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Markmið Háskóla Íslands er að Vísindagarðar  
verði sá kjarni nýsköpunar og framfara sem 
við sækjumst eftir. Vísindagarðar Háskóla 
Íslands eru að stærstum hluta í eigu Háskóla 
Íslands og er markmið garðanna að laða til 
sín þekkingarfyrirtæki á svæðið. Uppbygging 
Vísindagarða á eftir að skipta sköpum fyrir 
háskólastarfið í heild sinni. Á fullbyggðri 
Vísindagarðalóðinni verður komið á fót 
starfsemi öflugra nýsköpunarfyrirtækja og 
sprotafyrirtækja ásamt rannsóknastarfsemi á 
vegum Háskóla Íslands. Það er sannarlega bjart 
framundan og spennandi framtíð sem blasir við 
hjá Vísindagörðum Háskólans.

Jón Atli Beneditsson, rektor Háskóla Íslands



Á undanförnum þremur árum hefur margt gerst og 
mikilvæg skref verið tekin í að móta það samfélag 
sem Vísindagarðar eiga að endurspegla og ætla 
ég hér að  stikla  á stóru í þeirri uppbyggingu sem 
hefur átt sér stað á svæðinu.  

Hús Alvotech var tekið í notkun og  þar er nú 
framleiðsla fyrsta lyfsins hafin. Með Alvotech og 
starfsfólki þess kemur mikil þekking inn á svæðið, 
en þar starfa nú tæplega 300 manns. Þá hefur 
orðið til ný námsbraut í samstarfi HÍ og Alvotech. 
Alþjóðleg tengsl og atvinnutækifæri sem ekki voru 
til áður skapast, þekking á rekstri rannsóknarstofa 
og innviða. Þá getur farið svo að verðmætaaukning 
fyrir íslenskt hagkerfi verði veruleg með tilkomu 
fyrirtækisins.  

Það er ekki sjálfgefið að fyrirtæki eins og Alvotech 
staðsetji sig í Vatnsmýrinni. Um er að ræða mikla 
fjárfestingu og verulega áhættu.  Sú staðreynd að 
þeir sem að fyrirtækinu standa tóku þessa ákvörðun 
sýnir hversu gríðarlega mikilvægt svæðið er og 
sömuleiðis starfsemi Vísindagarða. Það er ekki 
síður sú staðreynd að fyrir dyrum stendur enn 
frekari uppbygging á lóðinni Sæmundargötu 15 til 
19 á vegum Alvotech í samstarfi við Vísindagarða og 
Háskóla Íslands. Aðdráttarafl svæðisins er mikið og 
telja má víst að eftirspurn verði eftir þeim fjórum 
lóðum sem eftir eru.

Það má segja að ein stoð Vísindagarða, lífvísindin, 
sé nú komin á góðan rekspöl. Þar á Íslensk 
erfðagreining stóran þátt. Samstarf fyrirtækisins 
við Háskólann er dýrmætt og mikilvægi þess fyrir 
íslenskt samfélag er ótvírætt. Það var heillaspor 
þegar ákvörðun var tekin um að Vísindagarðar nýttu 
sér forkaupsrétt á fasteigninni á sínum tíma og má 
búast við  að í framtíðinni verði samstarfið enn meira.

Önnur stoð Vísindagarða, upplýsingatæknin, er 
einnig að styrkjast mikið með tilkomu samninga 
við Grósku. Félagið byggir nú rúmlega 17.000 fm 
byggingu sem fyrirhugað er að taka í notkun í 
byrjun árs 2020. Húsið mun m.a. hýsa höfuðstöðvar 
tölvuleikjafyrirtækisins CCP og er mikilvægi þess 
á svæðinu ótvírætt. Þar verða einnig tækifæri fyrir 
önnur fyrirtæki og er m.a. gert ráð fyrir sprotaklasa 
í samstarfi Grósku og Vísindagarða.. 

Þetta er enn ein vísbendingin um 
mikilvægi svæðisins og möguleika 
þess til framtíðar til styrktar 
háskólasamfélaginu, bæði 
menntun og rannsóknum. Það 
eflir alþjóðleg tengsl og verður 
starfsemin mikilvægur hlekkur 
í uppbyggingu þess þekkingar- 

Stjórnarformaður Vísindagarða hefur orðið
og nýsköpunarsamfélags sem 
Vísindagörðum Háskóla Íslands er 
ætlað að skapa í Vatnsmýrinni, í 
samstarfi við sem flesta.

