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UMHVERFIS- OG MANNVIRKJASVIÐ
Þann 1. janúar 2017 voru Fasteignir Akureyrarbæjar og Framkvæmdadeild sameinaðar í eitt svið, Umhverfis- og
mannvirkjasvið. Á sviðinu starfa alls um 105 manns í heildina. Sviðinu er skipt upp í fjórar deildir:
nýframkvæmdir, viðhald mannvirkja, umhverfismál og sorphirða og slökkvilið og brunavarnir eins og skipuritið
sýnir.

Rekstrardeildin heldur utan um allt bókhald og rekstur sviðsins, starfsmannamál, fundir umhverfis- og
mannvirkjaráðs, skjalamál, samningagerð, yfirumsjón með útboðum, samræma vinnu milli deilda, samskipti við
bæjarbúa og notendur ásamt fleiri verkefnum.
Nýframkvæmdadeildin, heldur utan um öll verkefni sem snúa að nýframkvæmdum sem eru eignfærð.
Viðhaldsdeildin heldur utan um allt viðhald mannvirkja, gatna og stíga, sem Akureyrarbær á og hefur í sinni
umsjá.
Umhverfisdeildin heldur utan um öll umhverfismál og rekstur af ýmsum toga, sem og sorphirðu og sorpeyðingu,
dýrahald, Lystigarðinn og fleiri verkefni sem snúa að málaflokknum.
Slökkvilið, undir það fellur slökkvistarf, björgunarstarf, eldvarnir, sjúkraflutningar og almannavarnir.
Stoðþjónusta sem vinnur þvert á deildir eru rekstrardeild, hönnun og mælingar og umhverfismiðstöð. Þjónusta
umhverfismiðstöðvar og hönnun og mælingar verður seld út á deildir eftir verkbeiðnum.
Umhverfismiðstöð sér um umhirðu bæjarlandsins, en þá er átt við götur og gangstéttir, garða og opin svæði.
Meðal verkefna er hreinsun, snjómokstur og hálkuvarnir auk viðhalds og minni háttar nýframkvæmda og ýmissa
tilfallandi verkefna vegna þjónustu við bæjarbúa, stofnanir og fyrirtæki bæjarins. Rekstur Strætisvagna Akureyrar
heyrir einnig undir Umhverfismiðstöð með ferliþjónustunni og rekstur áhaldahúss með öllum tækjum sem bærinn
á og notuð eru af Umhverfismiðstöðinni.

HÚSNÆÐISMÁL UMSA
Umhverfismiðstöð er staðsett á Rangárvöllum í leiguhúsnæði sem Norðurorka á. Starfsemin er nú á þremur
stöðum í óhentugu húsnæði. Starfsemi skrifstofu UMSA er á fjórðu hæð í Ráðhúsinu. Endurhugsa þarf
skipulagning á húsnæðismálum sviðsins í heild.
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REKSTUR SKRIFSTOFU UMSA
Skrifstofur FA og Framkvæmdadeildar hafa verið sameinaðar og er áætlun fyrir skrifstofuna sameinuð undir einn
lið í málaflokki 110 og verða starfsmenn skrifstofunnar um 20 talsins á árinu 2018. Áætlaður kostnaður við
rekstur skrifstofu UMSA er 50 milljónir króna á árinu 2018. Kostnaður vegna þjónustu sem skrifstofan vinnur
fyrir deildir sviðsins verður millifærð í jöfnum greiðslum á mánuði og er reikna með að sá kostnaður skiptist með
eftirfarandi hætti: FA 110 mkr., nýframkvæmdir 26 mkr., götur og stígar 50 mkr., hreinlætis- og sorpmál 6 mkr.,
umhverfismál 9 mkr., leikvellir 2 mkr., Strætó 5 mkr., Umhverfismiðstöð 12 mkr., Slökkvistöð 4 mkr. og
Skipulagssvið 6 mkr. Áætlaðar tekjur vegna þessarar þátttöku í sameiginlegum kostnaði skrifstofu eru í heildina
um 230 milljónir króna. Verkefni sem seld eru út eru í stjórnun, umsjón með viðhaldi, eftirlit, bókhald,
fjármögnun og rekstur á skrifstofu auk sviðsstjóra.

Lyklar

Áætlun Alls 2017

Áætlun 2018

200.434.000

50.000.000

****

Umhverfis- og mannvirkjasvið

***

Rekstur skrifstofu UMSA

200.434.000

50.000.000

***

Yfirstjórn

200.434.000

50.000.000

200.434.000

50.000.000

-20.300.000
175.531.000
4.885.000
40.318.000

-180.000.000
180.800.000
5.850.000
43.350.000

**
*
*
*
*

1100100 Skrifstofa UMSA
Tekjur
Laun og launatengd gjöld
Vörukaup
Þjónustukaup

Umhverfis- og mannvirkjasvið skrifstofa
Lykiltölur / Mælikvarðar starfsfólk
Hér á að koma lykiltölur yfir starfsfólk með fyrstu gögnum

Starfsáætlun 2018

2014
Áætlun

Fjöldi stöðugilda á ári
Fjöldi stöðugilda í útborgun A04
Fjöldi yfirvinnutíma á ári
Fjöldi yfirvinnutíma í útborgun A04

2015
Raun

Raun

Áætlun

Raun

15,88

16,75

19,45

15

16,45

19,45

2.984

2.809

2.582

2.041

242,45

263,41

202,53

237,94

18

17

16

19

19

6

5

6

6

6

6

12

12

10

13

13

14

Fjöldi karla í útborgun
Fjöldi launþega á árinu

20

7

7

6

6

6

6

16

18

12

12

12

14

23

25

18

18

18

20

168,5

221

413

320

263

220

275,36

250

322

300

167,61

300

2014
Áætlun

Áætlun

15

Fjöldi kvenna í útborgun

Lykiltölur / Mælikvarðar í starfsemi

Raun

15,3

Fjöldi karla í útborgun A04

Hér koma fram lykiltölur úr starfseminni, áætlun og raun
eftir atvikum og hvað hentar starfseminni sem fjallað er
um

Áætlun

16,6

Fjöldi kvenna í útborgun A04

Fjöldi tíma v. veikinda barna á árinu

Raun

2018

17,45

Fjöldi launþega í útborgun A04

Fjöldi veikindadaga á árinu

Áætlun

2017 ágúst

2016

2016

2015
Raun

Áætlun

Raun

Áætlun

2017 sept
Raun

Áætlun

2018

Raun

Áætlun

Spá
Fjöldi funda umhverfis- og mannvirkjaráðs

Spá
26

Tafla 1: Rekstur skrifstofu UMSA 2017 og 2018 og starfsáætlun.
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Raun

19

24

FASTEIGNIR
Fasteignir Akureyrarbæjar sem nú heyrir undir
Umhverfis- og mannvirkjasvið hefur umsýslu
með og ber ábyrgð á verklegum framkvæmdum
og útleigu á húsnæði í eigu Akureyrarbæjar.
Félagið hóf formlega starfsemi 1. janúar 2002.
Verkefni félagsins eru nýframkvæmdir, viðhald
og endurbætur, rekstur fasteigna og útleiga
þeirra. Helstu flokkar fasteigna sem eru í umsjá
FA eru skólar og leikskólar, íþróttamannvirki,
menningarstofnanir og söfn, skrifstofu- og þjónustustofnanir, húsnæði fyrir aldraða og fatlaða, leiguíbúðir auka
annarra minni eigna. Fasteignir sjá einnig um kaup á stofnbúnaði sem er eignfærður og leigður út til notenda.
Hlutverk FA eru m.a.:
• Umsjón með gerð fjárhags- og framkvæmdaáætlana.
•

Að nýbyggingar, endurbætur og viðhald fáist á sem hagstæðustu verði hverju sinni.

•

Að framkvæmdir séu innan fjárhags- og tímaramma.

•

Að sem mest fagleg þekking sé til staðar varðandi útboð, framkvæmdir, viðhald og endingu bygginga.

•

Að tryggja leigutökum aðgang að sem bestu húsnæði á hagstæðum kjörum.

•

Að tryggja að gæði og ending fasteigna sé sem best verður á kosið.

•

Að fylgjast með þróun í rekstri fasteigna.

•

Viðhalds- og endurbótaáætlun er sett niður ár hvert.

Hjá Fasteignum Akureyrarbæjar eru í umsýslu rúmlega 100 fasteignir og um 330 leiguíbúðir. Heildarflatarmál
fasteigna er um 137.000 m² auk leiguíbúða sem er um 27.000 m² eða samtals um 164.000 m². Brunabótamat
fasteigna í umsýslu FA var um áramót 37 milljarðar króna (um 270 þúsund kr/m²) og fyrir leiguíbúðir 7,5
milljarðar króna ( eða um 274 þúsund kr./m²), samtals um 44,5 milljarðar króna.
Akureyrarbær er með í leigu frá þriðja aðila um 7.000 m² auk leiguíbúða sem eru um 2.000 m². Frá 2002 hefur
brúttó stærð fasteigna í eigu Akureyrarbæjar aukist úr 72 þúsund fermetrum í um 137 þúsund fermetra eða um
nær tvöfaldast í fermetrum talið.
REKSTUR
Húsaleigutekjur ársins 2018 eru áætlaðar um kr. 3,1 milljarðar og tekjur fyrir búnaðarleigu um kr. 128 milljónir
og húsaleigutekjur frá þriðja aðila um 126 milljónir. Heildartekjur fasteigna eru því áætlaðar um kr. 3,35
milljarðar. Fjármagn til viðhalds er áætlað um 382 milljónir sem er um 11% af leigutekjum ársins 2018. Hlutfall
viðhalds af leigutekjum er lægra en niðurstöður ársins 2016 sýna, sem var um 12%. Til samaburðar var viðhaldið
um 17-19% af tekjum á árunum 2006-2009 lækkað niður í 9% árið 2011. Viðhald sem hlutfall af brunabótamati á
árinu 2018 er rétt um 0,8%. Viðmiðunartölur í húsaleigu eru 1,2 %, sem er einnig í lægri kantinum ef horft er til
þeirra verkefna sem FA er að sinna. Algengt er að reikna með hærri tölu eða að kostnaður við viðhald til lengri
tíma litið sé 2% af brunabótamati fasteigna. Flest fasteignafélög undanskilja allt viðhald innanhúss í sínum
leigugreiðlum, og sinna leigutakar þeim þætti.
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SKIPTING Á HÚSALEIGUTEKJUM
Leikskólar:
Skólahúsnæði:

Raun 2014

Raun 2015

Raun 2016

Áætlun 2017 Staða ágúst 2017

Áætlun 2018

-176.183.220

-180.553.192

-183.488.901

-189.892.000

-140.400.235

-197.518.000

2018Á/2016
107,6%

-1.002.086.628

-1.006.171.333

-1.024.783.269

-1.033.158.000

-757.897.893

-1.053.719.000

102,8%

Menningarhúsnæði:

-417.337.019

-419.565.849

-428.699.275

-438.162.000

-324.033.653

-454.180.000

105,9%

Íþróttamannvirki:

-902.751.094

-925.031.070

-968.778.661

-1.038.466.000

-764.693.055

-1.085.981.000

112,1%

Þjónustuhúsnæði aldraðra:

103,0%

-341.720.359

-347.440.287

-352.760.416

-360.345.000

-257.877.144

-363.309.000

Fatlaðir

-39.232.143

-43.420.729

-28.457.412

-29.546.000

-21.184.636

-26.884.000

94,5%

FSA og heilsugælueignmarhlut

-21.944.291

-22.263.494

-22.641.410

-23.353.000

-23.352.999

-23.771.000

105,0%

-111.217.020

-112.489.775

-119.518.379

-134.723.000

-94.048.984

-109.631.000

91,7%

-43.169.255

-50.408.279

-43.553.441

-39.429.000

-24.726.916

-38.131.000

87,5%

Ýmsar þjónustubyggingar:
Annað
Styrkir og framlög
Samtals

2.152.773

1.122.503

0

0

0

0

-3.055.641.029

-3.179.974.000

-3.172.681.163

-3.287.074.000

-2.408.215.515

-3.353.124.000

Tafla 2: Húsaleiga, skipting niður á málaflokka og hækkun milli ára.
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105,7%

