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Borgarráð 

 

Umferðaröryggisaðgerðir 2022. 

Óskað er eftir að borgarráð heimili umhverfis- og skipulagssviði að bjóða út framkvæmdir 
vegna verkefna umferðaröryggisáætlunar 2022. 
Kostnaðaráætlun 2 er 200 m.kr. 
 
Greinargerð:  
Aðgerðir ársins 2022 eru skv. tillögu sem lögð var fyrir umhverfis- og skipulagsráð 
10. ágúst sl. á eftirfarandi stöðum í borginni: 
 

1. Ný gangbraut með upphækkun og gangbrautarlýsingu yfir Hofsvallagötu til móts við 
Vesturbæjarlaug. Aðkoma óvarinna vegfarenda framhjá bílastæðum Vesturbæjarlaugar bætt. 
Eitt hliðarstæði meðfram Hofsvallagötu fjarlægt og eitt stæði merkt fyrir hreyfihamlaða. 

2. Ný gangbraut, gangbrautarlýsing og gatnamótalagfæringar fyrir Holtsgötu til móts við 
Framnesveg. 

3. Ný gangbraut, gangbrautarlýsing og gatnamótalagfæringar yfir Öldugötu til móts við 
Framnesveg. 

4. Upphækkanir núverandi gangbrauta yfir Bólstaðarhlíð og Skipholt við Háteigsveg. 
Gangbrautarlýsing og gatnamótalagfæringar á Bólstaðarhlíð til mót við Háteigsveg. 

5. Ný gangbraut, upphækkun gagnbrautarlýsing og lagfæringar á sjónlengdum yfir Langholtsveg 
til móts við Langholtsveg 124. 

6. Fallvarnir við stíg meðfram Miklubraut við göngubrú til móts við Skeifuna. 
7. Hraðalækkandi kodda og lagfæring gangbrautarlýsingar á núverandi gangbraut yfir 

Bústaðaveg til móts við Borgarspítala. 
8. Fallvarnir við stíg meðfram Breiðholtsbraut til móts við Mjóddina, Árskóga. 
9. Færsla á þverun við Arnarbakka rétt austan Stekkjarbakka. 
10. Ný gangbraut með upphækkun og gangbrautarlýsingu yfir Jaðarsel til móts við Seljaskóla. 
11. Ný gangbraut með upphækkun og gangbrautarlýsingu yfir Norðurhóla til móts við Vesturhóla. 
12. Ný gangbraut með upphækkun og gangbrautarlýsingu yfir Krummahóla til móts við 

Vesturhóla. 
13. Lagfæringar gönguþverunar yfir Krókavað. 
14. Ný gangbraut með upphækkun og gangbrautarlýsingu yfir Norðlingabraut til móts við 

göngubrú yfir Breiðholtsbraut. Hraðalækkandi alda yfir Norðlingabraut til móts við göngubrú 
yfir Breiðholtsbraut. 

15. Hraðalækkandi koddar og bætt lýsing við gönguþverun yfir Borgarveg norðan 
Gufuneskirkjugarðs. Minniháttar lagfæringar á biðstöð Strætó. 

16. Lagfæring aðkomu stíga við undirgöng undir Víkurveg til móts við Egilshöll. 
17. Hraðalækkandi koddar ásamt bættri lýsingu og lagfæringu biðsvæða við Lambhagaveg 

norðan Reynisvatnsvegar. 
18. Ný gangbraut yfir Kollagrund, til móts við Klébergsskóla. 

 

Kostnaðarstaður: 3107 
Kostnaðaráætlun 2: 200 m.kr. 
Framkvæmdirnar mynda stofn til gatnaleigu. 
 

 

Ámundi Brynjólfsson, skrifstofustjóri 

Umhverfis- og skipulagssvið 

Skrifstofa framkvæmda og viðhalds 
Hjálagt: 

Kynning 
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Umferðaröryggisaðgerðir 2022

• Hluti af vinnu tengdri umferðaröryggisáætlun 

Reykjavíkurborgar

• 18 aðgerðir, áætlaður heildarkostnaður 200 miljónir 

(m.vsk) 

• Stefnt á útboð í september. 

• Framkvæmdir á þessu og næsta ári.





Staðsetningar og verklýsing:

Upphækkun og gangbraut yfir Hofsvallagötu til móts við Vesturbæjarlaug

Upphækkun, gatnamótalagfæringar, bætt lýsing og gangbraut yfir Holtsgötu til móts við Framnesveg

Upphækkun, gatnamótalagfæringar, bætt lýsing og gangbraut yfir Öldugötu til móts við Framnesveg

Einhliða upphækkanir, gatnamótalagfæringar og bætt lýsing við Bólstaðarhlíð

Einhliða upphækkun, bætt lýsing og gangbraut, Langholtsvegi

Göngubrú við Skeifuna, handrið meðfram fallhættu 

Koddar og aðrar minni lagfæringar við Bústaðarveg til móts við Borgarspítalann

Fallvörn meðfram stíg við Breiðholtsbraut

Lagfæringar þverunar yfir Arnarbakka

Einhliða hraðahindrun, bætt lýsing og gangbraut yfir Jaðarsel

Hraðalækkandi aðgerð, bætt lýsing og gangbraut yfir Krummahólar 

Hraðalækkandi aðgerð, bætt lýsing og gangbraut yfir Norðurhóla

Lagfæringar við þverun yfir Krókavað

Einhliða hraðalækkandi aðgerð, bætt lýsing, gangbraut og malbikuð alda á Norðlingabraut til móts við göngubrú.

Koddar, þverun yfir Borgarveg til móts við Kirkjugarð

Lagfæring stíga við undirgöng undir Víkurveg við Egilshöll

Koddar, Lambhagavegur til móts við biðstöð Strætó

Gangbraut yfir Kollagrund til móts við Klébergsskóla
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við Vesturbæjarlaug



Upphækkun, gatnamótalagfæringar, bætt lýsing og 
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Krummahólar og Norðurhóla
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Einhliða hraðalækkandi 

aðgerð, bætt lýsing, 

gangbraut og malbikuð alda á 

Norðlingabraut til móts við 

göngubrú.



Koddar, þverun yfir Borgarveg til móts við Kirkjugarð



Lagfæring stíga við undirgöng undir Víkurveg við Egilshöll



Koddar, Lambhagavegur til móts við biðstöð Strætó



Gangbraut yfir Kollagrund til móts við Klébergsskóla



Takk fyrir