Árið 2016 var ákvörðun tekin um að láta eina 
lóð undir stúdentaíbúðir á svæði Vísindagarða. 
Deiliskipulagi var breytt og nú eru í byggingu um 340 
íbúðaeiningar á Sæmundargötu 21 sem fyrirhugað 
er að taka í notkun í byrjun árs 2020. Nemendur eru 
mikilvægur hlekkur í samfélagi Vísindagarða og 
staðsetning íbúðanna sömuleiðis í umhverfislegu 
samhengi.  Markmiðið er að nálægðin bæti lífsgæði 
nemenda umfram þau tækifæri sem það felur í sér 
að vera í tengslum við bæði Háskólann og fyrirtækin 
á Vísindagörðum. 

Eftir á svæðinu eru nú fjórar lóðir ætlaðar 
fyrirtækjum og stofnunum og svo Jónasartorg þar 
sem Vísindagarðar hyggjast byggja sjálfir upp. 
Viðræður standa yfir um eina þessara lóða. Þá er 
ekki síður mikilvægt að nýta sér möguleikana sem 
fólgnir eru í randbyggðinni við Landspítalann. 

Þriðja stoð Vísindagarða, orka og nýting hennar, er 
skemmra á veg komin og mikilvægt að tryggja að sú 
stoð komist á dagskrá og aðilar fáist inn á svæðið 
sem starfa á því sviði.    



„Við stöndum mögulega 
frammi fyrir hraðri 
uppbyggingu Vísindagarða 
á næstu mánuðum og árum. 
Það er þess vegna afar 
mikilvægt að Háskóli Íslands 
sé með markvissa stefnu 
um það hvaða hlutverki 
Vísindagarðar eiga að gegna í 
þróun hans.“





Við stöndum mögulega frammi fyrir hraðri 
uppbyggingu Vísindagarða á næstu mánuðum og 
árum. Það er þess vegna afar mikilvægt að Háskóli 
Íslands sé með markvissa stefnu um það hvaða 
hlutverki Vísindagarðar eiga að gegna í þróun hans. 
Vísindagarða má nota með margvíslegum hætti; 

• Til eflingar rannsókna.
• Auka tengsl við atvinnulíf og stofnanir.
• Bæta ímynd, styrkja og efla Háskólann í því 

mikilvæga starfi sem hann gegnir fyrir íslenskt 
samfélag. 

Mikilvægt er að horfa líka til langrar framtíðar, 
því verkefnið Vísindagarðar krefst þolinmæði og 
þrautseigju. 

Framtíðin er óræð og erfitt að segja 
til um hver þróunin verður, en eitt 
er víst að mikilvægi Vísindagarða 
fyrir íslenskt samfélag á bara 
eftir að aukast þegar kemur að 
sköpun verðmæta, atvinnutækifæra, 
alþjóðlegra tengsla og styrkingu 
samkeppnisstöðu Íslands í 
alþjóðasamfélaginu. 

Það er mikilvægt að treysta sveigjanleika og 
möguleika Vísindagarða til að bregðast hratt 
við. Auka tengsl og þekkingu sem flestra á 
Vísindagörðum. 

Háskóli Íslands þarf að hafa skýra stefnu varðandi 
Vísindagarða og nýta sem best þá möguleika 
sem í þeim felast,bæði til verðmætasköpunar og 
eflingar rannsóknarþætti skólans en einnig í ljósi 
innviðauppbyggingar og eignaþróunar. Nú eru að 
verða breytingar á eignum ríkisins og verið að koma 
á fót eignasjóði. Hlutverk Vísindagarða í því samhengi 
gæti verið mikið og nauðsynlegt að Háskólinn marki 
sér þar stefnu. 

Þegar horft er til framtíðar er nauðsynlegt að 
horfa á uppbyggingarmöguleikana. Vísindagarðar 
hafa því tekið þátt í endurskoðun rammaskipulags 
háskólasvæðisins alls af fullum krafti. Mikilvægt er 
að horfa á tengsl og miðjur í því samhengi og einnig 
hvernig fluggarðasvæðið verður nýtt í frekari þágu 
uppbyggingar Vísindagarða.

Ekki er síður mikilvægt að kynna stjórnvöldum þá 
möguleika sem í Vísindagörðum eru fólgnir. Ísland er 
lítið land og því mikilvægt að sameina kraftana, skapa 
sameiginlega framtíðarsýn og samhæfa þær aðgerðir 
sem eflt geta nýsköpun og samkeppnisstöðu Íslands. 

