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LAUGARDALUR

Myndir Ragnar Th.



Hverfi innan borgarhlutans

Borgarvefsjá



Fólk og heimili í Laugardal

• Í hverfinu eru 18.368 íbúar

• Alls eru 7.774 íbúðir



Aldursskipting í hverfinu
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Hlutfall aldurshópa í Laugardal, 
samanborið við Reykjavík í heild

Laugardalur Reykjavík, alls



Laugardalur í tölum

• Hverfið er 6,9 km2

Byggt land er 2,3 km2

• 14 opin leiksvæði
alls 29.566 m2

• 108,5 km af göngu- og hjólastígum 
með bundnu slitlagi - auk gangstétta

• 163 bekkir og 186 ruslastampar



LAUGARDALUR



• Laugardalslaug

• Íþróttahús fyrir 

innanhússíþróttir – viðræður 

um þjóðarleikvang

• Þjóðarleikvangur fyrir 

knattspyrnu

• Nýr gervigrasvöllur

• Skautahöll – viðbygging

• Vísinda- og upplifanasafn

Mynd: RagnarTH

Laugardalur – heildarsýn á skipulag









Borgarlína



Laugardalslaug



• Laugardalslaug verður 

endurnýjuð frá grunni 

• Hugmyndaleit og 

hönnunarsamkeppni

• Rennibrautir 

• Sértök vinna að skoða 

framtíðarhlutverk stúkunnar
Mynd: Halldór Baldursson

Laugardalslaug



Knattspyrnuvellir fyrir Þrótt



Laugardalsvöllur



Grasagarðurinn



Fjölskyldu- og 
húsdýragarðurinn



Skautahöllin



Laugardalshöllin



Frjálsíþróttavöllur



TBR svæðið



Opin almenningsvæði



Almenningssvæði í 
miðju dalsins



Horn Engjavegar og 
Suðurlandsbrautar



Suðurlandsbraut





ÍÞRÓTTIR Í HVERFINU



• Samþykkt að Þróttur og 
Ármann muni þjónusta 
Vogabyggð og 
Höfðahverfi í 
sameiningu. 

• Miklir möguleikar til 
framtíðar fyrir báða 
klúbba









• Íþróttahús fyrir 

innanhússíþróttir

• Viðræður um 

þjóðarleikvang

Mynd: Elínborg Ragnarsdóttir

Innanhúsíþróttir



Íþróttahús Þróttar og 
Ármanns

• Sameiginleg þarfagreining

• Íþróttahús í Laugardal í 
forgangi

• Sérstakt hús á bílastæðinu 
eða þjóðarleikvangur 

• Börn og ungmenni í fyrsta 
sæti



Æfingavellir fyrir börn og ungmenni
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Laugardalshöll

Höllin verður klár 15. ágúst



Æfingavellir fyrir börn og ungmenni
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Þróttarahús
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Þjóðarhöll í innanhúsíþróttum



Fjórir handboltavellir í keppnisstærð



Fjölnota keppnisvöllur í handbolta/körfubolta



Fjölbreytt fjölnota aðstaða





SKÓLA OG FRÍSTUNDASTARF





Leikskólar – inni er gott, úti best

6 leikskólar í hverfinu þar sem dvelja ca. 645 börn

Brákarborg – stækkar á árinu með nýjum leikskóla við 
Kleppsveg – 44 börn

• Hof  - 115 börn

• Langholt – 160 börn 

• Laugasól – 145 – fyrirhuguð stækkun um 40-50 pláss með 
úrbótum á kjallara

• Steinahlíð – 50 börn

• Sunnuás – 130 börn



Fjölgun leikskóla

• Framkvæmdir eru í gangi við leikskóla í Bríetartúni 

og áætlað er að þeim ljúki f ljótlega

• Framkvæmdir eru í gangi á Kleppsvegi þar sem 

opnar nýr 6 deilda leikskóli

• Unnið er  að undirbúningi endurbóta á leikskólanum 

Brákarborg

• Undirbúningur um viðbyggingu við leikskólann Hof  er  

í gangi

• Í undirbúningi er  tímabundinn leikskóli 

(Ævintýraborg) í Vogabyggð



Nýr leikskóli við Kleppsveg 

• Á áætlun 2022

• Mun heyra undir leikskólann Brákarborg 
sem stækkar í 6 deilda leikskóla fyrir 
160-170 börn

• Fyrsti áfangi nýja leikskólans verður 
kláraður fyrir sumarið 2022, annar áfangi 
í lok sumars og lokaáfanginn á 
haustmánuðum



Leikskólinn Laugasól - Framkvæmdir

Framkvæmdin felur í sér viðhald og breytingar á núverandi leikskólahúsnæði og lóð.

