		670



								Samtals stofnkostnaður og jarðgöng								9,864		9,689		17,372		17,471



































Arnarnesvegur



Mislæg vegamót við Krýsuvíkurveg



Vestursvæði

Vegnr. Vegheiti Lengd Veg- Kostnaður 2.015 2.016 2.017 2.018 2019+
Kaflanr. Kaflaheiti kafla [km] tegund m.kr. VV 15.800 VV 15.800VV 15.800VV 15.800Framhald

Undirbúningur verka utan áætlunar 200 50 50 50 50
52 Uxahryggjavegur

05 Ýmsir staðir C8 800 200 300 +
54 Snæfellsnesvegur

10 Fróðárheiði 4,4 C8 400 200 +

Skógarströnd 50+ 125 125 +
60 Vestfjarðavegur

25-28 Um Gufudalssveit Óvíst C8 Óvíst 50 300 1.200 1.200 +

31-33 Eiði-Kjálkafjörður 16,1 C8 3.850 450

35-37 Dynjandisheiði 32,0 C8 4.500 400 450 +
61 Djúpvegur

34 Hestfjörður-Seyðisfjörður 150 +

36-39 Súðavíkurhlíð, snjóflóðavarnir C8 130 120
68 Innstrandavegur

10 Heydalsá-Þorpar 235 50 +
612 Örlygshafnarvegur

Um Hvallátur 120
643 Strandavegur

06 Um Bjarnarfjarðarháls 3,8 C7 650 200 280 170
04 Um Veiðileysuháls 700 200 +

Samtals Vestursvæði 950 760 2.365 2.545


Stofn- og tengivegir

		Vegáætlun 2016 - 2018																																Verk-  eigandi		Stýri/ráðgjafa-hópur		Verkefnis-stjóri		Umsjónar-maður		Hönnunar-stjóri



		Suðursvæði I



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50		+

		1				Hringvegur

				d4-d5				Norðaustan Selfoss, brú á Ölfusá		5.0		B15,5		4,500				50		50		50		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		GVG		ME		MST

				d6				Selfoss-Hveragerði		10.0		B15,5		5,000				100		500		1,200		+		X		X						Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		GVG		ME		MST		Útboð á hönnun EES 8.4.16

				d8				Um Hellisheiði				B15,5/A22		2,100		880		70								X		X						Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		SGB		ME		EBH		Lokið

		30				Skeiða- og Hrunamannavegur

				08				Einholtsvegur-Biskupstungnabraut		4.4		C8		285								150		+										Svæði										Samþykkt

		35				Biskupstungnabraut

				08				Austan Geysissvæðis		1.0		C8		60						60														Svæði										Samþykkt

		208				Skaftártunguvegur

				00				Um Eldvatn		0.5		C8		420						400														Svæði				SGB		(EMM)		GVG		Samþykkt

		249				Þórsmerkurvegur

				01				Breikkun brúar á Seljalandsá				C8		38				38								X		X						Svæði

		355				Reykjavegur

				01				Biskupstungnabraut-Laugarvatnsvegur		8.0		C8		700				0		250		450				X		X				X		Mannvirkjasvið		SGB, RG		SGB		EMM		HF		Útboð í vetur

		375				Arnarbælisvegur

				01				Hringvegur-Ósgerði		4.5		C7		120								60		+										Svæði

		550				Kaldidalur				13.0		C8		300		300										X		X						Svæði										Útboði lokið



								Samtals Suðursvæði I								1,230		308		1,310		1,960



						Búðafoss- og Hvammsvegur																												Mannvirkjasvið		SGB, RG		ÓÖJ		EMM		KK		Verkefni f. Landsvirkjun





		Suðursvæði II (Reykjavík og Suðvestursvæði)



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



								Undirbúningur verka utan áætlunar						160		40		40		40		40		+

		1				Hringvegur

				e3				Bæjarháls-Nesbraut		1.0		A34		300						300														Mannvirkjasvið				ME		ath ÓÖJ		ath GVG		Líklega fullhannað - ath

				f3				Skarhólabraut-Langitangi														510												Mannvirkjasvið				ath ÓÖJ		ath ÓÖJ		ath GVG		VSÓ unnu að hönnun á árum áður

				f5				Um Kjalarnes						2,600								700		+		X		X						Þróunarsvið/Mannvirkjasvið										Er enn hjá þrúnarsv. Frumdrög tilb. á þessu ári

		40				Hafnarfjarðarvegur

								Gatnamót við Vífilsstaðaveg												350						X		X						Mannvirkjasvið		JSn, EBj		SGB		ME		KK		Garðab. sér um skipulag. Verkís forhönnun

		41				Reykjanesbraut

				15				Undirgöng í Kópavogi				A34		320				100		100		200				X		X						Svæði										Greiðla f. lokið verk. HMS

				14-15				Sunnan Hafnarfjarðar		9.0		A34		6,300						1,000		0		+		X		X						Mannvirkjasvið		SGB, JSn, RG		ÓÖJ		ME		GS		 

				21				Tvö hringtorg Reykjanesbæ				A22		200						200														Svæði				SGB		(EMM)		(EBH)

		44				Hafnavegur

				01				Reykjanesbraut-flugvöllur		0.6		C10		100								100												Svæði				SGB		(EMM)		(EBH)

		48				Kjósarskarðsvegur

								Hvalfjörður-Þingvallavegur		13.2		C7		750		400				300						X		X						Svæði				SGB		(EMM)		HF		Verk í gangi

		411				Arnarnesvegur

								Reykjanesbraut-Fífuhvammsvegur				A22		700		320		380		100						X		X						Mannvirkjasvið		SGB, RG		ME		ME/BHJ		EBH		Göngubrú eftir

		415				Álftanesvegur

				04				Hafnarfjarðarv.–Bessastaðavegur		4.5		A22		900		276										X		X				X		Mannvirkjasvið				ME		JJB				Verki lokið

		427				Suðurstrandarvegur										6

						Bætt umferðarflæði, almenningssamg.										200		200		200		200				X		X		X				Þróunarsv og svæði

						Umferðarstýring á höfuðborgarsv.										50		30		30		30				X		X		X				Þróunarsv og svæði

						Öryggisaðgerðir										100		100		100		100				X								Þróunarsv og svæði

						Göngubrýr og undirgöng										100		100		130		130				X		X		X				Þróunarsv og svæði



								Samtals Suðursvæði II								1,492		950		2,850		2,010



						* Leitað verði leiða til að fjármagna Sundabraut með aðkomu einkaaðila





		Vestursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		52				Uxahryggjavegur

				05				Ýmsir staðir				C8		800		200				300				+		X		X						Svæði										Skarð-Brautartunga er í gangi. Um Götuás í undirbúningi		Samþykkt

		54				Snæfellsnesvegur

				10				Fróðárheiði		4.4		C8		400								200		+										Svæði												Samþykkt

								Skógarströnd		50+										125		125		+										Þróunarsvið/Svæði										Athuga með aðstoð í frumdragagerð		 

		60				Vestfjarðavegur

				25-28				Um Gufudalssveit		Óvíst		C8		Óvíst		50		300		1,200		1,200		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		IÁ, RG, MVJ, KK		MVJ		KGK		KK		Umhverfismatsskýrla í vinnslu

				31-33				Eiði-Kjálkafjörður		16.1		C8		3,850		450										X		X				X

				35-37				Dynjandisheiði		32.0		C8		4,500						400		450		+		X		X				X		Þróunarsvið/ stýrihópur/svæði/mannvirkjasvið		 								Ath. ræsi á Þverdalsá svæðisverk		Athuga með mönnun

		61				Djúpvegur

				34		Hestfjörður-Seyðisfjörður																150		+										Svæði										Endurskoða verkhönnun, fá kostnaðaráætlun		Samþykkt

				36-39				Súðavíkurhlíð, snjóflóðavarnir				C8						130		120						X		X				X		Svæði												Í gangi

		68				Innstrandavegur

				10				Heydalsá-Þorpar						235								50		+		X		X						Svæði												Samþykkt

		612				Örlygshafnarvegur

								Um Hvallátur														120												Svæði										Vanta hönnun sem fyrst		Samþykkt

		643				Strandavegur

				06				Um Bjarnarfjarðarháls		3.8		C7		650		200		280		170						X		X				X		Svæði										Brú nú fjármögnuð. Verktaki?		Í gangi

				04				Um Veiðileysuháls						700								200		+		X		X				X		Svæði												Samþykkt



								Samtals Vestursvæði								950		760		2,365		2,545





		Norðursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		1				Hringvegur

								Akureyri öryggisaðgerðir						200				100		100						X		X						Svæði/ Akeyrarbær

		74				Skagastrandarvegur

								Hringvegur-Laxá		8.5		C8		1,350						50		150		+		X		X				X		Mannvirkjasvið										Skilgreina skipuag

