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Endurgerð leik- og grunnskólalóða 2022 
 
Óskað er eftir að borgarráð heimili umhverfis- og skipulagssviði að bjóða út framkvæmdir 
ársins 2022 við endurgerð og lagfæringar á alls 12 lóðum við leik- og grunnskóla.  
Kostnaðaráætlun 2 er 540 m.kr. Áætlaður framkvæmdatími er júní-september 2022. 
 
Greinargerð: 
Um er að ræða eftirfarandi framkvæmdir við endurgerð lóða: 
Leikskólalóðir (6 lóðir): 

- Hálsaskógur-Borg 2. áfangi 
- Klambrar 1. áfangi 
- Suðurborg 1. áfangi 
- Tjarnarborg-Tjörn (heildaráfangi) 
- Reynisholt (ungbarnasvæði) 
- Sunnufold-Frosti (aðkoma, hjólastæði o.fl.) 

Grunnskólalóðir (4 lóðir): 
- Breiðholtsskóli 3. áfangi 
- Borgaskóli 1. áfangi 
- Vogaskóli (boltavellir og rólusvæði – fyrri áfangi) 
- Langholtsskóli (leiksvæði sv hluta) 

 
Þá er einnig gert ráð fyrir að farið verði í ýmis átaksverkefni á 2 leikskólalóðum 
 
Kostnaðarstaðir: 1104 og 1106 
Kostnaðaráætlun 2: 540 m.kr. 
 
 
 
 

 

Ámundi Brynjólfsson, skrifstofustjóri 

Umhverfis- og skipulagssvið 

Skrifstofa framkvæmdir og viðhald 

 

 

Hjálagt: 

Kynning 



LEIK-OG 
GRUNNSKÓLALÓÐIR
ENDURGERÐ LÓÐA OG 
ÁTAKSVERKEFNI

UMHVERFIS- OG 
SKIPULAGSSVIÐ

2022



LÝSING Á FRAMKVÆMD

• Á árinu verða alls 10 leik- og grunnskólalóðir endurgerðar. Lóðirnar eru 
yfirleitt endurgerðar í 1.- 2. áföngum. 

Endurgerð felur í sér endurskipulagningu og endurnýjun lóðar.

• Að auki er áætlað er að gera átak á tveimur leikskólalóðum. 
Átaksverkefni eru gerð á lóðum þar sem skipulag er í lagi en styrkja eða 
endurnýja þarf einstök svæði innan lóðar:

Á þessum lóðum verða leiktæki endurnýjuð á hluta leiksvæða og 
öryggismöl skipt út með nýju fallvarnarefni og/eða gervigrasi.

• Endurgerð allra leik-og grunnskólalóða í borginni er gerð samkvæmt 
fyrirliggjandi áætlun.



LEIKSKÓLALÓÐIR

• Leikskólalóðir sem verða endurgerðar á þessu ári eru:

• Hálsaskógur-Borg 2.áfangi

• Klambrar 1.áfangi

• Suðurborg 1.áfangi

• Tjarnaborg-Tjörn 

• Reynisholt (ungbarnasvæði inná lóð)

• Sunnufold/Frosti (Aðkoma, gangstéttar, sorpgerði, 
hjólastæði og hjólaskýli)



GRUNNSKÓLALÓÐIR

• Grunnskólalóðir sem verða endurgerðar á þessu ári eru:

• Breiðholtsskóli 3.áfangi

• Borgaskóli 1.áfangi

• Vogaskóli (boltavellir og rólusvæði)

• Langholtsskóli (endurgerð leiksvæðis  á grasflöt á 
suð-vestur horni lóðar)



HÁLSASKÓGUR-BORG

2. áfangi



KLAMBRAR

1. áfangi



SUÐURBORG

1. áfangi



TJARNARBORG -
TJÖRN



REYNISHOLT

ungbarnasvæði 

á lóð



SUNNUFOLD - FROSTI
Aðkoma, gangstéttar, 

sorpgerði,hjólastæði og -skýli 



BREIÐHOLTSSKÓLI

3. áfangi



BORGASKÓLI

1. áfangi



VOGASKÓLI
Boltavellir og rólusvæði



LANGHOLTSSKÓLI
Endurgerð leiksvæðis  á grasflöt 

á suð-vestur horni lóðar



LEIKSKÓLAÁÆTLUN

KOSTNAÐUR OG 
VERKTÍMI

Áætlað er að framkvæmdir geti hafist í í byrjun júní og ljúki í 
september.

Áætlaður heildarkostnaður vegna endurgerðar leikskólalóða og 
átaksverkefna á leikskólalóðum er 300 milljónir króna. 

Endurgerð leikskólalóða 270 MKR
Átaksverkefni 30 MKR

Kostnaður samtals 300  MKR



GRUNNSKÓLAÁÆTLUN

KOSTNAÐUR OG 
VERKTÍMI

Áætlað er að framkvæmdir geti hafist í í byrjun júní og ljúki í 
september.

Áætlað er að heildarkostnaður vegna endurgerðar 
grunnskólalóða er 240 milljónir króna.



TAKK FYRIR

Melaskóli
Mynd: Víðir Bragason