Framkvæmdastjóraskipti urðu á árinu. Í apríl fór 
Eiríkur Hilmarsson framkvæmdastjóri Vísindagarða 
í veikindaleyfi. Gengið var frá tímabundinni ráðningu 
Hrólfs Jónssonar í hans stað og tók hann til starfa 
1. maí.  Hrólfur hefur setið í stjórn Vísindagarða allt 
frá því að Reykjavíkurborg eignaðist hlut í félaginu 
með samningum árið 2012. Hrólfur er menntaður 
byggingartæknifræðingur og brunaverkfræðingur 
og starfaði um árabil í Slökkviliðinu, en einnig hjá 
Reykjavíkurborg sem sviðsstjóri og skrifstofustjóri. 

Veikindi Eiríks reyndust alvarleg og lést hann 8. 
ágúst eftir skamma sjúkdómslegu. Eiríks var minnst 
á aðalfundi Vísindagarða sem haldinn var 
15. ágúst 2018.  

Við framkvæmdastjóraskiptin var ákveðið að 
skrifstofuaðstaða Vísindagarða yrði í aðalbyggingu 
Háskóla Íslands. Með því móti aukast öll tengsl 
við starfsfólk skólans sem er mikill kostur. 
Framtíðarstaðsetning er síðan á Jónasartorgi í 
fyrirhugaðri byggingu Vísindagarða þar. 

Á næsta ári verður stefna Vísindagarða tekin 
til endurskoðunar og sú vinna jafnframt nýtt til 
að skapa jákvæða ímynd og velvilja, þekkingu á 
starfi Vísindagarða og þeim tækifærum sem þar 
eru fyrirliggjandi. Í þeirri vinnu munum við leggja 
áherslu á fólk og hafa að leiðarljosi bjartsýni og 
samstarfsvilja. Þá ætlum við einnig að horfa til 
þeirra gilda sem Vísindagarðar settu sér, að verða;

Opið, frjálst og 
þekkingardrifið samfélag

Samspil sátTmáli og 
samvirkni á milli aðila

Gleði, gæska og 
gróskumikið umhverfi





Framtíðarsýn Vísindagarða
Vísindagarðar Háskóla Íslands eru fyrsta flokks rannsóknar- og nýsköpunarumhverfi á 

alþjóðlega vísu sem skilar nýsköpun, framþróun og hagsæld svo um munar. Vísindagarðar 

eru öflugt tækni- og þekkingarsamfélag sem einkennist af iðandi mannlífi, samskiptum og 

sterkum tengslum milli aðila bæði nær og fjær. Vísindagarðarnir eru þekktir fyrir hina 

eftirsóttu miðju þekkingarsamfélagsins á háskólasvæðinu í Vatnsmýri sem laðar að, heldur 

utan um og tengir samfélagið saman gegnum gleðiríkt og gróskumikið starf. 



Kynningarstarfið eflt
Stjórn Vísindagarða ákvað að leggja meiri áherslu 
á markaðs- og kynningarmál en verið hefur. 
Elísabet Sveinsdóttir tók að sér þennan málaflokk 
en hún hefur unnið um árabil á þeim vettvangi. 
Meðal fyrstu verkefna Elísabetar var að búa til nýja 
ásýnd Vísindagarða, nýja heimasíðu og vettvang 
á samfélagsmiðlum. Stór kynningarfundur var 
haldinn á Litla torgi Háskóla Íslands í nóvember. 
Góð mæting var á fundinn þar sem gestir fengu 
greinargóða kynningu á verkefnum framundan 
og spurningum var svarað þar um. Í tengingu við 
fundinn var stutt myndband framleitt þar sem 
fólk á förnum vegi var spurt hvort það þekkti til 
Vísindagarða. Auk þess hafa verið haldnir nokkrir 
minni fundir á árinu þar sem starfsemin er kynnt, 
og sömuleiðis hefur verið fundað  með fjölda 
aðila í kynningarskyni. Kortlagning og samtal við 
hagsmunaaðila er hafið og á næsta ári verður 
áhersla lögð á að kynna Vísindagarða innan 
háskólasamfélagsins, fá samtal við stjórnvöld 
ásamt því að kynna fyrir stofnunum og fyrirtækjum 
þau tækifæri sem falin eru í Vísindagörðum Háskóla 
Íslands. 

