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• Íbúar í Grafarvogi eru 18.041  

• Í hverfinu eru 6.547 íbúðir 

• Hverfið er 14,5 km2  

– Byggt land er 6,3 km2  

 

 

Grafarvogur í tölum 

Heimild: Landupplýsingar Reykjavíkur 



Grafarvogur í tölum 

• 46 opin leiksvæði  
– alls 49.659 m2 

• 152 km af göngu- og 
hjólastígum með bundnu 
slitlagi, auk gangstétta 
117 bekkir og 203 
ruslastampar 

 

 

Heimild: Landupplýsingar Reykjavíkur 



Aldursdreifing íbúa í Grafarvogi 

Heimild: Tölfræði- og greiningardeild Reykjavíkurborgar 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

0-4 ára 5-9 ára 10-14
ára

15-19
ára

20-24
ára

25-29
ára

30-34
ára

35-39
ára

40-44
ára

45-49
ára

50-54
ára

55-59
ára

60-64
ára

65-69
ára

70-74
ára

75-79
ára

80-84
ára

85 ára
og eldri

Hlutfall aldurshópa í Grafarvogi samanborið við Reykjavík í heild 

Grafarvogur Reykjavík, alls



SKÓLA- OG 

FRÍSTUNDASTARF 



Skóla- og frístundastarf 

• Gróið og barnmargt hverfi með 
fjölbreytt skóla- og frístunda-
starf 

• Gott samstarf á milli skólastiga 
og öflugt þróunarstarf 

• Áhersla á umhverfið, 
útikennslu og skapandi 
skólastarf 

• Börnum hefur fækkað 
umtalsvert í hverfinu 



Níu leikskólar – 807 börn 

• Tveir sameinaðir leikskólar;  
Nes – Hamrar og Bakki; 
Sunnufold – Frosti, Funi og Logi.  

• Áhersla á umhverfismennt, 
útikennslu, lýðræði, jafnrétti, leiklist 
og annað skapandi starf.  

• Reggio Emilia samstarf – 
Brekkuborg, Engjaborg. 



Öflugt leikskólastarf 

1. Brekkuborg – Grænfánaskóli, Reggio Emilia, jóga. 

2. Engjaborg – Reggio Emilia og Barnið í brennidepli.  

3. Fífuborg – Lýðræði og lífsleikni.  

4. Nes – Sjálfssprottin leikur, útinám og grænfáni.  

5. Hulduheimar – Reggio Emilia og samstarf milli skólastiga.  

6. Klettaborg – Frjótt málumhverfi, börnin meta starfið.   

7. Laufskálar – Leiklist og leikræn tjáning. Reggio Emilia. 

8. Lyngheimar – Reggio Emilia.  

9. Sunnufold – Áhersla á sjálfstæði og sjálfsmynd barna.  

 



Sex grunnskólar – 2.160 nemendur 

• Foldaskóli, 1. – 10.bekkur – 498 nemendur 

• Hamraskóli, 1. – 7.bekkur – 148 nemendur 

• Húsaskóli,  1. -. 7.bekkur – 164 nemendur 

• Kelduskóli, 1. – 10.bekkur – 367 nemendur 

• Rimaskóli – 1. – 10.bekkur – 506 nemendur 

• Vættaskóli  1-. – 10.bekkur – 476 nemendur 

Nemendur í hverfinu á árinu 2006 voru um 3.100  
 



FRÍSTUNDASTARF 



Gufunesbær 

• Átta  frístundaheimili fyrir 6 – 9 ára börn  

• Fimm félagsmiðstöðvar fyrir 10 – 16 ára þar af ein fyrir börn 
með sérþarfir 

• Umsjón með ungmennaráði Grafarvogs 

• Miðstöð útivistar og útináms  

• Umsjón með frístundagarði við Gufunesbæ og skíðabrekkum 
innan borgarmarkanna   



Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar 

• Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar í 
grunnskólum -  Góð nýting á húsnæði 
borgarinnar.   

