
Reykjavíkurborg

Verklegar framkvæmdir 2005



Fasteignastofa



Velta Fasteignastofu

Allar tölur eru í þús.kr.

Áætluð útkoma
2004

Áætlun
2005

Nýbyggingar 2.976.000 2.516.000

Viðhald, áætlað og tilfallandi 849.000 918.000

Tryggingar og öryggisvarsla 90.000 100.000

Sala og kaup eigna 393.000 280.000

Leigutekjur 4.059.000 4.336.000

v elt a
v elt a



F
já r ha gsá æ

tl un
n ýb yg g in ga

F
já r ha gsá æ

tl un
n ýb yg g in ga

STOFNKOSTNAÐUR MENNINGARMÁLA

Fast.fj Áætlun

Kostnaðarstaður 1103 númer 2005

Aðalstræti sýningarskáli v. Fornleifa  ................................................... 03020 27.000

Árbæjarsafn , viðgerðir og lagfæringar húsa ....................................... 03013 8.000

Árbæjarsafn, geymslur ......................................................................... 03xxx 15.000

Styrkur frá menntamálaráðuneyti v. Geymslna  ................................... 03016 -5.000

Borgarleikhús, búnaður og innrétt ....................................................... 03012 11.000

ÍR - hús, sökklar og lagfæring húss ..................................................... 08142 16.000

Kjarvalsstaðir ....................................................................................... 03009 6.000

Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhúsi ...................................................... 03015 2.000

Stofnkostnaður menningarmálasamtals 80.000
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STOFNKOSTNAÐUR FRÆÐSLUMÁLA

Fastafj. Áætlun

Kostnaðarstaður 1104 númer 2005

Austurbæjarskóli  ……………………………………………………………… 04xxx 5.000

Árbæjarskóli …………………………………………………………………... 04008 3.000

Breiðagerðisskóli  ……………………………………………………………… 04007 90.000

Færanlegar kennslustofur  ……………………………………………………... 04039 15.000

Grunnskóli í Staðarhverfi (Korpuskóli)  ………………………………………. 04053 320.000

Hlíðaskóli, lóð ………………………………………………………………… 04006 2.000

Ingunnarskóli  …………………………………………………………………. 04066 400.000

Langholtsskóli, viðbygging og breytingar  ……………………………………. 04005 40.000

Laugarnesskóli, viðbygging …………………………………………………... 04003 155.000

Safnliður fyrir verkefni sem þarf að ljúka við ýmsa skóla  ……………………. 04xxx 5.000

Seljaskóli, viðbygging  ………………………………………………………… 04018 35.000

Tölvu-,raf-og símalagnir í eldri skóla  ………………………………………… 04xxx 10.000

Vesturbæjarskóli, mötuneyti  ………………………………………………….. 04010 15.000

Vogaskóli, nýbygging og breytingar  ………………………………………….. 04009 150.000

Samtals 1.245.000

Hlutdeild Reykjavíkur í stofnkostnaði framhaldsskóla  ……………………….. 100.000

Framlög úr jöfnunarsjóði vegna stofnframkvæmda  …………………………... 04051 -60.000

Stofnkostnaður fræðslumála samtals 1.285.000
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STOFNKOSTNAÐUR ÍTR

Fastfj. Áætlun

Kostnaðarstaður 1105 númer 2005

Átak í sundlaugum, leiktæki o. fl. .............................................................. 05046 5.000

Eignir Reykjavíkurborgar og vellir í Laugardal ......................................... 05051 10.000

Gervigrasvellir á félagavöllum ................................................................... 05xxx 140.000

Íþróttamiðstöð á Kjalarnesi ........................................................................ 05043 5.000

Knattspyrnuvellir ........................................................................................ 05055 35.000

KSÍ, ný stúka .............................................................................................. 05xxx 10.000

Laugardalslaug, endurb. á laugarkeri ......................................................... 05015 10.000

Laugardalslaug, ný 50m keppnislaug ......................................................... 05050 148.000

Laugardalur, aðalleikvangur samn. við KSÍ ............................................... 05037 29.000

Nauthólsvík, siglingaklúbbur ..................................................................... 05011 5.000

Ný íþrótta- og sýningarhöll ........................................................................ 05036 120.000

Reiðhöll, frágangur innanhúss o. fl. ........................................................... 05012 5.000

Skautasvell samningur við Í.B.R. .............................................................. 05040 20.000

Sparkvellir í hverfum borgarinnar .............................................................. 05054 40.000

Sundhöllin í Reykjavík ............................................................................... 05017 5.000

Stofnkostnaður ÍTR samtals 587.000
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STOFNKOSTNAÐUR LEIKSKÓLA REYKJAVÍKUR

Fastafj. Áætlun

Kostnaðarstaður 1106 númer 2005

Álftaborg, endurbygging ............................................................................ 06xxx 50.000