Lyklar

Raun 2015

Raun 2016 Áætlun 2017 Staðan 29. ágúst Áætlun 2018

****

Fasteignir Akureyrarbæjar

-660.452.122

-680.108.406

-375.441.998

-787.160.018

-488.599.946

***

Rekstur fasteigna

-1.925.702.724

-1.964.507.771

-2.005.884.000

-1.505.086.739

-2.058.355.946

-82.223.051

-99.377.614

-71.627.000

-51.722.594

-80.168.000

-180.553.192
1.610.840
31.064.213
17.639.616
48.015.472

-183.488.901
-24.968.868
45.087.680
18.124.758
45.867.717

-189.892.000
1.758.000
45.000.000
25.000.000
46.507.000

-140.400.235
1.721.268
41.340.665
16.577.008
29.038.700

-197.518.000
1.850.000
50.000.000
20.000.000
45.500.000

-685.602.512

-636.050.851

-677.739.000

-510.179.671

-693.419.000

-1.006.171.333
9.452.712
57.674.173
91.172.354
162.269.582

-1.024.783.269
9.664.898
133.297.454
89.555.619
156.214.446

-1.033.158.000
10.128.000
107.000.000
83.500.000
154.791.000

-757.897.893
8.414.801
55.765.409
81.621.408
101.916.604

-1.053.719.000
10.300.000
95.000.000
98.000.000
157.000.000

-265.978.721

-269.926.459

-255.079.000

-177.373.645

-273.830.000

-419.565.849
58.932
5.311.201
22.303.680
44.642.705
81.270.611

-428.699.275

-438.162.000

-324.033.653

-454.180.000

5.361.686
26.367.999
45.865.673
81.177.458

5.576.000
48.000.000
47.200.000
82.307.000

5.691.740
45.260.378
41.589.585
54.118.305

5.850.000
42.000.000
49.000.000
83.500.000

-570.451.634

-613.860.300

-684.216.000

-526.850.941

-722.231.000

-925.031.070
9.699.977
101.930.959
83.151.822
159.796.678

-968.778.661
9.127.085
93.061.298
89.239.880
163.490.098

-1.038.466.000
9.511.000
88.000.000
92.970.000
163.769.000

-764.693.055
9.421.547
45.921.695
81.860.446
100.638.426

-1.085.981.000
9.750.000
100.000.000
98.000.000
156.000.000

-212.943.343

-206.407.192

-209.366.000

-153.773.765

-214.409.000

-347.440.287
4.477.725
40.881.515
39.385.472
49.752.232

-352.760.416
4.727.408
52.542.160
40.445.967
48.637.689

-360.345.000
4.600.000
55.000.000
42.064.000
49.315.000

-257.877.144
4.786.385
29.986.237
36.905.631
32.425.126

-363.309.000
4.800.000
50.000.000
44.100.000
50.000.000

-16.752.435

-16.088.597

-18.946.000

-12.912.667

-13.451.000

-43.420.729
544.606
10.079.478
3.523.693
12.520.517

-28.457.412
181.399
3.597.105
1.940.738
6.649.573

-29.546.000
189.000
1.500.000
2.018.000
6.893.000

-21.184.636
159.264
2.393.528
1.781.820
3.937.357

-26.884.000
233.000
5.000.000
2.100.000
6.100.000

-16.306.728

-16.684.644

-17.313.000

-19.381.821

-17.671.000

-22.263.494
5.956.766

-22.641.410
5.956.766

-23.353.000
6.040.000

-23.352.999
3.971.178

-23.771.000
6.100.000

-66.386.400

-82.812.118

-77.807.000

-49.351.444

-44.131.000

-112.489.775
1.158.913
6.859.454
12.950.740
25.134.268

-119.518.379
-19.767.691
15.910.033
13.683.638
26.880.281

-134.723.000
1.280.000
14.000.000
14.635.000
27.001.000

-94.048.984
1.404.205
11.845.203
12.696.510
18.751.622

-109.631.000
1.500.000
20.000.000
15.000.000
29.000.000

-9.057.900

-23.299.996

6.209.000

-3.540.191

954.054

-50.408.279
3.853
1.745.727
11.191.245
11.604.071
1.122.503
15.682.980

-43.553.441

-39.429.000
1.560.000
18.000.000
11.723.000

-24.726.916
188.640
1.444.363
5.489.578
10.352.135

-38.131.000

-16.147.494
10.758.904
11.745.355
13.896.680

14.355.000

3.712.009

5.735.054

123.898.478

121.175.690

119.720.000

98.256.772

150.546.000

123.898.478

121.175.690

119.720.000

98.256.772

150.546.000

**
*
*
*
*
*

**
*
*
*
*
*

**
*
*
*
*
*
*

**
*
*
*
*
*

**
*
*
*
*
*

**
*
*
*
*
*

**
*
*

**
*
*
*
*
*

**
*
*
*
*
*
*
*

***
**
*

***
**
*
*
*
*
*
*

***
**
*

1311100 Leikskólar
Tekjur
Þjónustukaup
Viðhald
Skattar og opinber gjöld
Afskriftir

1311150 Skólar
Tekjur
Þjónustukaup
Viðhald
Skattar og opinber gjöld
Afskriftir

1311200 Húsnæði menningarstofnana
Tekjur
Vörukaup
Þjónustukaup
Viðhald
Skattar og opinber gjöld
Afskriftir

1311300 Íþróttamannvirki
Tekjur
Þjónustukaup
Viðhald
Skattar og opinber gjöld
Afskriftir

1311400 Öldrunarstofnanir
Tekjur
Þjónustukaup
Viðhald
Skattar og opinber gjöld
Afskriftir

1311450 Húsnæði fatlaðra
Tekjur
Þjónustukaup
Viðhald
Skattar og opinber gjöld
Afskriftir

1311500 Heilbrigðisstofnanir
Tekjur
Afskriftir

1311600 Skrifstofu og þjónustuhúsnæ
Tekjur
Þjónustukaup
Viðhald
Skattar og opinber gjöld
Afskriftir

1311700 Aðrar húseignir
Tekjur
Vörukaup
Þjónustukaup
Viðhald
Skattar og opinber gjöld
Styrkir og framlög
Afskriftir

Tæki og búnaður
1312100 Tæki og búnaður
Afskriftir

1.350.000
20.000.000
12.000.000

123.898.478

121.175.690

119.720.000

98.256.772

150.546.000

83.685.063

94.802.664

101.459.002

76.340.354

110.000.000

83.685.063

94.802.664

101.459.002

76.340.354

110.000.000

-13.590.944
70.869.827
2.134.994
24.036.371
72.640
162.174

-9.019.750
76.948.786
1.867.283
24.749.300
265.045
-8.000

-10.000.000
82.463.000
2.250.000
26.746.000
1
1

-3.391.500
57.165.802
3.756.619
18.447.891
361.541
1

1.057.667.062

1.068.421.011

1.409.263.000

543.329.596

1.309.210.000

1318010 Fjármunatekjur og fjármagns

1.057.667.062

1.068.421.011

1.409.263.000

543.329.596

1.309.210.000

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
77030 Greiddir vextir af skammtímakröfu

1.057.667.062
-30.091.873

1.068.421.011

1.409.263.000

543.329.596
-7.027

1.309.210.000

Yfirstjórn
1317010 Skrifstofa Fasteigna
Tekjur
Laun og launatengd gjöld
Vörukaup
Þjónustukaup
Viðhald
Afskriftir

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
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110.000.000

Tafla 3: Rekstarareikningur fasteigna 2015 til 2018 (áætlun 2016 og 2017) og breyting milli ára 2016 til áætlun 2018.
Skattar og opinbe r gjöld
Raun 2014

Raun 2015

Raun 2016

Áætlun 2017

Staða ágúst 2017

Áætlun 2018

2018Á/2016

Leikskólar:

17.202.822

17.639.616

18.124.758

25.000.000

16.577.008

20.000.000

110,3%

Skólahúsnæði:

82.211.792

91.172.354

89.555.619

83.500.000

81.621.408

98.000.000

109,4%

Menningarhúsnæði:

44.185.799

44.642.705

45.865.673

47.200.000

41.589.585

49.000.000

106,8%

Íþróttamannvirki:

78.537.446

83.151.822

89.239.880

92.970.000

81.860.446

98.000.000

109,8%

Þjónustuhúsnæði aldraðra

38.446.989

39.385.472

40.445.967

42.064.000

36.905.631

44.100.000

109,0%

4.488.983

3.523.693

1.940.738

2.018.000

1.781.820

2.100.000

108,2%

Fatlaðir
FSA og heilsugælueignmarhlutur
Ýmsar þjónustubyggingar

11.773.646

12.950.740

13.683.638

14.635.000

12.696.510

15.000.000

109,6%

Annað

11.096.330

11.604.071

11.745.355

11.723.000

10.352.135

12.000.000

102,2%

287.943.807

304.070.473

310.601.628

319.110.000

283.384.543

338.200.000

108,9%

Samtals

Þjónustukaup, bruna og húse ige ndatrygging
Raun 2014
Leikskólar:
Skólahúsnæði:

Raun 2015

Raun 2016

Áætlun 2017

Staða ágúst 2017

Áætlun 2018

2018Á/2016

1.712.843

1.610.840

-24.968.868

1.758.000

1.721.268

1.850.000

-7,4%

10.114.295

9.452.712

9.664.898

10.128.000

8.414.801

10.300.000

106,6%

Menningarhúsnæði:

5.192.065

5.311.201

5.361.686

5.576.000

5.691.740

5.850.000

109,1%

Íþróttamannvirki:

8.872.591

9.699.977

9.127.085

9.511.000

9.421.547

9.750.000

106,8%

Þjónustuhúsnæði aldraðra

4.516.979

4.477.725

4.727.408

4.600.000

4.786.385

4.800.000

101,5%

784.519

544.606

181.399

189.000

159.264

233.000

128,4%

Fatlaðir
FSA og heilsugælueignmarhlutur
Ýmsar þjónustubyggingar

1.206.937

1.158.913

-19.767.691

1.280.000

1.404.205

1.500.000

-7,6%

Annað

2.036.450

1.745.727

-16.147.494

1.560.000

1.444.363

1.350.000

-8,4%

34.436.679

34.001.701

-31.821.577

34.602.000

33.043.573

35.633.000

-112,0%

Samtals

Tafla 4: Fasteignagjöld og tryggingar, skipting niður á málaflokka og hækkun milli ára.

Fasteignagjöld stofnana eru áætluð um 338 milljónir króna á árinu 2018 og eru um 10 % af húsaleigutekjum.
Tryggingar eru um 36 milljónir króna eða um 1% af húsaleigu. Mikil hækkun hefur verið á fasteignagjöldum á
liðnum árum og liggur hún aðallega breytingu á álagningarstofni skattsins, hækkun fasteignamats og tilkomu
nýrra bygginga. Opinber gjöld og tryggingar eru komin í um 11 % af tekjum félagsins og hefur það hlutfall farið
hækkandi ár frá ári. Hækkun á fasteignagjöldum er um frá árinu 2016 er um 9% fyrir heildina en tryggingar hafa
hækkað um 12%.
Skrifstofur FA og Framkvæmdadeildar hafa verið sameinaðar og er áætlun fyrir skrifstofna sameinuð undir einn
lið. Þjónustan sem skrifstofan vinnur fyrir FA verður millifærð í jöfnum greiðslum á mánuði og er reikna með að
sá kostnaður sé um 110 milljónir á ári. Verkefni sem seld eru út eru í stjórnun, umsjón með viðhaldi, eftirlit,
bókhald, fjármögnun og rekstur á skrifstofu auk framkvæmdastjóra. Hér fyrir neðan er áætlun fyrir rekstur
skrifstofu á árinu 2017 og samanburður við niðurstöðu fyrri ára. Millifærð þjónusta er eftirlit með
nýframkvæmdum sem selt er út á eignfærða fjárfestingu. Skrifstofukostnaður er um 3,5% af tekjum ársins 2018.
Hér fyrir neðan er áætlun fyrir rekstur skrifstofu á árinu 2018 og samanburður við niðurstöðu fyrri ára.
Skrifstofa
Tekjur
Laun og launatengd gjöld
Vörukaup

Raun 2014

Raun 2015

Raun 2016

Áætlun 2017

Staða ágúst 2017

Áætlun 2018

-17.421.360

-13.590.944

-9.019.750

-10.000.000

-3.391.500

0

71.266.518

70.869.827

76.948.786

82.463.000

57.165.802

0

2.220.643

2.134.994

1.867.283

2.250.000

3.756.619

0

25.900.825

24.036.371

24.749.300

26.746.000

18.447.891

110.000.000

72.640

265.045

1

361.541

0

Afskriftir
-139.654
162.174
81.826.972
83.685.063
Samtals
Tafla 5: Rekstarareikningur skrifstofu Fasteigna 2014-2018.

-8.000
94.802.664

1
101.459.002

1
76.340.354

0
110.000.000

Þjónustukaup
Viðhald
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EIGNFÆRÐ FJÁRFESTING 2004-2016
Á árunum 2004 og til ársins 2016 er eignfærð fjárfesting rúmir 14 milljarðar eða um 1 milljarðar á ári að
meðaltali á verðlagi hvers árs. Ef fjárfesting hvers árs er framreiknuð til ársins 2016 er meðaltalið um kr. 1.6
milljarður á ári. Fjárfrekustu verkefnin í skólamálum eru Brekkuskóli, viðbygging Síðuskóla, Naustaskóli ásamt
leikskólunum Naustatjörn og Hólmasól. Í íþróttamálum eru það Boginn, Þórsvöllur, íþróttahús Síðuskóla,
íþróttamiðstöð í Hrísey, íþróttamiðstöðin við Giljaskóla, KA svæði gervigrasvöllur, Akureyrarvöllur endurbætur
á stúku og frjálsíþrótta- og knattspyrnuvöllur á Þórssvæðinu. Í menningarmálum eru fjárfrekasta verkefnið Hof
menningarhús. Eins má nefna byggingu hjúkrunarheimila í Hlíð og við Lögmannshlíð auk endurbóta á eldri
deildum í Hlíð. Gamli húsmæðraskólinn við Þórunnarstræti 99 var keyptur af ríkinu og endurbættur fyrir
þjónustu fyrir fatlaða og á neðstu hæðinni hefur Skátafélagið Klakkur félagsaðstöðu sína. Byggð hafa verið
þjónustuhús á Hömrum og á árinu 2012 var tekið í notkun kaffihús í Lystigarðinum á Akureyri. Fjárfesting í
leiguíbúðum er ekki tekin með í þessum tölum.

Tafla 6: Eignfærð fjárfesting áranna 2004 til 2016, í milljónum kr. á verðlagi hvers árs og framreiknað til verðlags júní 2016.

Fyrihugaðar framkvæmdir á árinu 2018:
•

Glerárskóli hefja undirbúning framkvæmda við breytingar og viðbyggingu fyrir leikskóla. Þarfagreining
í vinnlu hjá skóladeild.

•

Hlíðarskóli, undirbúningur að stækkun skólans hafin á árinu,

•

Naustaskóli, framkvæmdir við lóða, framkvæmdatími sumar og haust,

•

Sparkvellir við skóla, byrja endurnýjun á gervigrasi,

•

Heitur pottur fyrir dagvistun fyrir fatlaða í Þórunnarstræti 99.

•

Nökkvi, hanna og bjóða út framkvæmdir við bátaskýli, Siglingaklúbburinn Nökkvi, búið að fergja
svæðið, beðið eftir sigi. Framkvæmdir boðnar út fyrri hluta árs 2018, verklok 2019.

•

Glerárskóli, íþróttahús, endurnýjun á gólfi, lýsing og bæta hljóðmál,

•

Íþróttamistöð Giljaskóla, stækkun á anddyri,

•

Hlíðarfjall ný lyfta,

•

Reiðhöll koma fyrir lyftu,
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•

Sundlaug Akureyrar endurnýjun á dúk í sundlaugarkari,

•

KA- hús, endurnýja skiptitjald, í vinnslu klárast fyrri hluta árs 2018,

•

Sundlaug Akureyrar, framkvæmdir við þrjár rennibrautir, lendingarlaug og potta, verklok fyrri hluta árs
2018,

•

Sundlaug Akureyrar, sundlaugargarður verklok júní 2018,

•

Sundlaug Akureyrar, aðgangstýring og læsingar á skápa,

•

Listasafn, endurbætur og tengigangur, klára framkvæmd júní 2018,

•

Dynheimar, Rýmið sala, afhending byrjun árs 2018,

•

Samgöngumiðstöð/almenningsalerni, þarfagreining, staðarval og hönnun,

•

Ráðhús, endurbætur vegna skipulagsbreytinga og öryggismál,

•

Klettaborg, sex íbúðir fyrir fatlaða,

•

Sex íbúðir, fatlaðra

•

Leiguíbúðir, tvær smáíbúðir

•

Tónatröð, breyta í leiguíbúðir,

•

Keilusíða 1 til 5. Breyting á vannýttum rýmum í kjallara í tvær íbúðir.

