
Færanlegar kennslustofur

við Stekkjaskóla



Staða framkvæmda
 Jarðvinna er á lokasprettinum

 Verkáætlun gerir ráð fyrir uppslætti sökkla í apríl

 Aðaluppdrættir komnir inn til byggingafulltrúa og 

 Byggingaráform samþykkt

 Lagnavinna mun hefjast samhliða sökklauppslætti

 Smíði kennslustofa er hafin



Verkáætlun



Grunnmynd
 Unnið hefur verið náið með skólastjórnendum sem og forstöðumönnum 

frístunda varðandi hönnun og tekið tillit til þeirra þarfa



Lóðarhönnun
 Um er að ræða lóðarfrágang vegna uppsetningar á færanlegum kennslustofum við nýjan Stekkjaskóla á 

Selfossi. 

 Gert er ráð fyrir að jarðvinna vegna uppbyggðra svæða, aðkomu- og bílastæða, aðkomutorgs, leiksvæða og 
sparkvallar, verði framkvæmd á þann hátt að hún nýtist til framtíðar uppbyggingar svæða á skólalóð. 

 Aðkoma að lóð er frá malbikaðri botnlangagötu. Til að greiða fyrir umferðarflæði er gert ráð fyrir tveim 
stútum inn og út af bílastæðum með möguleika á einstefnuakstri. Gert er ráð fyrir þjappaðri 
jarðvegsfyllingu og malaryfirborði á svæði fyrir um 40 bílastæði. Til aðgreiningar og umferðarstýringar 
verði komið fyrir graseyju með grjóti á yfirborði og gróðurbeði að hluta til, en gróður mætti flytja til og 
endurnýta seinna. 

 Gert er ráð fyrir malbikuðu aðkomusvæði skólans þar sem verða m.a. tvö bílastæði hreyfihamlaðra. Milli 
bílastæða og aðkomutorgs verður settur kantsteinn eða stakir steinar til að aðgreina umferð frá torgi.

 Komið verði upp ýmiskonar leiktækjum s.s. fjölnota kastala, rólum, míni-sparkvelli, og sérstakri kúlugrind 
sem nýst getur til klifurs og samveru. Gert er ráð fyrir að öll leiktæki verði endurnýtt á skólalóðinni í 
seinni áföngum lóðarfrágangs. Hluti leiksvæða er malbikaður en leiktækjum er komið fyrir á eyjum með 
gúmmíhellum og gervigrasi, en rólum er komið fyrir á grassvæðum með gúmmímottum undir. Malbikaða 
fleti mætti mála með fígúrum og þrauta- og leikjalínum. Hugsanlega mætti setja gúmmímottur á stærra 
grassvæði til annarra frjálsra nota. Sunnan megin verði jarðvegsskipt fyrir sparkvelli með gervigrasi af 
knattspyrnuvelli.

 Allar gúmmíhellur og mottur má auðveldlega endurnýta á öðrum stöðum í framtíðinni.
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Lóðarhönnun



Umferðaröryggi

 Hraðahindrun við Hagalæk og lýsing til að tryggja aðkomu barna úr hverfum 

norðaustan við Hagalæk



Umferðaröryggi
 Aðkoma barna úr hverfum vestan við Eyrarveg/Eyrarbakkaaveg fer um nýleg 

undirgöng við Eyrarbakkaveg og tengjast göngustígakerfi 1.áfanga gatnagerðar 

í Björkurstykki



Umferðaröryggi

 Börn sem koma frá Hagahverfum og Hólum (vestan Norðurhóla) þvera 

Suðurhóla við nýtt hringtorg Suðurhóla/Norðurhóla



Umferðaröryggi
 Börn sem koma úr Hólahverfi (austan Norðurhóla) munu geta þverað 

Suðurhóla um gönguþverun austan Vestruhóla og mun verða sett upp 

gangbrautarljós á þessum stað til að auka öryggi vegfarenda.



Umferðaröryggi og heildarásynd hverfis