Svæðið í Vatnsmýrinni
Árið 2017 voru samþykktar talsverðar breytingar 
á deiliskipulagi Vísindagarðasvæðisins. Tvær 
lóðir voru sameinaðar vegna Gróskuhússins og 
uppbyggingarsamninga í tengslum við það hús. Þá 
breyttist lóðin við Sæmundargötu 21 úr atvinnulóð 
í íbúðarlóð vegna úthlutunar til Félagsstofnunar 
stúdenta. Eins varð hús Íslenskrar erfðagreiningar 
að Sturlugöta 8 hluti af skipulagsheildinni ásamt lóð 
hverfabækistöðvar Reykjavíkurborgar við Njarðargötu. 
Lóðirnar við Sæmundargötu 15 til 19 voru einnig 
sameinaðar í eina lóð. Byggingarmagn svæðisins jókst 
jafnframt talsvert frá því sem fyrir var. Þótt ein lóð hafi 
verið látin undir stúdentaíbúðir var byggingarmagn 
atvinnuhúsnæðis jafnmikið og áður vegna þessarar 
aukningar. 

Byggt á þessu nýja skipulagi, hófust framkvæmdir við 
Gróskuhúsið á lóðinni Bjargargötu 1 í apríl 2017. Þær 
stöðvuðust hins vegar aftur vegna andmæla Íslenskrar 
erfðagreiningar og afturkallaði byggingarfulltrúi 
takmarkað byggingarleyfi sem gefið hafði verið út. 
Til þess að verkið gæti haldið áfram þurfti að færa 
og endurnýja kælilagnir, breyta niðurrekstri á þili 
og koma upp titringsmælum. Féll kostnaður vegna 
þessa á Vísindagarða og Grósku. Unnið hefur verið að 
samkomulagi um skiptingu kostnaðar og er gert ráð 

fyrir að Gróska fái afslátt á leigugreiðslum sem annars 
áttu að hækka um mitt ár 2018. Framkvæmdir hófust 
aftur og í lok árs 2018 var hluti hússins uppsteyptur. 
Gert er ráð fyrir að Gróskuhúsið verði tekið í notkun 
í byjun árs 2020. Það verður rúmlega 17.000 fm að 
stærð og mun að stærstum hluta hýsa höfuðstöðvar 
CCP. Auk þess verða í húsinu fyrirtæki á öllum skala 
fyrirtækjaþróunar og miðstöð upplýsingatækni á 
Vísindagörðum með margvíslegt samstarf við Háskóla 
Íslands. Gert er ráð fyrir að Vísindagarðar hafi 
umtalsverðar tekjur af lóðarleigu. 

Samhliða byggingu Gróskuhússins hófst uppbygging 
á stúdentaíbúðum á vegum Félagsstofnunar stúdenta 
auk þess sem samningur er á milli FS og Vísindagarða 
um byggingu bílakjallara undir húsinu. Munu 
Vísindagarðar eignast um 80 bílastæði í kjallaranum.  

Unnið hefur verið að undirbúningi deiliskipulags-
breytinga fyrir lóðirnar við Sæmundargötu og 
koma breytingarnar til vegna bílastæðamála. Í eldri 
skipulagsskilmálum mátti leysa bílastæði fyrir svæðið 
í heild. Reykjavíkurborg túlkar nýtt skipulag hins 
vegar með þeim hætti að leysa þurfi bílastæðamál 
fyrir hverja lóð fyrir sig á svæðinu. Vísindagarðar hafa 
reynt að ná fram annarri túlkun en án árangurs. Þetta 
olli nokkrum töfum á framkvæmdum og kostnaði 
fyrir Vísindagarða.  Talsverður tími hefur farið í að 



finna lausn sem allir aðilar geti sætt sig við. Í lok 
árs hafði ekki náðst niðurstaða um endanlega 
útfærslu deiliskipulagsbreytinganna, en þær 
ganga út á að draga nokkuð úr bílastæðakröfum 
á hvern fermetra auk þess sem heimilt er að 
leysa bílastæðamál með samningum milli lóða. 
Þar með verður hægt að nýta bílakjallara undir 
stúdentaíbúðum fyrir aðrar lóðir við Sæmundargötu. 
Unnið var að því að leigja Alvotech stæðin og   
framlengingu lóðavilyrðis fyrir Sæmundargötu 19, 
viðbyggingu við Alvotech, um eitt ár.

Þá hefur verið unnið að lagfæringum á hæðalegu 
gatnasvæðisins, undirbúin færsla fráveitulagna 
vegna frekari bygginga, samstarf við Veitur um 
ofanvatnslausnir, staðsetningu spennistöðva og 
annarra innviða. Unnið er að endanlegri útfærslu 
yfirborðs í samstarfi við landslagshönnuði og 
hugað að “smart city” lausnum á svæðinu og 
einhverju frumlegu sem svæðið getur boðið upp á. 
t.d. einhvers konar útivist og líkamsrækt. Hugað 
hefur verið að samgöngutengingum í samstarfi við 
HÍ og Reykjavíkurborg og framtíðarsýn varðandi 
bílastæðamál og rekstur þeirra.     

