
Tveir grunnskólar í byggingu
Hæstu upphæðir fara til byggingar skóla og leikskóla eða um 1,5 milljarður og vegur þar þyngst
uppbygging Sæmundarskóla og Norðlingaskóla en til þeirra framkvæmda fara 700 milljónir.
Byggingaframkvæmdir við nýjan leik- og grunnskóla í Úlfarsárdal verða boðin út um miðjan
júní og eru 100 milljónir áætlaðar til framkvæmda á þessu ári. Haldið verður áfram af fullum
krafti við endurbætur skólalóða.

Uppbygging í miðborginni
Í miðborginni eru nokkrar framkvæmdir og má þar nefna uppbyggingu á horni Lækjargötu og
Austurstrætis eftir bruna; endurgerð á Laugavegi 4-6 og þá standa yfir framkvæmdir við
endurgerð Tjarnarbíós. Til framkvæmda í miðborginni eru áætlaðar 775 milljónir. Á
fjárhagsáætlun er einnig gert ráð fyrir 300 milljóna króna framlagi til endurbóta og meiriháttar
viðhalds fasteigna, sem krefjast nokkurs mannafla. Þegar hefur verið lagður grunnur að þessu
verkefni í samráði við Vinnumálastofnun og að unnið verði að endurgerð eldri húsa á grundvelli
Halland verkefnisins.

Íþróttamannvirki
Framkvæmdir tengdar íþróttum eru víða og má þar nefna félagshús Leiknis í Austurbergi,
íþróttasvæði Fylkis í Árbæ og hjá Þrótti í Laugardal. Áætlað framlag til þessara mála er um 290
milljónir.

Umfangsmikið samstarf við ríkið
Samstarfsverkefni við ríkið eru nokkuð umfangsmikil. Framlag borgarinnar til framkvæmda við
hjúkrunarheimili nema um 315 milljónum og hlutdeild borgarinnar í byggingu framhaldskóla er
300 milljónir.

Hlíðarfótur og breikkun Flugvallarvegar
Af gatnaframkvæmdum vega þyngst ýmis samstarfsverkefni með Vegagerðinni vegna þjóðvega í
þéttbýli. Stærsta einstaka gatnaframkvæmdin er svokallaður Hlíðarfótur við Öskjuhlíð, en til
þeirrar framkvæmdar ver borgin rúmum 400 milljónum. Þá er jafnframt fyrirhuguð breikkun
Flugvallarvegar og gert er ráð fyrir að sú framkvæmd kosti 45 milljónir.
Áfram verður unnið að gatnagerð við Háskólann í Reykjavík, sem og framkvæmdum við lóð
skólans í samræmi við samninga við skólann. Til þessara verkefna verður varið um 350
milljónum.

Frágangur í nýjum hverfum
Í sumar verða á dagskrá margvísleg verkefni tengd nýjum hverfum, en gengið verður frá
gönguleiðum og hafin ræktun, sem og gengið frá ýmsum svæðum í Grafarholti, Lambaseli,
Úlfarsárdal, Norðlingaholti og Sléttuvegi. Til þessara verkefna verður varið um 380 milljónum.

Endurnýjun göngu- og hjólastíga
Í eldri hverfum verður unnið að margvíslegri endurnýjun göngu- og hjólastíga, til að bæta
gönguleiðir skólabarna og aldraðra og halda áfram að stíga hin grænu skref í Reykjavík. Til
verkefna tengdum umhverfis- og aðgengismálum verður ráðstafað um 270 milljónum króna.