		1 og 85				Jökulsá á Fjöllum og Skjálfandafljót						C8						50		50		50		+		X		X				X		Þróunarsvið/ svæði		GHG, RG		GH		HJ		GVG/KK

		711				Vatnsnesvegur

				03				Um Tjarnará		1.8		C7		200								200												Svæði										Samþykkt

		793				Skarðsvegur

				01				Í Skarðsdal		1.0		C7		200						100		100												Svæði										Samþykkt

		815				Hörgárdalsvegur

				01				Skriða-Brakandi		4.0		C7		210								200												Svæði										Samþykkt

		842				Bárðardalsvegur vestri

				01				Hringvegur-Hlíðarendi		11.0		C8		250						250														Svæði										Samþykkt

		862				Dettifossvegur

				02-04				Dettifossvegur vestri-Norðausturvegur		30.0		C8		2,712		612		500		800		800		+		X		X				X		Svæði										Ásheiði-Tóveggur í gangi. Dettif.v. ve.-Hólmatungur í útb. í vor



								Samtals Norðursvæði								662		700		1,400		1,550







		Austursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		1				Hringvegur

				t7				Skriðuvatn-Axarvegur		6.0		C8		350								350				X		X				X		Svæði										Samþykkt

				u4-u5				Um Berufjarðarbotn		4.7		C8		970				200		400		370		+		X		X						Mannvirkjasvið		SvS, RG		SG		AEJ		HSH		Útboð í haust

				v6-v9				Um Hornafjarðarfljót		18.0		C8		4,250				88		1,000		1,000		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		SvS, RG		EBH		ILo		KK

				y0				Morsá (Skeiðará)				C8		430						230						X		X						Svæði

		85				Norðausturvegur

				31-33				Sunnan Brekknaheiðar						 								100		+										Norðursvæði										Samþykkt

		93				Seyðisfjarðarvegur

								Öryggisaðgerðir				C8						100								X								Svæði

		94				Borgarfjarðarvegur				15.0		C8		1,000						250		750		+		X		X						Svæði				x						Athuga með mönnun

		939				Axarvegur, undirbúningur og útboð				18.6		C8		2,400								50		+										Mannvirkjasvið



								Samtals Austursvæði								50		438		1,930		2,670



								Samtals stofn- og tengivegir								4,384		3,156		9,855		10,735



		Sameiginlegt og óskipt

		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál

								Stofn- og tengivegir

								Tengivegir, malbik								910		918		1,467		1,476		+		X		X		X				Svæði

								Breikkun brúa								100		100		800		800				X		X						Mannvirkjasvið

								Hjóla- og göngustígar								200		200		330		330		+		X		X		X				Þróunarsvið

								Viðbót í fjárlögum										235

								Annað

								Samgöngurannsóknir								20		20		20		20		+										Þróunarsvið

								Héraðsvegir								70		70		90		190		+										Stoðsvið/ Svæði

								Landsvegir utan stofnvegakerfis								120		120		120		120		+										Mannvirkjasvið/ Svæði

								Styrkvegir								50		50		50		50		+										Mannvirkjasvið

								Reiðvegir								60		60		60		60		+										Stoðsvið/ Svæði

								Smábrýr								40		40		50		50		+		X		X						Mannvirkjasvið/ Svæði

								Girðingar								50		50		50		60		+		X								Mannvirkjasvið/ Svæði



								Samtals sameiginlegt og óskipt								1,620		1,863		3,037		3,156



								Samtals stofnkostnaður án jarðganga								6,004		5,019		12,892		13,891





		Jarðgangaáætlun:

										Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+

										kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald

		60				Vestfjarðavegur

				39				Dýrafjarðargöng		11.8		T8,5		9,200				100		1,500		3,500		+		X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng		SMÓ, GE, ÓÖJ, RG		GE		GRK		GE		Forval á næstu dögum

		92				Norðfjarðarvegur

				09				Norðfjarðargöng		16.0		T8,5		12,500		3,000		3,000		2,230						X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng		SvS, RG, GE		GE		SvS		GE		Verk í gangi

		93				Seyðisfjarðarvegur

				02-03				Fjarðarheiðargöng				T8,5		22,000				70		70		70		+		X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng				GE

								Sameiginlegur jarðgangakostnaður								10		10		10		10		+										Mannvirkjasvið jarðgöng				GE



								Samtals jarðgangaáætlun								3,010		3,180		3,810		3,580



		Utan þjóðvegakerfis

						Jarðgöng Bakki								3,100		850		1,490		670



								Samtals utan þjóðvegakerfis								850		1,490		670



								Samtals stofnkostnaður og jarðgöng								9,864		9,689		17,372		17,471



































Norðursvæði

Vegnr. Vegheiti Lengd Veg- Kostnaður 2.015 2.016 2.017 2.018 2019+
Kaflanr. Kaflaheiti kafla [km] tegund m.kr. VV 15.800 VV 15.800VV 15.800VV 15.800Framhald

Undirbúningur verka utan áætlunar 200 50 50 50 50
1 Hringvegur

Akureyri öryggisaðgerðir 200 100 100
74 Skagastrandarvegur

Hringvegur-Laxá 8,5 C8 1.350 50 150 +

1 og 85 Jökulsá á Fjöllum og Skjálfandafljót C8 50 50 50 +
711 Vatnsnesvegur

03 Um Tjarnará 1,8 C7 200 200
793 Skarðsvegur

01 Í Skarðsdal 1,0 C7 200 100 100
815 Hörgárdalsvegur

01 Skriða-Brakandi 4,0 C7 210 200
842 Bárðardalsvegur vestri

01 Hringvegur-Hlíðarendi 11,0 C8 250 250
862 Dettifossvegur

02-04 Dettifossvegur vestri-Norðausturvegur 30,0 C8 2.712 612 500 800 800 +

Samtals Norðursvæði 662 700 1.400 1.550


Stofn- og tengivegir

		Vegáætlun 2016 - 2018																																Verk-  eigandi		Stýri/ráðgjafa-hópur		Verkefnis-stjóri		Umsjónar-maður		Hönnunar-stjóri



		Suðursvæði I



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50		+

		1				Hringvegur

				d4-d5				Norðaustan Selfoss, brú á Ölfusá		5.0		B15,5		4,500				50		50		50		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		GVG		ME		MST

				d6				Selfoss-Hveragerði		10.0		B15,5		5,000				100		500		1,200		+		X		X						Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		GVG		ME		MST		Útboð á hönnun EES 8.4.16

				d8				Um Hellisheiði				B15,5/A22		2,100		880		70								X		X						Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		SGB		ME		EBH		Lokið

		30				Skeiða- og Hrunamannavegur

				08				Einholtsvegur-Biskupstungnabraut		4.4		C8		285								150		+										Svæði										Samþykkt

		35				Biskupstungnabraut

				08				Austan Geysissvæðis		1.0		C8		60						60														Svæði										Samþykkt

		208				Skaftártunguvegur

				00				Um Eldvatn		0.5		C8		420						400														Svæði				SGB		(EMM)		GVG		Samþykkt

		249				Þórsmerkurvegur

				01				Breikkun brúar á Seljalandsá				C8		38				38								X		X						Svæði

		355				Reykjavegur

				01				Biskupstungnabraut-Laugarvatnsvegur		8.0		C8		700				0		250		450				X		X				X		Mannvirkjasvið		SGB, RG		SGB		EMM		HF		Útboð í vetur

		375				Arnarbælisvegur

				01				Hringvegur-Ósgerði		4.5		C7		120								60		+										Svæði

		550				Kaldidalur				13.0		C8		300		300										X		X						Svæði										Útboði lokið



								Samtals Suðursvæði I								1,230		308		1,310		1,960



						Búðafoss- og Hvammsvegur																												Mannvirkjasvið		SGB, RG		ÓÖJ		EMM		KK		Verkefni f. Landsvirkjun





		Suðursvæði II (Reykjavík og Suðvestursvæði)



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



								Undirbúningur verka utan áætlunar						160		40		40		40		40		+

		1				Hringvegur

				e3				Bæjarháls-Nesbraut		1.0		A34		300						300														Mannvirkjasvið				ME		ath ÓÖJ		ath GVG		Líklega fullhannað - ath

				f3				Skarhólabraut-Langitangi														510												Mannvirkjasvið				ath ÓÖJ		ath ÓÖJ		ath GVG		VSÓ unnu að hönnun á árum áður

				f5				Um Kjalarnes						2,600								700		+		X		X						Þróunarsvið/Mannvirkjasvið										Er enn hjá þrúnarsv. Frumdrög tilb. á þessu ári