• Gott samstarf við stjórnendur og  
starfsfólk skóla. 

• Þátttaka í félagsmiðstöðvastarfi sú allra besta á 
landinu  

• Félagsmiðstöðin Höllin fyrir börn með sérþarfir, 
með aðsetur í Egilshöll 
Almenn ánægja er með þessa þjónustu.  
 



• Þrír strandblakvellir 

• Fjölskyldusvæði 

o Yfirbyggð grillaðstaða,  

o stór leikkastali,  

oævintýrahóll,  

o vatnsleiktæki  

oog vaðtjörn. 

Uppbygging á frístundagarði við Gufunesbæinn (1/2) 



Uppbygging á frístundagarði við Gufunesbæinn (2/2) 

• Hjólabrettasvæði 

• Sleðabrekka 

• 18 brauta frisbívöllur 

• Útieldunaraðstaða 

• Veggjaklifurturn 

• „Pétanque“ völlur 

• Hlaðan – fjölnota salur  



Ungmennaráð Grafarvogs 

• Í ráðinu eru 12 ungmenni á aldrinum 14 – 18 ára. 
Hlutverk ungmennaráðs er að vera rödd ungmenna í 
Grafarvogi og fjalla um málefni tengt þessum aldri.  

• Ungmennaráð hefur áheyrnafulltrúa í hverfisráði 
Grafarvogs og tvo fulltrúa í Reykjavíkurráði ungmenna. 

• Margar góðar tillögur komið inn á borð borgarstjórnar úr 
hverfinu.  

• Gufunesbær hefur umsjón með ungmennaráði. 



  Borgarholtsskóli  - framhaldsskólinn í hverfinu 



ÞJÓNUSTA OG MENNING 



Miðgarður -  þjónustumiðstöð 

• Aðgengileg þjónusta fyrir íbúa 
á einum stað 

• Samþætting verkefna þvert á 
stofnanir, félög og hverfi 

• Framtíðarverkefni, m.a. að taka 
við fleiri verkefnum frá ríkinu 

• Samstarf við íbúa, frjáls 
félagasamtök og aðra 
grasrótarstarfsemi 

 

 



Áherslur í starfi þjónustumiðstöðvar 

• Sérfræðiþjónusta við leik- og grunnskóla 
• Sérfræðiþjónusta við fatlað fólk 
• Sértæk búsetuþjónusta 
• Félagsleg þjónusta 
• Félagsstarf og matarþjónusta 
• Félagsauður og samfélagsvinna 
• Þjónusta við innflytjendur 
• Lýðræðis og þátttökuverkefni 
• Umhverfi og skipulag 
• Hverfisráð og  tenging við borgarstjórn 

 



Félagsmiðstöðin Borgir 

• Korpúlfar með rúmlega 800 félaga 
og öflugt starf alla virka daga og 
stundum um helgar 

• Matarþjónusta 

• Kirkjan er með aðstöðu í Borgum.  

• Dagdeild Eir fyrir heilabilaða á 2. 
hæð. 



Hverfisbragur: Grafarvogsdagurinn og Þrettándabrenna 

 



Hreinsunardagar Korpúlfa 



Korpúlfsstaðir 

• Vinnustofur tuga listamanna 

• 27 holu golfvöllur 

• Korpúlfar - smíðastofa 



 



Borgarbókasafnið í Spönginni 

• Borgarbókasafnið flutti í Spöngina árið 2014  

• Gestum fjölgaði og útlán jukust eftir flutning. 