•

Aðstaða aðgerðarstjórnar Almannavarna á slökkvistöð

•

Listasafn búnaðarkaup,

•

Búnaður fyrir stofnanir, skólar, leikskólar, menning, íþróttamál og fleira.

Heildarframkvæmdakostnaður á árinu 2018 er áætlaður um 1.015 milljónir króna.
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FRÆÐSLU- OG UPPELDISMÁL
NAUSTASKÓLI
Í byrjun árs 2006 hófst undirbúningur að byggingu
grunnskóla við Hólmatún í Naustahverfi. Skólinn
skiptist í þrjú heimasvæði, stjórnunarálmu, miðrými og
íþróttasal. Uppsteypa og utanhúss frágangur var boðinn
út í febrúar 2008. Skóflustunga var tekin þann 27. maí
2008. Fyrsti hluti var tekinn í notkun á haustdögum árið
2009. Skólinn fékk kennslusvæðið, verkgreinastofur, miðrými og eldhús til afnota 2012.
Framkvæmdum við kennaraaðstöðu og íþróttahús er lokið. Íþróttahús Naustaskóla var tekið í notkun haust 2016
en fékk lokaúttekt í júní 2017.
Haust 2017 á að fara í lóð sunnan við skólann. Skoða
þarf þegar vinna er komin af stað með suðurlóð hvort
fjármagn dugar til að hægt sé að fara í framkvæmdir
við inngarð. Ekki er á áætlun að gera fjölnotavöll og
hreystivöll

sunnan

við

göngustíg

með

þeim

framkvæmdum sem fyrirhugaðar eru á árinu 2017.
En allar lagnir verða lagðar að honum samhliða
framkvæmdum 2017. Gera á lóðina þannig að hún nýtist vel til leiks og samveru. Tæki og búnaður er valin af
kostgæfni þar sem hugsað er um notkunarmöguleika og góða endingu. Hellulögn verður samliggjandi frá
innigarði og meðfram allri suðurhliðinni sem tengist í hellulagt samkomutorg, undir leiktækjum verður sett
gervigras og gúmmíhellur, gras og hellur þjóna fallvörn. Einnig á að móta land í hóla og hæðir sem nýtast til
leikja og hægt sé að renna sér þegar það er snjór. Hugsað er um aðgengi fyrir alla í hönnunni. Verklok eru
fyrirhuguð sumar 2018.
GLERÁRSKÓLI BREYTINGAR OG STÆKKUN
Skólanefndar er með í vinnslu þarfagreiningur fyrir breytingar og stækkun á Glerárskóla með það fyrir augum að
byggja upp húsnæði sem rúmar skóla og leikskóla. Samhliða þeirri vinnu verður innra skipulag skólans skoðað
og fundnar lausnir til að tengja nýbyggingu með góðum hætti við eldri byggingar. Á árinu 2018 mun verða unnið
að þarfagreiningu, hönnun og undirbúningi framkvæmda. Ráðast þarf í að endurbæta kennsluálmur m.a.
loftræstingu sem hefur verið óvirk í nokkurn tíma samhliða hönnun. Eftir er að endurnýja glugga og setja
björgunarop á kennsluálmur að hluta. Á árinu 2018 verður einnig farið í endurbætur á Íþróttahúsi Glerárskóla.
HLÍÐARSKÓLI STÆKKUN
Að mati fræðsluráðs er starfsemi Hlíðarskóla mikilvægur þáttur í þjónustu við grunnskólabörn á Akureyri. Ljóst
er að þörf fyrir þá sértæku þjónustu sem þar er veitt er ekki að minnka, fremur að aukast. Því er mikilvægt að
bregðast við og gera endurbætur á því húsnæði sem er til staðar svo hægt sé að nýta það til fulls. Fræðsluráð
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hefur óskað eftir því að farið verði í breytingar á húsnæðinu og undirbúningur hefjist á árinu 2018. AVH sér um
hönnun og vinnur útboðsgögn fyrir framkvæmdina
MENNINGARMÁL

LISTASAFN
Listasafnið á Akureyri er starfrækt í tveimur húsum í Kaupvangsstræti 8-12, annars vegar í Ketilhúsinu og hins
vegar í Mjólkursamlaginu. Listasafnið opnaði 29. ágúst 1993 á næst efstu hæð Kaupvangstrætis 12 þar sem áður
var Mjólkursamlag KEA. Stækkun á Listasafni hefur verið í umræðunni í mörg ár. Á árinu 2014 var ákveðið að
hefja hönnun og undirbúning framkvæmda. Ketilhúsið er á þremur hæðum eða samtals um 529 m² og húsnæði
Listasafnsins er á fimm hæðum og er alls um 2.200 m². Í dag er Listasafnið á Akureyri rekið á annari hæðinni í
Mjólkursamlaginu og í Ketilhúsinu. Á árinu 2011 kom fram hugmynd um að tengja saman Listasafn og Ketilhús.
Markmiðið er að gera það sýnilegt að um eina stofnun sé að ræða og eins er talið að með því móti sé hægt að
hagræða í rekstri safnsins. Lengi hefur staðið til að taka efri hæðir hússins undir starfsemi Listasafnsins, enda
býður 4. hæð hússins upp á mikla möguleika fyrir safnið, þar sem rýmin sem þar er að finna, eiga sér varla
hliðstæðu hér á landi og myndi stækkunin því setja Listasafn Akureyrar í einstaka stöðu meðal safna á Íslandi.
Framkvæmd er í gangi og stefnt er á ljúka framkvæmdum í júní 2018.
vv
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ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL
SUNDLAUG AKUREYRAR, RENNIBRAUT OG ENDURNÝJUN Á YFIRBORÐSEFNI
Stjórn Fasteigna Akureyrarbæjar samþykkti við gerð fjögurra ára áætlunar 2013-17 að endurnýja rennibrautir í
Sundlaug Akureyrarbæjar. Haldin var opin samkeppni og bárust tillögur frá fjórum aðilum. Gerður var samningur
um kaup á þremur rennibrautum fyrir sundlaugina á árinu 2014. Samkvæmt þeim samningi er framkvæmdatími
frá undirskrift samnings og miðað er við að verkinu sé að fullu lokið eigi síðar en 1. desember 2014. Seinni hluta
árs 2014 var tekin ákvörðun að skoða með frestun framkvæmda við rennibraut. Að beiðni verkkaupa komast
aðilar að samkomulagi um að fresta afhendingu og uppsetningu rennibrautarinnar þannig að uppsetningu
brautarinnar ljúki að fullu eigi síðar en 1. maí 2017. Um er að ræða framkvæmdir við þrjár rennibrautir, stigahús,
stækkun á lendingarlaug, og tæknirými. Þar sem pottasvæði í sundlauginni er fullnýtt eins og það er í dag og eins
að legupottur í núverandi mynd nýtist ekki nema hluta úr ári, vegna vandamála í kælingu var tekin ákvörðun um
að byggja sambyggðan nuddpott og leiklaug samhliða framkvæmdum við rennibraut. Verkið er einn
hönnunaráfangi og var verkið boðið út í ágúst 2016. Tilboð bárust í jarðvinnu, steypusögun, loftræstingu og
raflagnir en enginn verktaki skilaði inn verðum í burðarvirki og lagnir. Þar sem engin tilboð bárust í burðarvirki,
múrverk og lagnir þurfti leita annarra leiða til að fá verktak til að vinna verkið. Framkvæmdir hófust í október
2016 og voru rennibrautir opnaðar í lok júní 2017. Vinna við potta og fosslaug er enn í vinnslu og háð veðri
hvenær á árinu 2018 framkvæmdum líkur. Ákvörðun var tekin um að koma fyrir steyptu köldu kari við hlið
gufubaðs sem tekið hefur verið í notkun.

SUNDLAUG AKUREYRAR, SUNDLAUGARGARÐUR, GEYMSLA OG GIRÐING
Samþykkt var að jarðvegsskipta utan framkvæmdasvæðisins til vesturs að girðingu til vesturs og norðurs og
suður að vaktturni til að skapa aðstöðu og möguleika á að koma upp aðstöðu og leikjasvæði fyrir börn og eins
sólbaðssvæði. Unnið er að hönnun svæðissins og framkvæmdir við stoðvegg á lóðarmörkum er í gangi. Áætlað er
að framkvæmdum ljúki á svæðinu í júní 2018.

NÖKKVI ÞJÓNUSTUHÚS
Uppbyggingarsamningur var gerður á milli Akureyrarbæjar og
Nökkva árið 2014 til ársins 2018. Samningurinn tók til
uppbyggingar og framkvæmda á félagssvæði Nökkva við
Drottningarbraut á Akureyri. Skipað var verkefnislið til að halda
utan um framkvæmdir við byggingu bátaskýlis. Í verkefnisliðinu
sitja þrír fulltrúar frá Nökkva, einn frá Stjórn Fasteigna, einn
Akureyrarstofu og þrír frá Umhverfis- og mannvirkjasviði.
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Íþrótta- og tómstundafulltrúi, einn frá

Í október 2016 var efnt til hugmynda- og verðkönnunar á milli arkitekta á Akureyri um hönnun húss fyrir
starfsemi Nökkva. Gefnar voru upp hönnunarforsendur sem arkitektar myndu hafa að leiðarljósi. Um er að ræða
hönnun á

húsnæði, verönd og lóð sem hýsa á starfsemi Nökkva samkvæmt þarfagreiningu notenda fyrir

starfsemina. Um er að ræða um 500 m² (brúttó stærð) byggingu ásamt lóð. Reiknað er með að skipta framkvæmd
upp í tvo áfanga:
1.

Bátaskýli sem er áætlað um brúttó 260 m² að grunnfleti auk millilofts.

2.

Þjónustuhús sem er um brúttó 240 m² að grunnfleti.

Reiknað er með að í bátaskýli verði m.a. verkstæði, geymsla, (starfsmannaaðstaða, sturtur og salerni). Hæð þarf
að taka mið af starfseminni og því skipulagi sem liggur fyrir af svæðinu. Í þjónustuhúsi verði
kennslurými/salur/nestisaðstaða, skrifstofa, veitingaaðstaða, búningsaðstaða, sturtur og snyrtingar, þurrkherbergi
og fleira. Innifalið í verkinu er endanleg hönnun á lóðinni sem byggt er á (sjá skipulag). Svæðið er fyrirhugað
sem þjónustusvæði fyrir greinar sem tengist sjósporti, siglingum, kayak, róðrarbátum, köfun sjósundi og öðru
sem tengist sjónum. Aðeins reiknað með að fara í byggingu bátaskýlis í þessum áfanga en að þjónustuhúsið verði
frumhannað og byggt síðar. Bátaskýlið þarf því að geta staðið sem sjálfstæð bygging en reikna þarf með að
tenging verði milli húsanna þegar ákvörðun hefur
verið tekin um byggingu þjónustuhúss. Byggingin
er á áberandi stað í bæjarmyndinni og áhersla er
lögð á að útlit byggingarinnar falli vel að
umhverfinu. Húsið stendur við sjó, getur verið á
veðrasömum stað og skal að taka t.t. þess við
útfærslur og hönnun á húsi og lóð.
Fasteignir Akureyrarbæjar óskaði eftir grófum
hugmyndum frá arkitektum að húsnæðinu og lóðinni sem hægt er að vinna áfram með.
Bárust tvær tillögur í samkeppnina sem fóru fyrir dómnefnd. Niðurstöður yfirferðarinnar eru dregnar saman í
almenna umsögn.

Tillaga AVH var valin til frekari úrvinnslu. Til að byrja með þurfti að setja farg á

landfyllinguna sem áætlað er að byggja húsið á. Farg var boðið út snemma vors 2017 og var sett á fyllinguna í
maí 2017. Áætlað var að fargið yrði á lanfyllingunni í sex mánuði eða þar til að sig stoppar. Reiknað er með að
framkvæmdir hefjist við bátaskýli á vordögum 2018 og klárist á árinu 2019.

GLERÁSKÓLI ÍÞRÓTTAHÚS
Á árinu 2018 er fyrirhugað að ráðast í endurbætur á gólfi, lýsingu og hljómálum í Íþróttahúsi Glerárskóla.

ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐ GILJASKÓLA.
Ráðist verður í stækkun á anddyri íþróttahússins.
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ÞJÓNUSTUBYGGINGAR

RÁÐHÚS
Vinna þarf þarfagreiningu fyrir breytingar sem gera þarf á Ráðhúsi bæði í tengslum við stjórnsýslubreytingar og
til að bæta öryggi starfsmanna. Eins þarf að huga að ýmsum endurbótum á húsnæðinu svo sem m.t.t eldvarna og
einangrunar.

SAMGÖNGUMIÐSTÖÐ
Á árinu 2016 var unnin þarfagreiningu fyrir samgöngumiðstöð á Akureyri. Niðurstaðan var að ef byggja á
samgöngumiðstöð fyrir SVA og landsbyggðarstrætó við Ráðhús hentar stærð lóðar og staðsetning en þó eru
ókostir við staðsetningu, m.a. nánd við íbúabyggð og þröngt aðgengi akandi umferðar. Ef upplýsingamiðstöð
ferðamanna verður hluti af strætisvagnamiðstöð er líklega þörf á almennum bílastæðum á lóðinni sem skoða þarf
hvort hægt er að koma fyrir með því að breyta fyrirkomulagi innan lóðar frá því sem gert er ráð fyrir í
deiliskipulagi, meðal annars með þrengingu á Glerárgötu. Ef byggja á samgöngumiðstöð sem þjónustar alla þá
aðila sem koma að almenningssamgöngum innanbæjar og landshluta á milli ásamt upplýsingamiðstöð
ferðamanna er líklega þörf á töluvert stærri lóð en gert er ráð fyrir norðan Ráðhússins.
Taka þarf afstöðu til þess hvort Akureyrarbær á að byggja samgöngumiðstöð fyrir einkafyrirtæki, þ.e.
rútufyrirtæki, BSO og jafnvel landbyggðastrætó, eða er það kannski bara eðlileg þjónusta til að efla Akureyri sem
ferðamannabæ að byggja samgöngumiðstöð fyrir alla?
Eins þarf að svar spurningunni hvort upplýsingamiðstöð ferðamanna á að vera hluti af samgöngumiðstöðinni eða
ekki? Er upplýsingamiðstöðinni vel fyrir komið í Hofi eða er eðlilegt að hún verði inni í samgöngumiðstöð ef slík
miðstöð er byggð fyrir alla sem koma að farþegaflutningum innanbæjar og landshluta á milli?
Málið er í vinnslu hjá Skipulagssviði Akureyrarbæjar.