• Eftir breytingar skapast m.a. rými fyr ir 2 ný jar deildir  auk góðrar s tarfsmannaaðstöðu. 

Aðgengismál og innivis t s tórbætt. 

• Lóð verður aðlöguð að breyttri notkun húsnæðis og f jölgun barna. Viðhald á ytrabyrði húss. 

Afgir t úti leiksvæði barna stækkað.

• Áætlaður kostnaður er 750 mkr. Framkvæmdir hef jast í mars 2022 og lýkur í ágúst 2023.



Grunnskólar – um 2.000 
nemendur 
• Langholtsskóli (1.-10. bekkur og einhverfudeild) 705 

nemendur

• Laugalækjarskóli (7.-10. bekkur) 370 nemendur

• Laugarnesskóli (1.-6. bekkur) 567 nemendur

• Vogaskóli (1.-10. bekkur og einhverfudeild) 

348 nemendur

• Nemendakönnun Skólapúlsins sýnir mikla ánægju 

nemenda í þessu hverfi af lestri 

• 87% foreldra telja barninu líða vel í skólanum sem er 

yfir meðaltali í borginni



FASTEIGN

ÁÆTLAÐUR

KOSTNAÐUR

215,5 MKR

Langholtsskóli 20.000

Laugalækjarskóli 81.000

Laugarnesskóli 27.000

Vogasel, frístundaheimili 2.000

Vogaskóli 8.500

Þróttheimar 5.500

Langholt, Sunnuborg 45.000

Laugasól, Laugaborg 11.500

Laugasól, Lækjaborg 15.000

VIÐHALD FASTEIGNA

MYND



Viðbyggingar og skólastarf 
Þrjár sviðsmyndir til áframhaldandi vinnslu









Næstu skref – samráð við krakkana

• Vinnusmiðja með nemendum í 5. – 10. bekkjum í umræddum 
skólum verður 22. mars.

• Skapandi samráð umhverfis- og skipulagssviðs með skólunum 
er vikuna á undan

• Samráð með 1.-4. bekk verður unnið af skólunum þremur og 
frístundaheimilunum á næstu 2 vikum.



Frístundastarfið – Kringlumýri
Fagmennska – Vellíðan – Fjölbreytileiki

Leiðarljós í frístundastarfi

Virk þátttaka – Reynslunám – Lýðræði – Mannréttindi –

Forvarnarstarf

Lykilfærni í frístundastarfi

Sjálfsmynd – Umhyggja – Félagsfærni – Virkni og þátttaka

• 17 starfsstaðir, 415 starfsmenn

• 1.093 börn á frístundaheimilum 

• 2.406 börnum á aldrinum 10-16 ára í félagsmiðstöð 

• Þekkingarmiðstöð um frítíma fatlaðra barna og 

unglinga



Frístundaheimili í Laugardal

• Laugarsel 184 börn úr 1.-2. bekk Laugarnesskóla

• Dalheimar 132börn úr 3.-4. bekkur Laugarnes- og 

Langholtsskóla

• Glaðheimar 115 börn úr 1.-2. bekk Langholtsskóla

• Vogasel 125 börn úr 1.-4. bekk Vogaskóla

• Laugarsel og Dalheimar fyrstu Réttindafrístundaheimilin

• Unnið markvist með vináttufærni í frístundaheimilunum til 

að grípa börn sem þurfa félagslegan stuðning



• Laugó fyrir börn og unglinga í Laugalækjarskólahverfið

• 43-70% unglinga í 8-10 bekk segjast mæta í félagsmiðstöðina

• Þróttheimar fyrir börn og unglinga í Langholtskólahverfið

• 48-60% unglinga í 8-10 bekk segjast mæta í félagsmiðstöðina

• Buskinn fyrir börn og unglinga í Vogaskóla 

• 52-67% unglinga í 8-10 bekk segjast mæta í félagsmiðstöðina

• Hofið sértæk félagsmiðstöð fyrir fötluð börn og unglinga í 5.-10. 

bekk í grunnskólum vestan Elliðaár eftir að skóladegi líkur

• Laugó fyrsta Réttindafélagsmiðstöðin

• Unnið markvist með sjálfsmynd og félagsfærni í 

félagsmiðstöðvunum í góðu samstarfi við grunnskóla og 

þjónustumiðstöð hverfisins

Félagsmiðstöðvar í Laugardal



Sértækt frístundastarf

• Askja eldri 29 unglingar úr 8.-10. bekk Klettaskóla

• Askja yngri 39 börn úr 5.-7. bekk Klettaskóla

• Gulahlíð 44 börn úr 1.-4. bekk Klettaskóla

• Áhersla lögð á félagsfærni, virkni, lýðræði og 
einstaklingsmiðaða þjónustu með þarfir og hag 
barnanna og unglingana að leiðarljósi