Endurbygging leikskólalóða ....................................................................... 06077 40.000

Nýr leikskóli í austurhluta Grafarholts ....................................................... 06096 88.000

Nýir leikskólar, Norðlingaholt .................................................................... 06xxx 45.000

Nýr leikskóli í Rimahverfi .......................................................................... 06xxx 4.000

Nýr leikskóli Dalalandi í stað Skógaborgar ................................................ 06xxx 35.000

Nýr leikskóli Grafarholti, Geislabaugur, stækkun í 5 deilda skóla ............ 06xxx 30.000

Viðbygging Seljahverfi, Hálsakot .............................................................. 06xxx 40.000

Stofnkostnaður Leikskóla Reykjavíkur samtals 332.000
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STOFNKOSTNAÐUR FÉLAGSÞJÓNUSTU

Fastfj. Áætlun

Kostnaðarstaður 1107 númer 2005

Nýtt hjúkrunarheimili og/eða þjónustukjarni ............................................. 07xxx 50.000

Stækkun á hjúkrunarheimilinu Droplaugastaðir ......................................... 07102 180.000

Samtals.......................................................................................................... 230.000

Framlag úr Framkvæmdasjóði aldraðra ..................................................... -60.000

Stofnkostnaður félasmála samtals 170.000

STOFNKOSTNAÐUR ÝMISSA FASTEINA

Fast
afj.

Áætl
un

Kostnaðarstaður 1108

núm
er 2005

Grasagarður í Laugardal, kaffi Floran .........................................................
10.00

0

Geymsluhúsnæði, forsögn , lóð, teikningar ................................................
08xx

x
28.00

0

Tjaldstæði í Laugardal ................................................................................ 4.000

Stofnkostnaður ýmissa fasteigna samtals
42.00

0
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Nýbyggingakostnaður.

Yfirlit yfir stofnkostnað málaflokka

Nýframkvæmdir Kostn.
Fjárhags-

áætlun 2004

Breytt
fjárhags-
áætlunl.

2004

Áætluð-
útkoma

2004

Fjárhagsá
ætl

2005

Menningarmál 1103 153.000 167.000 167.000 80.000

Fræðslumál 1104 1.464.000 1.464.000 1.369..000 1.285.000

Íþrótta–og tóm-
studamál

1105 843.000 831.000 831.000 587.000

Leikskólar 1106 380.000 380.000 400.000 332.000

Félagsþjónusta 1107 240.000 240.000 140.000 170.000

Ýmsar bygginga
framkvæmdir

1108 87.000 67.000 44.000 42.000

Ferlimál fatlaðra. 14xx 25.000 25.000 25.000 20.000

Samtals 3.192.000 3.174.000 2.976.000 2.516.000



• Breiðagerðisskóli

– Unnið er að frágangi 
viðbyggingar innanhúss og 
stefnt að verklokum fyrir 
upphaf skólastarfs í haust.
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• Korpuskóli í Staðarhverfi

– Unnið verður við uppsteypu og
frágang utan og innan ásamt lóð.
Heildarstærð er 2.816 m2.

– Áætlað er að verja 320 m.kr.
árinu 2005.

– Stefnt er að taka skólann í
notkun í ágúst 2005.
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• Ingunnarskóli

– Unnið verður við frágang utan
og innan ásamt lóð.
Heildarstærð er um 5.700 m2.

– Áætlun 2005 er 400 m.kr.

– Húsnæði skólans verður tekið í
notkun í ágúst 2005.

n
ý b

y gg ing
n

ý b
y gg ing



• Laugarnesskóli - 3. áfangi

– Viðbygging við norðurhlið
skólans, tvær hæðir og
kjallari, alls 1530 m².

– Á árinu 2005 er áætlað að
verja 155 mkr. til verksins og
hafa mötuneytiseldhús til
notkunar í haust.

– Verklok eru áætluð haustið
2006.
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• Vogaskóli

– Alútboði er að ljúka um 
byggingu viðbyggingar og 
bílastæðakjallara, eftir er að 
ganga frá samningi við 
verktaka.

– Húsnæðið á að taka í notkun

haustið 2006.
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• Sundmiðstöð í Laugardal

– Unnið verður að loka-
uppgjörsmálum við verktaka.

– Heildarstærð 5.974 m2

– Áætlun 2005 er 148 m.kr.

– Sundmiðstöðin var vígð 2. 
janúar 2005.

– Áætlaður raunkostnaður er 7% 
lægri en frumáætlun.
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• Gervigras á félagavöllum

– Kláraðar verða lokaúttektir og 
uppgjör á völlum KR, Fram og 
Fylkis

– Vellirnir eru 73 x 111m að 
stærð

– Áætlun 2005 er 140 m.kr.