Skemmtigarðurinn 

 

Í grænum sjó 



Ungmennafélagið Fjölnir 

Fjölbreytt starfsemi 
– Fimleikar 
– Frjálsar  
– Handbolti 
– Karate 
– Knattspyrna 
– Körfubolti 
– Skák 
– Sund 
– Tennis 
– Skokk 

 



           EGILSHÖLL   



Uppbygging við Egilshöll 

• Skóflustunga í apríl 2017 

• Verður tekið í notkun í júlí 
2018 



Skautafélagið Björninn 

• Æfir á skautasvellinu í 
Egilshöll 



Sundlaugin í Grafarvogi 

• Skólasund 

• Sundæfingar 

• Vatnsleikfimi 

• Ungbarnasund 

• Ný vatnsrenni- 

braut væntanleg 



UPPBYGGING OG ÞRÓUN 



 

BJARG ÍBÚÐAFÉLAG 



Íbúðir Bjargs við Móaveg fara í framkvæmd 2017/18 

• Úthlutun lóðar til félags sem rekið 
er án hagnaðarsjónarmiða 



 

FRAMTÍÐARSÝN FYRIR GUFUNES 



Gufunes 

 



Kvikmyndaver RVK Studios í Gufunesi 



 



Atvinnulóðir á Gylfaflöt 

 



Bryggjuhverfið stækkar 

 



Íbúðabyggð á núverandi svæði Björgunar 



Uppbygging á núverandi svæði Björgunar 

 



Bryggjuhverfið 

Svæðið verður á landfyllingu norðan 
Ártúnshöfða og er hluti fyllingarinnar 
þegar til staðar á athafnasvæði 
Björgunar.   
 
Afmarkast af núverandi Bryggjuhverfi 
til austurs og Ártúnshöfða til suðurs.  
Til norðurs snýr deiliskipulagssvæðið 
til sjávar, en gert er ráð fyrir að 
núverandi landfylling stækki út í sjó.  
Til vesturs er fyrirhuguð frekari 
landfylling í rammaskipulagi 
Elliðaárvogs og Ártúnshöfða. 



Íbúðabyggð í stað iðnaðar 

 



Nýr grunnskóli og leikskóli við Bryggjutorg 

 



Þrívíddarlíkan – Bryggjuhverfi / skipulagsvinna 

 



HJÓLASTÍGUR UNDIR HÖFÐA 



 



 Ártúnshöfði og Elliðaárvogur – ein mesta þétting byggðar 

• Samkeppni um skipulag 

• Bryggjuhverfi stækkar á 
landfyllingum  

• 3.200 nýjar íbúðir til ársins 
2030 

• 7.400 íbúar 

• 1.500 störf 

• 2 grunnskólar 

 



Höfðarnir breytast í íbúða- og atvinnubyggð 

 



 



Úr rammaskipulagi 



 
Úr rammaskipulagi 



Borgarlína um Ártúnshöfða 

• Öflugt og umhverfisvænt 
samgöngukerfi 

• til að mæta vaxandi þörf á 
höfuðborgarsvæðinu 

 

 



Borgarlína mun liggja um þróunarás aðalskipulags 



Umhverfismat valkosta 2004  

SUNDABRAUT 



1975 Sundabraut (Kleppsvíkurbrú) sett fram í tillögu að aðalskipulagi 
 1975-1995)  

1987-1988 Sundabraut norður á Kjalarnes sett fram í svæðisskipulagi 
 höfuðborgarsvæðisins og staðfest í AR1984-2004   

1996-2000 Hugað að undirbúningi framkvæmdar, mótun valkosta, 
 frumhönnun og umhverfismati. Leiðir I-V ásamt afbrigðum 
 skilgreindar. Leið I valkostur borgar en leið III Vegagerðar  
2001-2004 Formlegt umhverfismat í vinnslu og kynningu   
 Leið I (hábrú, botngöng) vs. leið III (eyjalausn ) 
 Úrskurður Skipulagsstofnunar jákvæður, nema gagnvart leið III. Kærður.  