AÐSTAÐA FYRIR AÐGERÐARSTJÓRN ALMANNAVARNA Á SLÖKKVISTÖÐ
Áætlað er að breyta rýmum á efri hæð slökkvistöðvar Akureyrar svo aðgerðarstjórn Almannavarna hafi þar
aðstöðu. Framkvæmd fellst í færslu á veggjum, eldhúskrók, útbúa fundarherbergi. Endurbæta þarf loftræstingu og
auka við net og raflagnir sem og gera glugga og hurðargöt. Óskir eru um aðgengi að þessu rými sé mögulegt frá
suðurhlið slökkvistöðvar. Hætt hefur verið við framkvæmd í bili vegna kostnaðar.

SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR
RÁÐHÚS ENDURBÆTUR
Í vinnslu eru tillögur að breytingum á skipulagi í ráðhúsi Akureyrarbæjar og endurnýjun á húsnæðinu með í huga
breytt skipulag á uppbyggingu og sameiningu sviða.
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BÚNAÐARKAUP
Á hverju ári er sett ákveðin fjárhæð í endurnýjun á búnaði hjá stofnunum Akureyrarbæjar. Eins er undir þessum
lið búnaðarkaup fyrir nýbyggingar á árinu s.s. Listasafnið en þar er áætlað að kaupa inn stofnbúnað fyrir 35
milljónir kr. á næsta ári. Áætlaður kostnaður við önnur áráðstöfuð búnaðarkaup á árinu 2018 er 50 mkr.

LEIGU- OG ÞJÓNUSTUÍBÚÐIR
ÞÖRF FYRIR ALMENNAR FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR
Á síðustu árum hefur umsækjendum á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði hjá Akureyrarbæ fjölgað. Á sama
tíma hefur leigjendaskiptum fækkað og því færri íbúðir komið til úthlutunar. Íbúðum hefur ekki fjölgað mikið á
sama tíma. Það hefur leitt til þess að biðtími hefur lengst til muna. Samkvæmt upplýsingum frá Húsnæðisdeild er
biðtími eftir 2ja herbergja íbúð nú komin í um 5 ár, 1,5 til 2 ár eftir 3ja og 2,5 ár í 4ra herbergja íbúð, en mun
lengri eða um 3-5 ár eftir stærri íbúðum. Í dag eru um 72 umsækjendur skráðir á biðlista eftir tveggja herbergja
íbúð. Eftir þriggja herbergja íbúð eru 28 á biðlista og 27 á biðlista eftir fjögurra til fimm herbergja íbúðum.
Eftirspurn eftir félagslegum leiguíbúðum er ávallt mikil þar sem leiga er nokkuð undir markaðsverði. Eins má
nefna að leiga hjá Akureyrarbæ er til lengri tíma og leigutakar vita að hverju þeir ganga.

Biðtími eftir tveggja herbergja íbúð er um fimm ár. Eins er biðtími langur eftir stærri íbúðum þar sem einungis
eru til í kerfinu átta fimm herbergja íbúðir sem ætlaðar eru fyrir fjölskyldur með þrjú börn og fleiri. Ef horft er til
biðlista þá er þörfin brýnust á tveggja herbergja listanum og eins vantar íbúðir sem eru stærri en fjögurra
herbergja.

Stærð íbúðar
Tveggja herbergja
Þriggja herbergja
Fjögurra herbergja og stærri

Samtals
72
28
27
127

Biðtími áætlaður ár
5
2
3 til 5

Tafla 7: Áætlaður biðtími eftir félagslegu leiguhúsnæði sept. 2017.

TILLÖGUR VELFERÐARRÁÐS AÐ UPPBYGGINGU LEIGUÍBÚÐA
1.

Keyptar verði fimm almennar leiguíbúðir árið 2018 og fimm á árinu 2019 en sex á árinu 2020. Á næsta
ári verði allar íbúðirnar sem keyptar verða 2ja herbergja en eftir það metið hvaða stærðir skuli keyptar.

2.

Áfram verði unnið að sértækum húsnæðisúrræðum (smáhýsum) fyrir einstaklinga sem þurfa slíkt. Gert
er ráð fyrir því að taka í notkun tvö smáhýsi á árinu 2018.

3.

Áfram verði unnið að hönnun og byggingu 6 íbúða þjónustukjarna í Klettaborgum og að hann verði
tekinn í notkun í lok árs 2018.

4.

Hafist verði handa við hönnun annars 6 íbúða þjónustukjarna fyrir fatlað fólk með miklar þjónustuþarfir
á árinu 2018.
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ALDRAÐIR
Samkvæmt upplýsingum sem fyrir liggja er ekki þörf á að fjölga íbúðum fyrir aldraða að svo stöddu. Taka þarf
ákvörðun um hvernig íbúðir í raðhúsunum í Hlíð verða nýttar í framtíðinni, en þær gætu hentað sem félagslegar
leiguíbúðir. Ákvörðun um fjölgun tveggja herbergja íbúða tengist ákvörðun um nýtingu á raðhúsunum í Hlíð.
Möguleiki er að nýta íbúðirnar sem félagslegar leiguíbúðir fyrir eldri borgara eða aðra sem þurfa á félagslegu
húsnæði að halda.
ÞÖRF FYRIR SÉRÚRRÆÐI
Hér er um að ræða hóp sem er með mjög ólíkar þarfir en flestir þurfa þó einhverja þjónustu. Hvað snýr að
húsnæði eru flestir með sérþarfir af einhverju tagi, sumir þurfa íbúðir sérhannaðar fyrir fatlaða, aðrir þurfa íbúðir
með sameiginlegu rými og eins er hluti hópsins sem þrífst ekki í húsnæði með öðrum og þurfa því sérbýli. Á
áætlun ársins 2018 er að koma upp sérúrræði fyrir einstaklinga sem ekki þrýfast í sambýli.

Eins má nefna að samningstími er að renna út fyrir
sjö íbúðir um mitt ár 2017, þrjár íbúðir í september
2018 og sjö íbúðir í lok árs 2020. Huga þarf að
framlengingu leigusamninga eða finna aðra lausn
fyrir íbúana í tíma. Hér er um að ræða 17 íbúðir.
Taka þarf tillit til þess ef íbúðir fást ekki
framleigðar, í spá um framtíðarþörf.
JÖRVABYGGÐ 14
Herbergjasambýlið við Jörvabyggð uppfyllir ekki
kröfur sem gerðar eru til húsnæðismála fólks með fötlun. Einbýlishús var keypt inn á árinu 1995. Húsnæðið
uppfyllir hvorki þær kröfur sem gerðar eru um stærðir, aðgengi né snyrtiaðstöðu. Bygging þjónustukjarna fyrir
íbúa í Jörvabyggð er sett í forgang. Eins er stækkun á sambýlinu við Hafnarstræti sett inn á áætlun. Hægt er að
nýta Jörvabyggð fyrir stærstu fjölskyldurnar sem eru á biðlista.
HAFNARSTRÆTI 16
Herbergjasambýlið við Hafarstræti þjónar fimm einstaklingum í dag. Skoðaðir hafa verið möguleikar að byggja
við húsnæðið og gera breytingar á því sem til staðar er þannig að þar verði sex íbúðir. Stærð núverandi húss er
um 270 m² og viðbygging um 220 m².
KLETTABORG 43
Á vormánuðum 2016 var skipað verkefnislið til að koma með tillögur og finna staðsetningu þjónustukjarna fyrir
fatlað fólk. Hús skyldu vera svipað að gerð og byggt hafði verið í Borgargili á Akureyri. Fasteignir
Akureyrarbæjar núna Umhverfis og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar sáu um að finna lóðir í samvinnu við
skipulagssvið Akureyrarbæjar sem kæmu til greina fyrir byggingu hússins. Á vormánuðum 2017 var fundin lóð
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sem unnið var enn frekar með. Lóðin var valin í samráði við verkefnisliðið sem að verkinu kom. Samkvæmt
bókun dagsettri 19 apríl 2017 samþykkti Búsetusvið Akureyrarbæjar að lóð við Klettaborgir myndi vera
hentugust undir starfsemi þjónustukjarna. Kröfur voru um að hús yrði á einni hæð, samnýtingaráhrif væru kostur.
Eftir ákvörðun fundar Búsetusvið Akureyrarbæjar var ákveðið að unnið yrði áfram með lóð að Klettaborgum.
Staðsettninginn þótti hentug af nokkrum ástæðum, má þar nefna fjarlægð í Glerártorg, góðar gönguleiðir í
kringum húsið, aflíðandi halli á landi í kringum húsið. Einnig þótti staðsetningin falla inn í hugsun um þéttingu
byggðar. Sækja þurfti um breytingu á deiliskipulagi þar sem lóðin var ekki skipulögð sem byggingalóð. Hús er
sex íbúða íbúðakjarni með sameiginlegu rými. Hönnun íbúðanna er í fullum gangi og samhliða er unnið að
breytingu á skipulagi. Reiknað er með að bjóða framkvæmdina út á vordögum 2018 og afhending íbúðanna verði
1. september 2019.
TÓNATRÖÐ 6
Tónatröð 6 á Akureyri er 155 m2 einbýlishús á einni hæð sem Guðjón
Samúelsson húsameistari ríkisins teiknaði á sínum tíma. Tónatröð hýsti
starfsemi fyrir fólk sem átti við geðræn vandamál að stríða hér á árum áður.
Húsið var byggt líklega á árunum 1944 eða 1945.
Hús þetta kemur til greina að nýta sem leiguíbúðir. Breyta þarf húsinu frá því
sem það er í dag. Mætti með góðu móti útbúa tvær íbúðir í því með því að
skipta því upp með millivegg. Húsinu hagar þannig til að það er speglað, það
eru nú þegar tvær útihurðir, tvö baðherbergi og lítið mál að koma fyrir góðri eldhúsaðstöðu og svefnherbergi fyrir
notendur. Húsið lítur vel út og er mjög heilt að sjá. Gerð hefur verið kostnaðaráætlun fyrir framkvæmdina og upp
á kr. 29 milljónir. Reiknað er með óvissu upp á 20% inn í áætlun. Kostnaður á íbúð er um kr. 15 milljónir.
KEILUSÍÐA 1-3-5
Breyta má vannýttum rýmum í kjallara Keilusíðu 1 til 5 í tvær, tveggja herbergja íbúðir. Rými þessi hafa verið
ítrekað hreinsuð af rusli eftir íbúa með þeim kostnaði sem af því hlýst. Geymslur fyrir hjól og annað sem íbúar
þurfi að geyma verði flutt í snyrtileg geymslurými sem verða sett fyrir utan blokkina.
SMÁHÝSI
Undanfarin ár hefur verið viðvarandi þörf fyrir sérstakt húsnæði fyrir einstaklinga sem ekki geta búið í fjölbýli.
Fram að þessu hafa flestir þessara einstaklinga búið í fjölbýli en reynslan sýnir að það úrræði reynist illa fyrir þá
og aðra. Helstu ókostirnir eru: Ónæði, veruleg neysla áfengis og ólöglegra efna sem hefur í för með sér hættu
gagnvart öðrum íbúum bæði börnum og fullorðnum. Einnig er sýnt að venjulegar íbúðir eru illa til þess fallnar að
hýsa þessa einstaklinga og verulegt tjón hefur orðið á íbúðum þar sem þeir búa.
Þörfin nú er á fjórum stökum sérútbúnum smáhýsum og brýnt er að byggja tvö þeirra nú þegar og svo önnur tvö
á næstu 2 -3 árum. Finna þarf smáhýsum pláss þar sem íbúar þeirra valdi nágrönnum sínum ekki ónæði, þurfa
þessi úrræði þó að vera í hæfilegri fjarlægð við almeningssamgöngur
Stærð smáhýsanna er áætluð um eða undir 55 m2 og þar er gert ráð fyrir Svefnherbergi, stofu, eldhúskrók,
snyrtingu og geymslu.
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Eins er í umræðunni að kaupa þriggja herbergja hús. Húsið sem um nú um ræðir er frá Byko, grunnflötur 58,9 m2
húsið stendur uppsett við Gránufélagsgötu 45. Húsið verður búið öllum þeim þægindum sem þykja nauðsynleg í
hefðbundnum íbúðum. Húsið þarf að uppfylla byggingarreglur og algilda hönnun.

Stærð er um 60 m2 og er inna skipulag eftirfarandi:
-

Tvö svefnherbergi

-

Stofa og eldhús sameiginlegt

-

Lítil forstofa

-

Salerni/þvottahús er sameiginlegt

Aðlaga þarf húsið að ákvæðum í byggingarreglugerð fyrir íbúðir. Húsið er klárt að utan, veggir málaðir að hluta,
loft fullkláruð, innihurðir munu fylgja með til uppsetningar. Gólfefni, innréttingar, tæki, lokaumferð í málun, lós
og fleira vantar í húsið. Breyta þarf teikningum af húsinu og leggja inn til samþykktar hjá byggingar og
heilbrigðisyfirvöldum.
Skipulagssvið vinnur að því að finna lóð fyrir húsið.
SKÓGARLUNDUR 1
Í desember 2016 barst bréf frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga þar sem nefndin býður eignina Skógarlund 1 til sölu.
Tillaga að kaupverði til Akureyrarbæjar er kr. 98 milljónir eða um kr. 160.656 á fermetra í húsnæðinu.
Húsið er byggt á árinu 1996. Stærð eignarinnar er 610,0 m² og rúmmál er 2484,0m³. Lóð hússins er 2.545 m².
Húsnæðið er sérhannað fyrir starfsemi Hæfingarmiðstöðvarinnar.
Helstu kostir við húsnæði eru:
•

Loftlyfta og brautir fyrir fjölfatlað fólk eru í húsnæðinu.

