








Árið er 2007...
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▪ Fyrsta talning íbúða fór fram í 

Hafnarfirði

▪ Niðurstaða þeirrar talningar 

var að upplýsingar opinberra 

stofnana um íbúðamarkaðinn 

voru rangar

▪ Varð til þess að Landsbankinn 

leiðrétti sínar tölur, en aðeins 

fyrir Hafnarfjörð

Byggjum eins og við 

eigum lífið að leysa



2008
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▪ Opinberir aðilar héldu áfram 

að birta rangar tölur um 

íbúðauppbyggingu 

▪ „Vonir og væntingar“ - íbúðir 

taldar sem ekki var búið að 

gefa byggingarleyfi fyrir

▪ Talning fer fram í Garðabæ og 

Kópavogi ásamt Hafnarfirði 

▪ Íbúðatalning SI fór að hafa 

áhrif á opinbera umræðu



2009-2010

▪ Árið 2009 hófst talning á öllu 

höfuðborgarsvæðinu

▪ Félagsmenn kvörtuðu yfir því 

að vera neitað um fjármögnun

▪ Óbreytt staða árið 2010. 

Talning hófst í öllum stærri 

sveitarfélögum landsins þar 

sem eitthvað var í byggingu

▪ Ákvörðun tekin um að styðjast 

við ÍST 51, íbúðir taldar á 

byggingarstigum 2-7

▪ Sama fyrirkomulagi viðhaldið 

frá og með árinu 2010



2010-2022

▪ Aukin aðstoð og breytt viðhorf 

byggingarfulltrúa til íbúðatalningar 

Samtaka iðnaðarins

▪ Fjármálastofnanir hafa stuðst við 

niðurstöður talningar og greiningar 

Samtaka iðnaðarins

▪ Samstarf SI og HMS undanfarið 

gengið vel

▪ Mikilvægi upplýsinga um hvað er í 

byggingu hverju sinni orðið öllum 

ljóst

▪ Ósamræmi í tölum SI, 

Hagstofunnar og Þjóðskrár



Fjöldi íbúða í byggingu á höfuðborgarsvæðinu skv. talningu 
SI (haust) og gögnum Hagstofunnar og Þjóðskrár (tölur í lok árs)
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Nútíð
Íbúðir í byggingu
- Stöðumat og greining

Elmar Erlendsson, teymisstjóri HMS

3. október 2022



12HVERSU MARGAR ÍBÚÐIR ERU Í BYGGINGU?
Hver  á  að svara  þv í



13

Of  mörg  gagnasett  og  ef t i r fy lgn i  l í t i l
MISRÆMI UPPLÝSINGA



14ÍBÚÐIR Í BYGGINGU
Á land inu ö l lu

8.113
7.260 í mars 2022 (+11,7%)

6.001 í september 2021 (+35,2%)



15NIÐURSTAÐA
F jö lgun íbúða í  byggingu

framvindustigi



16FJÖLGAR Á FYRRI FRAMVINDUSTIGUM
Al l t  land ið

Framvindustig 1 Framvindustig 2 Framvindustig 3 Framvindustig 4 Framvindustig 5 Framvindustig 6 Framvindustig 7Framvindustig 1 Framvindustig 2 Framvindustig 3 Framvindustig 4 Framvindustig 5 Framvindustig 6 Framvindustig 7



17UPPBYGGING STENDUR Í STAÐ
Höfuðborgarsvæðið



18HAFNARFJÖRÐUR VEX HRAÐAR
Al l t  land ið

Hafnarfjörður 1.370
Fjölgun um 559  (+68,9%)

Svf. Árborg 544
Fjölgun um 187 (+52,4%)

Akureyri 285
Fjölgun um 37 (+14,9%)

Reykjavík
Fækkun um 197  (-7,7%)



19HLUTFALLSLEGA MEST FJÖLGUN Í NÁGRENNI HBS.
Reyk jav í k  minnkar  h lut fa l ls lega