• 70 til 81 % foreldra eru ánægð eða mjög ánægð 
með  þjónustu Guluhlíðar, Öskju yngri og eldri



• Tillaga Sögu Maríu Sæþórsdóttur fulltrúa 

í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og 

Bústaða um fríar tíðarvörur í alla 

grunnskóla og félagsmiðstöðvar er komin 

til framkvæmda 

• Tillaga fulltrúa í ungmennaráði 

Laugardals, Háaleitis og Bústaða um 

bætt hjólastólaaðgengi í grunnskólum og 

félagsmiðstöðvum er í ferli í skipulags –

og samgönguráði

Ungmennaráðin breyta borginni 



Námstæki á alla nemendur í 5.-10.bekk

• Tveggja ára átak er hafið til að hraða innleiðingu stafrænnar tækni í skóla- og 

frístundastarfi borgarinnar. Það byggir á menntastefnu borgarinnar, Látum 

draumana rætast, og á grunni Græna plansins með aukinni notkun 

upplýsingatækni í þjónustu borgarinnar

• Stafræn gróska leggur áherslu á að nýta tækni til að auðga menntun og veita 

börnum fjölbreytt tækifæri til sköpunar og tjáningar

• Vel á 800 milljónir króna til kaupa á búnaði fyrir skólana þannig að sérhver 

nemandi hafi greiðan aðgang að sínu námstæki

• 4.000 tölvur beint inn á unglingastigið

• Á næstu misserum bætast við ríflega sjö þúsund námstæki

• Jafnt aðgengi barna og ungmenna til náms

• Öflugum Búnaðarbanka verður komið upp með margvíslegum tæknitilboðum 

sem styðja við skapandi og framsækna notkun

• Samhliða stórauknum kaupum á búnaði fyrir starfsfólk og nemendur verður 

byggð upp ráðgjöf og starfsþróun með auknu framboði fyrir starfsfólk á 

margvíslegri símenntun og fræðslu



VELFERÐARMÁL



Þjónustumiðstöð hverfisins

• Borginni er skipt upp í fjögur þjónustusvæði

• Íbúar Laugardals sækja velferðarþjónustu í þjónustumiðstöð

Laugardals og Háaleitis í Efstaleiti

• Nýlegar breytingar á miðstöðvunum – þær verða velferðar-, 

skóla- og frístundamiðstöðvar

• Nafnasamkeppni stendur yfir – upplýsingar á reykjavik.is 



Hvers konar velferðarþjónustu veitum við? 

Börn og fjölskyldur

• Stuðningur vegna félagslegra aðstæðna, 

álags, veikinda, fötlunar og annarra þátta

• Námskeið, fræðsla, einstaklingsstuðningur, 

hópastarf, uppeldisráðgjöf o.fl.

Heimastuðningur og heimahjúkrun

• Markviss stuðningur svo fólk geti búið sem 

lengst á eigin heimili

• Þjónusta veitt í nánu samstarfi við notendur 

Fatlað fólk

• Búsetuúrræði, stoðþjónusta og stuðningur

Virkni og ráðgjöf

• Fjölbreytt ráðgjöf, til dæmis fjárhagsaðstoð, félagslegt 

leiguhúsnæði, félagsleg aðstoð og margt fleira

Eldra fólk

• Félagsmiðstöðvar Norðurbrún 1 og Dalbraut 21 – 27 í 

tengslum við þjónustuíbúðir

• Á Dalbraut 18–20 er fjölbreytt félagsstarf og heitur

matur í hádeginu



Teymi sem sinna allri borginni

Vettvangsgeðteymi

• Teymið sinnir einstaklingum með geðfatlanir sem búa í og /eða fá stuðning frá íbúðakjörnum á 

vegum velferðarsviðs og þurfa tímabundið þverfaglega og einstaklingsmiðaða þjónustu og 

vinnur í samstarfi við geðsvið LSH

Fíkniteymi

• Fræðsla, ráðgjöf og stuðningur við notendur í sameinaðri heimaþjónustu. Koma á úrræðum í 

tengslum við fíknina hvort sem um er að ræða skaðaminnkun eða meðferð

Viðbragðsteymi heimaþjónustu

• Heimaþjónusta styður við heimilishald og vinnur gegn félagslegri einangrun. Stundum hafa 

einstaklingar hins vegar misst fótanna í heimilishaldi og þá kemur til kasta viðbragðsteymisins

• Verkefni þess er í raun að taka til hendinni á heimilinu: Henda, þrífa og flokka hluti, jafnvel að 

ditta að og setja upp myndrænar leiðbeiningar svo íbúa reynist auðveldara að halda í horfinu