2005-2008 Samráðsferli með Íbúasamtökum Grafarvogs og Laugardals við mótun nýrra 
 valkosta 2005-2006.    
 Vegagerðin og Reykjavíkurborg kynna skýrslu um Sundagöng í nóvember 2006 
 Borgarstjórn samþykkir einróma að Sundagöng verði valkostur í janúar 2008 

2008-2009 Nýtt umhverfismat í vinnslu. Drög tilbúin í júlí 2009 
 Sundagöng á leið I borin saman við leið III  
 Breytingar á aðal- og svæðisskipulagi vegna Sundaganga í undirbúningi 

2014-2015 Aðalskipulag 2010-2030 gerir sem fyrr ráð fyrir Sundabraut á leið I (brú eða 
 göng) en leið III er hafnað. Staðfest án fyrirvara um legu. 
 Svæðisskipulag 2040 staðfest  

2017 Samþykkt í borgarstjórn að hefja viðræður við Vegagerð um Sundabraut 
 

2015 Skýrsla starfshóps um aðkomu einkaaðila að samgönguverkefnum 



 



 
 

 Leið III hafnað af umhverfisástæðum 

 Leið I er betri samgöngutenging en leið III og eðlilegri 
hlekkur í stofnbrautarkerfinu 

 Leið I léttir líkleg meira á umferð um Ártúnsbrekku en 
leið III. 

 Leið I skapar betri tengingu við miðborg 
höfuðborgarinnar, fyrir íbúa austur- og norðursvæða 
höfuðborgarsvæðisins og íbúa fjarlægari landshluta.  

 Leið I er mun betri tenging milli borgarhluta en leið III, 
skapar betri og eðlilegri tengingu fyrir íbúa Grafarvogs 
til miðborgarinnar og annarra atvinnusvæða á Nesinu.  

 Í samanburði brúarlausna á leið I og leið III, hafa lausnir 
á leið I skorað mun hærra útfrá sjónarmiðum 
fagurfræði og ásýndar.  

 Samráðsferli við íbúa beggja vegna vogsins, styðja við 
þá ákvörðun að horfa einkum á útfærslu Sundabrautar 
á leið I og fyrst og fremst gangalausnir 

Sundabraut í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 



FRAMKVÆMDIR 



Verkefni sem íbúar kusu til framkvæmda í ár (1/2) 

• Ný vatnsrennibraut við 
Sundlaug Grafarvogs 

• Petanque völlur við Hlöðuna 
• Bekkir í Fjölnislitum. 
• Bekkur við útsýnispall við 

Melaveg og á fjórum öðrum 
stöðum. 

• Gangstígur við Rimaskóla. 
• Gangstígar við Vættaborgir. 

 



Verkefni sem íbúar kusu til framkvæmda í ár (2/2) 

• Leiktæki fyrir börn við 
Gufunesbæ. 

• Útiæfingatæki. 
• Gróðursetning við gatnamót 

Hallsvegar og Strandvegar og á 
svæði við Spöng og skógrækt 
við Gufunesbæ. 

• Níu ungbarnarólur verða settar 
upp í hverfinu. 



#HverfiðMitt 

• Kosningar verða 3. – 19. nóvember.  
• Kosið um hugmyndir sem koma til 

framkvæmda á næsta ári 
• Hugmyndasöfnun fyrir næstu verkefni 

fljótlega á komandi ári. 
• Framkvæmdafé er 450 milljónir króna 



Viðhalds- og átaksverkefni í fasteignum (1/5) 

 

Brekkuborg 
• Nýir ofnar í miðrými 

og forstofu 
Engjaborg 

• Endurbætur á 
fallvörnum 

Fífuborg 
• Endurbætur á kastala 
• Fallmöl umhverfis 

leiktæki 
 

Foldaskóli 
• 6 stk. ný VS 
• Endurbætur á 

kennslueldhúsi 
• Glycolkerfi fyrir nýja 

loftræsingu í matsal 
• Hljóðvist 

 



Viðhalds- og átaksverkefni í fasteignum (2/5) 
 

Gufunesbýli 
• Skipta um einangrun 

í þaki og setja 
dælubrunn í kjallara 

Hamrar 
• Endurnýjun fallmalar 

 