Randbyggðin, samningar 
og undirbúningur útboðs
Í árslok 2017 gengu Reykjavíkurborg og Vísindagarðar 
frá samkomulagi um að randbyggð við Landspítala 
háskólasjúkrahús yrði hluti af Vísindagörðum Háskóla 
Íslands. Gengið var frá skuldabréfi fyrir byggingarrétt 
lóðanna, verðtryggt en vaxtalaust með gjalddaga 
þegar lóðirnar seldust. Það var mat stjórnar 
Vísindagarða að rétt væri að fara með lóðirnar 
í útboðsferli og auglýsa þær. Ein helsta ástæða 
þess að lóðirnar voru lagðar inn í Vísindagarða, 
var sú að þar með væri auðveldara allt samráð 
við Landspítalann og Háskólann. Því var ákveðið 
að útboðsfyrirkomulagið yrði með nokkuð nýju 
sniði þar sem verð fyrir byggingarrétt mundi gilda 
50% en stig fyrir útfærslu og starfsemi í húsunum 
sem væri þá eftirsóknarverð fyrir nýsköpun, 50%.  
Vísindagarðar nutu ráðgjafar frá Deloitte auk þess 
sem lausleg könnun var gerð á því hvort áhugi væri 
fyrir lóðunum. Jafnframt var skipuð matsnefnd af hálfu 
Vísindagarða sem í sátu Benedikt Olgeirsson fyrir hönd 
Landspítala, Sigríður Sigurðardóttir fyrir hönd Háskóla 
Íslands og Stefán Eiríksson fyrir hönd Vísindagarða og 
Reykjavíkurborgar. Voru útboðsgögn klár í lok desember 
og lóðirnar auglýstar í byrjun árs 2019.  

Lóðirnar eru fyrir margar sakir áhugaverðar og hluti 
af þeim stóru tækifærum sem eru í Vatnsmýrinni til 
framtíðar og hefur verið nefnt Vísindaþorpið í Vatnsmýri.

Í tengslum við randbyggðina og uppbyggingaráformin 
þar voru teknar upp viðræður við Knattspyrnufélagið 
Val. Þær viðræður leiddu til þess að félagið skrifaði 
Háskóla Íslands bréf með ósk um samstarf í tengslum 
við íþróttauppbyggingu og síðan uppbyggingu 
Háskólans vegna íþrótta-og tómstundabrautar. 
Í tengslum við randbyggðina og möguleikana þar hefur 
einnig verið fundað með áhugafólki um lífvísindaklasa 
og bætta aðstöðu til rannsókn og nýsköpunarstarfs 
innan þess geira. Allt slíkt samtal er mikilvægt og 
munu Vísindagarðar vera áfram í samstarfi við þessa 
aðila í tengslum við randbyggðina.   

Verður Listaháskóli 
Íslands á Vísindagörðum?
Fundað hefur verið með rektor Listaháskóla Íslands og 
starfsfólki hans um möguleikana á því að skólinn flytji 
á svæði Vísindagarða. Annar möguleiki er lóð austan 
Öskju og eins hefur verið fundað með Framkvæmdasýslu 
ríkisns sem vinnur nú að greiningu þeirra kosta sem eru 
til staðar fyrir Listaháskólann.  



“Þessi rannsókn getur haft mikla 
þýðingu fyrir Ísland því ef þetta 
tekst vel er þetta klárlega vísir 
að nýjum iðnaði á Íslandi og það 
grænum iðnaði, þar sem notaðar 
eru örverur og þörungar til að 
vinna verðmæt efni úr þessari 
auðlind sem fellur til við 
jarðvarmavirkjunina. Nú þegar 
er kominn vísir að þessum iðnaði 
þar sem nokkur fyrirtæki svo sem 
Algalíf, KeyNatura, Mýsköpun og 
Bláa framleiða öll heilsubætandi 
efni úr þörungum og þetta mun bara 
aukast þegar fram líða stundir”.



Koltvísýringurinn er okkar auðlind

Árið 2017 vörðu Vísindagarðar nokkrum fjármunum 
í rannsóknargám sem komið var fyrir í Tæknigarði 
við Hellisheiðarvirkjun.  Í gámnum stendur Sigurður 
Brynjólfsson, prófessor í vélaverkfræði við HÍ, fyrir 
tilraunum sem fela í sér hvernig má leiða afgös frá 
virkjuninni í gegnum bakteríur og þörunga. 

