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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum 
og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni 
sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til 
verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og 
fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.

18. tbl. /07

Niðurstöður útboða Auglýsingar útboða

Vetrarþjónusta 
á Hringvegi (1) um Öxnadalsheiði 
2007-2010  07-049

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í snjómokstur með vöru-
bifreiðum ásamt stjórnun og eftirliti með snjómokstri, 
innan ramma marksamnings, á leiðinni: Hringvegur (1) 
frá Ytrikotum í Norðurárdal og að Ólafsfjarðarvegi (82)

Helstu magntölur á ári (viðmiðunartölur marksamn-
ings):

Mokstur og hálkuvörn með vörubíl  .  .  44 .200  km/ár
Eftirlit á smábíl  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 .800 km/ár
Vörubíll mokstur tímagjald  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20 t/ár 
Tímar manns  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  320 t/ár 
Veghefill  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25 t/ár

Verktími er frá 1 . október 2007 til og með 30 . apríl 
2010 .

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Miðhúsavegi 
1 á Akureyri og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá 
og með mánudeginum 25 . júní 2007 . Verð útboðsgagna 
er 2 .000 kr .

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl . 14:00 
þriðjudaginn 10 . júlí 2007 og verða þau opnuð þar 
kl . 14:15 þann dag .

Vetrarþjónusta á Hringvegi (1) 
um Öxnadalsheiði 2007-2010 
- sjá auglýsingu

Ytrikot

Ólafsfjarðarvegur

Hafnarfjarðarvegur (40), 
gatnamót við Nýbýlaveg, 
eftirlit  07-065
Listi bjóðenda lesinn upp 19. júní 2007. Síðari opnunar-
fundur verður þriðjudaginn 26. júní 2007 kl. 14:15 þar sem 
lesnar verðar upp einkunnir bjóðenda í hæfnismati og 
verðtilboð opnuð.
Eftirlit með verkinu „Hafnarfjarðarvegur (40), gatnamót 
við Nýbýlaveg“. Um er að ræða breikkun og færslu 
Nýbýlavegar í Kópavogi á um 650 m kafla, gerð tveggja 
hringtorga á Nýbýlavegi og þrennra undirganga ásamt 
endurbyggingu tenginga við Hafnarfjarðarveg. Einnig er 
innifalin færsla og endurlögn á raf- og símastrengjum, 
þ.m.t. á 132 kV háspennustreng í norðuröxl núverandi 
Nýbýlavegar, breytngar og nýlagnir vatns- og fráveitulagna 
og öll landmótun og frágangur í samræmi við útboðsgögn.
Verkinu er skipt í áfanga en því skal að fullu lokið 
15. júlí 2008.
Val bjóðanda fer fram á grundvelli hæfnisvals og verðs og 
bar bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlutum, 
þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og verðtilboð.
Bjóðendur eru:
 Línuhönnun hf.
 Hnit hf. verkfræðistofa
 VSÓ ráðgjöf
 Almenna verkfræðistofan hf.
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Staða framkvæmda við Héðinsfjarðargöng 18. júní 2007. Búið er að sprengja 1.805 m í Siglufirði og 1.202 m í Ólafsfirði. 

1 .805 m Héðinsfjörður

ÓlafsfjörðurSiglufjörður

Lengd 3,7 km
Lengd 6,9 km

1 .202 m

Samtals er búið að sprengja 3.007 m sem er 28,4% af heildarlengd.
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Hafravatnsvegur (431),
gatnamót við Krikahverfi
Í síðasta tölublaði var auglýst útboð framkvæmdarinnar: 
„Hafravatnsvegur (431), gatnamót við Krikahverfi“
Loftmyndin sýnir væntanlega framkvæmd . Um er að 
ræða hringtorg og undirgöng .
Loftmynd: Loftmyndir ehf .
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð Auglýst:
 dagur, mánuður, ár

07-070  Eyjafjarðarbraut vestri (821), 
   Sandhólar - Nes  07
 

07-063  Upphéraðsvegur, Setberg - Ormarsstaðaá  07
 

07-050  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Suður-Þingeyjarsýsla  07
 

07-051  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Norður-Þingeyjarsýsla  07
 

07-052  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Bakkafjörður - Vopnafjörður  07
 