•

Breiðir gangar og allar dyr eru breiðar.

•

Öll þjónustan fer fram á einni hæð.

•

Auðvelt aðgengi að húsinu.

•

Auðvelt að komast út í garð fyrir hjólastóla og fólk með gangerfiðleika.

•

Góður garður sem mikið er nýttur á sumrin.

•

Mörg herbergi þar sem hægt er að skipta notendahópnum upp í marga minni hópa. Þar getur einnig
skapast svigrúm til að taka fólk sem er með truflandi hegðun út úr hóp.

•

Húsið er bjart.

•

Umhverfis húsið er rúmgóð lóð.

Húsnæðið er byggt sérstaklega fyrir starfsemina og hentar vel fyrir Hæfingarstöðina. Eins er fjárhagslega
hagkvæmara fyrir Akureyrarbæ að eiga húsnæðið frekar en leigja, til lengri tíma litið, eins og sést m.a. í
samanburði á húsaleigu. Leiguverð myndi lækka um tæpar tvær milljónir og eins er kaupverðið sem
Jöfnunarsjóður býður Akureyrarbæ hagstætt miða við markaðsverð á Akureyri í dag. Ekki er gert ráð fyrir
kaupum á þessu húsnæði inn á framkvæmdaryfirliti Akureyrarbæjar 2017.
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KAUP TIL NIÐURRIFS
Á árinu 2017 voru keyptar tvær íbúðir vegna skipulags önnur í Höfðahlíð 2 og hin í Gránufélgsgötu 22. Unnið er
að breytingum á skipulagi á Skipulagssviði. Reiknað er með að húsin verði fjarlægð af lóðunum seinni hluta
ársins 2018 eða byrjun árs 2019.

VIÐHALD FA

ALMENNT

Hin almenna regla um verklegar framkvæmdir, sem snúa að viðhaldi og endurbótum, er að viðhaft er útboð eða
verðkönnun eftir umfangi hverju sinni. Hlutverk byggingarstjóra Umhverfis- og mannvirkjasviðs er að sinna
bráðaviðhaldi, smálagfæringum, samskiptum við leigutaka, skipulagningu viðhalds, úttektum á fasteignum, vinnu
að viðhaldsáætlunum og eftirliti með framkvæmdum. Byggingastjórar starfa undir stjórn forstöðumanns
viðhaldsdeildar.

Skilgreiningar á viðhaldi:
•

Reglubundið viðhald, fastur kostnaður telst viðhald sem vinna þarf á hverju ári, svo sem eftirlit með
kerfum, lyftu, tækjum og búnaði og viðhaldsmálun svo eitthvað sé nefnt. Undir þennan lið falla sláttur,
beðahreinsun, klippingar og önnur hirðing á lóð, viðhald og eftirlit með leiktækjum svo eitthvað sé
nefnt.

•

Ófyrirséð viðhald eru þeir viðhaldsþættir sem erfitt er að sjá fyrir og ekki er hægt að taka með inn í
kostnaðaráætlanir. Ætla má að kostnaður við ófyrirséð viðhald hækki ört með aldri húsanna, en sé að
meðaltali um 20-30%.

•

Kostnaður vegna leiguskipta.

•

Fyrirséð viðhald telst viðhald sem unnið er samkvæmt viðhaldsáætlun og þarf að framkvæma með
tiltölulega jöfnu millibili. Slíkar aðgerðir má tímasetja og skipuleggja hvernig verður unnið að með
löngum fyrirvara og áætla kostnað fyrirfram. Mikilvægt er að skipulega sé unnið að fyrirséðu viðhaldi
til þess að tryggja endingu, útlit og ástand fasteignanna sé ætíð til sóma og umgengni notandans verði
sem best verður á kosið. Ætla má að stærstur hluti alls viðhalds falli undir þennan flokk eða a.m.k. 6080%.

•

Endurbætur húsnæðis geta verið vegna nýrrar eða breyttrar starfsemi í þegar nýttu húsnæði.
Breytingar vegna nýrrar tækni varðandi rekstur í húsnæðinu eða stærra inngrip í t.d. lagnakerfi eða
burðarvirki húsa sem komin eru til ára sinna.
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Helstu viðhaldsverkefni

Viðhaldsáætlun ársins 2018 hefur verið lögð fram hjá Umhverfis- og mannvirkjaráði. Heildarfjárhæð til viðhalds
á árinu 2018 hefur verið áætlað kr. 382 milljónir sem er 0,4% hækkun frá árinu 2016. Rauntölur í viðhaldi 2016
voru kr. 381 milljón. Helstu verkefni sem áætlað er að taka fyrir á næsta árinu eru tekin saman í viðhaldsáætlun
2018. Til samanburðar hefur húsaleiga hækkað um 6% frá árinu 2016.

Viðhald
Raun 2014

Raun 2015

Raun 2016

Áætlun 2017

Staða ágúst 2017

Áætlun 2018

2018Á/2016

Leikskólar:

40.180.060

31.064.213

45.087.680

45.000.000

41.340.665

50.000.000

Skólahúsnæði:

62.606.916

57.674.173

133.297.454

107.000.000

55.765.409

95.000.000

71,3%

Menningarhúsnæði:

24.527.270

22.303.680

26.367.999

48.000.000

45.260.378

42.000.000

159,3%

Íþróttamannvirki:

67.654.831

101.930.959

93.061.298

88.000.000

45.921.695

100.000.000

107,5%

Þjónustuhúsnæði aldraðra

29.397.158

40.881.515

52.542.160

55.000.000

29.986.237

50.000.000

95,2%

5.270.142

10.079.478

3.597.105

1.500.000

2.393.528

5.000.000

139,0%
125,7%

Fatlaðir

110,9%

FSA og heilsugælueignmarhlutur
Ýmsar þjónustubyggingar
Annað
Samtals

10.115.195

6.859.454

15.910.033

14.000.000

11.845.203

20.000.000

9.291.217

11.191.245

10.758.904

18.000.000

5.489.578

20.000.000

185,9%

249.042.789

281.984.718

380.622.634

376.500.000

238.002.693

382.000.000

100,4%

Tafla 8 : Viðhald fasteigna 2014-2018.

Helstu viðhaldsverkefni FA 2018:
LEIKSKÓLAR:
•

Pálmholt Flúðir endurnýja gler og listar á suður hlið hússins,

•

Holtakot, málun á gluggum og hurðum,

•

Hulduheimar Sel, setja nýja keyrslu hurð og gönguhlið að lóð / endurnýjun á gólfdúkum

•

Hulduheimar Kot, Mála glugga og hurðir að utan

•

Naustatjörn, bæta við vask og laga lóð undir vegasalti

•

Kiðagil, mála húsið að utan laga malbik að inn keyrslu

•

Flúðir , laga og endurnýja leiktæki

•

Hólmasól, endurnýjun á ljósum og lagfæringar á lóð skólans

•

Smábær , Endurnýjun á ljósum glerskipti í húsinu og lagfæringar á leiktækjum.

SKÓLAR:
•

Brekkuskóli Laga þak kanta / setja gólfhita í anddyri að norðan

•

Giljaskóla, laga lóð við skólann og gólf í gryfju skólans

•

Lundarskóli, byrja á að endurnýja rafmagnstöflur, endurnýjun á gluggum í B-álmu

•

Glerárskóli, endurnýjun á rafmagnstöflum og loftræstingu í tveimur álmum

•

Oddeyrarskóli, endurnýjun á einu þaki og gluggum. Beiðni kom frá Fræðsluráði að endurskipuleggja lóð
við skóla og er það fært til ársins 2019

•

Hlíðarskóli, farið verður í að hanna og nýta austur enda hússins

•

Síðuskóli, farið verður í að laga snjóbræðslu kerfi
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•

Múli Grímsey , laga aðkomu fatlaðra að húsi

•

Grunnskóli Hrísey, gler og gluggalista skipti, endurnýjun á ljósum

LISTIR OG MENNING:
•

Davíðshús endurnýjun á hitakerfi og gólfefni í neðri hæð húsins

•

Friðbjarnarhús málun á þaki ,

•

Hákarlasafnið Hrísey málun að utan,

•

Sigurhæðir endurnýjun á utanhús klæðningu að austur og suðurhlið.

•

Amtsbókasafnið og Héraðsskjalasafnið, gamla ofna kerfið, aðgreining frá loftræsikerfi brunaloka á milli
hæða/ lýsing í kjallara

•

Gestavinnustofa Deiglunni, endurnýja þarf glugga og útihurð.

•

Hof Menningarhús, viðgerð á terrazo gólfum, yfirferð á sprungum í terrazo gólfum slípun og lökkun á
parketi aðalstiga. Athuga þarf sérstaka fjárveitingu ef setja á rakainngjöf í loftræsikerfi.

•

Nonnahús Húsfriðunarnefnd Endurbætur á gangstíg að húsi sótt verður um styrk til Húsfriðunarsjóð í
þetta verkefni

•

Samkomuhúsið Hafnarstræti 57, málun á gluggum að utan.

ÍÞRÓTTAMANNVIRKI:
•

KA endurnýjun á búningsklefum og fleira,

•

Sundlaug Hrísey setja upp stýrisbúnað fyrir hússtjórnarkerfi og laga sundlaugar kanta,

•

Þórsstúka, málun að utan,

•

Sundlaug Akureyri gler og hurðir á glerbyggingu, múrviðgerðir og málun að utan. Skipta um
sundlaugardúk í laug nr 2

•

Glerárskóli íþróttahús Endurnýjun á sal farið verður í að hljóðhanna setja nýtt gólf og lýsing endurbætt

•

Hlíðarfjall Olíubera kaffi hús / stýringu á rafmagn vegna hitastýringar á hóteli

•

Íþróttahús Laugargötu Endurnýja tröppur og handrið austan við hús (athuga með snjóbræðslu í tröppur).

ÖLDRUN:
•

Hlíð skynjara í brunakerfi austurhlíðar

•

Endurnýjun eldhúsinnréttingum í Suðurhlíð.

•

Endurbætur á þaki Víðihlíð norðan. Endurnýja hurð að eldhúsi frá gangi,

•

Hlíð raðhús, gluggar og svalarhurðir, málun utanhúss,

•

Víðilundur dren í kringum húsið.

ÞJÓNUSTUHÚS:
•

Ráðhús
Endurnýjun salerna og frárennslislagna á 3 og 4 hæð
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Endurnýjun opnanlegra faga og áframhaldandi gluggaviðgerðir á 3. og 4. hæð. Málun og múrviðgerðir
utanhúss. Viðgerðir á bílastæði ráðhúss, endurlögn malbiks og breytingar á eyjum og kantstein með FD.
Opna inn á drenlögn undir húsi svo hægt sé að hreinsa hana. Gera þarf endurbætur á þjónustuanddyri ,
skoða möguleika á að stækka vinnusvæði á kostnað alrýmis, komið er að endurnýjun gólfefna o.fl
Athuga þarf með fjárveitingu til að ljúka vinnu við loftræstingu 3-4 hæð eins og á hæðunum fyrir neðan.
Þakviðgerðir meðfram skorsteini vegna þakleka (brjóta skorstein niður) og einangra þak til að lækka
hitunarkostnað.
•

Slökkvistöðin Akureyri
Skipta um gler og mála glugga að utan yfirfara sprinkler kerfi

AÐRAR EIGNIR
•

Eyrarvöllur
Málun innanhúss. Mála hús að utan og þak. Athuga snjógildrur og þakrennur.

•

Kjarnaskógur snyrtingar
Endurbætur á palli
Endurbætur á húsi þaki og veggja klæðningu

•

Hafnarstræti 97
Fastur kostnaður

•

Skjaldarvík dvalarheimili
Skipta um þak á suður álmu.

•

Hamrar
Setja flóttaleið af efri hæð hlöðu endurbætur á Kerlingu og skoða hvað verður að gera til að
sinna því þjónustustigi sem fylgir því að hafa opið allan veturinn

LEIGUÍBÚÐIR
Akureyrarbær rekur í dag um 330 félagslegar leiguíbúðir. Íbúðirnar skiptast í íbúðir í eigu Akureyrarbæjar sem
eru 300 og 30 íbúðir sem eru leigðar af þriðja aðila og endurleigðar til umsækjenda um félagslegt húsnæði.
Uppbygging félagslegra íbúða var nokkuð stöðug milli 1989 og 2000. Lítið hefur þó bæst við af almennum
félagslegum íbúðum eftir aldamótin 2000, mesta fjölgunin er í úrræðum fyrir fatlaða.
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Árið 2005 var fjárfest í 15 íbúðum en íbúðirnar eru ætlaðar sem sértækt úrræði fyrir fatlað fólk. Hér er um að
ræða átta íbúðir í Gránufélagsgötu og sex í Vallartúni. Á árinu 2011, við yfirfærslu á málefnum fatlaðara frá ríki

Tafla 9 : Kaupár núverandi eignasafns.

til sveitarfélaga, keypti Akureyrarbær eignir í sambýlum við Geislatún, Snægil og Dvergagil af ríkissjóði. Sama
ár var sambýlið í Þrastarlundi 3 keypt af ríkissjóði. Byggðar voru þrjár íbúðir fyrir fatlaða í Þrastarlund 5 á árinu
2012 og eldra húsinu breytt í íbúðir. Í dag eru því sjö íbúðir í Þrastarlundir 3-5. Á árinu 2015 voru teknar í
notkun sex íbúðir fyrir fatlaða í Borgargili 1. Auk þess er Akureyrarbær með tvö sambýli í rekstri í Snægil 1, og
Hafnarstræti 16. Akureyrarbær leigir 26 íbúðir frá þriðja aðila sem allar eru nýttar fyrir fatlaða. Samtals eru því
íbúðir sem ætlaðar eru sem sérúrræði fyrir fatlaða 70 íbúðir/einingar í sambýlum.