 “Um nokkurt skeið hefur Orka 
náttúrunnar boðið upp á aðstöðu 
á svæðinu við Hellisheiðarvirkjun 
sem var orðin nokkuð lúin og 
raunverulega barn síns tíma. 
Stuðningur og aðkoma Vísindagarða 
að þessu verkefni var því mjög 
mikilvæg til þess að koma 
verkefninu almennilega af stað. 
Orka náttúrunnar tók síðan við 
og tengdi gáminn við sín gös og 
innréttaði gáminn þannig að hann 
uppfyllti ítrustu öryggisstaðla 
fyrirtækisins“.

Markmið rannsóknarinnar er að finna örverur sem 
geta þrifist vel í afgasinu og framleitt verðmæt 
lífefni sem hægt er að nýta til góðs á hagkvæman 
hátt. Unnið er með örverur af svæðinu ásamt 
örverum úr stofnasöfnum. Að þessum rannsóknum 
hafa unnið tveir doktorsnemar og einn nýdoktor. 
Mögulega er þetta vísir að aukinni nýtingu 
auðlindarinnar. 

“Þessi rannsókn getur haft mikla þýðingu fyrir 
Ísland því ef þetta tekst vel er þetta klárlega vísir að 
nýjum iðnaði á Íslandi og það grænum iðnaði, þar 
sem notaðar eru örverur og þörungar til að vinna 
verðmæt efni úr þessari auðlind sem fellur til við 
jarðvarmavirkjunina. Nú þegar er kominn vísir að 
þessum iðnaði þar sem nokkur fyrirtæki svo sem 
Algalíf, KeyNatura, Mýsköpun og Bláa framleiða öll 
heilsubætandi efni úr þörungum og þetta mun bara 
aukast þegar fram líða stundir”, segir Sigurður að 
lokum.

Sigurður Brynjólfsson, prófessor í vélaverkfræði við Háskóla Íslands tekinn tali.



Rekstrarfélag í 
undirbúningi
Í öllum lóðaleigusamningum eru ákvæði þar 
sem segir að lóðarhafar verði þátttakendur í 
rekstrarfélagi þegar inn á Vísindagarðasvæðið 
er komið. Nú, þegar aðilum á svæðinu fjölgar 
hratt, er nauðsynlegt að hefja undirbúning að 
stofnun rekstrarfélagsins og ganga frá formlegum 
samþykktum þess.  Hefur stjórn Vísindagarða 
samþykkt stofnun og samþykktir rekstrarfélagsins. 
Hugmyndir eru einnig uppi um að rekstrarfélagið 
verði sameiginlegur vettvangur markaðssetningar 
svæðisins. 

Þátttaka í 
rammaskipulagsvinnu 
fyrir háskólasvæðið
Háskóli Íslands hefur ákveðið að hrinda af stað 
endurskoðun rammaskipulags fyrir háskólasvæðið. 
Vísindagarðar taka virkan þátt í þeirri vinnu, auk 
þess sem framkvæmdastjóri tekur  þátt í öllum 
fundum skipulagsnefndarinnar.

Sprotafyrirtæki og ýmis 
samtök og stofnanir sýna 
Vísindagörðum áhuga 
Í kjölfar kynningarstarfs Vísindagarða hafa 
fjölmargir lýst áhuga sínum á að færa starfsemi 
sína á Vísindagarða, m.a. Iceland startup og 
Auðna tæknitorg sem hafa sent stjórn erindi. 
Sama er að segja um Reykjavíkurakademiuna. 
Þá hefur Ský lagt inn formlegt erindi, UN Woman 
og UNICEF. Rannsóknarsvið Landspítalans hefur 
einnig lýst yfir áhuga sem og sprotafyrirtæki innan 
háskólasamfélagsins.

Alvotech og ný 
námsbraut í samstarfi 
við Háskóla Íslands
Iðnaðarlíftækni er ný og spennandi þverfræðileg 
faggrein sem vex og þróast hratt með auknum 
uppgangi líftækniiðnaðar um allan heim. 
Háskóli Íslands býður nú í fyrsta skipti upp á 
framhaldsnám til MS-gráðu í iðnaðarlíftækni. 
Námsleiðin er mikilvæg nútímaleg grein, bæði 

fræðileg og hagnýt. Í samstarfssamningi Háskóla 
Íslands og Alvotech er samkomulag um að vinna 
að því að koma á fót þverfræðilegri námsleið í 
iðnaðarlíftækni. Samstarfsnefnd Háskóla Íslands og 
Alvotech hefur lagt drög að og skipulagt námsleiðina, 
sem hefst haustið 2019. Námsleiðin er skipulögð í 
samstarfi Heilbrigðisvísindasviðs og Verkfræði- og 
náttúruvísindasviðs.