Hverfið mitt
105 milljónir fyrir 16 verkefni koma í hlut Laugardals
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• Bætt lýsing á stígum í Laugardalnum

• Jólaland í Laugardalnum

• Ærslabelgur

• Trjágróður við Sæbraut

• Gróðurbætur við Sæbraut

• Bætt lýsing við Laugarnesskóla

• Yfirbyggður grillskáli í Laugardalnum

• Sjósundsaðstaða á Laugarnestanga

• Jólaljós á Skeiðarvog

• Almenningsgarður með aðgengi fyrir alla

• Aparóla

• Skákborð

• Endurbæta körfuboltavöll við Laugarnesskóla

• Betri grenndarstöð á horni Kleppsvegar og Hjallavegar

• Upplýsingaskilti um náttúru og skipulag Laugardals

HVERFIÐ MITT



Vinsælasta hugmyndin í Reykjavík



MENNING 





Andlitslyfting 
innan húss



Sólheimasafn

• Allra minnsta bókasafnið, byggt 1963 og er rétt um 200 fm2

• Fólki þykir vænt um safnið og eiga margar góðar minningar úr 

Sólheimasafni

• Gert er ráð fyrir að sett verði upp opið bókasafn á árinu, þ.e. 

fólk mun geta farið í safnið sitt snemma á morgnanna eða eftir 

hefðbundinn afgreiðslutíma með því að nota skírteinið sitt 

og pin númer

• Safnið er mjög mikið notað

• Safnið fékk nýlega góða andlitslyftingu en vorið 2020 var vel 

nýtt til þess að skipta um loft og lýsingu í safninu og gert var 

við leka. Í janúar síðastliðnum var öllum hillubúnaði skipt út. 

Gömlu hillurnar voru gamlar og þóttu ekki uppfylla 

öryggiskröfur m.a. vegna jarðskjálfta



Viðhald og endurbætur Ásmundarsafns

• Árið 2020 – 2021 var unnið að umfangsmiklu viðhaldsverkefni á þessum dýrgrip sem prýðir hverfið og er 

mikilvægur hluti af íslenskri byggingarlist. Safnhúsið var endurbætt með það að markmiði að bæta aðgengi 

fyrir fatlaða og endurhugsa aðstöðu og þjónusturými fyrir gesti og starfsfólk - lokaáfanga enn ólokið



Ásmundarsafn – lifandi vettvangur 
fræðslu, skemmtunar og 
menningarupplifunar í Laugardal

• Ný sýning Loftskurður: Rósa Gísladóttir og Ásmundur Sveinsson

• Listsmiðjur

• Gönguferðir

• Skólahópar –tæplega 2000 nemendur

• Verkefni um Ásmund Sveinsson fyrir 4. bekk grunnskóla 

• Sumarnámskeið

• Gestir með minnisglöp og aðrir sérhópar

• og fleira ….. 



• APPIÐ - Útilistaverk í 

Reykjavík / Reykjavik Art Walk 

þar eru gönguferðir með 

leiðsögn um borgina m.a. um 

Laugardal og garð 

Ásmundarsafns

• Ókeypis kort með ratleik um 

garð Ásmundarsafns er 

aðgengilegt í safninu 

Listasafn Reykjavíkur fyrir 
utan veggi safnsins



• Í Laugadal er fjöldi útilistaverka mest í Grasagarðinum og höggmyndagarðinum við Ásmundarsafn. 

Stórátak var gert í viðhaldi útilistaverka 2020 og 2021

Viðhald útilistaverka



Fjölskyldu- & húsdýragarðurinn

• Nýr fallturn og fleiri tæki

• Framkvæmdir og endurbætur

• Framundan er nýtt fræðsluhús 





SAMGÖNGUR



Vetrarþjónusta 

• Allar vélar í húsagötum í dag og það 
þýðir ekkert annað en að hafa stórar 
vélar til að brjóta upp klaka. 

• Tekur tíma en hlákan hjálpar talsvert. 

• Allir hverfahlutar að fá sömu þjónustu. 
Stýra með jafnræði að leiðarljósi.

• Vinna eftir ábendingum frá 
borgarbúum og eftir því hvar ástandið 
er slæmt. 

• Til að hjálpa klaka að bráðna þá hefur 
verið farið í umfangsmikla söltun á 
húsagötum. 

Mynd úr Teigunum í dag



Borgarlína



Fækkun bensínstöðva

Fyrir Eftir



Hámarkshraðaáætlun



Hámarkshraðaáætlun

Í fyrsta áfanga þá voru eftirfarandi breytingar gerðar:

• Langholtsvegur, hraði úr 50 í 30 km/klst

• Álfheimar, hraði úr 50 í 30 km/klst

• Holtavegur milli Sæbrautar og Langholtsvegar, hraði úr 50 í 30 

km/klst. 

