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Við erum hér

Sbr. lög um skipan opinberra framkvæmda 84/2001
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Markmið: Að tryggja framtíðarhúsnæði fyrir LHÍ á einum stað

Forsagan:

• LHÍ stofnað árið 1999 til að koma listnámi á háskólastig

• Bráðavandi í húsnæðismálum verið til staðar frá upphafi

• Viljayfirlýsing undirrituð árið 2007 af MRN, LHÍ, RVK og 
staðfest af FJR

• RVK lagði til lóð í Vatnsmýrinni

• Hönnunarsamkeppni um nýbyggingu á Frakkastíg árið 2008

• Ekkert varð að framkvæmdum vegna efnahagshruns

MARKMIÐ OG FORSAGA

Vinningstillaga úr samkeppni 2008 (+Arkitektar)
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• Úr stjórnarsáttmála ríkisstjórnar:

„Ríkisstjórnin ætlar að leggja sérstaka áherslu á listnám og aukna 
tækniþekkingu, sem gera mun íslenskt samfélag samkeppnishæfara á 
alþjóðavísu.

Unnið verður að lausn á húsnæðismálum Listaháskóla Íslands á 
kjörtímabilinu.“

• Árið 2017 skipaði MRN stýrihóp til að fara yfir þarfagreininguna 
frá 2008

• Þarfagreiningu var skilað í október 2018 til MRN

• Frekari greining valkosta og vinnsla frumathugunar 2019-2020

• Í dag kynnt frumathugun sem er grundvöllur frekari 
ákvarðanatöku

MARKMIÐ OG FORSAGA

Vinningstillaga úr samkeppni 2008 (+Arkitektar)
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NÚVERANDI STAÐA - SKIPULAG OG STEFNA

Stefnumandala LHÍ 2019-2023
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• LHÍ með fimm deildir 

• LHÍ starfar í fjórum byggingum, alls 13.304 m2

o Samstarf og samnýting milli deilda erfið

o Húsnæði ekki hannað fyrir listaháskóla

o Breytingar og aðlögun frá fyrri starfsemi tekist misvel

o Erfitt að byggja upp þverfaglegan skóla með dreifðar 
starfsstöðvar

o Leigusamningar margir að renna út og húsnæði víða rekið á 
undanþágu

o Rekstrarlega óhagkvæmt 

▪ Lítil samnýting milli deilda á húsnæði

▪ Lesaðstaða, hópvinnuherbergi í öllum húsum

NÚVERANDI STAÐA HÚSNÆÐISMÁLA

Byggingar LHÍ Þverholt, Austurstræti, Laugarnes og Skipholt
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• Þarfagreining LHÍ frá 2008, 13.500 m2 + 2.000 m2 í verkstæði 
og aðra grófa starfsemi, samtals 15.500 m2

• Uppfærð þarfagreining 2018 16.984 m2

o 15.210 m2 fyrir núverandi fimm deildir LHÍ 

o 1.774 m2 fyrir kvikmyndadeild, sem er ekki hluti af LHÍ í dag

• Haft að leiðarljósi að samnýta rými milli deilda 6.967 m2

o Fyrirlestrarsali

o Fundarherbergi

o Verkstæði

o Sýningarými

o Bókasafn og lessvæði

ÞARFAGREINING

Gott náms- og 
vinnuumhverfi

Sveigjanleg 
notkun

Hagkvæm
nýting

Helstu markmið fyrir framtíðarhúsnæði LHÍ
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VALKOSTIR SEM SKOÐAÐIR VORU

Vakostur Skýring

V0 Núllkostur, sem er óbreytt ástand

V1 Nýbygging við Laugarnes og endugerð núverandi húsnæðis,

V2 Nýbygging í Vatnsmýri – lóð sem RVK úthlutaði 2007

V0 – Óbreytt ástand V1 – Laugarnes + viðbygging V2 – Nýbygging í Vatnsmýri
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VALKOSTIR

Vakostur Skýring

V0 Núllkostur, sem er óbreytt ástand, 13.304 m2

V1 Nýbygging við Laugarnes og endugerð núverandi húsnæðis,

18.522 m2
V2 Nýbygging í Vatnsmýri, 16.984 m2

13.304

6.770

3.480

8.272

16.984

13.304

18.522

16.984

0

11.000

22.000

V0 V1 V2

Valkostir og fermetrar

Núverandi húsnæði Laugarnes LN: Fokhelt LN: Viðbygging Vatnsmýri: Nýbygging Samt.
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VALKOSTAGREINING – GÆÐA OG ÁHÆTTUÞÆTTIR

• Gæðaþættir hafa áhrif á verkefnið, en eru huglægir 
og erfitt að meta til fjár

• Húsnæði hannað m.v. starfsemina

• Sveigjanleiki húsnæðis

• Grundvöllur fyrir þverfaglegt nám

• Bætt aðstaða nemenda og kennara

• Miðja skapandi greina /lista- og menningar

• Samlegð með snertiflötum skapandi greina

• Gott aðgengi fyrir fatlaða

• Áhættuþættir við undirbúning nýbyggingar voru 
greindir

• Breyting á deiliskipulagi

• Óvissa í stofnkostnaði

• Flækjustig hönnunar

• Rekstrartruflanir

• V2 – Vatnsmýri metin vænlegastur



STOFNKOSTNAÐUR OG GREIÐSLUÁÆTLUN
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• V1  Áætlaður stofnkostnaður fyrir uppbyggingu í 
Laugarnesi er 13.599 milljónir

• V2 Stofnkostnaður 16.984 m2 nýbyggingar er 800 þús. 
kr./m2 eða 13.587 milljónir

o Óvissa er áætluð um +30%/-15% á stigi frumathugunar

• Við bætist 2% reiknaður fjármagnskostnaður á 
framkvæmatíma

• Núvirtur rekstrarkostnaður til 25 ára og 2% 
fjármagnskostnað er áætlaður 18.720 milljón.