Samstarf við IASP alþjóðleg samtök um Vísindagarða 
Vísindagarðar gengu í alþjóðleg samtök um 
Vísindagarða, International Association of science 
park´s. Með þeirri inngöngu komast á aukin alþjóðleg 
tengsl sem bundið er vonir við að nýtist í framtíðinni.

Vísindagarðar 
þátttakendur í Auðnu 
tæknitorgi
Stjórn Vísindagarða samþykkti að Vísindagarðar 
yrðu þátttakendur í Auðnu Tæknitorgi en Auðna 
var stofnuð í lok árs. Vísindagarðar eiga um 
8% hlut í Auðnu á móti fjölmörgum opinberum 
aðilum, öllum háskólum og helstu opinberum 
rannsóknarstofnunum sem og samtökum frá 
atvinnulífinu.







Vel sóttur 
aðalfundur 2018
Miðvikudaginn 15. ágúst 2018 var haldinn 
aðalfundur Vísindagarða Háskóla Íslands ehf.
og mættu  yfir 20 manns. Fundurinn var haldinn 
í fyrirlestrasal Þjóðminjasafns Íslands. Hilmar 
B. Janusson stjórnarformaður setti fundinn og 
bauð fundarmenn velkomna, en áður en gengið 
var til dagskrár minntist hann fyrrverandi 
framkvæmdastjóra Vísindagarða, Eiríks 
Hilmarssonar sem lést langt fyrir aldur fram 8. 
ágúst 2018. Sigurður Magnús Garðarsson tók að sér 
fundarstjórn og lýsti hann fundinn löglegan. 

Ný stjórn Vísindagarða var kjörin á fundinum  og 
urðu þær breytingar helstar að  Hrólfur Jónsson 
gekk úr stjórn sem fulltrúi Reykjavíkurborgar og við 
sæti hans tók Stefán Eiríksson borgarritari. Hrólfur 
lét af störfum hjá Reykjavíkurborg 1. apríl og eins og 
áður segir tók hann við framkvæmdastjórastarfinu 
af Eiríki Hilmarsyni sem starfað hafði sem 
framkvæmdastjóri Vísindagarða frá árinu 2006.

Hilmar Janusson var endurkjörinn formaður stjórnar 
en hann starfar sem forstjóri Genis á Siglufirði.

Aðrir í stjórn voru kjörin:

Eva Sóley Guðbjörnsdóttir fyrir hönd Háskóla Íslands. 
Eva starfaði hjá Advania en hefur nú tekið við stöðu 
framkvæmdastjóra fjármála hjá Icelandair Group.  

Einar Olavi Mäntylä situr fyrir hönd Háskóla 
Íslands. Hann var verkefnastjóri nýsköpunar á 
Vísinda- og nýsköpunarsviði, en hefur nú skipt um 
starfsvettvang og er nú framkvæmdastjóri Auðnu 
Tæknitorgs. 

Steinunn Kristjánsdóttir situr fyrir hönd Háskóla 
Íslands. Hún er fornleifafræðingur og prófessor við 
Háskóla Íslands.

Í varastjórn Vísindagarða voru kjörin: 

Kristín Pétursdóttir (1. varamaður)

Sigurður Magnús Garðarsson prófessor 
(2. varamaður).



Ársreikningur 2018
Rekstrartekjur 2018 voru samtals 558 m.kr. og 
eru tilkomnar vegna leigu húseignarinnar að 
Sturlugötu 8 sem hýsir Íslenska erfðagreiningu, 
leigu á byggingarrétti að Sæmundargötu 15-19, 
þar sem Alvotech rekur Hátæknisetur og af leigu á 
byggingarrétti að Bjargargötu 1, áður Sturlugötu 6, 
þar sem CCP reisir hugmyndahús. Leigutekjur eru 
bundnar vísitölu neysluverðs til verðtryggingar og taka 
breytingu samkvæmt því. Vísitölubreytingar skýra 
hækkun tekna frá fyrra ári þegar þær voru 541 m.kr. 

