
MIÐBORG



SMynd: Sigurður Ólafur Sigurðsson



Götur og stígar

• Gatnamót Grófarinnar og Tryggvagötu; jarðvinna, lagnir og 
yfirborðsfrágangur. Áætluð verklok fyrripart sumars.

• Geirsgata; upphækkaðar gönguþveranir við Reykjastræti og 
Pósthússtræti.

• Lækjargata – Vonarstræti; yfirborðsfrágangur í kringum hótel 
sem hefur verið í byggingu síðustu árin og uppsetning 
gönguljósa. Á að klára í vor eða snemma í sumar.
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Götur og stígar
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• Unnið er að bættri aðkomu að Sundhöllinni m.a. vegna mikillar 
umferðar skólabarna.

• Endurbætur verða gerðar á gatnamótum Laugavegs og 
Frakkastígs.

• Unnið verður að endurbótum á Laugavegi vestan Klapparstígs.

• Hafnar verða framkvæmdir við endurgerð Hlemms. Um er að 
ræða endurgerð gatna, gönguleiða og torgsvæða. Hönnun er 
útfærð miðað við að borgarlína liggi um svæðið.



Hverfið mitt

• Grænt svæði við Frakkastíg (Frakkland)
• Vindheld torg
• Bæta lýsingu í Einarsgarði og Hljómskálagarði
• Endurbæta leikvöll í Hljómskálagarðinum
• Betrumbæta grænt svæði við Snorrabraut
• Útiæfingatæki í Hljómskálagarðinn
• Útiaðstaða við Gömlu spennistöðina
• Sérstakir safnkassar fyrir sprautunálar
• Skreytum hús með húsum
• Gamaldags götuljós í Miðstrætið
• Fleiri hjólastæði í Miðborginni
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Viðburðasvæði

• Í garðinum verður útbúin álagsþolin 
viðburðaflöt.

• Skipt verður um jarðveg á svæðinu 
og lagðar drenlagnir undir grassvæði.

• Nokkuð stórt upphækkað svið verður 
gert við flötina. 

• Akstursleið inn á svæðið verður styrkt 
(til að þjónusta viðburði).

• Gróður er grisjaður og beð stækkuð.

Skipulag garðsins

• Verið er að vinna nýtt heildarskipulag 
og stefnumörkun fyrir garðinn.

Hljómskálagarður



Káratorg fær nýja ásýnd sem notendavænt, fallegt og gróðursælt 
hverfistorg fyrir alla aldurshópa. 
Í torginu verður snjóbræðsla og sérstakt leiksvæði fyrir smábörn.
Torgið er komið í verkhönnun og áætlað að framkvæmdir hefjist í 
sumarbyrjun.



Tjarnaborg-Tjörn

Lóð leikskólans verður endurgerð á 
árinu.

Endurgerð leikskólalóða



Lækjartorg og aðliggjandi svæði
• Samkeppni um svæðið er lokið. Verið er að vinna úr hugmyndum 

hönnuða. Að því loknu fer framkvæmdin í fullnaðarhönnun og 
deiliskipulagsferli. 

• Verðlaunatillagan gerir ráð fyrir að Lækjartorg verði vettvangur 
fjölbreyttra athafna og mannlífs. Sveigjanleiki, leikgleði og vel 
útfærð rými á torginu fela í sér ótal möguleika og tækifæri fyrir 
margvíslega viðburða á á öllum árstímum. Torgið mun tengja 
miðborgina betur saman og verður áfram staður fyrir gesti og 
gangandi til að hittast og njóta.

• Hönnun verður útfærð miðað við að borgarlína liggi um svæðið.

Hlaupahjól og rafskutlur
• Áætlað er að setja upp rafskutlustæði á öllum grunnskóla-lóðum í 

borginni og almenn hlaupahjólastæði á leikskólalóðum. 

Opin svæði og lóðir



Fasteignir - viðhald

Ráðhús Reykjavíkur
• Lökkun á parketi
Tjarnargata 12, gamla slökkvistöð
• Endurnýjun glugga austurhliðar
Iðnó
• Málun utanhúss,
• Viðgerðir á gluggum í sal
Tjarnarbíó 
• Múrviðgerðir utanhúss, framhlið
Austurbæjarskóli
• Gluggaviðgerðir
• Endurnýjun dúka
• Múrvigerðir tröppur
• Hönnun og endurnýjun lýsingar á lóð
Vörðuskóli
• Utanhússviðgerðir



Fasteignir - viðhald

Bátaskýli Nauthólsvík
• Endurnýja girðingu
Laufásborg
• Gera við vegg umhverfis lóð
• Utanhússviðgerðir
Miðborg, Barónsborg
• Endurbætur á eldhúsi
• Endurnýja bárujárn veggja
Tjarnarborg
• Málun utanhúss, bárujárn
Vesturgata 7, Þjónustumiðstöð
• Endurbætur á stjórnbúnaði
Lindargötuskóli
• Utanhússviðgerðir
Grænaborg
• Lagfæringar í eldhúsi



FASTEIGNIR

UNDIRBÚNINGUR VERKEFNA OG HÖNNUN

Grófarhús
• Samkeppni um Grófarhús, borgarbókasafn og 

samfélagshús er í fullum gangi. Forval fyrir samkeppnina 
var auglýst í byrjun janúar og nú er verið að vinna úr 
umsóknum. Búist er við niðurstöðum úr samkeppni um 
miðjan júní. 
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FASTEIGNIR

UNDIRBÚNINGUR VERKEFNA OG HÖNNUN

AUSTURBÆJARSKÓLI OG VÖRÐUSKÓLI

• Undirbúningur í gangi vegna fjölgunar nemenda í 
Austurbæjarskóla.

• Unnin hefur verið greining á framtíðarskipan skóla- og 
frístundastarfs Austurbæjarskóla, Vörðuskóla og 
frístundamiðstöðva/frístundaheimila í hverfinu. 

• Unnið er að undirbúningi tímabundins 
leikskóla/ævintýraborgar á lóð Vörðuskóla. 



FASTEIGNIR
UNDIRBÚNINGUR VERKEFNA OG HÖNNUN

Miðborgarleikskóli
• Í byggingunni verður starfræktur leikskóli og fjölskyldumiðstöð.

Gert er ráð fyrir að í leikskólanum verði 6 deildir fyrir börn frá 12 
mánaða aldri. Byggingin er á þremur hæðum, auk tæknikjallara. 
Á fyrstu tveimur hæðunum er almennt leikskólastarf og á þriðju 
hæð er fjölskyldumiðstöð/opinn leikskóli.

• Leiksvæði barna er á lóðinni umhverfis skólann og á 
þaki/þökum byggingar sem er stölluð.

Gæsluvallarhús sem fyrir er á lóðinni verður notað sem 
listasmiðja og kennslurými fyrir leikskólann. 

• Fullnaðarhönnun er lokið og verið að undirbúa framkvæmda-
útboð. Áætlanir gera ráð fyrir að framkvæmdum við 
uppbyggingu skólans ljúki árið 2023.