Reykjavík 4,4% 

Hafnarfjörður 13,3%
Garðabær 12,0%
Kópavogur 6,5% Svf. Vogar 22,2%

Svf. Árborg 13,4%
Akranes 9,5%

Hörgársveit 20,0%
Hvalfjarðarsveit 8,2%

Akureyri 3,4%



20SPÁ UM FULLBÚNAR ÍBÚÐIR
Al l t  land ið
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21

SPÁ UM FULLBÚNAR ÍBÚÐIR
Al l t  land ið
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Hlíðarendi
Reykjavík

40 íbúðir
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Skarðshlíð
Hafnarfjörður

139 íbúðir
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Urriðaholt
Garðabær

42 íbúðir
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Kársnes
Kópavogur

38 íbúðir
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Akranes

38 íbúðir



27FERILL FASTEIGNA
Þar f  að  haka  í  ö l l  box  áður  en upp lýs ingar  eru  b i r ta r

Hönnuði
r

Bygginga
r-fulltrúar

HMS

FASTEIGNA
-SKRÁ

Sýslumen
n



28ÞESS VEGNA BJUGGUM VIÐ TIL MANNVIRKJASKRÁ
Getum b i r t  upp lýs ingarnar  mun fy r r  í  fe r l inu

Hönnuði
r

Bygginga
r-fulltrúar

HMS

MANNVIRKJA
-SKRÁ



29MANNVIRKJASKRÁ
Upplýs ingar  í  sem næst  raunt íma

https://oacext.hms.is/ui/dv/?pageid=visualAnalyzer&reportmode=full&reportpath=%2F%40Catalog%2Fshared%2FSandbox%2FMVS%2FMVS%20M%C3%A6labor%C3%B0
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MANNVIRKJASKRÁ
Upplýs ingar  í  sem næst  raunt íma



31MANNVIRKJASKRÁ
Upplýs ingar  í  sem næst  raunt íma



32

32

MANNVIRKJASKRÁ
Upplýs ingar  í  sem næst  raunt íma



33ÍBÚÐIR Í BYGGINGU
Á land inu ö l lu

8.113



Hermann Jónasson

forstjóri HMS



Betri og sjálfbærari 
mannvirkjagerð
til framtíðar



Viðskiptavinir

Við þjónum allri 
virðiskeðju
mannvirkjageirans

Framtíðarsýn

Að stuðla að betri og 
sjálfbærari 
mannvirkjagerð til 
framtíðar

Æskilegur árangur

• Öryggi og heilbrigði

• Verðmætasköpun

• Minna vistspor

Verkið sem þarf að 
vinna

• Rekjanleiki

• Fræðsla 
„Set them
up for success“



01 Betri yfirsýn

04 Betri og vistvænni mannvirkjagerð

05 Betri stjórnsýsla

06 Betra rannsóknarumhverfi

02 Betri áætlunargerð og eftirfylgni

03 Betra eftirlit



01 Betri yfirsýn

04 Betri og vistvænni mannvirkjagerð

05 Betri stjórnsýsla

06 Betra rannsóknarumhverfi

02 Betri áætlunargerð og eftirfylgni

03 Betra eftirlit



Mannvirkjaskrá
U p p l ýs i n ga r  í  s e m  n æ s t  ra u n t í m a

https://oacprod.hms.is/ui/dv/?pageid=visualAnalyzer&reportmode=full&reportpath=%2F%40Catalog%2Fshared%2FSandbox%2FMVS%2FMVS%20M%C3%A6labor%C3%B0


40

Hvað er í pípunum; íbúðir í byggingu 



01 Betri yfirsýn

04 Betri og vistvænni mannvirkjagerð

05 Betri stjórnsýsla

06 Betra rannsóknarumhverfi

02 Betri áætlunargerð og eftirfylgni

03 Betra eftirlit



15.632
Íbúðaþörf 5 ár

37.760
Íbúðaþörf 10 ár

34.002
Áætluð fjölgun íbúa 5 ár

79.663
Áætluð fjölgun íbúa 10 ár

Stafrænar húsnæðisáætlanir sveitarfélaga



A

43

Rammasamningur ríkis og sveitarfélaga

Uppbygging í samræmi við þörf 

• 35.000 íbúðir á næstu 10 árum – tryggja þarf lóðir 

Framboð íbúða á viðráðanlegu verði 

• 30% nýrra íbúða verði á viðráðanlegu verði og 5% nýrra íbúða félagslegar íbúðir