• Engjateigur, hraði úr 50 í 30 km/klst

• Nóatún, norðan Laugarvegs, hraði úr 50 í 30 km/klst

• Borgartún, vestan Katrínartúns, hraði úr 50 í 30 km/klst -> ath, 

veit ekki hvort skiltin séu komin upp þar, tengist við aðra 

framkvæmd.



Hámarkshraðaáætlun



Hámarkshraðaáætlun

Í áfanga 2, sem kemur til framkvæmda í ár, er skv. vinnutillögu gert ráð fyrir eftirfarandi breytingum:

• Súðarvogur, hraði úr 50 í 30 km/klst

• Naustarvogur, hraði úr 50 í 30 km/klst

• Skeiðarárvogur norðan Langholtsvegar, hraði úr 50 í 30 km/klst 

• Skeiðarárvogur milli Gnoðavogs og Suðurlandsbrautar, hraði úr 50 í 30 km/klst

• Gnoðarvogur milli Skeiðarárvogar og Álfheima, hraði úr 50 í 30 km/klst

• Reykjavegur sunnan Engjavegs, hraði úr 50 í 40 km/klst

• Reykjavegur milli Engjavegs og núverandi marka 30 km/klst svæði, hraði úr 50 í 30 km/klst

• Dalbraut, hraði úr 50 í 40 km/klst

• Laugarnesvegur, norðan Kirkjusands, hraði úr 50 í 40 km/klst

• Katrínartún sunnan Borgartúns, hraði úr 50 í 30 km/klst

• Bríetartún, hraði úr 50 í 30 km/klst

• Þórunnartún, hraði úr 50 í 30 km/klst

• Rauðárstígur norðan núverandi marka 30 km/klst svæðis, hraði úr 50 í 30 km/klst

• Hverfisgata, austan Snorrabrautar, hraði úr 50 í 30 km/klst



Hámarkshraðaáætlun





Sæbraut í stokk





Sundabraut



FRAMKVÆMDIR 
OG SKIPULAG



Uppbygging í Reykjavík



VOGASKÓLI

Endurgerð lóðar 

1. Áfangi



LANGHOLTSSKÓLI

ENDURGERÐ LÓÐAR 

1. ÁFANGI



• Kirkjusandur; haldið verður áfram við uppbyggingu hverfis.

• Gatnamót Sæbrautar og Sægarða verða endurbætt. Meðal 

annars verða gatnamótin gerð aðgengilegri fyrir gangandi og 

hjólandi vegfarendur.

• Vogabyggð; haldið verður áfram með uppbyggingu hverfisins.

• Gerður verður hjólastígur vestast í Borgartúni

GÖTUR OG STÍGAR



• Þróttarsvæði – gerðir verða 2 nýir æfingavellir og 
gervigras á keppnisvelli endurnýjað



Samkeppni um hönnun og 
endurgerð á Laugardalslaug; 
byggingum og laugarsvæði



Verið er að undirbúa samkeppni fyrir skóla-
og frístundahúsnæði í Vogabyggð. Skipuð 
hefur verið dómnefnd



Fjölskyldu- og húsdýragarður

• Hönnun Nátturu- og f ræðahús í Fjölskyldu- og 

húsdýragarði er  í útboði

• Selalaug er í undirbúningi og hönnun





Sunnutorg

• Langholtsvegur 70, Sunnutorg, er 57 m2 verslunarhúsnæði sem 

byggt var árið 1959 og teiknað af Sigvalda Thordarson. Í 

húsnæðinu var rekin sjoppa í nær 60 ár. Húsnæðið er hannað 

líkt og stórt strætisvagnaskýli og var biðstöð strætisvagna 

staðsett við húsið og þarna áttu farþegar afdrep

• Reykjavíkurborg óskaði eftir hugmyndum og samstarfsaðila 

(leigutaka) til að gæða Sunnutorg lífi á nýjan leik. Það voru 9 

aðilar sem sýndu þessu áhuga og voru 3 valdir til að þróa 

hugmyndir áfram og skila inn tilboði

• Gert er ráð fyrir að væntanlegur leigutaki endurbyggi húsnæðið í 

sem næst upprunalegu útliti

• Gert er ráð fyrir að húsnæðið verði opnað fyrir næsta sumar



Gamla Kassagerðin 

• Sorpa opnar stóra verslun Góða Hirðisins

á reitnum



Borgartún 24

Framkvæmdaraðili: EE Development

Hönnuður: THG Arkitektar

64 almennar íbúðir

Jarðvinna hafin

Uppbygging hefst um áramót 

Áætluð verklok 2023

2021
Í byggingu



Borgartún 24

Framkvæmdaraðili: EE Development

Hönnuður: THG Arkitektar

2021
Í byggingu

64 almennar íbúðir

Jarðvinna hafin

Uppbygging hefst um áramót 

Áætluð verklok 2023



Borgartún 34-36

Framkvæmdaraðili: B34 ehf.