Hamraskóli 
• Bæta loftræstingu og minnka 

sólarálag austan megin 
• Endurbætur á hljóðvist í 

afgeiðslu og mötuneyti 
• Endurnýja yfirlista á gluggum 
• Hljóðvist 
• Lagfæring á klæðningu 

vestan megin á nýbyggingu 
 



Viðhalds- og átaksverkefni í fasteignum (3/5) 

Hulduheimar 
• Endurbætur fallvarna 

Húsaskóli 
• Lagfæra leka undir 

gluggum 
• Ýmsar endurbætur á 

loftræstingu 
 

Íþróttamiðstöð Grafarvogi 
• Endurnýja 7 klórstöðvar 
• Endurnýjun 

loftræsiskerfis 
• Setja öryggi á sturtur 



Viðhalds- og átaksverkefni í fasteignum (4/5) 

Kelduskóli, Víkurskóli 
• Fallvörn úr gúmmíi undir 

 klifurgrind og -vegg 
Klettaborg 

• Endurnýjun glugga og  
karma í útskoti 

Korpúlfsstaðir 
• Endurnýjun neysluvatns- 

lagna í miðrými 
Lyngheimar 

• Endurnýja hluta af neysluvatnskerfi 

Rimaskóli 
• Endurbætur lýsingar á lóð 
• Endurnýjun á 

reyklosunarpumpum á 
þakgluggum íþróttahúss 

• Laga þakleka við inngang 
að ofanverðu 

• Múrviðgerðir útveggja 
 



Viðhalds- og átaksverkefni í fasteignum (5/5) 

 

Sunnufold,Frosti, Foldaborg 
• Endurbætur á öryggi 

lóðar 
• Viðgerð á gluggum 

Sunnufold,Funi, Funaborg 
• Endurnýjun á fallmöl 
• Hljóðvist 

 

Vættaskóli, Engjaskóli 
• Steypu- og lekaviðgerðir 
• Þakviðgerðir yfir 

hátíðarsal 
 



Gatnaframkvæmdir 

• Byrjunarframkvæmdir vegna nýs 
skipulags í Gufunesi á fyrrum lóð 
Áburðarverksmiðju. 

• Bryggjuhverfi, stækkun íbúðahverfis. 
• Gylfaflöt-Bæjarflöt, stækkun 

iðnaðarhverfis, malbikun og frágangur 
gatna. 

• Ný lýsing meðfram Strandvegi milli 
Rimaflatar og Borgarvegs.  
 



Framkvæmdir við opin svæði 

• Sett gervigras á leiksvæði við Víkurskóla. 
• Lýsing á lóð Rimaskóla endurnýjuð. 
• Skipt um kastala á leiksvæði við Laufskála 

 
Boltagerði: 

• við Rimaskóla, skipt um gras. 
• við Kelduskóla – Vík, sandfylling sett í grasið. 
• við Korpuskóla, skipt um innfyllingu í gervigras 

• Gufunes - áframhaldandi uppbygging á fjölskylduleiksvæði, sett 
upp vatnsleiktæki og Hobbitahús endurgert eftir bruna. 
 



Rekstur og umhirða 

• Stórum bílum er lagt á borgarlandi, t.d við Vínlandsleið við 
Grafarholt og við ána Korpu fyrir neðan Kapellustíg.  

• Í kjölfar ábendinga og kvartana frá íbúum, hverfaráði 
Grafarvogs og Grafarholts og umboðsmanni borgarbúa hefur 
verið steyptur kantsteinn til að loka þessu svæði. 
 



Grenndarstöðvar 

• Plasti og pappírsefnum er hægt að skila á grenndarstöðvar.  
• Og gleri á nokkrum þeirra.  
• Gámar fyrir gler eru á eftirtöldum stöðum í Grafarvogi: 

Barðastöðum, Dalhúsum við sundlaug Grafarvogs, Fjallkonuvegi 
og Spönginni. (Glersöfnun á öllum stöðvum árið 2020).  