Við sameiningu Akureyrarkaupstaðar og Hríseyjarhrepps árið 2005 bættust við 9 félagslegar leiguíbúðir í Hrísey.
Í Grímsey (sameining við Akureyri 2009) eru 3 félagslegar leiguíbúðir. Samtals eru reknar 13 íbúðir í eyjunum.
Íbúðum FLA hefur fjölgað að meðaltali um ríflega 6 íbúðir á ári frá árinu 1976. Mesta aukningin í fjölda
félagslegra leiguíbúða var á árunum 1989-2000 eins og sést í Töflu 9. Akureyrarbær hefur oftast byggt/keypt
leiguíbúðir í þeim hverfum sem hafa verið í uppbyggingu hverju sinni. Lítið hefur þó verið keypt í Naustahverfi.
Fjölgun í kerfinu var hvað mest á þeim tíma sem Síðuhverfið var í uppbyggingu og er því hærra hlutfall
félagslegra leiguíbúða þar en í öðrum hverfum. Einnig er áberandi að hlutfallið er mjög lágt á Suðurbrekkunni og
eru engar almennar félagslegar leiguíbúðir í Naustahverfi. Eitt íbúðasambýli í Naustahverfi við Geislatún og eins
sex íbúðir sem byggðar voru fyrir geðfatlaða í Vallartúni, tvö einbýlis hús fyrir fatlaða Baugatún og Fossatún. Og
leigðar íbúðir af þriðja aðila í Klettatúni og Hamratúni.
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Um mitt ár 2016 er brúttó stærð félagslegra íbúða í eigu Akureyrarbæjar um 27 þúsund m² og nettó stærð um 22
þúsund m². Brunabótamat eignanna er um kr 7.5 milljarðar eða um kr. 271 þúsund kr/ brúttó m². Nettó stærð er
22.397

og

fermetra

kr.

verð

á

327

hvern
þúsund.

Fasteignamat 2016 er um kr. 5
milljarðar

sama

byggingarkostnaður
kaupverð

og
og/eða
eignanna

framreiknað. Langtímaskuldir
leiguíbúða við lánastofnanir
eru kr. 2,2 milljarðar.

Tafla 10: Fjöldi og hlutfallsleg skipting leiguíbúða eftir herbergjafjölda.

Akureyrarbær er með tvö sambýli eða um fimmtán eins herbergja íbúðaeiningar sem eru um 5% af íbúðum.
Rúmur helmingur eða 52% eða 172 íbúðir sem FLA hefur til útleigu eru tveggja herbergja íbúðir, 25% þriggja
herbergja, 15% eru fjögurra herbergja og 3% íbúðanna eru 5 herbergja eða stærri.

Tafla 11: Fjöldi og hlutfallsleg skipting leiguíbúða eftir fyrir hvaða þarfir þær eru ætlaðar.

Ef skoða er fyrir hvaða þarfir leiguíbúðirnar eru ætlaðar kemur fram að 61% eða 201 íbúð eru ætlaðar sem
almennar félagslegar íbúðir. Sem sérúrræði fyrir fatlaða eru 70 íbúðir eða 21% af heildinni. Önnur sérúrræði eru
um 20 íbúðir eða 6% eignanna. Ef horft er til aldraðra 8% íbúða er sérstaklega ætluð þeim aldurshópi. Í Hrísey og
Grímsey eru 13 leiguíbúðir eða 4% af félagslegum íbúðum á Akureyri. Það skal tekið fram að almennar íbúðir
eru einnig nýttar fyrir fatlaða, aldraða og eins aðra hópa sem þurfa sérstaka lausn vegna stöðu sinnar. Eins má
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nefna að Akureyrarbær er með um 180 íbúðaeiningar sérstaklega ætlaðar öldruðum sem dvelja á
hjúkrunarheimilum þó það teljist ekki til félagslegra leiguíbúða.
Mesta auking í rekstri leiguíbúða frá aldamótum er til komin vegna yfirfærslu verkefna á málefnum fatlaðra frá
ríki til sveitarfélaga. Sá málaflokkur er fjárfrekur þegar kemur að rekstri húsnæðis bæði þegar horft er til
stofnkostnaðar og að sama skapi það sem snýr að viðhaldi og endurbótum eigna.
Meðalaldur íbúðanna er um 30 ár í dag. Vinna þarf markvisst að endurbótum elstu íbúðanna svo sem í
Hríseyjargötu 21, Skarðshlíð 8-10-12, Smárahlíð 1-3, Smárahlíð 12, Keilusíðu 1-3-5 og Tjarnarlundi. Um er að
ræða nær 100 íbúðir í þessum húsum sem eru um og yfir 40 ára. Mikilvægt er að ráðist verði í endurbætur og sett
verði niður áætlun þar um. Ef reiknað er með að viðhaldskostnaður sé 2% af brunabótamati (sem er um kr. 7,5
milljarðar), eins og oft er reiknað með, þá er kostnaðurinn við viðhald á ári hverju um kr. 150 milljónir. Eins og
fram er komið er meðalaldur leiguíbúða Akureyrarbæjar hár. Reikna má með að endurnýja þurfi 8 til 10 íbúðir á
ári. Auk þessa eru þjónustubúðir og sambýli undir leiguíbúðakerfinu sem eru einnig fjárfrek í viðhaldi.
Leiguíbúðir samantekt

2014

2015

2016

2017ST

2017 Á

2018Á

2018Á/2016

-291,1

-380,3

-404,1

-274,2

-401,0

-432,3

107,0%

16,7

14,6

20,5

10,5

9,3

8,6

41,9%

2,8

3,7

2,7

1,8

3,3

3,0

110,4%

Þjónustukaup

39,0

92,5

89,9

64,3

90,3

80,5

89,5%

Viðhald

73,2

91,0

104,8

46,1

85,0

100,0

95,4%

Fasteignagjöld

34,4

38,6

43,5

40,8

45,2

48,9

112,5%

Afskriftir

51,7

59,1

68,9

41,8

61,9

68,9

100,0%

-73,26

-80,8

-73,7

-68,7

-106,1

-122,5

166,2%

55,5

76,4

96,2

50,3

109,2

108,3

112,6%

-17,8

-4,4

22,5

-18,5

3,1

-14,2

Tekjur
Laun og launatengd gjöld
Vörukaup

Heildarkostnaður
Fjármagnsgjöld
Niðurstaða rekstrar

Tafla 12: Rekstur leiguíbúða( milljónum kr) og eins sem hlutfallsleg breyting milli ára 2016 til 2018.

Einn starfsmaður hefur verið í viðhaldi leiguíbúða frá árinu 2001 og verður áfram. Áætlað viðhaldsfé ársins 2018
er kr. 100 milljónir og framkvæmdasjóðir kr. 18 milljónir. Heildarfjárhæð til viðhalds er kr. 118 milljónir sem er
um 16% af brunabótamati fyrir árið 2018. Á árinu 2016 var viðhaldskostnaður um kr. 105 milljónir og hússjóðir
um kr. 17 milljónir, samtals um kr. 122 milljónir. Milli 40 og 60 íbúðir eða um 15% íbúða þurfa yfirferð ár hvert,
vegna leiguskipta.
Helstu verkefni ársins 2017 eru áætluð í Keilusíðu 1-3-5 þar sem komin er þörf á múrviðgerðir og utanhúsmálun.
Hríseyjargata er sömuleiðis komin á tíma hvað varðar múrviðgerðir og málun. Í Vallartúni þarf að fara í málun
utanhúss og lagfæringar á uppgöngu og þaki yfirbyggingar . Að auki er áætlað að fara í viðhald og endurbætur á
5-8 íbúðum. Akureyrarbær greiðir um kr. 18 milljónir í framkvæmdasjóð húsfélaga, til að standa straum að
sameiginlegum kostnaði við viðhald utanhúss og til að endurbæta sameignir fjölbýlishúsanna.

Stefna FA er að fara í heimsóknir í leiguíbúðir og skrá niður viðhaldsþörf annað til þriðja hvert ár og til að
fylgjast vel með ástandi eignanna.
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GÖTUR OG STÍGAR
VIÐHALD 2018
Árið 2017 tóku í gildi breytingar í viðhaldi gatna vegna stjórnsýslubreytinga sem tóku gildi febrúar 2017. Við
þær breytingar færðist viðhald gatna, göngustíga og fleira yfir í viðhaldsdeild Umhverfis- og mannvirkjasvið
Akureyrabæjar. Á næstu árum verður unnið að því að meta viðhaldsþörf gatna og stíga á Akureyri og lista betur
upp viðhaldsþörf

Lyklar

Raun 2015 Áætlun 2016

****

Umferðar- og samgöngumál

***

Áætluð
Lokastaðan
2017
Raun 2016 Áætlun 2017

Áætlun 2018

717.863.847

735.411.000

729.894.573

771.273.000

801.026.626

906.480.000

Stjórn og verkfrl. undirbún.

82.937.765

92.038.000

90.422.600

99.000.000

90.422.600

100.000.000

***

Vatnsveita

-1.284.486

***

Viðhald og rekstur gatnakerfis

***

Gangbr hjólr.stígar reiðvegir

***

Umferðarmál

***

88.554

237.777.271

274.333.000

267.603.107

307.130.000

319.759.661

364.650.000

2.541.464

4.420.000

5.280.035

5.000.000

12.100.000

16.000.000

89.479.169

82.355.000

73.615.517

83.000.000

101.184.115

116.500.000

Snjómokstur og hálkuvarnir

142.642.949

105.140.000

110.039.065

104.420.000

84.200.000

109.200.000

***

Samgöngumál

163.769.715

177.025.000

182.845.696

172.623.000

193.360.250

200.130.000

***

Ýmsir styrkir og framlög

100.000

100.000

Tafla 13 : Málflokkur 110 Umferðar- og samgöngumál 2015-2018.

VIÐHALD MALBIKAÐRA GATNA
Undir viðhald malbikaðara gatna eru 132 kílómetrar af götum á Akureyri og er uppsafnað viðhald orðið mikið.
Inn í þessum flokki eru fræsing á malbiki, yfirbræðslur á malbiki, kantsteinar ( úrtök ), smáviðgerðir
(holufyllingar og bætur ), vetrarholur og seld þjónusta

YFIRBRÆÐSLUR 2018
Ekki er búið að útfæra öll atriði fyrir útlagningu á malbiki og má þar nefna aðlögun að hraðahindrunum og 30 km
hliðum en í kostnaðaráætlun. Kostnaður við nærumhverfi gatna er hluti af framkvæmdum við yfirbræðslur. Farið
verður í eftirtaldar götur á árinu 2018 Álfabyggð, Einholt, Grenivellir, Hlíðarbraut austan Baldursness að
Krossanesbraut, Hlíðarlundur, Hjallalundur, Kjarnagata tvöföldun á malbiki, Mýrarvegur milli Miðhúsabrautar
og Mímisbrautar, Skarðshlíð frá Höfðahlíð að Sunnuhlíð, Þórunnarstræti og Baldursnes milli Hlíðabrautar og
Njarðarness.

Tekin var saman forgangslisti við yfirbræðslur gatna sem sýnir þær götur sem þarf að vinna á næstu árum og
búið að magntaka. Þessi listi ekki tæmandi heldur aðeins til þau verkefni sem eru framundan.

29

Tafla 14 : Viðhald við yfirbræðslur gatna fyrir árin 2014-2018

VIÐHALD BRAUTA OG STÍGA /1104200
Undir viðhald brauta og stíga eru allir stígar og reiðleiðir. Bæði eru malbikaðir og ómalbikaðir stígar og brautir í
þessum flokk. Síðustu 10 ár hefur mikið bæst við af stígum og reiðleiðum. Það þarf að rykbinda yfirborð hefla og
bera í malarstíga, svo eru úrtök fyrir bílastæði við íbúðarhús, bæði ný og vegna breytinga og þéttingar byggðar og
þá þarf að viðhalda göngubrúm.
YFIRLIT BRAUTA OG STÍGA Á AKUREYRI
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VERKEFNI 2018
Nýtt malbik á Hamarkotstún, gangstéttar vegna rótarskemmda í mýrunum. Glerárgata við Skipagötu og norðan
við Ráðhús.
Merkingar vegna göngu- og hjólaskipulags sem er verið að vinna samhliða Aðalskipulagi og samþykkt verður á
næsta ári.

ÝMIS UMFERÐARMÁL
Undir ýmis umferðarmál er heitt vatn og viðhald snjóbræðslu í göngugötu, netáskrift, IGSS hússtjórnarkerfi
frostlögur og ofl., dælur í götum, fossum og gosbrunnum í bænum, rafmagn fyrir snjóbræðslu í kirkjutröppur,
umferðarkeilur, umferðarmálning, umferðarskilti, umferðarpollar, ræktunarvörur, sjóvarnargarðar, undirgöng,
stoðveggir, hljóðvarnir, brýr og tímabundnar hraðahindranir og málun á götum Akureyrarbæjar.

VERKEFNI 2018
Uppsetning á IGSS húsastjórnunarkerfi fyrir rafmagns notkun á kirkjutröppur og endurbætur á IGSS fyrir
snjóbræðslu kerfi í miðbæ Akureyrar.
Kaup á Primark gatna málningu
Fastur kostnaður er vegna hraðahindrana vegna bíladaga og annarra hátíða, málun gatna, rekstur kirkjutrappa
snjóbræðslukerfi í miðbæ Akureyrar. Stærsti hluti reksturs í ýmis umferðarmál er fastur kostnaður

UMFERÐARÖRYGGISMÁL
Stefna í umferðaröryggismálum er unnin hjá Skipulagssviði sem fer með umferðaröryggismál hjá Akureyrarbæ.
Endurbætur á lýsingu á aðalgönguleiðum við skólum Zikk zakk hlið endurnýjun og ný hlið endurgerð einnig er
unnið að eldri öryggismálum svo sem hraðahindrunum ofl.
VIÐHALD MALARGATNA
Inni í viðhaldi malargatna eru t.d. vegir í Hrísey, Breiðholti, Lögmannshlíð, Lækjargata, Krókeyri, Galtarlækur,
Litli Garður, Moldarlosunarvegur, Kjarnaskógur og Hagahverfi.
Allt eru þetta vegir sem þarf að rykbinda, hefla yfirborð og bæta yfirborðsefni í, yfirfara ræsi, umferðarstikur o.fl.
GATNALÝSING OG VIÐHALD GÖTULJÓSA
Rafmagn og dreifing fyrir götulýsingu ( Norðurorka dreifir að spennistöð og við rest)
Unnið er að endurnýjun gatnalýsingar á Akureyri, endurnýjun vegna kvikasilfursljósa og annarra tegunda og mun
þessum ljósum vera skipt út fyrir LED ljós sem eru mun ódýrari í rekstri og viðhaldi.
Norðurorka er með samning um að gera tíu ára skoðanir fyrir okkur og er það eitthvað sem við viljum skoða.
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Unnið er að því að fara yfir Plan lýsing til 3 aðila þar sem að ókeypis rafmagn og dreifing er til staðar og erum
við í viðræðum við Norðurorku um breytingar á þessu, þ.e. að fara að rukka 3 aðila um rafmagn Norðurorku og
klára þær.
Hrísey og Grímsey eru eingöngu með kvikasilfursljós og eru rekin af Rarik. RARIK hefur boðið sveitarfélögum
að taka yfir þessi kerfi sem vert er að skoða sér í lagi Grímsey þar sem að rafmagn er framleitt með díselrafstöð
og hægt væri að fá fram hagræðinu með að skipta í LED lýsingu.