		40				Hafnarfjarðarvegur

								Gatnamót við Vífilsstaðaveg												350						X		X						Mannvirkjasvið		JSn, EBj		SGB		ME		KK		Garðab. sér um skipulag. Verkís forhönnun

		41				Reykjanesbraut

				15				Undirgöng í Kópavogi				A34		320				100		100		200				X		X						Svæði										Greiðla f. lokið verk. HMS

				14-15				Sunnan Hafnarfjarðar		9.0		A34		6,300						1,000		0		+		X		X						Mannvirkjasvið		SGB, JSn, RG		ÓÖJ		ME		GS		 

				21				Tvö hringtorg Reykjanesbæ				A22		200						200														Svæði				SGB		(EMM)		(EBH)

		44				Hafnavegur

				01				Reykjanesbraut-flugvöllur		0.6		C10		100								100												Svæði				SGB		(EMM)		(EBH)

		48				Kjósarskarðsvegur

								Hvalfjörður-Þingvallavegur		13.2		C7		750		400				300						X		X						Svæði				SGB		(EMM)		HF		Verk í gangi

		411				Arnarnesvegur

								Reykjanesbraut-Fífuhvammsvegur				A22		700		320		380		100						X		X						Mannvirkjasvið		SGB, RG		ME		ME/BHJ		EBH		Göngubrú eftir

		415				Álftanesvegur

				04				Hafnarfjarðarv.–Bessastaðavegur		4.5		A22		900		276										X		X				X		Mannvirkjasvið				ME		JJB				Verki lokið

		427				Suðurstrandarvegur										6

						Bætt umferðarflæði, almenningssamg.										200		200		200		200				X		X		X				Þróunarsv og svæði

						Umferðarstýring á höfuðborgarsv.										50		30		30		30				X		X		X				Þróunarsv og svæði

						Öryggisaðgerðir										100		100		100		100				X								Þróunarsv og svæði

						Göngubrýr og undirgöng										100		100		130		130				X		X		X				Þróunarsv og svæði



								Samtals Suðursvæði II								1,492		950		2,850		2,010



						* Leitað verði leiða til að fjármagna Sundabraut með aðkomu einkaaðila





		Vestursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		52				Uxahryggjavegur

				05				Ýmsir staðir				C8		800		200				300				+		X		X						Svæði										Skarð-Brautartunga er í gangi. Um Götuás í undirbúningi		Samþykkt

		54				Snæfellsnesvegur

				10				Fróðárheiði		4.4		C8		400								200		+										Svæði												Samþykkt

								Skógarströnd		50+										125		125		+										Þróunarsvið/Svæði										Athuga með aðstoð í frumdragagerð		 

		60				Vestfjarðavegur

				25-28				Um Gufudalssveit		Óvíst		C8		Óvíst		50		300		1,200		1,200		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		IÁ, RG, MVJ, KK		MVJ		KGK		KK		Umhverfismatsskýrla í vinnslu

				31-33				Eiði-Kjálkafjörður		16.1		C8		3,850		450										X		X				X

				35-37				Dynjandisheiði		32.0		C8		4,500						400		450		+		X		X				X		Þróunarsvið/ stýrihópur/svæði/mannvirkjasvið		 								Ath. ræsi á Þverdalsá svæðisverk		Athuga með mönnun

		61				Djúpvegur

				34		Hestfjörður-Seyðisfjörður																150		+										Svæði										Endurskoða verkhönnun, fá kostnaðaráætlun		Samþykkt

				36-39				Súðavíkurhlíð, snjóflóðavarnir				C8						130		120						X		X				X		Svæði												Í gangi

		68				Innstrandavegur

				10				Heydalsá-Þorpar						235								50		+		X		X						Svæði												Samþykkt

		612				Örlygshafnarvegur

								Um Hvallátur														120												Svæði										Vanta hönnun sem fyrst		Samþykkt

		643				Strandavegur

				06				Um Bjarnarfjarðarháls		3.8		C7		650		200		280		170						X		X				X		Svæði										Brú nú fjármögnuð. Verktaki?		Í gangi

				04				Um Veiðileysuháls						700								200		+		X		X				X		Svæði												Samþykkt



								Samtals Vestursvæði								950		760		2,365		2,545





		Norðursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		1				Hringvegur

								Akureyri öryggisaðgerðir						200				100		100						X		X						Svæði/ Akeyrarbær

		74				Skagastrandarvegur

								Hringvegur-Laxá		8.5		C8		1,350						50		150		+		X		X				X		Mannvirkjasvið										Skilgreina skipuag

		1 og 85				Jökulsá á Fjöllum og Skjálfandafljót						C8						50		50		50		+		X		X				X		Þróunarsvið/ svæði		GHG, RG		GH		HJ		GVG/KK

		711				Vatnsnesvegur

				03				Um Tjarnará		1.8		C7		200								200												Svæði										Samþykkt

		793				Skarðsvegur

				01				Í Skarðsdal		1.0		C7		200						100		100												Svæði										Samþykkt

		815				Hörgárdalsvegur

				01				Skriða-Brakandi		4.0		C7		210								200												Svæði										Samþykkt

		842				Bárðardalsvegur vestri

				01				Hringvegur-Hlíðarendi		11.0		C8		250						250														Svæði										Samþykkt

		862				Dettifossvegur

				02-04				Dettifossvegur vestri-Norðausturvegur		30.0		C8		2,712		612		500		800		800		+		X		X				X		Svæði										Ásheiði-Tóveggur í gangi. Dettif.v. ve.-Hólmatungur í útb. í vor



								Samtals Norðursvæði								662		700		1,400		1,550







		Austursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		1				Hringvegur

				t7				Skriðuvatn-Axarvegur		6.0		C8		350								350				X		X				X		Svæði										Samþykkt

				u4-u5				Um Berufjarðarbotn		4.7		C8		970				200		400		370		+		X		X						Mannvirkjasvið		SvS, RG		SG		AEJ		HSH		Útboð í haust

				v6-v9				Um Hornafjarðarfljót		18.0		C8		4,250				88		1,000		1,000		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		SvS, RG		EBH		ILo		KK

				y0				Morsá (Skeiðará)				C8		430						230						X		X						Svæði

		85				Norðausturvegur

				31-33				Sunnan Brekknaheiðar						 								100		+										Norðursvæði										Samþykkt

		93				Seyðisfjarðarvegur

								Öryggisaðgerðir				C8						100								X								Svæði

		94				Borgarfjarðarvegur				15.0		C8		1,000						250		750		+		X		X						Svæði				x						Athuga með mönnun

		939				Axarvegur, undirbúningur og útboð				18.6		C8		2,400								50		+										Mannvirkjasvið



								Samtals Austursvæði								50		438		1,930		2,670



								Samtals stofn- og tengivegir								4,384		3,156		9,855		10,735



		Sameiginlegt og óskipt

		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál

								Stofn- og tengivegir

								Tengivegir, malbik								910		918		1,467		1,476		+		X		X		X				Svæði

								Breikkun brúa								100		100		800		800				X		X						Mannvirkjasvið

								Hjóla- og göngustígar								200		200		330		330		+		X		X		X				Þróunarsvið

								Viðbót í fjárlögum										235

								Annað

								Samgöngurannsóknir								20		20		20		20		+										Þróunarsvið

								Héraðsvegir								70		70		90		190		+										Stoðsvið/ Svæði

								Landsvegir utan stofnvegakerfis								120		120		120		120		+										Mannvirkjasvið/ Svæði

								Styrkvegir								50		50		50		50		+										Mannvirkjasvið

								Reiðvegir								60		60		60		60		+										Stoðsvið/ Svæði

								Smábrýr								40		40		50		50		+		X		X						Mannvirkjasvið/ Svæði

								Girðingar								50		50		50		60		+		X								Mannvirkjasvið/ Svæði



								Samtals sameiginlegt og óskipt								1,620		1,863		3,037		3,156



								Samtals stofnkostnaður án jarðganga								6,004		5,019		12,892		13,891





		Jarðgangaáætlun:

										Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+

										kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald

		60				Vestfjarðavegur

				39				Dýrafjarðargöng		11.8		T8,5		9,200				100		1,500		3,500		+		X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng		SMÓ, GE, ÓÖJ, RG		GE		GRK		GE		Forval á næstu dögum

		92				Norðfjarðarvegur

				09				Norðfjarðargöng		16.0		T8,5		12,500		3,000		3,000		2,230						X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng		SvS, RG, GE		GE		SvS		GE		Verk í gangi