Hönnuður: Atelier

2021
Í skipulagsferli

96 almennar íbúðir og

6 húsnæðisfélagsíbúðir



Kirkjusandur 
Sólborg – C reitur

52 almennar íbúðir

Nýjar íbúðir á markað 2020

Framkvæmdaraðili: 105 miðborg 105midborg.is

Hönnuður: THG / Studio Arnhildur Pálmadóttir



Hallgerðargata 
reitir G og H

80 húsnæðisfélagsíbúðir

Framkvæmdaraðili: Bjarg íbúðarfélag  

Hönnuður: ASK arkitektar

Nýjar íbúðir á markað 2021



Kirkjusandur 
Stuðlaborg – D reitur

77 almennar íbúðir

Framkvæmdaraðili: 105 miðborg 105midborg.is  

Hönnuður: Schmidt Hammer og Lassen / VA arkitektar

Nýjar íbúðir á markað 2021



Hallgerðargata 

1 
Kirkjusandur

Framkvæmdaraðili: Hallgerðargata 

Hönnuður: Teiknistofa arkitekta

87 almennar íbúðir

Áætluð verklok 2023

2021
Í byggingu



Framkvæmdaraðili: Hallgerðargata

Hönnuður: Teiknistofa arkitekta

2021
Í byggingu

87 almennar íbúðir

Áætluð verklok 2023

Hallgerðargata 

1 
Kirkjusandur



Hallgerðargata 1



Kirkjusandur
A-reitur

Framkvæmdaraðili: 105 Miðborg

Hönnuður: Kurtogpi

2021
Í skipulagsferli

75 almennar íbúðir og 

25 

húsnæðisfélagsíbúðir



Kirkjusandur
F-reitur

Framkvæmdaraðili: 105 Miðborg

Hönnuður: ASK arkitektar

2021
Í skipulagsferli

30 almennar íbúðir

Fyrirspurn um að fjölga íbúðum



KIRKJUSANDUR

Vor 2019

Sjávarborg

Skrifstofuhúsnæði

Uppsteypa komin langt



Vor 2021

KIRKJUSANDUR

Sjávarborg

Skrifstofuhúsnæði

Uppsteypa komin langt



Sjávarborg

Mynd: Schmidt Hammer

Lassen

og VA arkitektar

KIRKJUSANDUR



Kirkjusandur
I-reitur

Framkvæmdaraðili: Brynja hússjóður

Hönnuður: Gláma-Kím

2021
Samþykkt deiliskipulag

42 húsnæðisfélagsíbúðir



Norðurbrún 2

Framkvæmdaraðili: Ósvör

Hönnuður:  Arkþing-Nordic

7 almennar íbúðir

Áætluð verklok í janúar 2022

2021
Í byggingu



Norðurbrún 2

2021
Í byggingu

Framkvæmdaraðili: Ósvör

Hönnuður:  Arkþing-Nordic

7 almennar íbúðir

Áætluð verklok í janúar 2022



Norðurbrún 2



Grensásvegur 1

Framkvæmdaraðili: G1 ehf. 

Hönnuður: Archus / Rýma arkitektar 

165 almennar íbúðir og 16 

húsnæðisfélagsíbúðir

Áætluð verklok 2023

2021
Í byggingu



Grensásvegur 1

Framkvæmdaraðili: G1 ehf. 

Hönnuður: Archus / Rýma arkitektar 

165 almennar íbúðir og 16 

húsnæðisfélagsíbúðir

Áætluð verklok 2023

2021
Í byggingu



Grensásvegur 1



GRENSÁSVEGUR

Oddsson

Apríl 2018



GRENSÁSVEGUR

Oddsson

Apríl 2021



MÖRKIN

Hjálpræðisherinn í Reykjavík

Starfsemi hafin Vor 2021



MÖRKIN

Vor 2021

Hjálpræðisherinn í Reykjavík

Starfsemi hafin



Vogabyggð I

2021
Í byggingu

Bátavogur 1

Stefnisvogur 2

Bátavogur 1

Stefnisvogur 2



Bátavogur 1

Framkvæmdaraðili: Bjarg íbúðafélag

Hönnuður: T.ark

74 húsnæðisfélagsíbúðir

Framkvæmdir langt komnar 

1. áfangi afhentur haustið 2021

2021
Í byggingu



Bátavogur 1

2021
Í byggingu

Framkvæmdaraðili: Bjarg íbúðafélag

Hönnuður: T.ark

74 íbúðir

Framkvæmdir langt komnar 

1. áfanga afhentur haustið 2021



Stefnisvogur 2

Framkvæmdaraðili: Reir verk 

Hönnuður: THG arkitektar / Jvantspijker

71 íbúð

Verklok áætluð 2023

2021
Í byggingu



Stefnisvogur 2

Framkvæmdaraðili: Reir verk

Hönnuður: THG arkitektar / Jvantspijker

2021
Í byggingu

71 íbúð

Verklok áætluð 2023



Vogabyggð I

Framkvæmdaraðili: Reir Verk ehf. 

