
 

 

 

 

Reykjavík, 24. mars 2022 

ÞON22030059 

 

 

  

 

Til borgarráðs 

Ráðhúsi Reykjavíkur 

 

Efni: Heimild til að hefja endurnýjun á ljósabúnaði í stjórnsýsluhúsum. 

 

Óskað er eftir að borgarráð heimili Þjónustu- og nýsköpunarsviði í samvinnu við Umhverfis- 

og skipulagssvið að hefja endurnýjun á ljósabúnaði í stjórnsýsluhúsum. Verkefnið er 

fjármagnað af kostnaðarstað 2102 Áhöld, tæki og búnaður á fjárfestingaráætlun 2021-2025, 

undir liðnum Borgartún 12-14/stjórnsýsluhús. Áætlaður framkvæmdatími verkefnisins er frá 

mars 2022 til desember 2023 og er heildarkostnaður skv. frumkostnaðaráætlun 52 m.kr. 
 

 

 

 

F.h. Þjónustu og nýsköpunarsviðs,   

  

Arna Ýr Sævarsdóttir 

Skrifstofustjóri þjónustu- og umbreytinga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hjálagt er minnisblað ÞON22030059 heimild til að hefja endurnýjun á ljósabúnaði í stjórnsýsluhúsum. 



 

 

Reykjavík, 24 mars 2022 

ÞON22030059 

 

 MINNISBLAÐ 

  

Viðtakandi:  Borgarráð 

Sendandi:     Arna Ýr Sævarsdóttir, skrifstofustjóri þjónustu og umbreytinga 
 

 

Efni: Heimild til að hefja endurnýjun á ljósabúnaði í stjórnsýsluhúsum. 

Óskað er eftir að borgarráð heimili Þjónustu- og nýsköpunarsviði í samvinnu við Umhverfis- 

og skipulagssvið að hefja endurnýjun á ljósabúnaði í stjórnsýsluhúsum. Verkefnið er 

fjármagnað af kostnaðarstað 2102 Áhöld, tæki og búnaður á fjárfestingaráætlun 2021-2025, 

undir liðnum Borgartún 12-14/stjórnsýsluhús. Áætlaður framkvæmdatími verkefnisins er frá 

mars 2022 til desember 2023 og er heildarkostnaður skv. frumkostnaðaráætlun 52 m.kr. 
 

Forsaga:  

Á næstu tveimur árum stendur til að endurnýja ljós og ljósabúnað á Höfðatorgi og í Ráðhúsi 

Reykjavíkur. Það er nauðsynlegt m.a. af þeim sökum að töluvert af ljósabúnaði, sérstaklega í 

Ráðhúsi, er orðinn eða er að verða ónýtur og vara- og íhlutir eru ekki fáanlegir lengur. 

Undirbúningsvinna hefur farið fram í samstarfi við Umhverfis- og skipulagssvið þar sem 

mismunandi útfærslur ljósaeininga hafa verið prófaðar á starfsstöð í Borgartúni 12-14. Unnið 

hefur verið í samstarfi við arkitekt húsnæðis að útfærslu fyrir Ráðhús Reykjavíkur.   

 

Greinargerð: 

Óskað er eftir heimild frá borgarráði til að hefja næsta áfanga verkefnisins. Tími er komin á að 

uppfæra ljós og ljósabúnað á Höfðatorgi og í Ráðhúsi Reykjavíkur, bæði á starfsstöðum og í 

sameiginlegum rýmum. Núverandi ljósabúnaður er úr sér genginn, sérstaklega í Ráðhúsi 

Reykjavíkur. Til stendur að taka í notkun nýjan ljósabúnað sem stenst kröfur um hagkvæmni í 

orkunotkun og tryggir að lýsing starfsumhverfis í stjórnsýsluhúsum Reykjavíkurborgar sé rétt. 

Í þessum breytingum verður lögð áherslu á að tryggja nútímavæðingu innviða og sjálfbærni 

starfsumhverfis stjórnsýsluhúsa. 

 

Jafnréttisskimun fyrir verkefnið liggur fyrir, en fjárfestingin er ekki talin hafa neikvæð 

jafnréttisáhrif.  

 

Áætlaður heildarkostnaður við verkefnin samkvæmt frumkostnaðaráætlun: 52 m.kr. milljónir 

Verkefnið er með fjármögnun á kostnaðarstað 2102 Áhöld, tæki og búnaður á 

fjárfestingaráætlun 2021-2025, Borgartún 12-14/stjórnsýsluhús. Áætlaður framkvæmdatími 

verkefnisins er frá mars 2022 til desember 2023. Verkbeiðnanúmer er 207543 – Sjálfbærar 

skrifstofur – Ljósabúnaður. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

F.h. Þjónustu og nýsköpunarsviðs,   

  

Arna Ýr Sævarsdóttir 

Skrifstofustjóri þjónustu- og umbreytinga 

 

 