• V2 er metinn vænlegastur út frá kostnaði, gæðum og 
áhættu

2021 2022 2023 2024 2025 Samt. millj.

Verðlagsbreytingar 43 78 227 451 599 1.398

Búnaður og innréttingar 250 250

Nýbygging 1.359 1.359 2.717 4.076 4.076 13.587

Samtals 1.401 1.436 2.945 4.527 4.925 15.235

Samt. uppsafnað 1.401 2.838 5.783 10.310 15.235

15.235

0

9.000

18.000

Greiðsluáætlun fyrir Vatnsmýri (V2) á verðlagi hvers árs. Millj.kr.
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• LHÍ stuðlar að nýsköpun, samþættingu listgreina og gegnir 
lykilhlutverki fyrir skapandi greinar

• Góður listaháskóli og gott umhverfi fyrir skapandi greinar og 
nýsköpun er lykill að framtíðinni

• Alþjóðstofnanir benda á mikilvægi sköpunargáfna í samvinnu 
við vísindi og tækni, sem lykilhæfni til að leysa úr áskorunum 
21.aldar

SKAPANDI GREINAR LYKILL AÐ NÝSKÖPUN

Kjarna og stoðgreinar skapandi greina 
(skýrsla: kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina 2011)
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SAMSTARF OG SAMLEGÐARTÆKIFÆRI Í VATNSMÝRI

• Nálægð við HÍ, menningarstofnanir, þekkingar- og 
sprotafyrirtæki, opnar tækifæri til aukins samstarfs og 
samlegðartækifæri í starfsemi og nýtingu húsnæðis

• Sérhæfð rými LHÍ verður mögulegt að samnýta/leigja öðrum 
þegar þau eru ekki í notkun, á kvöldin, um helgar og á sumrin

o Danssalir, tónleikasalir

o Sýningarými, leikhús, fyrirlestrarsalir

• Möguleiki að setja á fót rekstrarfélag aðila á háskólasvæðinu



14

SAMSTARF OG SAMLEGÐARTÆKIFÆRI Í VATNSMÝRI

• Húsnæði LHÍ miðpunktur skapandi greina sem styrki undirstöðu 
fjölbreytts atvinnulífs og nýsköpunar

• Tenging við rannsóknarmiðstöð skapandi greina HÍ

• Aukið samstarf milli menntastofnana um námskeið og 
námsleiðir

• Háskólatorg skapandi greina nýr miðpunktur í Vatnsmýrinni ?

Auðlind skapandi greina – Mynd: Miðstöð hönnunar og arkitektúrs 2020 
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NIÐURSTAÐA OG NÆSTU SKREF

• Valkostur V2 - VATNSMÝRI uppfyllir best markmið verkefnisins

o Öll starfsemi LHÍ undir einu þaki í framtíðarhúsnæði

o Grundvöllur fyrir þverfaglegan skóla og rannsóknir

o Samlegðartækifæri með HÍ, Vísindagörðum o.fl.

o Rekstrarlegt hagræði

o Öflug miðja skapandi greina

Rauður hringur lóð LHÍ í Vatnsmýrinni (Vísindagarðar HÍ deiliskipulag 2016)
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NIÐURSTAÐA OG NÆSTU SKREF

• MRN og FJR fjalla um frumathugun – tenging við 
fjármálaáætlun

• Samkomulag við RVK vegna lóðar

• Til að marka frekar útboðsstefnu verkefnis verði farið í 
markaðskönnun (RFI) og kallað eftir viðbrögðum markaðarins 
varðandi samstarf um uppbyggingu framtíðarhúsnæðis LHÍ

Rauður hringur lóð LHÍ í Vatnsmýrinni (Vísindagarðar HÍ deiliskipulag 2016)
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FRUMHÖNNUN
Gróft efnisval & 

meginlausnir

ÓLÍK SAMNINGSFORM  VIÐ ÖFLUN HÚSNÆÐIS

VERKHÖNNUN
Fullnaðarhönnun 

mannvirkis
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Mannvirki rís/
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REKSTUR HÚSNÆÐIS 
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SAMNINGUR 1: FullnaðarhönnunHEFÐBUNDIN OPINBER 
FRAMKVÆMD

SAMNINGUR 2: Framkvæmd

ALÚTBOÐ SAMNINGUR 1: Hönnun og framkvæmd á grundvelli ítarlegra lýsinga
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SAMNINGUR

S1a Þróunarfasi
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Eignarhald hins opinbera

Eignarhald hins opinbera

Eignarhald hins opinbera

SAMNINGUR 1: Leigusamningur til x ára

Endurgjald fyrir fasteign fest Markverð fest

Eignarhald hins 
opinbera

Framlenging 
samnings ?