Hagnaður félagsins á árinu 2018 nam 109 m.kr. 
samanborið við 326 m.kr. árið áður en mest munar 
um breytingu vegna matsbreytingar fasteigna sem 
var jákvæð um 44 m.kr. á árinu 2018 samanborið 
við 184 m.kr. árið áður. Einnig hækka reiknaðar 
verðbætur sem voru neikvæðar á árinu 2018 um 189 
m.kr. samanborið við 104 m.kr árið áður. Handbært 
fé frá rekstri var 268 m.kr. á árinu 2018 samanborið 
við 271 m.kr. árið áður.

Samkvæmt efnahagsreikningi nema heildareignir 
félagsins kr. 10.510 m.kr. og skuldir 7.442 m.kr., 

en langtímalán eru verðtryggð með sömu vísitölu og 
tekjur. Bókfært eigið fé í árslok er kr. 3.068 m.kr. og 
er eiginfjárhlutfall félagsins 29,2%. 

Í lok ársins líkt og í upphafi voru tveir hluthafar í 
félaginu en það eru Háskóli Íslands með 94,6% hlut 
og Reykjavíkurborg með 5,4% hlut. Í samþykktum 
félagsins segir að eigendum sé óheimilt að taka 
hagnað eða arð út úr félaginu. Félagið starfar í þágu 
almannaheilla og uppfyllir því undanþáguskilyrði 
um greiðslu tekjuskatts sbr. 4.gr. laga nr. 
90/2003 og hefur fengið formlega staðfestingu frá 
ríkisskattstjóra á undanþáguskilyrðunum og er 
undanþegið tekjuskatti.

Deloitte ehf. aðstoðaði við gerð ársreikningsins en 
Ríkisendurskoðun annaðist endurskoðun. Að áliti 
Ríkisendurskoðunar, stjórnar og framkvæmdastjóra 
Vísindagarða Háskóla Íslands ehf. koma fram í 
ársreikningi allar upplýsingar sem nauðsynlegar 
eru til að gefa glögga mynd af rekstri og efnahag 
félagsins og breytingu á handbæru fé á árinu 
2018 í samræmi við lög um ársreikninga. Engar 
athugasemdir koma fram í endurskoðunarskýrslu 
Ríkisendurskoðunar.



Ársreikningur 2017
Rekstrartekjur 2017 voru samtals 541 m.kr. af leigu húseignarinnar að Sturlugötu 8, 
leigu á byggingarrétti að Sæmundargötu 15-19 og leigu á byggingarrétti að Bjargargötu 1, 
áður Sturlugötu 6, þar sem CCP reisir hugmyndahús. Leigutekjur hækka skv. breytingu á 
vísitölu neysluverðs til verðtryggingar. Þessar breytingar skýra að hluta hækkun tekna frá 
fyrra ári þegar þær voru 524 m.kr. ásamt því að nýr leigutaki að Bjargargötu 1 byrjaði að 
greiða leigu á árinu. Hagnaður félagsins á árinu 2017 nam kr. 359 m.kr. Handbært fé frá 
rekstri var 268 m.kr.
 
Samkvæmt efnahagsreikningi nema heildareignir félagsins kr. 10.294 m.kr. og skuldir 
6.758 m.kr., en langtímalán eru verðtryggð með sömu vísitölu og tekjur. Bókfært eigið fé 
í árslok er kr. 3.536 m.kr og er eiginfjárhlutfall félagsins 34,4%. Vísindagarðar Háskóla 
Íslands ehf. keypti af Reykjavíkurborg byggingarrétt við Hringbraut samtals að fjárhæð 
750 m.kr. á sama tíma var gefið út verðtryggt skuldabréf. Félagið hyggst nýta uppbyggingu 
undir heilbrigðistengda þekkingastarfsemi og frumkvöðlastarf.
 
 Í lok ársins voru tveir hluthafar í félaginu en það eru Háskóli Íslands með 94,6% hlut og 
Reykjavíkurborg með 5,4% hlut.
 
Deloitte ehf. aðstoðaði við gerð ársreikningsins en Ríkisendurskoðun annaðist 
endurskoðun. Að áliti Ríkisendurskoðunar, stjórnar og framkvæmdastjóra Vísindagarða 
Háskóla Íslands ehf. koma fram í ársreikningi allar upplýsingar sem nauðsynlegar 
eru til að gefa glögga mynd af rekstri og efnahag félagsins og breytingu á handbæru 
fé á árinu 2017 í samræmi við lög um ársreikninga. Engar athugasemdir koma fram í 
endurskoðunarskýrslu Ríkisendurskoðunar.
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