		93				Seyðisfjarðarvegur

				02-03				Fjarðarheiðargöng				T8,5		22,000				70		70		70		+		X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng				GE

								Sameiginlegur jarðgangakostnaður								10		10		10		10		+										Mannvirkjasvið jarðgöng				GE



								Samtals jarðgangaáætlun								3,010		3,180		3,810		3,580



		Utan þjóðvegakerfis

						Jarðgöng Bakki								3,100		850		1,490		670



								Samtals utan þjóðvegakerfis								850		1,490		670



								Samtals stofnkostnaður og jarðgöng								9,864		9,689		17,372		17,471



































Austursvæði

Vegnr. Vegheiti Lengd Veg- Kostnaður 2.015 2.016 2.017 2.018 2019+
Kaflanr. Kaflaheiti kafla [km] tegund m.kr. VV 15.800 VV 15.800VV 15.800VV 15.800Framhald

Undirbúningur verka utan áætlunar 200 50 50 50 50
1 Hringvegur

t7 Skriðuvatn-Axarvegur 6,0 C8 350 350

u4-u5 Um Berufjarðarbotn 4,7 C8 970 200 400 370 +

v6-v9 Um Hornafjarðarfljót 18,0 C8 4.250 88 1.000 1.000 +

y0 Morsá (Skeiðará) C8 430 230
85 Norðausturvegur

31-33 Sunnan Brekknaheiðar  100 +
93 Seyðisfjarðarvegur

Öryggisaðgerðir C8 100
94 Borgarfjarðarvegur 15,0 C8 1.000 250 750 +

939 Axarvegur, undirbúningur og útboð 18,6 C8 2.400 50 +

Samtals Austursvæði 50 438 1.930 2.670


Stofn- og tengivegir

		Vegáætlun 2016 - 2018																																Verk-  eigandi		Stýri/ráðgjafa-hópur		Verkefnis-stjóri		Umsjónar-maður		Hönnunar-stjóri



		Suðursvæði I



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50		+

		1				Hringvegur

				d4-d5				Norðaustan Selfoss, brú á Ölfusá		5.0		B15,5		4,500				50		50		50		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		GVG		ME		MST

				d6				Selfoss-Hveragerði		10.0		B15,5		5,000				100		500		1,200		+		X		X						Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		GVG		ME		MST		Útboð á hönnun EES 8.4.16

				d8				Um Hellisheiði				B15,5/A22		2,100		880		70								X		X						Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		SGB		ME		EBH		Lokið

		30				Skeiða- og Hrunamannavegur

				08				Einholtsvegur-Biskupstungnabraut		4.4		C8		285								150		+										Svæði										Samþykkt

		35				Biskupstungnabraut

				08				Austan Geysissvæðis		1.0		C8		60						60														Svæði										Samþykkt

		208				Skaftártunguvegur

				00				Um Eldvatn		0.5		C8		420						400														Svæði				SGB		(EMM)		GVG		Samþykkt

		249				Þórsmerkurvegur

				01				Breikkun brúar á Seljalandsá				C8		38				38								X		X						Svæði

		355				Reykjavegur

				01				Biskupstungnabraut-Laugarvatnsvegur		8.0		C8		700				0		250		450				X		X				X		Mannvirkjasvið		SGB, RG		SGB		EMM		HF		Útboð í vetur

		375				Arnarbælisvegur

				01				Hringvegur-Ósgerði		4.5		C7		120								60		+										Svæði

		550				Kaldidalur				13.0		C8		300		300										X		X						Svæði										Útboði lokið



								Samtals Suðursvæði I								1,230		308		1,310		1,960



						Búðafoss- og Hvammsvegur																												Mannvirkjasvið		SGB, RG		ÓÖJ		EMM		KK		Verkefni f. Landsvirkjun





		Suðursvæði II (Reykjavík og Suðvestursvæði)



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



								Undirbúningur verka utan áætlunar						160		40		40		40		40		+

		1				Hringvegur

				e3				Bæjarháls-Nesbraut		1.0		A34		300						300														Mannvirkjasvið				ME		ath ÓÖJ		ath GVG		Líklega fullhannað - ath

				f3				Skarhólabraut-Langitangi														510												Mannvirkjasvið				ath ÓÖJ		ath ÓÖJ		ath GVG		VSÓ unnu að hönnun á árum áður

				f5				Um Kjalarnes						2,600								700		+		X		X						Þróunarsvið/Mannvirkjasvið										Er enn hjá þrúnarsv. Frumdrög tilb. á þessu ári

		40				Hafnarfjarðarvegur

								Gatnamót við Vífilsstaðaveg												350						X		X						Mannvirkjasvið		JSn, EBj		SGB		ME		KK		Garðab. sér um skipulag. Verkís forhönnun

		41				Reykjanesbraut

				15				Undirgöng í Kópavogi				A34		320				100		100		200				X		X						Svæði										Greiðla f. lokið verk. HMS

				14-15				Sunnan Hafnarfjarðar		9.0		A34		6,300						1,000		0		+		X		X						Mannvirkjasvið		SGB, JSn, RG		ÓÖJ		ME		GS		 

				21				Tvö hringtorg Reykjanesbæ				A22		200						200														Svæði				SGB		(EMM)		(EBH)

		44				Hafnavegur

				01				Reykjanesbraut-flugvöllur		0.6		C10		100								100												Svæði				SGB		(EMM)		(EBH)

		48				Kjósarskarðsvegur

								Hvalfjörður-Þingvallavegur		13.2		C7		750		400				300						X		X						Svæði				SGB		(EMM)		HF		Verk í gangi

		411				Arnarnesvegur

								Reykjanesbraut-Fífuhvammsvegur				A22		700		320		380		100						X		X						Mannvirkjasvið		SGB, RG		ME		ME/BHJ		EBH		Göngubrú eftir

		415				Álftanesvegur

				04				Hafnarfjarðarv.–Bessastaðavegur		4.5		A22		900		276										X		X				X		Mannvirkjasvið				ME		JJB				Verki lokið

		427				Suðurstrandarvegur										6

						Bætt umferðarflæði, almenningssamg.										200		200		200		200				X		X		X				Þróunarsv og svæði

						Umferðarstýring á höfuðborgarsv.										50		30		30		30				X		X		X				Þróunarsv og svæði

						Öryggisaðgerðir										100		100		100		100				X								Þróunarsv og svæði

						Göngubrýr og undirgöng										100		100		130		130				X		X		X				Þróunarsv og svæði



								Samtals Suðursvæði II								1,492		950		2,850		2,010



						* Leitað verði leiða til að fjármagna Sundabraut með aðkomu einkaaðila





		Vestursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		52				Uxahryggjavegur

				05				Ýmsir staðir				C8		800		200				300				+		X		X						Svæði										Skarð-Brautartunga er í gangi. Um Götuás í undirbúningi		Samþykkt

		54				Snæfellsnesvegur

				10				Fróðárheiði		4.4		C8		400								200		+										Svæði												Samþykkt

								Skógarströnd		50+										125		125		+										Þróunarsvið/Svæði										Athuga með aðstoð í frumdragagerð		 

		60				Vestfjarðavegur

				25-28				Um Gufudalssveit		Óvíst		C8		Óvíst		50		300		1,200		1,200		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		IÁ, RG, MVJ, KK		MVJ		KGK		KK		Umhverfismatsskýrla í vinnslu

				31-33				Eiði-Kjálkafjörður		16.1		C8		3,850		450										X		X				X

				35-37				Dynjandisheiði		32.0		C8		4,500						400		450		+		X		X				X		Þróunarsvið/ stýrihópur/svæði/mannvirkjasvið		 								Ath. ræsi á Þverdalsá svæðisverk		Athuga með mönnun

		61				Djúpvegur

				34		Hestfjörður-Seyðisfjörður																150		+										Svæði										Endurskoða verkhönnun, fá kostnaðaráætlun		Samþykkt

				36-39				Súðavíkurhlíð, snjóflóðavarnir				C8						130		120						X		X				X		Svæði												Í gangi

		68				Innstrandavegur

				10				Heydalsá-Þorpar						235								50		+		X		X						Svæði												Samþykkt

		612				Örlygshafnarvegur

								Um Hvallátur														120												Svæði										Vanta hönnun sem fyrst		Samþykkt

		643				Strandavegur

				06				Um Bjarnarfjarðarháls		3.8		C7		650		200		280		170						X		X				X		Svæði										Brú nú fjármögnuð. Verktaki?		Í gangi

				04				Um Veiðileysuháls						700								200		+		X		X				X		Svæði												Samþykkt



								Samtals Vestursvæði								950		760		2,365		2,545





		Norðursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		1				Hringvegur

								Akureyri öryggisaðgerðir						200				100		100						X		X						Svæði/ Akeyrarbær

		74				Skagastrandarvegur

								Hringvegur-Laxá		8.5		C8		1,350						50		150		+		X		X				X		Mannvirkjasvið										Skilgreina skipuag

