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Vísindagarðar tengja saman frumkvöðla, 
fyrirtæki og háskóla sem vinna að því að 

stórefla hagnýtingu rannsókna, nýsköpun 
og viðskiptaþróun til hagsældar og heilla 

fyrir land og þjóð.



Rektor hefur orðið
Um allan heim er þekkingariðnaðurinn álitinn helsti vaxtarbroddur framtíðarverðmætasköpunar. 
Það þarf ekki að horfa mörg ár aftur í tímann til að sjá þær gríðarlegu breytingar sem orðið hafa í 
tækniþróun um allan heim. Breytingarnar framundan munu að líkindum verða enn hraðari. Ísland er 
ekki undanskilið á þessu sviði. Rannsóknir og nýsköpun munu gegna lykilhlutverki við sköpun verðmæta 
í íslensku atvinnulífi ásamt því að efla samkeppnishæfni okkar fámennu þjóðar. 
 
Það er ekki síst vegna þessa sem skapa þarf sveigjanlegt umhverfi rannsókna og nýsköpunar. Tryggja 
þarf hæfileikaríku fólki aðstöðu, tæki, húsnæði, tengsl og aðstoð. Hafa þarf bæði skýra stefnu og 
áþreifanleg markmið að leiðarljósi. Slík stefna þarf að miða að því að rækta jarðveg fyrir öflugt samstarf 
og sem besta nýtingu þeirra innviða, þekkingar og mannafla sem Ísland hefur yfir að ráða.
 
Lykilþátturinn er og verður samstarf og sveigjanleiki, hugmyndaauðgi og ímyndunarafl. Samstarfið verður á 
milli fyrirtækja á hinum ýmsu stigum fyrirtækjaþróunar, stjórnvalda, rannsóknastofnana og háskóla.
 
Hér gegna Vísindagarðar Háskóla Íslands lykilhlutverki og það er markmið okkar að þeir 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 svæði Háskólans í 
Vatnsmýrinni. Uppbygging Vísindagarða Háskóla Íslands 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.







Ávarp stjórnarformanns
Vísindagarðar Háskóla Íslands eru smátt og smátt að verða að því verkfæri 
sem þeim var ætlað í upphafi, þ.e. að vera alþjóðlega viðurkenndur vettvangur 
vísinda-, tækni- og þekkingarsamfélags á Íslandi. Þetta samfélag á síðan að 
hlúa að og tengja saman frumkvöðla, fyrirtæki, háskóla, stofnanir og aðra 
hagsmunaaðila sem vinna að því að stórefla hagnýtingu rannsókna með 
nýsköpun og viðskiptaþróun.

Þó að enn sé langt í land að Vísindagarðarnir sé fullmótaðir, þá voru nokkur 
mikilvæg skref tekin á árinu 2017. Deiliskipulag svæðisins var endurskoðað og 
nýtt skipulag samþykkt sem lagar sig betur að þörfum þeirra sem búið hafa um 
sig á svæðinu. Það er mikilvægt að deiliskipulag sé sveigjanlegt og geti alltaf 
sinnt þörfum þeirra sem fyrir eru, auk þess að aðlaga sig þeirri starfsemi sem 
á eftir að koma inn á svæðið. Eftir sem áður miðar deiliskipulagið að því að 
gerðar séu skýrar kröfur um að starfsemin falli að upprunalegum kröfum um 
rannsóknir og starfsemi sem tengist hagnýtingu þeirra.

Með deiliskipulagsbreytingunum jókst leyfilegt byggingarmagn á svæðinu, 
sem gerði Vísindagörðum kleift að úthluta Félagsstofnun stúdenta lóðinni við 
Sæmundargötu 21 undir rúmlega 240 íbúðaeiningar. Þessi úthlutun er möguleg 
án þess að gengið sé á magn mögulegrar framtíðaruppbyggingar fyrir fyrirtæki 
og Háskólann. Jafnframt verður lóð við Njarðargötu hluti af svæði Vísindagarða 
en lóðin var áður utan þess. 

Þá sömdu Vísindagarðar við Reykjavíkurborg um svokallaða Randbyggð við 
Landspítalann og munu Vísindagarðar þróa þær lóðir í samstarfi við LSH og 
Reykjavíkurborg. Með þessu samstarfi munu Vísindagarðar gegna enn betur 
sínu hlutverki þar sem þetta samstarf opnar fyrir ýmsa möguleika á hagnýtingu 
niðurstaðna rannsókna innan Háskólans á sviði heilbrigðisþjónustu. Þessar 

breytingar miða að því að Vísindagarðar geti sinnt fjölbreyttu hlutverki sínu enn 
betur en jafnframt styrkt fjárhagslegan grundvöll fyrir vísindarannsóknir og 
nýsköpun í samstarfi við aðra sjóði og fjárfesta. Fjárhagsgrundvöllurinn hvílir 
þó á sölu byggingarréttar til fyrirtækja sem skapar þannig fjármuni til að greiða 
fyrir árangri í  vísindasamfélaginu og einnig að útvega háskólanum húsnæði á 
hagkvæmu verði sem er þá jafnframt í nánum tengslum við fyrirtæki á sínu sviði.