07-053  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Hérað  07
 

07-054  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Firðir  07
 

07-055  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Hornafjörður  07
 

07-035  Festun og yfirlögn á Suðursvæði 2007-2008 07
 

07-026  Hringvegur (1), Draugahlíðarbrekka -
   Fossvellir, breikkun vegar  07
 

07-030  Skeiða- og Hrunamannavegur (30), 
   Skipholt - Foss  07
 

07-038  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg, eftirlit  07
 

07-037  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg  07
 

07-040  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur, eftirlit  07
 

07-039  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur  07
 

07-031  Þórsmerkurvegur (249), 
   Gljúfurá - Dalsá  07
 

07-019  Norðausturvegur (85), 
   Brunahvammsháls - Bunguflói  07
 

07-018  Hringvegur (1), Hvalnes- og Þvottárskriður  07
 

07-012  Skagavegur (745), snjóastaðir  07
 

07-011  Framsveitarvegur (576), 
   Snæfellsnesvegur - golfvöllur  07
 

07-010  Leirársveitarvegur (504), Leirá - Svínadalsvegur 07
 

07-009  Hvammstangavegur (72) um Hvammstanga 07
 

 Fyrirhuguð útboð, framhald Auglýst:
 

07-008  Miðfjarðarvegur (704), Laugarbakki - Hringvegur 07
 

06-031  Hringvegur (1), Borgarnes, vistgata       07
 

06-029  Skorradalsvegur (508), Grund - Hvammur  07
 

06-006  Upphéraðsvegur (931), Fellabær - Ekkjufell  07
 

06-007  Dettifossvegur (862), Hringvegur - Dettifoss  07
 

06-017  Hringvegur (1) um Hrútafjarðarbotn  07 

  Auglýst útboð   Auglýst: Opnað:

07-049  Vetrarþjónusta á Hringvegi (1) 
   um Öxnadalsheiði 2007-2010,  25.06.07 10.07.07
 

07-069  Yfirlagnir Norðaustursvæði, 
   2007, malbik við Akureyri 18.06.07 03.07.07
 

07-068  Hafravatnsvegur (431), 
   gatnamót við Krikahverfi 18.06.07 03.07.07
 

07-048  Festun og yfirlögn, 
   Norðaustursvæði 2007-2008 18.06.07 03.07.07
 

07-062  Óshlíðargöng, forval 18.06.07 07.08.07

   Útboð á samningaborði  Auglýst: Opnað:

07-065  Hafnarfjarðarvegur (40), 
   gatnamót við Nýbýlaveg, eftirlit 04.06.07 19.06.07
 

07-064  Hafnarfjarðarvegur (40), 
   gatnamót við Nýbýlaveg 21.05.07 12.06.07
 

07-066  Hringvegur (1) um Staðará,  21.05.07 05.06.07
 

07-028  Meðallandsvegur (204), 
   Grenlækur - Fossar 21.05.07 05.06.07
 

07-061  Norðfjarðargöng og Óshlíðargöng
   borun rannsóknarholna 07.05.07 22.05.07
 

07-045  Efnisvinnsla Norðaustur-
   svæði 2007, norðurhluti 30.04.07 15.05.07
 

06-004  Norðausturvegur (85), 
   Hófaskarðsleið 23.04.07 15.05.07
 

07-001  Akranesvegur (509), 
   Esjubraut - Kalmansbraut 16.04.07 15.05.07 

  Samningum lokið  Opnað: Samið:

06-027  Snæfellsnesvegur (54) 
   um Hítará 08.05.07 07.06.07
   Borgarverk ehf. 
 

07-016  Eyjafjarðarbraut vestri (821), 
   Sandhólar - Nes 05.06.07
   Öllum tilboðum hafnað
 

Hringvegur (1) brú á Jökulsá á Fjöllum. Um nokkurt skeið hefur verið í gildi sérstök hraðatakmörkun á brúnni fyrir þunga 
bíla og verður það væntanlega áfram þar sem tæplega verður ráðist í umfangsmiklar styrkingar. Gert er ráð fyrir 
fjárveitingu til nýrrar brúar á öðru tímabili ósamþykktrar langtímaáætlunar 2011-2014.