		1 og 85				Jökulsá á Fjöllum og Skjálfandafljót						C8						50		50		50		+		X		X				X		Þróunarsvið/ svæði		GHG, RG		GH		HJ		GVG/KK

		711				Vatnsnesvegur

				03				Um Tjarnará		1.8		C7		200								200												Svæði										Samþykkt

		793				Skarðsvegur

				01				Í Skarðsdal		1.0		C7		200						100		100												Svæði										Samþykkt

		815				Hörgárdalsvegur

				01				Skriða-Brakandi		4.0		C7		210								200												Svæði										Samþykkt

		842				Bárðardalsvegur vestri

				01				Hringvegur-Hlíðarendi		11.0		C8		250						250														Svæði										Samþykkt

		862				Dettifossvegur

				02-04				Dettifossvegur vestri-Norðausturvegur		30.0		C8		2,712		612		500		800		800		+		X		X				X		Svæði										Ásheiði-Tóveggur í gangi. Dettif.v. ve.-Hólmatungur í útb. í vor



								Samtals Norðursvæði								662		700		1,400		1,550







		Austursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		1				Hringvegur

				t7				Skriðuvatn-Axarvegur		6.0		C8		350								350				X		X				X		Svæði										Samþykkt

				u4-u5				Um Berufjarðarbotn		4.7		C8		970				200		400		370		+		X		X						Mannvirkjasvið		SvS, RG		SG		AEJ		HSH		Útboð í haust

				v6-v9				Um Hornafjarðarfljót		18.0		C8		4,250				88		1,000		1,000		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		SvS, RG		EBH		ILo		KK

				y0				Morsá (Skeiðará)				C8		430						230						X		X						Svæði

		85				Norðausturvegur

				31-33				Sunnan Brekknaheiðar						 								100		+										Norðursvæði										Samþykkt

		93				Seyðisfjarðarvegur

								Öryggisaðgerðir				C8						100								X								Svæði

		94				Borgarfjarðarvegur				15.0		C8		1,000						250		750		+		X		X						Svæði				x						Athuga með mönnun

		939				Axarvegur, undirbúningur og útboð				18.6		C8		2,400								50		+										Mannvirkjasvið



								Samtals Austursvæði								50		438		1,930		2,670



								Samtals stofn- og tengivegir								4,384		3,156		9,855		10,735



		Sameiginlegt og óskipt

		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál

								Stofn- og tengivegir

								Tengivegir, malbik								910		918		1,467		1,476		+		X		X		X				Svæði

								Breikkun brúa								100		100		800		800				X		X						Mannvirkjasvið

								Hjóla- og göngustígar								200		200		330		330		+		X		X		X				Þróunarsvið

								Viðbót í fjárlögum										235

								Annað

								Samgöngurannsóknir								20		20		20		20		+										Þróunarsvið

								Héraðsvegir								70		70		90		190		+										Stoðsvið/ Svæði

								Landsvegir utan stofnvegakerfis								120		120		120		120		+										Mannvirkjasvið/ Svæði

								Styrkvegir								50		50		50		50		+										Mannvirkjasvið

								Reiðvegir								60		60		60		60		+										Stoðsvið/ Svæði

								Smábrýr								40		40		50		50		+		X		X						Mannvirkjasvið/ Svæði

								Girðingar								50		50		50		60		+		X								Mannvirkjasvið/ Svæði



								Samtals sameiginlegt og óskipt								1,620		1,863		3,037		3,156



								Samtals stofnkostnaður án jarðganga								6,004		5,019		12,892		13,891





		Jarðgangaáætlun:

										Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+

										kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald

		60				Vestfjarðavegur

				39				Dýrafjarðargöng		11.8		T8,5		9,200				100		1,500		3,500		+		X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng		SMÓ, GE, ÓÖJ, RG		GE		GRK		GE		Forval á næstu dögum

		92				Norðfjarðarvegur

				09				Norðfjarðargöng		16.0		T8,5		12,500		3,000		3,000		2,230						X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng		SvS, RG, GE		GE		SvS		GE		Verk í gangi

		93				Seyðisfjarðarvegur

				02-03				Fjarðarheiðargöng				T8,5		22,000				70		70		70		+		X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng				GE

								Sameiginlegur jarðgangakostnaður								10		10		10		10		+										Mannvirkjasvið jarðgöng				GE



								Samtals jarðgangaáætlun								3,010		3,180		3,810		3,580



		Utan þjóðvegakerfis

						Jarðgöng Bakki								3,100		850		1,490		670



								Samtals utan þjóðvegakerfis								850		1,490		670



								Samtals stofnkostnaður og jarðgöng								9,864		9,689		17,372		17,471



































Sameiginlegt og óskipt
Vegnr. Vegheiti Lengd Veg- Kostnaður 2.015 2.016 2.017 2.018 2019+

Kaflanr. Kaflaheiti kafla [km] tegund m.kr. VV 15.800 VV 15.800VV 15.800VV 15.800Framhald
Stofn- og tengivegir
Tengivegir, malbik 910 918 1.467 1.476 +
Breikkun brúa 100 100 800 800
Hjóla- og göngustígar 200 200 330 330 +
Viðbót í fjárlögum 235
Annað
Samgöngurannsóknir 20 20 20 20 +
Héraðsvegir 70 70 90 190 +

Landsvegir utan stofnvegakerfis 120 120 120 120 +
Styrkvegir 50 50 50 50 +
Reiðvegir 60 60 60 60 +

Smábrýr 40 40 50 50 +

Girðingar 50 50 50 60 +

Samtals sameiginlegt og óskipt 1.620 1.863 3.037 3.156

Samtals stofnkostnaður án jarðganga 6.004 5.019 12.892 13.891

Jarðgangaáætlun:
Lengd Veg- Kostnaður 2.015 2.016 2.017 2.018 2019+

kafla [km] tegund m.kr. VV 15.800 VV 15.800VV 15.800VV 15.800Framhald
60 Vestfjarðavegur

39 Dýrafjarðargöng 11,8 T8,5 9.200 100 1.500 3.500 +
92 Norðfjarðarvegur

09 Norðfjarðargöng 16,0 T8,5 12.500 3.000 3.000 2.230
93 Seyðisfjarðarvegur

02-03 Fjarðarheiðargöng T8,5 22.000 70 70 70 +

Sameiginlegur jarðgangakostnaður 10 10 10 10 +

Samtals jarðgangaáætlun 3.010 3.180 3.810 3.580

Utan þjóðvegakerfis
Jarðgöng Bakki 3.100 850 1.490 670

Samtals stofnkostnaður og jarðgöng 9.864 9.689 17.372 17.471


Stofn- og tengivegir

		Vegáætlun 2016 - 2018																																Verk-  eigandi		Stýri/ráðgjafa-hópur		Verkefnis-stjóri		Umsjónar-maður		Hönnunar-stjóri



		Suðursvæði I



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50		+

		1				Hringvegur

				d4-d5				Norðaustan Selfoss, brú á Ölfusá		5.0		B15,5		4,500				50		50		50		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		GVG		ME		MST

				d6				Selfoss-Hveragerði		10.0		B15,5		5,000				100		500		1,200		+		X		X						Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		GVG		ME		MST		Útboð á hönnun EES 8.4.16

				d8				Um Hellisheiði				B15,5/A22		2,100		880		70								X		X						Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		SGB		ME		EBH		Lokið

		30				Skeiða- og Hrunamannavegur

				08				Einholtsvegur-Biskupstungnabraut		4.4		C8		285								150		+										Svæði										Samþykkt

		35				Biskupstungnabraut

				08				Austan Geysissvæðis		1.0		C8		60						60														Svæði										Samþykkt

		208				Skaftártunguvegur

				00				Um Eldvatn		0.5		C8		420						400														Svæði				SGB		(EMM)		GVG		Samþykkt

		249				Þórsmerkurvegur

				01				Breikkun brúar á Seljalandsá				C8		38				38								X		X						Svæði

		355				Reykjavegur

				01				Biskupstungnabraut-Laugarvatnsvegur		8.0		C8		700				0		250		450				X		X				X		Mannvirkjasvið		SGB, RG		SGB		EMM		HF		Útboð í vetur

		375				Arnarbælisvegur

				01				Hringvegur-Ósgerði		4.5		C7		120								60		+										Svæði

		550				Kaldidalur				13.0		C8		300		300										X		X						Svæði										Útboði lokið



								Samtals Suðursvæði I								1,230		308		1,310		1,960



						Búðafoss- og Hvammsvegur																												Mannvirkjasvið		SGB, RG		ÓÖJ		EMM		KK		Verkefni f. Landsvirkjun