Húsnæðisáætlanir haldi utan um og fylgi eftir samningsmarkmiðum 

• Áætlun um uppbyggingu niður á lóðir og regluleg eftirfylgni

Einn ferill um húsnæðisuppbyggingu

• Húsnæðisáætlun – aðalskipulag – deiliskipulag – byggingarleyfi – byggingareftirlit …  

A

B B

C C

D D



01 Betri yfirsýn

04 Betri og vistvænni mannvirkjagerð

05 Betri stjórnsýsla

06 Betra rannsóknarumhverfi

02 Betri áætlunargerð og eftirfylgni

03 Betra eftirlit



Betra eftirlit

Rekjanleiki

Með Mannvirkjaskrá verður hægt að rekja:

• Hönnungargögn

• Útgáfu leyfa og vottana

• Upplýsingar um helstu fagaðila sem 
komu að verkinu

• Stöðuskoðanir og áfangaúttektir

• Notkun byggingarvara

• Viðhald og endurbætur

• Tjón

Einföldun regluverks um eftirlit 
og ábyrgðarkeðju

• Einfaldari aðkoma byggingarfulltrúa

• Eftirlit 3. aðila frá útgáfu 
byggingarleyfis til lokaúttektar

• Samkeppnismat OECD

• Fyrirmyndir frá Norðurlöndum

• Skýr ábyrgðarkeðja

Fræðsla og samstarf

• Leiðbeiningar

• Verklagsreglur

• Gátlistar

• Handbækur

• RB-blöð

• Miðlun og kynning

• Samstarf við menntastofnamir og 
fagfélög

„Set them up for success“



Gögn í Mannvirkjaskrá á líftíma mannvirkis

Hönnuðir

Hönnunargögn

Byggingar-
fulltrúar

Byggingarleyfi

Byggingarfulltrúar
og byggingar-

stjórar

Stöðuskoðanir

Áfangaúttektir

Byggingar-
fulltrúar

Öryggis- og 

lokaúttektir

Hönnuðir

Vottanir

Iðnmeistarar , 
hönnuðir

og eigendur

Leyfi og gögn vegna

viðhalds og 

endurbóta

Tryggingar-
félög

Tjón

Byggingar-
fulltrúar

Leyfi til

niðurrifs
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06 Betra rannsóknarumhverfi
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Heildarlosun byggingariðnaðarins (án úrgangs)
Viðmiðunarár og markmið 2030
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Markmið breytinganna:

20-30% samdráttur á 
losun vegna steypu

6% samdráttur á
losun byggingariðnaðarins

Meiri upplýsingar um 
kolefnisspor steypu

1.1. Breytingar á steypukafla byggingarreglugerðar
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Rammasamningur ríkis og sveitarfélaga

Uppbygging í samræmi við þörf 

• 35.000 íbúðir á næstu 10 árum – tryggja þarf lóðir 

Framboð íbúða á viðráðanlegu verði 

• 30% nýrra íbúða verði á viðráðanlegu verði og 5% nýrra íbúða félagslegar íbúðir

Húsnæðisáætlanir haldi utan um og fylgi eftir samningsmarkmiðum 

• Áætlun um uppbyggingu niður á lóðir og regluleg eftirfylgni

Einn ferill um húsnæðisuppbyggingu

• Húsnæðisáætlun – aðalskipulag – deiliskipulag – byggingarleyfi – byggingareftirlit …  

A

B B

C C

D D
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Aðgerðaáætlun rammasamnings