• Meirihluti borgarbúa (85%) með grenndarstöð innan 500 metra 
frá heimili sínu. 

• Borgarbúar vilja hafa stöðvarnar snyrtilegri: Hugmynda á Hverfið 
mitt um snyrtilegri grenndarstöðvar í Grafarvogi.  
 



Almenningssamgöngur 

• Leið 6 á 10 mínútna tíðni og ný leið milli Grafarvogs og 
Mosfellsbæjar er efst á baugi í nánustu framtíð í samgöngum 
Grafarvogs.  

• USK ráð samþykkti í ágúst að málið verði unnið áfram með þann 
kost að leið 6 endi í Egilshöll í samræmi við það sem á undan 
segir. Að mati Strætó er það vænlegasti kosturinn af þeim sem 
hafa verið til skoðunar. 
 

 



Umhverfismál – mengun í Grafarlæk 

• Mengun í Grafarlæk – uppspretta ófundin en mengunarslys 
yfirstaðið. Ströndin í Grafarvogi er vöktuð reglubundið. 

• Heilbrigðiseftirlitið vinnur með Veitum að lausnum svo slík 
mengunarslys endurtaki sig ekki.  

• Búið að leggja í mikla vinnu í að rekja mengunina.  
• Verið að skoða lausnir eins og að koma upp hreinsitjörnum. 

Grafarvogurinn er hverfisverndaður og á náttúruminjaskrá, enda 
mikilvægt og viðkvæmt lífríki. 
 



Umhverfismál – lyktarmengun í Gufunesi 

• Gufunes – lyktarmengun er frá þremur fyrirtækjum vegna 
meðhöndlunar úrgangs inn í íbúðarbyggðina.  

• Unnið með fyrirtækjunum að bæta úr auk þess sem eitt 
fyrirtækjanna er að undirbúa flutning af svæðinu.  
 



Umhverfismál – Tröllahvannir 

• Bjarnarkló hefur verið fjarlægða af viðkvæmum stöðum m.a. 
tveimur leiksvæðum og við göngustíg á Strandvegi. Um fáar plöntur 
var að ræða á þessum stöðum og þær lítið farnar að dreifa sér. 
Áfram verður fylgst með þessum stöðum. 
 

• Húnakló hefur hins vegar dreift úr sér í grasmön sunnan við 
Gullinbrú í jaðri Bryggjuhverfis. Þar er töluvert mikið af plöntum og 
hefur það svæði verið slegið og beitt sértæku eitri til að stemma 
stigu við frekari útbreiðslu plantnanna þar.  
 



Umhverfismál – Götutré 

• Fyrir liggur úttekt á götutrjám við Orminn langa og í Bryggjuhverfi.  
• Þetta eru aspir sem víða eru farnar að lyfta gangstéttum og hafa 

sumar of lítið rými.  
• Kvartað hefur verið undan þeim og væri æskilegt að fara í að skipta 

út trjánum og lagfæra þá frágang með svokölluðu rótarvænu 
burðarlagi. 



Umhverfismál – náttúruleg vs. slegin svæði 

• Hugmyndir eru um að auka náttúrulegri svæði í stað sleginna svæða.  
• Fyrir liggja tillögur um svæði, fyrst og fremst jaðarsvæði, sem í dag 

eru slegin þar sem mætti planta trjágróðri og gera svæðin 
náttúrulegri.  

• Fyrstu skref hafa verið stigin. 
 



Opnir málefnafundir  
í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur 

Uppbygging íbúðarhúsnæðis – 13. október 
Borgarlína – 3. nóvember 
Loftslagmál – 17. nóvember 
Skólamál - menntastefna – 19. janúar 
Velferðarmál – 23. febrúar 
Samgöngumál – 23. mars 
Uppbygging atvinnuhúsnæðis – 27. apríl 
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