		Suðursvæði II (Reykjavík og Suðvestursvæði)



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



								Undirbúningur verka utan áætlunar						160		40		40		40		40		+

		1				Hringvegur

				e3				Bæjarháls-Nesbraut		1.0		A34		300						300														Mannvirkjasvið				ME		ath ÓÖJ		ath GVG		Líklega fullhannað - ath

				f3				Skarhólabraut-Langitangi														510												Mannvirkjasvið				ath ÓÖJ		ath ÓÖJ		ath GVG		VSÓ unnu að hönnun á árum áður

				f5				Um Kjalarnes						2,600								700		+		X		X						Þróunarsvið/Mannvirkjasvið										Er enn hjá þrúnarsv. Frumdrög tilb. á þessu ári

		40				Hafnarfjarðarvegur

								Gatnamót við Vífilsstaðaveg												350						X		X						Mannvirkjasvið		JSn, EBj		SGB		ME		KK		Garðab. sér um skipulag. Verkís forhönnun

		41				Reykjanesbraut

				15				Undirgöng í Kópavogi				A34		320				100		100		200				X		X						Svæði										Greiðla f. lokið verk. HMS

				14-15				Sunnan Hafnarfjarðar		9.0		A34		6,300						1,000		0		+		X		X						Mannvirkjasvið		SGB, JSn, RG		ÓÖJ		ME		GS		 

				21				Tvö hringtorg Reykjanesbæ				A22		200						200														Svæði				SGB		(EMM)		(EBH)

		44				Hafnavegur

				01				Reykjanesbraut-flugvöllur		0.6		C10		100								100												Svæði				SGB		(EMM)		(EBH)

		48				Kjósarskarðsvegur

								Hvalfjörður-Þingvallavegur		13.2		C7		750		400				300						X		X						Svæði				SGB		(EMM)		HF		Verk í gangi

		411				Arnarnesvegur

								Reykjanesbraut-Fífuhvammsvegur				A22		700		320		380		100						X		X						Mannvirkjasvið		SGB, RG		ME		ME/BHJ		EBH		Göngubrú eftir

		415				Álftanesvegur

				04				Hafnarfjarðarv.–Bessastaðavegur		4.5		A22		900		276										X		X				X		Mannvirkjasvið				ME		JJB				Verki lokið

		427				Suðurstrandarvegur										6

						Bætt umferðarflæði, almenningssamg.										200		200		200		200				X		X		X				Þróunarsv og svæði

						Umferðarstýring á höfuðborgarsv.										50		30		30		30				X		X		X				Þróunarsv og svæði

						Öryggisaðgerðir										100		100		100		100				X								Þróunarsv og svæði

						Göngubrýr og undirgöng										100		100		130		130				X		X		X				Þróunarsv og svæði



								Samtals Suðursvæði II								1,492		950		2,850		2,010



						* Leitað verði leiða til að fjármagna Sundabraut með aðkomu einkaaðila





		Vestursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		52				Uxahryggjavegur

				05				Ýmsir staðir				C8		800		200				300				+		X		X						Svæði										Skarð-Brautartunga er í gangi. Um Götuás í undirbúningi		Samþykkt

		54				Snæfellsnesvegur

				10				Fróðárheiði		4.4		C8		400								200		+										Svæði												Samþykkt

								Skógarströnd		50+										125		125		+										Þróunarsvið/Svæði										Athuga með aðstoð í frumdragagerð		 

		60				Vestfjarðavegur

				25-28				Um Gufudalssveit		Óvíst		C8		Óvíst		50		300		1,200		1,200		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		IÁ, RG, MVJ, KK		MVJ		KGK		KK		Umhverfismatsskýrla í vinnslu

				31-33				Eiði-Kjálkafjörður		16.1		C8		3,850		450										X		X				X

				35-37				Dynjandisheiði		32.0		C8		4,500						400		450		+		X		X				X		Þróunarsvið/ stýrihópur/svæði/mannvirkjasvið		 								Ath. ræsi á Þverdalsá svæðisverk		Athuga með mönnun

		61				Djúpvegur

				34		Hestfjörður-Seyðisfjörður																150		+										Svæði										Endurskoða verkhönnun, fá kostnaðaráætlun		Samþykkt

				36-39				Súðavíkurhlíð, snjóflóðavarnir				C8						130		120						X		X				X		Svæði												Í gangi

		68				Innstrandavegur

				10				Heydalsá-Þorpar						235								50		+		X		X						Svæði												Samþykkt

		612				Örlygshafnarvegur

								Um Hvallátur														120												Svæði										Vanta hönnun sem fyrst		Samþykkt

		643				Strandavegur

				06				Um Bjarnarfjarðarháls		3.8		C7		650		200		280		170						X		X				X		Svæði										Brú nú fjármögnuð. Verktaki?		Í gangi

				04				Um Veiðileysuháls						700								200		+		X		X				X		Svæði												Samþykkt



								Samtals Vestursvæði								950		760		2,365		2,545





		Norðursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		1				Hringvegur

								Akureyri öryggisaðgerðir						200				100		100						X		X						Svæði/ Akeyrarbær

		74				Skagastrandarvegur

								Hringvegur-Laxá		8.5		C8		1,350						50		150		+		X		X				X		Mannvirkjasvið										Skilgreina skipuag

		1 og 85				Jökulsá á Fjöllum og Skjálfandafljót						C8						50		50		50		+		X		X				X		Þróunarsvið/ svæði		GHG, RG		GH		HJ		GVG/KK

		711				Vatnsnesvegur

				03				Um Tjarnará		1.8		C7		200								200												Svæði										Samþykkt

		793				Skarðsvegur

				01				Í Skarðsdal		1.0		C7		200						100		100												Svæði										Samþykkt

		815				Hörgárdalsvegur

				01				Skriða-Brakandi		4.0		C7		210								200												Svæði										Samþykkt

		842				Bárðardalsvegur vestri

				01				Hringvegur-Hlíðarendi		11.0		C8		250						250														Svæði										Samþykkt

		862				Dettifossvegur

				02-04				Dettifossvegur vestri-Norðausturvegur		30.0		C8		2,712		612		500		800		800		+		X		X				X		Svæði										Ásheiði-Tóveggur í gangi. Dettif.v. ve.-Hólmatungur í útb. í vor



								Samtals Norðursvæði								662		700		1,400		1,550







		Austursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		1				Hringvegur

				t7				Skriðuvatn-Axarvegur		6.0		C8		350								350				X		X				X		Svæði										Samþykkt

				u4-u5				Um Berufjarðarbotn		4.7		C8		970				200		400		370		+		X		X						Mannvirkjasvið		SvS, RG		SG		AEJ		HSH		Útboð í haust

				v6-v9				Um Hornafjarðarfljót		18.0		C8		4,250				88		1,000		1,000		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		SvS, RG		EBH		ILo		KK

				y0				Morsá (Skeiðará)				C8		430						230						X		X						Svæði

		85				Norðausturvegur

				31-33				Sunnan Brekknaheiðar						 								100		+										Norðursvæði										Samþykkt

		93				Seyðisfjarðarvegur

								Öryggisaðgerðir				C8						100								X								Svæði

		94				Borgarfjarðarvegur				15.0		C8		1,000						250		750		+		X		X						Svæði				x						Athuga með mönnun

		939				Axarvegur, undirbúningur og útboð				18.6		C8		2,400								50		+										Mannvirkjasvið



								Samtals Austursvæði								50		438		1,930		2,670



								Samtals stofn- og tengivegir								4,384		3,156		9,855		10,735



		Sameiginlegt og óskipt

		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál

								Stofn- og tengivegir

								Tengivegir, malbik								910		918		1,467		1,476		+		X		X		X				Svæði

								Breikkun brúa								100		100		800		800				X		X						Mannvirkjasvið

								Hjóla- og göngustígar								200		200		330		330		+		X		X		X				Þróunarsvið

								Viðbót í fjárlögum										235

								Annað

								Samgöngurannsóknir								20		20		20		20		+										Þróunarsvið

								Héraðsvegir								70		70		90		190		+										Stoðsvið/ Svæði

								Landsvegir utan stofnvegakerfis								120		120		120		120		+										Mannvirkjasvið/ Svæði