NÝFRAMKVÆMDIR GATNA OG STÍGA
ENDURBYGGING GATNA
AUSTURVEGUR HRÍSEY
Endurgera þarf Austurveg ásamt því að leggja bundið slitlag á
veginn og nokkrar aðrar götur í Hrísey. Um er að ræða auk
Akusturvegar göturnar, Hjallavegur frá Lambhagavegi austur fyrir
áhaldahús, Norðurvegur frá hellulögn að Hjallavegi, vegur að
Eyjabyggð 2-7 og Búðartangi. Skv. minnisblaði EFLU frá 2016 sem
kynnt var í framkvæmdaráði eru nokkrar tillögur nefndar um
útfærslur vegsniðs og slitlagsgerð, en eftir er að ákveða hvaða leið
verður valin. Einnig hafa verið skoðaðir möguleikar á efnisútvegun,
dæla upp efni af sjávarbotni og flytja á lager eða nota núverandi
námu og vinna efni á staðnum, einnig væri þá hægt að vinna nokkra efnisflokka til að eiga á lager svo ekki þurfi
að flytja efni í körum frá Dalvík, t.d. ofaníburð í útivistarstíga. Samhliða þessum framkvæmdum þarf að skoða og
bæta úr gatnalýsingu í eyjunni en lýsinginn er í eigu Rarik og greiðir Akureyrarbær þjónustugjald vegna þessa, en
skoða þarf betur það fyrirkomulag.
HVANNAVELLIR NORÐURHLUTI
Árið 2014 var sett af stað vinna við gerð
deiliskipulags af svokölluðum Hvannavallarreit,
verslun Krónunnar á að koma í nýja byggingu á
horni Tryggvabrautar og Hvannavalla samkvæmt
þeirri tillögu. Til að koma umferðarmál í betra horf
og gatnakerfið þoli aukið álag með tilkomu verslunarinnar þarf að forma betur gatnamótin og tillagan gerir ráð
fyrir að hringtorgi og nýrri formun Hvannavalla og Tryggvabrautar.
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LÆKJARGATA
Setja þarf að stað hönnun á endurgerð götunnar, um er að
ræða 400 m langa gamla malargötu sem þarf að byggja upp
og malbika, einnig þarf að leggja stíg á opnu svæði
meðfram götunni sem og klára umferðarmál á þeim hluta sem var endurgerður árið 2002 sem snýr að
hraðahindrun og yfirkeyranlegri gangstétt til að auka öryggi við götuna. Einnig á samkvæmt skipulaginu að opna
„lækinn“ regnvatnsrásina alveg frá Höfðagötu og að svæði sunnan Lækjargötu nr. 22. Norðurokra á og rekur
regnvatnskerfin í dag og þarf að vinna hönnun og framkvæmdir í samráði við rekstraraðilann. Skipulagið gerir þó
ekki ráð fyrir sérstakri hönnun á gilinu sjálfu að örðu leyti en það að gróður gilsins verði hreinsaður og að íbúar
geti nýtt sér svæði til almennrar útivistar.
TRYGGVABRAUT HRINGTORG
Samhliða uppbyggingu á svokölluðum Hvannavallareit,
þar sem stendur til að reisa verslun Krónunnar og fleiri
byggingar við Glerárgötunna. Það þarf að útbúa
hringtorg á gatnamótum Tryggvabrautar og
Hvannavalla, deiliskipulagsvinna hefur staðið yfir síðan
2014 með hléum og í nýjustu tillögunni gert er ráð fyrir
hringtorgi til að leysa umferðarmálin á svæðinu. Vegagerðin á götuna Tryggvabraut og ætti því að taka þátt í 50%
af kostnaðinum við verkið.
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UMFERÐARLJÓS VIÐ MÝRARVEG OG GANGBRAUTARLJÓS VIÐ HRÍSALUND (VERSLUN)
Endurnýja þarf umferðarljósin, LED ljós, stýribúnað og slaufur við gatnamót Þingvallastrætis og Mýrarvegar
ásamt því að setja upp hljóðhnappa, allur búnaður verður keyptur árið 2017 en uppsetning 2018. Endurnýja þarf
gangbrautarljósin við Hrísalund og setja upp nýrri stýribúnað ásamt nýjum hljóðhnöppum, allur búnaður verður
keyptur árið 2017 og uppsetning 2018. Þegar þessir staðir verða kláraðir verður búið að endurnýjað elsta hluta
kerfisins en mjög erfitt var orðið að fá varahluti í kerfið. Við höfum samhliða þessu einnig unnið að því að
endurnýja kerfið sem Akureyrarbær á hluta af með Vegagerðinni á Þjóðvegi 1.

NÝBYGGING GATNA TENGIBRAUTIR
SÍÐUBRAUT FRÁGANGUR
Ljúka þarf við umferðareyju við gatnamótin Síðubraut og Austursíðu en eyjan hefur verið ókláruð síðan 2010.

ÞINGVALLASTRÆTI-MIÐHÚSABRAUT HRINGTORG
Nýtt deiliskipulag var samþykkt árið 2013 af gatnamótunum þar sem
gert er ráð fyrir hringtorgi í stað T-gatnamóta. Möl og sandur eru
með bráðabirgða lóðarsamning sem rennur út 31.12.2017. Ljúka þarf
hönnun á gatnamótunum og þurfa þau að komast inn á
langtímaáætlun. Gerð hringtorgs á þessum gatnamótum mun bæta
flæði þeirra til muna sem og öryggi, óþarfa umferð mun að öllum líkingum minnka um Þingvallastræti og færast
á Miðhúsabraut enda ber sú gata mun meiri umferð en um hana fer í dag.
KROSSANESBRAUT MILLI KROSSANES OG HLÍÐARBRAUTAR
Til er forhönnun af götukaflanum sem er í óásættanlegu ástandi í dag,
brætt var yfir götuna haustið 2010 og hefur hún verið mikið holubætt
síðan. Umferð stórra bíla hefur aukist mikið síðustu árin og sérstaklega
vegna steypuframkvæmda við Vaðlaheiðargöng. Ljúka þar við hönnun
og þarf gatan að komast inn á langtímaáætlun. Í dag er gatan einnig
innan lóðar Becromal og þegar þeir byggja áfanga 2 þarf að færa götuna. Gatnalýsing er einnig á undanþágu enda
er um gamlar loftlínur og timburstaurar að ræða sem uppfylla ekki kröfur dagsins í dag. Einnig stendur yfir vinna
við gerð deiliskipulags sem nær að tengingu götunnar við Hlíðarbraut og í þeirri vinnu verður ákveðið hvernig
gatnamótin við Hlíðarbraut munu líta út.
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NÝBYGGING GATNA SAFNGÖTUR OG HÚSAGÖTUR
NAUSTAHVERFI FRÁGANGUR GRÆNNA SVÆÐA
Halda þarf áfram með frágang grænna svæða
innan Naustahverfis og byrja á frágangi í
Naustagilinu sem er hluti af Naustahverfi 6.
áfangi. Þar þarf að reisa litla brú og planta
gróðri. Frágangur gekk vel 2017 í fyrri áföngum
Naustahverfis og eru ekki mörg svæði eftir.
NAUSTAHVERFI 7. ÁFANGI (HAGAR)
Þetta verkefni er stærsta verkið í
gatanframkvæmdum næstu árin en
heildarverkefnið mun kosta um 1.000 milljónir
með hluta veitufyrritækja og með lokafrágangi.
Lokafrágangur getur þó tekið 5-10 ár sem mun
ráðast af byggingarhraða verktaka.
Um er að ræða hefðbundna gatnagerð og
lagningu lagna veitustofnana og ná
framkvæmdir yfir árin 2018 og 2019. Lengdir
gatna eru um 2.7 km, vinnusvæðið um 13 ha og
er áfangskipting verksins sýnd á meðfylgjandi uppdrætti.
Um nýbyggingu er að ræða, breiddir gatnaþversniðs eru frá hefðbundnum íbúðargötum 11,5 m (7 m gata og 2,25
m stéttar beggja vegna) og 9,5 m í Wilhelmínugötu (3,75 m akbraut og 1 m öxl beggja vegna) upp í 23 m í
Kjarnagötu (3,25 m akbraut, 2,25 m samsíða bílastæði og 3,0 m stétt beggja vegna 6 m miðeyju). Einkennandi
fyrir hverfið eru bílastæði hornrétt á götur og töluverður halli.
Framkvæmdarsvæðið er að mestu á grónum túnum/beitarhólfum sem hafa verið tekin úr útleigu. Jarðvegur er
víðast mold ofan á þéttum jökulruðningi (móhellu), sem eru almennt slæmar aðstæður til hreinsunar á ofanvatni
undir yfirborði. Landhalli torveldar hreinsun með tjörnum því að erfitt er að koma fyrir grunnum barnvænum
tjörnum nema langs eftir hæðarlínum og þá í stöllum. Ofanvatn verður hreinsað í síulagi í miðeyju Kjarnagötu og
litlum tjörnum sem tilheyra útboði frá 2015 . Um takmarkaða hreinsun er að ræða.
Áætlað er að fjarlægja um 80.000 m3 af efni úr götustæðinu og nærliggjandi stígum. Um 50.000 m³ ár árinu 2018
og um 30.000 m³ árið 2019. Það efni sem keyrt verður í burtu af svæðinu fer eins og kostur er á tipp á
Golfvallarsvæði, annars á viðurkenndan losunarstað á Akureyri eða nágrenni. Magn aðflutts fyllingarefnis er
áætlað um 70.000 m³. Um 40.000 m³ árið 2018 og um 30.000 m³ árið 2019. Verktaki leggur þetta efni til úr
viðurkenndum námum á Eyjafjarðarsvæðinu.
Stefnt er að því að framkvæmdir geti hafist í byrjun janúar 2018 og hluti lóða verði byggingarhæfar um miðjan
ágúst 2018. Verklok eru áætluð í árslok 2019.
Framkvæmdin telst ekki matskyld samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr.106/2000.
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TÝSNES
Týsnes er gata sem á eftir að

framkvæma í

Nesjahverfinu norðan við Óðinsnes og

ef hún verður öll

framkvæmd í einum áfanga verða til 12

iðnaðarlóðir.

Skipulagsyfirvöld telja að iðnaðarlóðir

fari að skorta á næstunni og

þyrftu nýjar lóðir að verða klárar árið

2019 til að viðhalda

framboði á iðnaðarlóðum. Nokkrar

lóðir í vesturhluta þessari

götu hafa þó verið í auglýsingu í

nokkur ár með fyrirvara

um byggingarhæfi. Einni lóð var

úthlutað 2014 en henni var

skilað aftur en þá stóð til að gera

bráðabirgðatenginu að

þeirri lóð. Við stefnum á að klára hönnun og gerð útboðsgagna á næsta
ári en gatan var að mestu leyti hönnuð árið 2010 en deiliskipulagið af
svæðinu var samþykkt árið 2009.
JAÐARSÍÐA FRÁGANGUR
Jaðarsíða hefur byggst upp hægar en vonast var eftir, nú er eftir að
byggja þrjú einbýlishús og eitt raðhús. Frágangi við götuna hefur dregist
síðustu ár. Á næsta ári þarf að ganga frá tveimur torgum og framan við
þrjú hús. Einnig þarf að skoða það hvort ekki eigi að nýta mold sem
fellur til á svæðinu (búið að úthluta raðhúsarlóðinni) til að setja á tvær lóðir og gera snyrtilegt þar sem eftirspurn
eftir þeim lóðum hefur verið litil sem engin. Einu einbýlishúsi var þó úthlutað í nóvember mánuði og ráðhúsinu
var endurúthlutað í sama mánuði.

DROTTNINGARBRAUTARREITUR AUSTURBRÚ GATA OG GANGSTÉTTIR
Malbika þarf Austurbrú og botnlangann milli húsa nr. 2-4 og 6-8 ásamt því að ganga frá gatnalýsingu og
gangstéttum. Til stóð að fara í þessar framkvæmdir 2017 en byggingarverktakar notuðu svæðið fyrir aðstöðu og
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voru ekki klárir með utanhúsklæðningu eins og þeir stefndu að og því þarf að færa verkefnið milli áranna 2017
yfir á 2018, mögulega þarf einnig að færa hluta af verkinu yfir á 2019. Frágangshraði ræðst algjörlega á
framkvæmdahraða húsbyggjenda á svæðinu. (sjá nánar kafla um malbikun)

MALBIKUN GATNA SAFNGÖTUR OG ÍBÚÐARGÖTUR
BRÁLUNDUR
Brálundur er í raun nýbygging og endurgerð. Eftir er að malbika stíginn sem liggur meðfram Brálundi og tengist
upp í Miðhúsabraut þar sem er gangbrautartenging við aðalstíg sem liggur í gegnum golfvöllinn. Ganga þarf frá
graseyju og grænu hliðarsvæði. Aðlaga þarf illa farin gatnamót Brálundur og Eikarlundar, sem verður snúið
sökum mikils sigs á lóðarveggjum aðliggjandi lóða og í götukassanum. Þessu verki hefur verið frestað nokkrum
sinnum milli ára en þarf að klára á árið 2018 þar sem byggingar á öllum lóðum í Daggarlundinum eru komnar vel
á stað og mun flestum þeirra ljúka árið 2018.