Hönnuður: Jvantspijker, Felixx, Teiknistofan Tröð

2021
Samþykkt deiliskipulag

Deiliskipulag heimilar byggingu á 

380 íbúðum

254 íbúðir á fjórum byggingarreitum

Stefnisvogur 1, 12, 24 og 36 



Framkvæmdum lokið

Framkvæmdir í gangi

Samþykkt skipulag

Trilluv ogur 1

41 íbúð

Arkarv ogur 2

162 íbúðir

Skektuv ogur 2

73 íbúðir

Súðarv ogur 2

62 íbúð
Kuggav ogur 2

91 íbúð

Klepps-

mýrarv egur 6

51 íbúð

Klepps-

mýrarv egur

28 íbúð

Kuggav ogur 9

47 íbúðir

Súðarv ogur 7

34 íbúðir

Súðarv ogur 9-

11

46 íbúðir

Kugga-

v ogur 26

16 íb.

Duggu-

v ogur 44

20 íbúðir

Duggu-

v ogur 42

27 íbúðir

Skektuv ogur 1

17 íbúðir

Vogabyggð II
166 íbúðir komnar á markað
377 íbúð í byggingu
126 íbúðir í samþykktu skipulagi



Klepps-

mýrarv egur 6

51 íbúð

Klepps-

mýrarv egur

28 íbúð

Súðarv ogur 7

34 íbúðir

Duggu-

v ogur 44

20 íbúðir

Duggu-

v ogur 42

27 íbúðir

Skektuv ogur 1

17 íbúðir

Vogabyggð II
126 íbúðir í samþykktu skipulagi

Samþykkt skipulag



Vogabyggð II
166 íbúðir komnar á markað
377 íbúð í byggingu
126 íbúðir í samþykktu skipulagi

Á byggingarstigi

Arkarvogur 2 162

Kuggavogur 2 91

Súðarvogur 2 62

Súðarvogur 9-11 46

Kuggavogur 26 16

Samtals 377

Lóðir sem má byggja á

Kleppsmýrarv. 6 51

Kleppsmýrarv. 8 28

Dugguvogur 42 27

Dugguvogur 4 20

Samtals 126

Íbúðir komnar á markað

Trilluvogur 1 46

Kuggavogur 9 47

Skektuvogur 73

Samtals 166



Arkarv ogur 2

162 íbúðir

Súðarv ogur 2

62 íbúð
Kuggav ogur 2

91 íbúð

Súðarv ogur 9-

11

46 íbúðir

Kugga-

v ogur 26

16 íb.