								Styrkvegir								50		50		50		50		+										Mannvirkjasvið

								Reiðvegir								60		60		60		60		+										Stoðsvið/ Svæði

								Smábrýr								40		40		50		50		+		X		X						Mannvirkjasvið/ Svæði

								Girðingar								50		50		50		60		+		X								Mannvirkjasvið/ Svæði



								Samtals sameiginlegt og óskipt								1,620		1,863		3,037		3,156



								Samtals stofnkostnaður án jarðganga								6,004		5,019		12,892		13,891





		Jarðgangaáætlun:

										Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+

										kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald

		60				Vestfjarðavegur

				39				Dýrafjarðargöng		11.8		T8,5		9,200				100		1,500		3,500		+		X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng		SMÓ, GE, ÓÖJ, RG		GE		GRK		GE		Forval á næstu dögum

		92				Norðfjarðarvegur

				09				Norðfjarðargöng		16.0		T8,5		12,500		3,000		3,000		2,230						X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng		SvS, RG, GE		GE		SvS		GE		Verk í gangi

		93				Seyðisfjarðarvegur

				02-03				Fjarðarheiðargöng				T8,5		22,000				70		70		70		+		X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng				GE

								Sameiginlegur jarðgangakostnaður								10		10		10		10		+										Mannvirkjasvið jarðgöng				GE



								Samtals jarðgangaáætlun								3,010		3,180		3,810		3,580



		Utan þjóðvegakerfis

						Jarðgöng Bakki								3,100		850		1,490		670



								Samtals utan þjóðvegakerfis								850		1,490		670



								Samtals stofnkostnaður og jarðgöng								9,864		9,689		17,372		17,471


































Stofn- og tengivegir

		Vegáætlun 2016 - 2018																																Verk-  eigandi		Stýri/ráðgjafa-hópur		Verkefnis-stjóri		Umsjónar-maður		Hönnunar-stjóri



		Suðursvæði I



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50		+

		1				Hringvegur

				d4-d5				Norðaustan Selfoss, brú á Ölfusá		5.0		B15,5		4,500				50		50		50		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		GVG		ME		MST

				d6				Selfoss-Hveragerði		10.0		B15,5		5,000				100		500		1,200		+		X		X						Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		GVG		ME		MST		Útboð á hönnun EES 8.4.16

				d8				Um Hellisheiði				B15,5/A22		2,100		880		70								X		X						Mannvirkjasvið		SGB, KK,EBj,RG		SGB		ME		EBH		Lokið

		30				Skeiða- og Hrunamannavegur

				08				Einholtsvegur-Biskupstungnabraut		4.4		C8		285								150		+										Svæði										Samþykkt

		35				Biskupstungnabraut

				08				Austan Geysissvæðis		1.0		C8		60						60														Svæði										Samþykkt

		208				Skaftártunguvegur

				00				Um Eldvatn		0.5		C8		420						400														Svæði				SGB		(EMM)		GVG		Samþykkt

		249				Þórsmerkurvegur

				01				Breikkun brúar á Seljalandsá				C8		38				38								X		X						Svæði

		355				Reykjavegur

				01				Biskupstungnabraut-Laugarvatnsvegur		8.0		C8		700				0		250		450				X		X				X		Mannvirkjasvið		SGB, RG		SGB		EMM		HF		Útboð í vetur

		375				Arnarbælisvegur

				01				Hringvegur-Ósgerði		4.5		C7		120								60		+										Svæði

		550				Kaldidalur				13.0		C8		300		300										X		X						Svæði										Útboði lokið



								Samtals Suðursvæði I								1,230		308		1,310		1,960



						Búðafoss- og Hvammsvegur																												Mannvirkjasvið		SGB, RG		ÓÖJ		EMM		KK		Verkefni f. Landsvirkjun





		Suðursvæði II (Reykjavík og Suðvestursvæði)



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



								Undirbúningur verka utan áætlunar						160		40		40		40		40		+

		1				Hringvegur

				e3				Bæjarháls-Nesbraut		1.0		A34		300						300														Mannvirkjasvið				ME		ath ÓÖJ		ath GVG		Líklega fullhannað - ath

				f3				Skarhólabraut-Langitangi														510												Mannvirkjasvið				ath ÓÖJ		ath ÓÖJ		ath GVG		VSÓ unnu að hönnun á árum áður

				f5				Um Kjalarnes						2,600								700		+		X		X						Þróunarsvið/Mannvirkjasvið										Er enn hjá þrúnarsv. Frumdrög tilb. á þessu ári

		40				Hafnarfjarðarvegur

								Gatnamót við Vífilsstaðaveg												350						X		X						Mannvirkjasvið		JSn, EBj		SGB		ME		KK		Garðab. sér um skipulag. Verkís forhönnun

		41				Reykjanesbraut

				15				Undirgöng í Kópavogi				A34		320				100		100		200				X		X						Svæði										Greiðla f. lokið verk. HMS

				14-15				Sunnan Hafnarfjarðar		9.0		A34		6,300						1,000		0		+		X		X						Mannvirkjasvið		SGB, JSn, RG		ÓÖJ		ME		GS		 

				21				Tvö hringtorg Reykjanesbæ				A22		200						200														Svæði				SGB		(EMM)		(EBH)

		44				Hafnavegur

				01				Reykjanesbraut-flugvöllur		0.6		C10		100								100												Svæði				SGB		(EMM)		(EBH)

		48				Kjósarskarðsvegur

								Hvalfjörður-Þingvallavegur		13.2		C7		750		400				300						X		X						Svæði				SGB		(EMM)		HF		Verk í gangi

		411				Arnarnesvegur

								Reykjanesbraut-Fífuhvammsvegur				A22		700		320		380		100						X		X						Mannvirkjasvið		SGB, RG		ME		ME/BHJ		EBH		Göngubrú eftir

		415				Álftanesvegur

				04				Hafnarfjarðarv.–Bessastaðavegur		4.5		A22		900		276										X		X				X		Mannvirkjasvið				ME		JJB				Verki lokið

		427				Suðurstrandarvegur										6

						Bætt umferðarflæði, almenningssamg.										200		200		200		200				X		X		X				Þróunarsv og svæði

						Umferðarstýring á höfuðborgarsv.										50		30		30		30				X		X		X				Þróunarsv og svæði

						Öryggisaðgerðir										100		100		100		100				X								Þróunarsv og svæði

						Göngubrýr og undirgöng										100		100		130		130				X		X		X				Þróunarsv og svæði



								Samtals Suðursvæði II								1,492		950		2,850		2,010



						* Leitað verði leiða til að fjármagna Sundabraut með aðkomu einkaaðila





		Vestursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		52				Uxahryggjavegur

				05				Ýmsir staðir				C8		800		200				300				+		X		X						Svæði										Skarð-Brautartunga er í gangi. Um Götuás í undirbúningi		Samþykkt

		54				Snæfellsnesvegur

				10				Fróðárheiði		4.4		C8		400								200		+										Svæði												Samþykkt

								Skógarströnd		50+										125		125		+										Þróunarsvið/Svæði										Athuga með aðstoð í frumdragagerð		 

		60				Vestfjarðavegur

				25-28				Um Gufudalssveit		Óvíst		C8		Óvíst		50		300		1,200		1,200		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		IÁ, RG, MVJ, KK		MVJ		KGK		KK		Umhverfismatsskýrla í vinnslu

				31-33				Eiði-Kjálkafjörður		16.1		C8		3,850		450										X		X				X

				35-37				Dynjandisheiði		32.0		C8		4,500						400		450		+		X		X				X		Þróunarsvið/ stýrihópur/svæði/mannvirkjasvið		 								Ath. ræsi á Þverdalsá svæðisverk		Athuga með mönnun

		61				Djúpvegur

				34		Hestfjörður-Seyðisfjörður																150		+										Svæði										Endurskoða verkhönnun, fá kostnaðaráætlun		Samþykkt

				36-39				Súðavíkurhlíð, snjóflóðavarnir				C8						130		120						X		X				X		Svæði												Í gangi

		68				Innstrandavegur

				10				Heydalsá-Þorpar						235								50		+		X		X						Svæði												Samþykkt

		612				Örlygshafnarvegur

								Um Hvallátur														120												Svæði										Vanta hönnun sem fyrst		Samþykkt

		643				Strandavegur

				06				Um Bjarnarfjarðarháls		3.8		C7		650		200		280		170						X		X				X		Svæði										Brú nú fjármögnuð. Verktaki?		Í gangi

				04				Um Veiðileysuháls						700								200		+		X		X				X		Svæði												Samþykkt



								Samtals Vestursvæði								950		760		2,365		2,545





		Norðursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		1				Hringvegur

								Akureyri öryggisaðgerðir						200				100		100						X		X						Svæði/ Akeyrarbær

		74				Skagastrandarvegur

								Hringvegur-Laxá		8.5		C8		1,350						50		150		+		X		X				X		Mannvirkjasvið										Skilgreina skipuag