DAVÍÐSHAGI
Malbika á um 400 m lengd ásamt 12 bílaplönum sem fylgja húsum við þá götu. Til stóð að malbika alla götuna á
þessu ári en ekki var hægt að komast að götunni nema rétt vestasta hlutanum sökum byggingaframkvæmda.
DROTTNINGARBRAUTARREITUR (AUSTURBRÚ)
Malbika á um 350 m aðalgötunnar og a.m.k. ein botnlanga ásamt hliðarbílastæðum (sjá nánar undir
bílastæðasjóður). Til stóð að malbika alla götuna á þessu ári en ekki var hægt að komast að götunni sökum
byggingaframkvæmda.
LJÓMATÚN
Malbika á enda götunnar sem er bílaplan sem var hugsað sem ný aðkoma að Naustaborgum. Til stóð að malbika
planið þessu ári en það tókst ekki áður en vetur skalla á. Einnig þarf að lyfta upp göngustíg við enda plansins þar
sem hann er mikið síginn eins og planið sjálft.
SJAFNARGATA
Malbika á um 600 m en gatan var byggð árið 2008 og í dag stendur eitt hús við hana. Breyta á deiliskipulagi við
götuna og færa lóðir til fyrra horfs þ.e.a.s. breyta einn lóð í fjórar eins og upphaflegt deiliskipulag gerði ráð fyrir.
Með þessu er vonast eftir að hreyfing komist á lóðir á svæðinu á ný.
KRÓKEYRI
Malbika á um 60 m en gatan var byggð árið 2009 og í dag stendur Mótorhjólasafnið við hana. Safnið malbikaði
bílaplanið haustið 2017 og ætla að halda áfram lóðarfrágangi á næsta ári. Auk malbiks á götuna þarf að ganga frá
svæðinu milli hennar og lóðar ásamt því að fjarlægja eldri innkeyrslu inn á svæðið en Vegagerðin gerði þá kröfu
að hún yrði fjarlægð strax 2009 en við höfum fengið að fresta því þangað til að nýja tengingin verði malbikuð.
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MATTHÍASARHAGI
Malbika á um 200 m.
GEIRÞRÚÐAR- OG NONNAHAGI
Malbika á um 150 m ásamt einu bílaplani sem fylgir húsum við Geirþrúðarhaga.

GANGSTÉTTAR OG STÍGAR
HÖRGÁRBRAUT SKÚTUM/HLÍÐARBRAUT
Byggja á upp stíg meðfram Hörgárbraut sem mun liggja á milli Skúta við undirgöngin og upp að Hlíðarbraut.
Þessi tenging er síðasti kaflinn sem verður eftir árið 2018 til að tengja saman útivistarsvæðin Kjarnaskóg og
Krossanesborgir. Verkinu var frestað sumarið 2017 að beiðni Norðurorku þar sem þeir ætla að leggja lögn á
næsta ári í stígstæðið og legu stígsins var vísað í deiliskipulagsvinnu sem stendur yfir á þessu svæði.
LÝSING STÍGA, MJÓLKURSAMLAGSSTÍGUR
Setja á upp stígalýsingu á stíginn sem liggur frá Þingvallastræti fram hjá Mjólkursamlaginu og milli Eikar- og
Daggarlundar og að Miðhúsabraut. Sett verður upp LED lýsing og verður hönnun lýsingar samkvæmt
ljósvistarskipulaginu sem verður hluti af endurskoðuðu Aðalskipulagi.

ÝMSAR GAGNSTÉTTAR OG STÍGAR
Ekki tókst að klára fjölmörg verkefni í ár og má þar nefna, gangstéttar og frágang við blokk í Undirhlíð,
gangstéttar í Daggarlundi, gangstéttar og stíga í Naustahverfi, gangstétt í Barmahlíð. Einnig komu fram óskir um
frágang á gangstéttum á Óseyri samhliða frágangi á lóð og við Frostagötu. Iðnaðarhverfið Nesjahverfi hefur setið
á hakanum á meðan þunginn hefur verið í Naustahverfi. Lagfæra þarf sallastíg sem liggur að Sigurhæðum vegna
jarðskriðs. Hagahverfi kemur inn á næsta ári bæði gangstéttar og stígar.

ÝMIS VERK
SVA ÚTSKOT OG BÆTT AÐKOMA AÐ STOPPISTÖÐVUM
Farið var í miklar framkvæmdir árið 2016 samhliða breytingum á leiðarkerfi SVA og aðgengi bætt að
stoppistöðvum, halda þarf þeirri vinnu áfram árið 2018.
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UMFERÐARÖRYGGISMÁL
UMFERÐARÖRYGGISÁTAK MEÐ VEGAGERÐINNI
Vegagerðin og Akureyrarbær hafa verið að vinna í umferðaröryggismálum á þjóðveginum síðastliðin tvö ár og sú
vinna mun halda áfram árið 2018. Ýmsar úrbætur við nokkur gatnamót verða boðnar út í lok árs 2017 og vinna
við gatnamótin ættu að geta hafist vorið 2018. Sem dæmi verða sett upp umferðarljós við „Sjallagatnamótin“ á
mótum Gránufélagsgötu og Glerárgötu, gönguleiðir, vasar og hljóðhnappar á öðrum umferðarljósum verða bætt
og breytt.
SÍÐUSKÓLI
Framkvæmdir í og við Síðuskóla sem hófust seint um haustið 2017 sem fólust í fjölgun gangstétta, bæta
gangbrautir, lýsingu og hraðahindranir á svæðinu ásamt því að breyta innkeyrslunni inn á lóð skólans. Færa á
grenndarvöll fyrir endurvinnsluefni sem er staðsettur inn á bílaplani við skólann og staðsetja hann við búðina á
horni Borgarbrautar og Hlíðarbrautar. Þar sem framkvæmdir fóru seint af haustið 2017, tókst ekki að ljúka við
verkið og þarf því að klára það sumarið 2018.

DROTTNINGARBRAUTARSTÍGUR
(FJÖRUSTÍGUR)
LEIKHÚSBRÚ
Ákveðið var á vordögum 2017 að fara í smíði
Leikhúsbrúar sem er brú á Drottningarbrautarstíg
austan við Leikhúsið. Verkið verður þó að mestu
leyti unnið árið 2018 en byrjað verður á vinnu við undirstöður og grjótvörn árið 2017 og smíðavinnu og frágangi
svæðisins árið 2018. Aðal byggingarefni eru harðviðarstaurar úr basralocus sem bera uppi brúnna en að öðru leyti
er hún byggð úr azobe harðvið. Þá eru bogadregnar stífur við handrið brúarinnar og þakklæðning úr lerki. Brúin
verður lýst upp með LED lýsingu í staurum í handriði í sama stíl við stíginn sitt hvoru megin. Einnig verður LED
lýsing undir handlistum og þaki brúarhússins.
DROTTNINGARBRAUTARSTÍGUR TIL SUÐURS
Vinna við stíginn sem liggur frá „Hjartarplani“ við flugvöllinn og að sveitarfélagmörkum með tengingu upp í
Kjarnaskóg hófst árið 2017 sem fólst í undirbyggingu stígsins. Vinna við malbikun og fínfrágang ásamt
uppsetningu á gangbrautarþverun yfir Eyjafjarðarbraut verður unnin árið 2018. Eyjafjarðarsveit vinnur einnig við
stíg sem nær frá sveitarfélagmörkum og inn á Hrafnagil og stefna þeir á fínfrágang og malbikun árið 2018.
Verður þá til um 12 km löng samfelld malbikuð stígaleið frá miðbæ Akureyar og inn á Hrafnagil.
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MIÐBÆR
MIÐBÆR
Hönnun á „nýju“ Ráðhústorgi var sett af stað sumarið 2017 og verður
haldið áfram með hönnun upp úr þeim hugmyndum árið 2018. Unnið
var við breytingar á göngugötunni sumar/haust 2017 þar sem lýsing var
endurnýjuð og komið fyrir nýjum áningastöðum með gróðri, hlöðnum
veggjum ásamt nýjum rusladöllum og bekkjum. Sett var upp umferðarstýring „pollar“ í suðurenda
göngugötunnar sem auðveldar alla stýringu þegar sumarlokanir byrja samkvæmt þeim verklagsreglum sem hafa
verið við lýði síðustu tvö sumur.
BÍLASTÆÐASJÓÐUR AKUREYRARBÆJAR
VIÐHALD
SKIPAGATA PLAN
Halda þarf áfram með þá vinnu sem byrjað var á við breytingar á stæðum fyrir hreyfihamlaða en búið er að
breikka öll stæðin en eftir er að vinna í köntum og hæðarmismun

NÝFRAMKVÆMDIR
DROTTNINGARBRAUTARREITUR 90 BÍLASTÆÐI VIÐ AUSTURBRÚ
Malbik þarf bílastæði við Austurbrú en til stóð að framkvæmdir hæfust árið 2017 en ekki var hægt að komast að
svæðinu þar sem byggingarverktakar fengu að nýta svæðið sem athafnarsvæði. Framkvæmdir ættu að geta hafist
næsta vorið 2018 samkvæmt samkomulagi þar um við byggingaverktaka og skipulagsyfirvöld.

STRANDGATA VIÐ ÁTAK 45 BÍLASTÆÐI
Malbika þarf bílastæði rétt sunnan við Átak en til stóð að framkvæmdir hæfust árið 2017 en lóðarhafar fengu
auka frest til að hefja framkvæmdir á svæðinu þar sem sum húsanna standa á nýrri landfyllingu og hafa
skipulagsyfirvöld heimilað staðsetningar á bráðabirgða húsnæði utan lóðar og að hluta til á bílastæðunum en
framkvæmdum við gerð varanlegs húsnæðis á að ljúka í sumarbyrjun 2018. Þá gefst tækifæri til að malbika og
ganga frá a.m.k. hluta þeirra bílastæða sem þar eiga að koma. En möguleiki væri að ganga frá bílastæðum að
hluta til og þá næst Átaki ef koma þarf til móts við lóðarhafa á byggingartíma.
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VERKEFNI FRAMUNDAN HJÁ UMSA
Húsnæðis og starfsmannamál:
•

Húsnæðismál, unnið verður að þarfagreiningu og endurskipulagningu á húsnæðsmálum á sviðinu í heild.
Sviðstjóri/forstöðumenn.

•

Fara yfir þörf fyrir mannafla hjá sviðinu. Sviðstjóri/Forstöðumenn.

Samningar:
•

Unnið er að skráningu samninga sem eru að renna út um 2017 / 2018 og hvernig staðið verður að
endurnýjun þeirra eftir sameiningu í umhverfis-og mannvirkjasvið Akureyrar. Samningar samantekt útbúa yfirlit um hvenær þeir renna út. Vinna með One System og fá kerfið til að aðvara þegar samningar
eru að renna út. Forstöðumenn.

•

Símenntunarmöguleikar, stuðla að auknu framboði og hvetja starfsfólk að afla sér viðbótarþekkingar í
t.d. verkefnastjórnun.

•

Vinnufatnaður – DSS

•

Starfsdagur/ hópefli/ heimsóknir - KS/VS

•

Móttaka nýrra starfsmanna - útbúa starfsmannahandbók. DS

Bókhald, verkbeiðnir, skjalamál og markaðsetning:
•

Bókhald: verið er að leita leiða til að einfalda bókhald, reikningagerð, tímaskráningu og koma því öllu á
rafrænt form DSS/AM/JV.

•

Setja upp sameiginlegt vistunarkerfi á nýju drifi umsa - er í vinnslu DSS/AM

•

Verkbeiðnir, allir fari að vinna í sama kerfinu. Main Manager býður upp á ótal möguleika t.d. Er stefnan
að opna það fyrir þriðja aðila í þeim stofnunum sem við þjónustum. Taka upp sama kerfi fyrir götur og
jafnvel fleira. Hugmyndir um að inn í MM verði settur aflestur á hita og rafmagni í eignum þannig að
mögulegt verði að fylgjast með notkun og fá viðvaranir ef eitthvað óeðlilegt kemur upp. Gott upp á
áætlunargerð. Forstöðumenn SÍÍ/TB.

•

Kostnaður: bæta uppsetningu á bókhaldi þannig að starfsmenn hafi betra tæki til að fylgjast með
kostnaði verka. DSS/TB/SÍÍ/ Bókhaldsdeild

•

Bæta/auka umfjöllun út á við (internetið, facebook eins og umhverfismiðstöð, akureyri.is ofl)

•

Samræma útlit tölvupósts. Forstöðumenn

•

Klára að hanna lógó DSS/GF/TBH/Jva/SII ofl.

Framkvæmdir:
•

Viðhaldsáætlanir, setja upp til lengri tíma. Samræma vinnu eftir sameiningu. SÍÍ

•

Viðhald - stýra því meira inn á veturna til að létta á sumartímanum. SÍÍ
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•

IGSS hússtjórnarkerfin þarf að bæta og gera þau þannig að þau séu notendavæn og þeir sem vinna í
stofnunum geti fylgst með og lagað. Vinna með Raftákn. SII/TBH ofl.

•

Undirbúningur og hönnun framkvæmda: Setja niður skýra verkferla og fylgja þeim eftir.

•

Eftirlit og kostnaður: Kynna reglur um eftirlit framkvæmda og yfirfara m.t.t. sameingar sviða.

•

Kostnaður: bæta uppsetningu á bókhaldi þannig að starfsmenn hafi betra tæki til að fylgjast með
kostnaði verka. DSS/TB/SÍÍ/ Bókhaldsdeild

•

Bæta boðleiðir milli deilda sviðsins og aukin eftirfylgni verkefna á framkvæmdarstigi. Setja niður
verkferla og bæta undirbúning framkvæmda. Bæta skráningu fundargerða á verkefnafundum og hvernig
á að halda utan um framhaldið þegar verkefnið er komið upp á Umhverfismiðstöð. JVA/JVI/TBH.

•

Auka samstarf við Norðurorku á hönnunarstig verkefna. Forstöðumenn

•

Útboðsvefur - skoða notkunina á honum og með afhendingu gagna og spurning hvort eigi að senda út
tölvupóst þegar útboð eru eða beina verktökum inn á að fá tilkynningar þegar útboð er auglýst á vef
Akureyrarbæjar TBH/Jva/JBG/ÞG

•

Úttektir/skilamat öll verk fari í sama farveg og upplýsingar settar reglulega fyrir ráðið. Forstöðumenn.

Leiguíbúðir:
•

One Housing verður tekið upp fyrir leiguíbúðir þar sem leigjendur munu segja upp leigu og senda inn
viðhaldsbeiðnir. Það fer beint inn í One System og skráist undir hverja íbúð. Þar mun koma fram staða
íbúðanna, hvenær þær koma inn í viðhald, hvernær er verið að vinna í þeim og hvenær þeim hefur verið
úthlutað. Mögulegt verður að keyra út skýrslur um þessi atriði. SÍÍ/DSS

Unnið GF/TBH/SÍÍ/DSS
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