


SSH – Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

SSH eru formlegur samstarfsvettvangur 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Eru vettvangur samráðs og samstarfs 

aðildarsveitarfélaganna, vinna að 

hagsmunamálum þeirra og eru sameiginlegur 

málsvari þeirra

Halda utan um sameiginlegar hagtölur og 

greiningar

Vinna að framþróun til hagsældar fyrir íbúana



Vefsjá SSH  

• Tilgangur:

• Að miðla kortum og tölfræðiupplýsingum sem hafa svæðisbundið mikilvægi fyrir
höfuðborgarsvæðið

• Að veita upplýsingar um stöðu mála hverju sinni í málaflokkum á borð við samgöngur, skipulag og
umhverfisvernd

• http://ssh.is/vefsja



Útboðsframkvæmdir einstakra sveitarfélaga árið 2021

Áherslan hér er á útboðsframkvæmdir á vegum einstakra sveitarfélaga sem snúa helst að:
• Gatnasvæðum og veitumálum
• Húseignum – uppbygging og endurbætur
• Íþróttamannvirkjum

Ekki er fjallað um framkvæmdir á vegum:
• Vegagerðarinnar

• Samgöngusáttmálinn
• Sveitarfélögin taka þátt í gríðarmiklum framkvæmdum og uppbyggingu á næstu árum á grundvelli

Samgöngusáttmálans

• Reykjavíkurborgar

Í fjárhagsáætlunum einstakra sveitarfélaga fyrir árið 2021 er að finna nánari útlistun
framkvæmda og fjárstreymisáætlanir vegna þeirra – sjá heimasíður sveitarfélaganna



Áætlaðar fjárfestingar (brúttó) árið 2021

Brúttó fjárfesting í framkvæmdum vegna A og B hluta 2021.

Sveitarfélag Kostnaðaráætlun

Kópavogsbær 3.947.500

Garðabær 4.494.500

Mosfellsbær 2.561.000

Hafnarfjarðarbær 4.283.000

Reykjavíkurborg 57.848.391

Kjósarhreppur 2.500

Seltjarnarnesbær 630.641

Samtals* 73.767.532

*Tölur eru í þúsundum króna



Áætlun um helstu útboðsframkvæmdir á árinu

Byggingar

Framkvæmd Kostnaðaráætlun Sveitarfélag

Hönnun og útboð vegna leikskóla í Urriðaholti 140.000.000 GBR

Endurnýjun á húsnæði Suðurbæjarlaugar HFJ

Endurgerð húss St.Jó - lífsgæðaseturs HFJ

Endurgerð á Sólvangi HFJ

Samtals áætl. kostn. við húsnæði HFJ 600.000.000 HFJ

Byggingar, þ.á.m. leikskóli 1.100.000.000 KOP

Bygging sambýlis 350.000.000 SEL

Önnur mannvirki og húsnæði 80.000.000 MOS

Samtals   2.270.000.000

Vísað er til nákvæmari útlistunar í fjárhagsáætlunum einstakra sveitarfélaga en stærri verk sem boðin eru út ná yfirleitt til nokkurra ára

Þá er ekki víst að útboð vegna allra verkþátta einstakra framkvæmda fari fram árið 2021 og að í sumum tilvikum hafa ákveðnir verkþættir þegar verið boðnir út



Áætlun um helstu útboðsframkvæmdir á árinu

Íþróttamannvirki

Framkvæmd Kostnaðaráætlun Sveitarfélag

Hönnun íþróttahúsa Sörla og Hauka HFJ

Grasæfingasvæði hjá FH og Haukum HFJ

Samtals áætl. kostn. við íþróttamannvirki HFJ 350.000.000 HFJ

Íþrótta- og tómstundamannvirki 222.000.000 MOS

Samtals  572.000.000

Vísað er til nákvæmari útlistunar í fjárhagsáætlunum einstakra sveitarfélaga en stærri verk sem boðin eru út ná yfirleitt til nokkurra ára

Þá er ekki víst að útboð vegna allra verkþátta einstakra framkvæmda fari fram árið 2021 og að í sumum tilvikum hafa ákveðnir verkþættir þegar verið boðnir út



Áætlun um helstu útboðsframkvæmdir á árinu

Gatnasvæði og veitumál

Framkvæmd Kostnaðaráætlun Sveitarfélag

Gatnagerð og veitur í Hnoðraholti, Vetrarmýri, Urriðaholti og á Álftanesi 850.000.000 GBR

Skólpdælustöð í Breiðumýri á Álftanesi og aðrar vatns- og veituframkvæmdir 300.000.000 GBR

Nýtt hringtorg við Kaplakrika HFJ

Bætt aðgengi við Hvaleyrarvatn og Kaldársel HFJ

Gerð dvalarsvæða og stíga á Norðurbakka HFJ

Endurnýjun lýsingar á götum og stígum HFJ

Nýjar stéttir og endurnýjun stétta og stíga HFJ

Malbikun á völdum stöðum HFJ

Samtals áætl. kostn. við gatnasvæði HFJ 600.000.000 HFJ

Gatnagerð  1.300.000.000 KOP

Gatnagerð 411.000.000 MOS

Fráveita - útboð hafa að einhverju leyti farið fram 113.000.000 MOS

Hitaveita 45.000.000 MOS

Vatnsveita - útboð hafa að einhverju leyti farið fram 190.000.000 MOS

Samtals    3.809.000.000

Vísað er til nákvæmari útlistunar í fjárhagsáætlunum einstakra sveitarfélaga en stærri verk sem boðin eru út ná yfirleitt til nokkurra ára

Þá er ekki víst að útboð vegna allra verkþátta einstakra framkvæmda fari fram árið 2021 og að í sumum tilvikum hafa ákveðnir verkþættir þegar verið boðnir út



Nánari upplýsingar:

• Fjárhagsáætlanir sveitarfélaganna hafa að geyma ítarlegri upplýsingar
um fyrirhugaðar framkvæmdir

• www.gardabaer.is
• www.hafnarfjordur.is
• www.kjos.is
• www.kopavogur.is
• www.mos.is
• www.seltjarnarnes.is

• Auglýsingar almennra útboða
• “Almenn útboð skal auglýsa í blöðum, útvarpi eða með öðrum almennum hætti þar sem fram kemur hvar og hvenær

útboðsgögn eru til afhendingar”

• www.utbodsvefur.is – sameiginlegur auglýsingavettvangur opinberra útboða. Á vefsvæðinu eru birtar auglýsingar og eða
tilkynningar um fyrirhuguð innkaup opinberra aðila sem falla undir lög og reglugerðir um opinber innkaup. Undir það flokkast
innkaup ríkis, sveitarfélaga og veitufyrirtækja þegar fjárhæðir innkaupa eru yfir innlendum og erlendum útboðsmörkum

• https://ted.europa.eu – sameiginlegur vettvangur fyrir útboð á EES-svæðinu

http://www.gardabaer.is/
http://www.hafnarfjordur.is/
http://www.kjos.is/
http://www.kopavogur.is/
http://www.mos.is/
http://www.seltjarnarnes.is/
http://www.utbodsvefur.is/
https://ted.europa.eu/


TAKK FYRIR