– Vellirnir voru teknir í notkun
sumarið 2004

Fylkir

KR
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• Íþrótta- og sýningarhöll í
Laugardal

– Uppsteypa Íþrótta- og
sýningarhallar er vel á veg
komin.

– Áætlun 2005 er 120 Mkr.

– Reiknað er með að taka 
mannvirkið í notkun í
september 2005
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Frostaskjól

Álftamýri

• Sparkvellir í hverfum
borgarinnar

– Undirbúningur og hönnun 
sparkvalla við 
Ingunnarskóla, Rimaskóla, 
Breiðholsskóla, Íþróttahús 
Seljaskóla og Korpuskóla er 
hafinn.

– Áætlun 2005 er 40 m.kr.

– Þeir vellir sem fjárveiting 
nær til verða teknir í notkun
haustið 2005
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• Nýr leikskóli í Grafar-
holti - austur

– Unnið verði við
undirbúning, hönnun og
framkvæmd að nýjum
þriggja deilda leikskóla við
Gvendargeisla 13.

– Áætlun 2005 er 88 m.kr.

– Stefnt er að taka leikskólann
í noktun árið 2005.
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• Leikskóli í
Norðlingaholti

– Hafinn verður
undirbúningur, hönnun og
framkvæmd að nýjum
leikskóla í Norðlinga-holti.

– Á árinu 2005 verður varið
45 m.kr. í verkefnið

Blásalir
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• Leikskóli við Dalaland

– Unnið verði við undirbúning,
hönnun og framkvæmd að
nýjum tveggja deilda
leikskóla við Dalaland í stað
Skógar-borgar.

– Áætlun 2005 er 35 m.kr.

– Stefnt er að taka leikskólann í
noktun árið 2006.
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• Hálsakot - Hálsasel

– Viðbygging við leikskólann
alls um 132m²

– Á árinu 2005 verður varið
40 m.kr. Þ.e. ein deild.

– Verkefnið fellst í hönnun og
byggingu viðbyggingar
ásamt tilheyrandi
breytingum á eldra húsi og
lóð.

– Áætluð verklok eru í ágúst
2005.
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• Hjúkrunarheimilið
Droplaugarstaðir

– Unnið verður áfram að
stækkun Droplaugarstaða.

– Byggð er ný hæð ofan á
húsið og verða 26
hjúkrunarrými á hæðinni.

– Áætlun 2005 er 180 m.kr.

– Verklok verða í mars 2006.
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• Hlíðaskóli

– Gert er ráð fyrir að einangra 
og klæða íþróttahúsið að utan 
vegna steinsteypuskemmda.

– Kostnaðaráætlun er 20 mkr. á
árinu 2005.
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• Álftaborg – endurbygging

– Unnið verði við undirbúning,
hönnun og framkvæmd að
endurbyggingu Álftaborgar.

– Leikskólinn verður allur
endurnýjaður að innan og hús
á gæsluvallarlóð nýtt með
leikskólanum.

– Áætlun 2005 er 50 m.kr.

– Verkinu verður lokið á árinu
2005.
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Viðhald fasteigna 2003 Áætlun 2004
Áætluð

útkoma 2004 Áætlun 2005

Menningarmál 55.000 59.000 60.000

Fræðslumál 290.000 310.000 310.000

Íþrótta– og tómstundamál 85.000 91.000 90.000

Leikskólar Reykjavíkur 75.000 80.000 80.000

Félagsmál 59.700 67.750 58.000

Viðhald ýmissa fasteigna 125.000 135.000 140.000

Viðhald lóða 80.000 80.000 100.000

Óráðstafað viðhaldsfé 80.000 40.000

Tjón og skemmdarverk 30.000 40.000

Viðhald samtals 753.955 849.700 852.750 918.000



Gatnamálastofa











Hlemmur og nágrenni – úrbætur vegna Strætó
130 milljónir – útboð í auglýsingu.



Jaðarsel – nýtt einbýlishúsahverfi
50 milljónir – fyrirhugað útboð seinni hluta vetrar .



Skeifan – endurbætur 3. áfangi
45 milljónir árið 2005 – útboð í vor.



Færsla Hringbrautar – samstarf Reykjavíkurborgar og Vegagerðarinnar.
Hluti Reykjavíkur 300 milljónir árið 2005 – boðið út 2004

Verklok haust 2005 – heildarkostnaður 1.5 milljarður











Vesturhöfn – lagnir, dælustöð og regnvatnsútræsi
75 milljónir árið 2005. Verk hafið

Helstu holræsaframkvæmdir.

Hallaræsi – holræsatenging við Hallahverfi
65 milljónir. Útboð áætlað síðari hluta vetrar.

Sævarhöfði – lagnir og settjarnir
70 milljónir. Verk hafið


