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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.



Sameiginlegar framkvæmdir á vettvangi sveitarfélaganna á
höfuðborgarsvæðinu

• Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins
• Gert er ráð fyrir framkvæmdum á Skíðasvæðum höfuðborgarsvæðisins fyrir um 5,2 milljarða

kr. til ársins 2026.
• Lyftur – fyrsti áfangi nú þegar í gangi.
• Snjóframleiðslubúnaður og vatnsöflun – undirbúningur og útboð 2023 og 2024.
• Rannsóknarborholur vegna vatnsverndar – útboð á árinu 2022.





Ný lyfta - Gosi

Áframhaldandi 
undirbúningur vegna lyftu í 
Skálafelli.
Mótvægisaðgerðir er varða 
vatnsvernd. Borun 
rannsóknarborhola í 
Bláfjöllum. Lagfæringum  á 
vegum er lokið.

Ný lyfta - Drottning

Áætlun um lyftu í 
Skálafelli.

Undirbúningur 
snjóframleiðslu 1. áfangi.

Áætlun um 
Snjóframleiðslu 1.áfangi

Undirbúningur 
snjóframleiðslu 2. áfangi.

Undirbúningur lyftu í 
Eldborgargili.

Áætlun um 
snjóframleiðslu 2.áfangi.

Undirbúningur toglyftu í 
Kerlingadal.

2022 2023 2024 2025 2026

Áætlun um lyftu í 
Eldborgargili.

Áætlun um toglyftu í 
Kerlingadal

Samtals áætlaðar 
framkvæmdir fyrir um 5.2 
milljarð kr. á árunum 
2021 til 2026



Sameiginlegar framkvæmdir á vettvangi sveitarfélaganna
á höfuðborgarsvæðinu

• Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
• Útboð á tveimur nýjum körfubifreiðum á árinu 2022.
• Verið er að skoða byggingu á nýrri slökkvistöð. Verði tekin

ákvörðun um byggingu hennar má gera ráð fyrir því að útboð
gæti orðið á árinu 2023.



Sameiginlegar framkvæmdir á vettvangi sveitarfélaganna
á höfuðborgarsvæðinu.

• Strætó bs.
• Boðnir verða út umhverfisvænir vagnar

á árinu 2022. 
Áætluð fjárhæð er um 400 millj. kr.



Sameiginlegar framkvæmdir á vettvangi sveitarfélaganna
á höfuðborgarsvæðinu.

Sorpa bs.
Útboð vegna útflutnings á 
brennanlegum úrgangi er fyrirhugað
um mitt ár 2022.
Minni útboðsverkefni, s.s.
lofthreinsivirki og annar
tækjabúnaður.



Útboðsframkvæmdir einstakra sveitarfélaga árið 2022

Ekki er fjallað um framkvæmdir á vegum:
• Betri samgangna ohf.

• Samgöngusáttmálinn.
• Sveitarfélögin taka þátt í gríðarmiklum framkvæmdum og uppbyggingu á 

næstu árum á grundvelli Samgöngusáttmálans.

• Reykjavíkurborgar.

• Þær framkvæmdir sem eftir standa og eru á vegum einstakra
sveitarfélaga snúa helst að:
• Húseignum – uppbygging og endurbætur.
• Íþróttamannvirkjum.
• Gatnasvæðum og veitumálum.

• Í fjárhagsáætlunum einstakra sveitarfélaga fyrir árið 2022 
(sjá heimasíður sveitarfélaganna) er að finna nánari útlistun
framkvæmda og fjárstreymisáætlanir vegna þeirra.
• Sjá einnig utbodsvefur.is en þar birtast auglýsingar um útboð á 

vegum sveitarfélaganna.



Fjárfestingar – fjárhagsáætlanir sveitarfélaganna

A-hluti A og B hluti A-hluti A og B hluti A-hluti A og B hluti A-hluti A og B hluti

Reykjavík 32.435.000           59.677.813           34.246.000           58.370.019           29.431.000           54.105.438           24.643.000           47.789.796           

Kópavogsbær 5.501.800             5.771.800             4.903.000             5.173.000             3.880.000             4.150.000             2.516.000             2.786.000             

Hafnarfjarðarbær 3.508.000             5.185.000             2.825.000             4.195.500             2.633.000             4.531.500             2.576.000             4.428.500             

Garðabær 3.776.300             4.326.300             3.800.500             4.300.500             2.550.500             3.050.500             3.864.000             4.364.000             

Mosfellsbær 890.000                 1.604.000             1.643.000             2.238.000             553.000                 1.128.000             583.000                 1.038.000             

Seltjarnarnesbær 647.383                 734.883                 1.239.958             1.319.958             640.914                 720.914                 132.118                 212.118                 

Samtals (í þús kr.) 46.758.483           77.299.796           48.657.458           75.596.977           39.688.414           67.686.352           34.314.118           60.618.414           

 Árið 2022 Árið 2023 Árið 2024 Árið 2025



Helstu útboðsframkvæmdir –
húseignir og íþróttamannvirki

• Fyrirhugað er að bjóða m.a. út verk tengd eftirfarandi framkvæmdum á 
vettvangi sveitarfélaganna á árinu:

• Leikskólar:
• Í Urriðaholti (GBR).

• Við Skólatröð (KÓP).

• Í Helgafellslandi (MOS).

• Aðrar byggingar:
• Stækkun Urriðaholtsskóla (GBR).

• Búsetukjarni í Brekkuási (GBR).

• Búsetuúrræði við Kleifarkór (KÓP).

• Endurbætur á Kórnum (KÓP).

• Íþróttahús Helgafellsskóla (MOS).

• Þjónustubygging við Varmá (MOS).

• Íþróttahús Sörla og Hauka (HFJ).

• Margvíslegar endurbætur og viðhaldsverkefni á byggingum leikskóla, skóla, 
íþróttamiðstöðva, hjúkrunarheimila, félagsmiðstöðva, búsetuúrræðum fatlaðs
fólks o.fl.



Helstu útboðsframkvæmdir – gatnasvæði og veitur

Fyrirhugað er að bjóða m.a. út verk tengd
eftirfarandi framkvæmdum á vettvangi
sveitarfélaganna á árinu:

• Gatnagerð á nýjum íbúa- og iðnaðarsvæðum.

• Margvíslegar framkvæmdir tengdar vatns- og fráveitu, 
stofnlögnum, dælustöðvum og stofnræsum. 

• Margvíslegar endurbætur og viðhaldsverkefni tengd
lóðum, lýsingu, útivistarstígum, gangstéttum og 

vegum.



TAKK FYRIR