		1 og 85				Jökulsá á Fjöllum og Skjálfandafljót						C8						50		50		50		+		X		X				X		Þróunarsvið/ svæði		GHG, RG		GH		HJ		GVG/KK

		711				Vatnsnesvegur

				03				Um Tjarnará		1.8		C7		200								200												Svæði										Samþykkt

		793				Skarðsvegur

				01				Í Skarðsdal		1.0		C7		200						100		100												Svæði										Samþykkt

		815				Hörgárdalsvegur

				01				Skriða-Brakandi		4.0		C7		210								200												Svæði										Samþykkt

		842				Bárðardalsvegur vestri

				01				Hringvegur-Hlíðarendi		11.0		C8		250						250														Svæði										Samþykkt

		862				Dettifossvegur

				02-04				Dettifossvegur vestri-Norðausturvegur		30.0		C8		2,712		612		500		800		800		+		X		X				X		Svæði										Ásheiði-Tóveggur í gangi. Dettif.v. ve.-Hólmatungur í útb. í vor



								Samtals Norðursvæði								662		700		1,400		1,550







		Austursvæði



		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál



						Undirbúningur verka utan áætlunar								200		50		50		50		50

		1				Hringvegur

				t7				Skriðuvatn-Axarvegur		6.0		C8		350								350				X		X				X		Svæði										Samþykkt

				u4-u5				Um Berufjarðarbotn		4.7		C8		970				200		400		370		+		X		X						Mannvirkjasvið		SvS, RG		SG		AEJ		HSH		Útboð í haust

				v6-v9				Um Hornafjarðarfljót		18.0		C8		4,250				88		1,000		1,000		+		X		X				X		Mannvirkjasvið		SvS, RG		EBH		ILo		KK

				y0				Morsá (Skeiðará)				C8		430						230						X		X						Svæði

		85				Norðausturvegur

				31-33				Sunnan Brekknaheiðar						 								100		+										Norðursvæði										Samþykkt

		93				Seyðisfjarðarvegur

								Öryggisaðgerðir				C8						100								X								Svæði

		94				Borgarfjarðarvegur				15.0		C8		1,000						250		750		+		X		X						Svæði				x						Athuga með mönnun

		939				Axarvegur, undirbúningur og útboð				18.6		C8		2,400								50		+										Mannvirkjasvið



								Samtals Austursvæði								50		438		1,930		2,670



								Samtals stofn- og tengivegir								4,384		3,156		9,855		10,735



		Sameiginlegt og óskipt

		Vegnr.				Vegheiti				Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+		Ö		G		U		B

				Kaflanr.				Kaflaheiti		kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald		Öryggi		Greiðfærni		Umhverfi		Byggðamál

								Stofn- og tengivegir

								Tengivegir, malbik								910		918		1,467		1,476		+		X		X		X				Svæði

								Breikkun brúa								100		100		800		800				X		X						Mannvirkjasvið

								Hjóla- og göngustígar								200		200		330		330		+		X		X		X				Þróunarsvið

								Viðbót í fjárlögum										235

								Annað

								Samgöngurannsóknir								20		20		20		20		+										Þróunarsvið

								Héraðsvegir								70		70		90		190		+										Stoðsvið/ Svæði

								Landsvegir utan stofnvegakerfis								120		120		120		120		+										Mannvirkjasvið/ Svæði

								Styrkvegir								50		50		50		50		+										Mannvirkjasvið

								Reiðvegir								60		60		60		60		+										Stoðsvið/ Svæði

								Smábrýr								40		40		50		50		+		X		X						Mannvirkjasvið/ Svæði

								Girðingar								50		50		50		60		+		X								Mannvirkjasvið/ Svæði



								Samtals sameiginlegt og óskipt								1,620		1,863		3,037		3,156



								Samtals stofnkostnaður án jarðganga								6,004		5,019		12,892		13,891





		Jarðgangaáætlun:

										Lengd		Veg-		Kostnaður		2,015		2,016		2,017		2,018		2019+

										kafla [km]		tegund		m.kr.		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		VV 15.800		Framhald

		60				Vestfjarðavegur

				39				Dýrafjarðargöng		11.8		T8,5		9,200				100		1,500		3,500		+		X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng		SMÓ, GE, ÓÖJ, RG		GE		GRK		GE		Forval á næstu dögum

		92				Norðfjarðarvegur

				09				Norðfjarðargöng		16.0		T8,5		12,500		3,000		3,000		2,230						X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng		SvS, RG, GE		GE		SvS		GE		Verk í gangi

		93				Seyðisfjarðarvegur

				02-03				Fjarðarheiðargöng				T8,5		22,000				70		70		70		+		X		X				X		Mannvirkjasvið jarðgöng				GE

								Sameiginlegur jarðgangakostnaður								10		10		10		10		+										Mannvirkjasvið jarðgöng				GE



								Samtals jarðgangaáætlun								3,010		3,180		3,810		3,580



		Utan þjóðvegakerfis

						Jarðgöng Bakki								3,100		850		1,490		670



								Samtals utan þjóðvegakerfis								850		1,490		670



								Samtals stofnkostnaður og jarðgöng								9,864		9,689		17,372		17,471



































Nýbyggingar:

Vegáætlun: 17.372 m.kr

Fjárlög 2017: 9.544 m.kr.

Ráðstafað: 4.790 m.kr.

Til ráðstöfunar: 4.754 m.kr. upp í 12.582 m.kr.

Mismunur: 7.828 m.kr.



Skipting viðhaldsfjárveitinga  

Skipting 
2016

Tillaga I 
að 

skiptingu 
2017 Breyting

Efnisvinsla
Viðhald bundinna slitlaga 2.900
Viðhald malarvega 900
Styrkingar og endurbætur 800
Brýr og varnargarðar 450
Veggöng 130
Umferðaröryggi 385
Vatnaskemmdir 170
Viðhald girðinga 80
Frágangur gamalla efnisnáma 30
Minjar og saga 5

5.850 8.150 39%

Skipting þjónustufjárveitinga

Skipting 
2016

Tillaga I 
að 

skiptingu 
2017

Viðhald vegmerkinga 1.134
Samningar við sveitarfélög 90
Viðhaldssvæði 596
Vetrarviðhald 2.600

4.420 4.620 5%
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		Skipting viðhaldsfjárveitinga		 

				Skipting 2016		Tillaga I að skiptingu 2017		Breyting

		Efnisvinsla

		Viðhald bundinna slitlaga		2,900

		Viðhald malarvega		900

		Styrkingar og endurbætur		800

		Brýr og varnargarðar		450

		Veggöng		130

		Umferðaröryggi		385

		Vatnaskemmdir		170

		Viðhald girðinga		80

		Frágangur gamalla efnisnáma		30

		Minjar og saga		5

				5,850		8,150		39%

		Skipting þjónustufjárveitinga

				Skipting 2016		Tillaga I að skiptingu 2017

		Viðhald vegmerkinga		1,134

		Samningar við sveitarfélög		90

		Viðhaldssvæði		596

		Vetrarviðhald		2,600

				4,420		8,150
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Verk í gangi í höfnum
• Húsavík færsla brimvarnargarðs 
• Húsavík stálþilsrekstur
• Landeyjahöfn viðhaldsdýpkun 
• Hornafjörður viðhaldsdýpkun 
• Grindavík stálþilsrekstur
• Þorlákshöfn dýpkun hafnar
• Norðfjörður Netgerðabryggja (óstyrkhæft)
• Fáskrúðsfjörður Strandabakki (óstyrkh-samning)
• Dráttarbátur Hafnasamlag Norðurlands (samning) 
• Þorlákshöfn rampur (óstyrkh-samning)
• Ísafjörður stuðpúði (í útboði)



Verk í gangi  sjóvarnir

• Seyðisfjörður Hafsíld 
• Garður Lambhagi
• Skagabyggð og Skagaströnd sjóv.. 2016
• Vatnsleysuströnd Breiðagerðisvík ofl. 
• Vík í Mýrdal (samning) 



Hafnaframkvæmdir styrkhæf 585 
m.kr

• Siglufjörður þekja febrúar
• Arnarstapi dýpkun vor
• Landeyjahöfn malbikun bílast. júní 
• Landeyjahöfn stálþil febrúar 
• Landeyjahöfn stækkun hafnar árslok
• Húsavík þekja febrúar
• Húsavík hafnasvæði (frágangur) vor



Hafnaframkvæmdir óstyrkhæf  

• Reyðarfjörður Landfylling vor
• Eskifjörður lenging Netagerðabr. haust



Sjóvarnir engin útboð 2017



Takk fyrir

27.1.2017
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