Vogabyggð II
377 íbúð í byggingu

Framkvæmdir í gangi



Kuggavogur 5  

47 almennar íbúðir

Framkvæmdaraðili: Sérverk 

Hönnuður: ASK arkitektar

Nýjar íbúðir á markað 2020



Skektuvogur 2

73 almennar íbúðir

Framkvæmdaraðili: ÞG Verk 

Hönnuður: KRark

Nýjar íbúðir á markað 2020



Arkarvogur 2-15

Framkvæmdaraðili: ÞG Verk

Hönnuður: PKdM

162 íbúðir

Fyrstu 77 íbúðirnar afhentar í byrjun árs 

2022

Seinni áfanginn 85 íbúðir afhentar í árslok 

2022

2021
Í byggingu



Arkarvogur 2-15



Arkarvogur 2-15



Arkarvogur 2-15

2021
Í byggingu

Framkvæmdaraðili: ÞG Verk

Hönnuður: PKdM

162 íbúðir

Fyrstu 77 íbúðirnar afhentar í byrjun árs 

2022

Seinni áfanginn 85 íbúðir afhentar í árslok 

2022



Arkarvogur 2-15



Kuggavogur 2

Framkvæmdaraðili: ÞG Verk

Hönnuður: THG Arkitektar

91 íbúð

Uppsteypa hafin

Íbúðir verða afhentar í tveimur 

áföngum

Áætluð verklok eftir 2-3 ár 

2021
Í byggingu



Kuggavogur 2

2021
Í byggingu

Framkvæmdaraðili: ÞG Verk

Hönnuður: THG Arkitektar

91 íbúð

Uppsteypa hafin

Íbúðir verða afhentar í tveimur 

áföngum

Áætluð verklok eftir 2-3 ár 



Kuggavogur 2



Súðarvogur 2

Framkvæmdaraðili: Súðarvogur 2 

Hönnuður: Archus

62 íbúðir

Verklok áætluð sumarið 2022

2021
Í byggingu



Súðarvogur 2

2021
Í byggingu

Framkvæmdaraðili: Súðarvogur 2 

Hönnuður: Archus

62 íbúðir

Verklok áætluð sumarið 2022



Súðarvogur 2



Kuggavogur 26/

Dugguvogur 41

Framkvæmdaraðili: Kuggavogur 26 

Hönnuður: KRark

16 íbúðir

Áætluð verklok 2023

2021
Í byggingu



Kuggavogur 26/

Dugguvogur 41

2021
Í byggingu

Framkvæmdaraðili: Kuggavogur 26 

Hönnuður: KRark

16 íbúðir

Áætluð verklok 2023



Súðarvogur 9-11

Framkvæmdaraðili: SV9-11

Hönnuður: Tendra arkitektar

46 íbúðir

Tveir áfangar

Áætluð verklok fyrri áfanga 2022

Áætluð verklok seinni áfanga 2023

2021
Í byggingu



Súðarvogur 9-11

2021
Í byggingu

Framkvæmdaraðili: SV9-11

Hönnuður: Tendra arkitektar

46 íbúðir

Tveir áfangar

Áætluð verklok fyrri áfanga 2022

Áætluð verklok seinni áfanga 2023



Súðarvogur 9-11



Vogabyggð III

Hönnuðir: Jvantspijer, Felixx, teiknistofan Tröð

2021
Í skipulagsferli

225 almennar íbúðir og 

75 húsnæðisfélagsíbúðir



Sundahöfn



SUNDAHÖFN

Landfyllingar við Vatnagarða og Klettagarða

Stækkun á viðleguköntum

Færsla Kleppsbakka

Dýpkun á svæðinu



KORNGARÐAR 1

Vöruhús

4.440 m²

Hagar og BananarVor 2021



BJÖRGUNARMIÐSTÖÐ ÍSLANDS

Ný miðstöð slökkviliðs, lögreglu og tollstjóra

Viðræður í gangi um lóð í Sundahöfn við Klepp



1. Aðgerðir í fjármálum

2. Græn íbúðauppbygging

3. Grænar samgöngur

4. Grænir þekkingarkjarnar

5. Stafræn umbreyting

10. Lýðheilsa

11. Menntun og menning

12. Samfélag fyrir alla

Vaxandi borg Borg fyrir fólkGræna borgin

6. Loftslagsaðgerðir

7. Græn svæði 

8. Aðlögun að 

loftslagsbreytingum 

9. Útivist og matvæli

Græna planið



• Græna planið er langtímaáætlun um fjármál og 

fjárfestingu Reykjavíkurborgar

• Græna planið er framtíðarsýn um blómstrandi 

og kolefnishlutlaust borgarsamfélag þar sem 

allir geta fundið sér tilgang og hlutverk byggt á 

hugmyndafræði sjálfbærni

• Græna planið er sóknaráætlun 

Reykjavíkurborgar sem dregur saman á einn 

stað helstu lykilverkefni og fjárfestingar í 

borginni á komandi 10 árum.

• Græna planið varpar ljósi á þrjár víddir 

sjálfbærni: umhverfislega, samfélagslega og 

efnahagslega.

Fjárfesting til framtíðar



HVERFISSKIPULAGIÐ





Hvað er hverfisskipulag?

Deiliskipulag fyrir gróin hverfi þar sem: 

1. Eldra deiliskipulag í hverfi er sameinað  

2. Helstu óskir íbúa og hagsmunaaðila um breytingar eru settar í 
skilmála

3. Sjö lykiláherslur um skipulag vistvænna hverfa eru innleiddar og 
hverfi þannig gerð vistvænni, sjálfbærari og meira heilsueflandi, 
sjá næstu glæru

4. Þjónusta í hverfi er bætt og byggð styrkt, m.a. með nýjum 
byggingarheimildum, fjölgun íbúða og styrkingu hverfiskjarna

5. Aðgengi að upplýsingum bætt og málsmeðferð einfaldað með nýrri 
hverfasjá  

Bók I Ártúnsholt.pdf
Ártúnsholt Bók II.pdf


Takk fyrir
Íbúafundur borgarstjóra

Dagur B. Eggertsson
Borgarstjóri

Febrúar 2022