Einn ferill um húsnæðisuppbyggingu

• Samþætting 

• landsskipulagsstefna og húsnæðisstefna

• aðalskipulags og húsnæðisáætlana

• deiliskipulags og veitingu byggingarleyfis

• Átak í notkun Mannvirkjaskrár

• Endurskoða fyrirkomulag byggingareftirlits

D



Einn ferill um húsnæðisuppbyggingu

Umhverfis-
ráðuneyti

Skipulags-
stofnun

Félagsmála-
ráðuneyti

Íbúðalána-
sjóður

Umhverfis-
ráðuneyti

Félagsmála-
ráðuneyti

Íbúðalána-
sjóður

Sveitarfélög

Skipulags-
stofnun

Umhverfis-
ráðuneyti

Sveitarfélög

Mannvirkjastofnun

Sveitarstj.-
ráðuneyti

Þjóðskrá Þjóðskrá

SveitarstjórnarráðuneytiFélagsmálaráðuneyti

Skipulags-
stofnun

2
0

1
9

Landsskipu-
lagsstefna

Húsnæðisstefna Aðalskipulag
Húsnæðis-
áætlanir

Deiliskipulag Afmörkun lóðar Byggingarleyfi Áfangaúttektir Stöðuskoðanir
Öryggis- og 
lokaúttektir

Brunabótamat FasteignamatFerill

Stefnur: 
Landsskipulagsstefna
Húsnæðisstefna

Áætlanir: 
Aðalskipulag
Húsnæðisáætlun

Leyfisveitingar:
Deiliskipulag
Byggingarleyfi

Eftirlit:
Áfanga-, stöðu-, öryggis-
og lokaúttektir

Matsvirðing:
Fasteignamat
Brunabótamat2

0
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Ferill

Innviðaráðuneyti

Sveitarfélög

Skipulags-
stofnun

Skipulags-
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2
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2

Skipulags-
stofnun
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06 Betra rannsóknarumhverfi

02 Betri áætlunargerð og eftirfylgni

03 Betra eftirlit



Rannsóknir mikilvægar fyrir samfélagið

Byggingargallar, 
raka- og 

mygluskemmdir

Orkunýting og 
losun Tækninýjungar

Byggingarefni Gæði

- Rannsóknir, þróun á 

endingu, viðnámsþoli, 

- Efni sem stuðla að minna 

kolefnisspori

- Auka þekkingu, þróa 

aðferðir til að mæla, meta 

og fyrirbyggja raka- og 

mygluskemmdir

- Umfang, orsakir og afleiðingar 

byggingargalla.

- Gæði íbúða, hvers konar 

íbúðir þarf að byggja m.t.t. 

félags-, menningar-, 

tæknilegra og sjálfbærni þátta

- Bæta orkunýtingu o 

minnka losun á líftíma 

byggingar

- Tæknilegar lausnir  sem 

draga úr umhverfis-áhrifum 

og auka verðmætasköpun, 

skilvirkni, samræmingu.



Rannsóknarumhverfi 
mannvirkjageirans

Askur – mannvirkjarannsóknarsjóður

• Efla og tryggja starfsemi til framtíðar

Rannsóknarumhverfi byggingariðnaðarins

• Skapa betri umgjörð
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Mikið hefur áunnist

60

Miklar umbætur hafa orðið á undanförnum árum

2018
▪ Lítil íbúðafjárfesting í síðustu uppsveiflu og lítið 

byggt á undanförnum áratug

▪ Ekki byggt í takti við vaxandi þörf

▪ Mörg ráðuneyti komu að húsnæðismálum

▪ Áhersla á að sveitarfélög tryggi nægt framboð 

lóða 

▪ Langt í land með stafræna stjórnsýslu

▪ Húsnæðisáætlanir valkvæðar

▪ Krafa um umbætur á regluverki og einföldun 

eftirlits

2022
▪ Stöðugleiki í uppbyggingu íbúða

▪ Byggingarreglugerð endurskoðuð

▪ Lög um mannvirki endurskoðuð

▪ Innviðaráðuneyti orðið að veruleika

▪ Átakshópar skipaðir sem hafa skilað góðum 

áherslum sem fylgt hefur verið eftir

▪ Raunhæfar húsnæðisáætlanir sveitarfélaga 

▪ Þrýstingur á sveitarfélög að huga að lóðaframboði

▪ Aukin skilvirkni í stjórnsýslu sveitarfélaga