Vísindagarðar geta hreyft sig hratt þegar kemur að ákvarðanatöku og 
fjárfestingum, ef réttar aðstæður skapast. Þeir geta einnig verið farartæki 
Háskólans og verkfæri ef svo má að orði komast, til að bæta stöðu sína í 
mörgu tilliti. En til þess að hægt sé að hreyfa sig hratt, þarf skýr stefnumótun 
að liggja fyrir og markvisst kynningarstarf að hafa átt sér stað. Þannig aukast 
líkur á að sátt verði um þær ákvarðanir sem teknar verða. Á þessa þætti 
munu Vísindagarðar leggja áherslu á næstu misserin. Ætlunin er að ljúka 
stefnumótunarvinnu sem hófst á síðasta ári og hefja kynningarátak á hlutverki 
og stefnu Vísindagarða. Við ætlum að segja frá því sem þegar hefur verið gert og 
jafnframt að kynna þá framtíðarmöguleika sem eru fyrir hendi til uppbyggingar 
og aðstöðusköpunar og þá ekki síður að kynna þá möguleika sem felast í 
Vísindagörðunum sjálfum, án landfræðilegrar tengingar, til að koma á samræðu 
ólíkra aðila, skapa gefandi og skemmtilegt umhverfi sem leiðir af sér áhugaverð 
vel launuð störf og verðmæti til uppbyggingar samfélagsins alls á Íslandi og 
bætir samkeppnisstöðu okkar í alþjóðlegu tilliti. Hér á eftir er gerð frekari grein 
fyrir helstu verkefnum Vísindagarða á árinu sem leið.



Eiríkur Hilmarsson sem veitt hafði 
Vísindagörðum forstöðu frá árinu 2007, lést þann 
8. ágúst s.l. Í hans tíð tóku Vísindagarðar á sig 
þá mynd sem unnið er eftir í dag. Stuttu fyrir 
andlátið heimsóttum við Eirík og spjölluðum um 
þróun garðanna og framtíðarsýn hans á þá.

Hugmyndin að Vísindagörðum kom fyrst fram 
í kringum árið 2004 eða í tíð Páls Skúlasonar, 
fyrrverandi rektors, en hefur auðvitað tekið 
miklum breytingum síðan þá. Fyrirmyndin kemur 
erlendis frá en það er litið svo á að við alla helstu 
háskóla heims sé kjörið að reka vísindagarða 
samhliða vegna hagnýtingar þekkingarinnar.

Í tíð Kristínar Ingólfsdóttur, fyrrverandi rektors, 
tekur upphaflega hugmyndin töluverðum 
breytingum, en þá er sú stefna tekin að byggja 
upp stórt nýsköpunarsamfélag. Meginþema í 
hugmyndafræðinni verður sömuleiðis til í hennar 
tíð, svo að raunverulega er þetta 20 ára verkefni. 
Ég sjálfur kem að því fyrir rúmum tíu árum síðan.

Það má segja að Vísindagarðar háskólans hafi 
þróast frá því að vera eins konar stökkbretti fyrir 
frumkvöðlafyrirtæki innan háskóla í það að vera 
sjálfstæð nýsköpunarsamfélög. Hér við Háskóla 
Íslands hefur það einmitt verið meginþema í 
uppbyggingu síðastliðinna 10 ára,  að þegar 

stefnan var endurskoðuð fyrir nokkrum árum 
var ákveðið að búa til öflugt stórt samfélag 
vísindamanna og frumkvöðla. Hugmyndafræðin 
gengur einfaldlega út á það að þegar mikið 
návígi fólks sem hefur mikla getu og kunnáttu 
muni koma eitthvað magnað út úr því og við 
sjáum þegar mörg dæmi um það. Þess vegna er 
nálægðin svo mikilvæg. Við hér á landi höfum líka 
lagt áherslu á að mynda tengingu við stúdenta 
þar sem þeir eru vinnuafl framtíðarinnar og því 
eru stúdentagarðar hugsaðir inni á svæðinu til 
að glæða lífi og efla tengslin við þá. Það er ekki 
algengt erlendis en þekkist þó.

Hvernig hefur samstarfið gengið – eru allir á 
sömu blaðsíðu um hvert verkefnið stefnir?
Já, við höfum átt gott samstarf við alla aðila 
og skilningur á Vísindagörðum sem slíkum er 
góður. Við höfum átt mjög gott og þétt samstarf 
við borgina sem hefur þá sýn að byggja og 
efla atvinnulíf í Reykjavík og ekki síst að efla 
þekkingarstörf. Það að Reykjavíkurborg færi 
háskólanum þetta byggingarland verður til 
þess að hugmyndin kemst á skrið og verður að 
raunveruleika. Þarna sýndi borgin framsýni og 
kjark með þessum myndugleika. 
Starfsemi Vísindagarða hentar auðvitað ekki 
öllum fyrirtækjum. Þetta er dýrasti staður í 
borginni og sömuleiðis sá verðmætasti fyrir 

þekkingarfyrirtæki. Fyrirtæki verða því að hafa 
góðan skilning á staðsetningunni og hvað felst í 
henni. Síðan á eftir að reyna á það í Grósku sem 
samfélag sprota- og nýsköpunar, hver þessi 
skilningur er á mikilvægi staðsetningarinnar. Ég er 
sannfærður um að það mun ekki hökta.

Ímynd Vísindagarða? Hvernig viltu að fólk hugsi 
um VHÍ?
Það sem einkennir HÍ og VHÍ er ákveðin hógværð. 
Án þess að það sé verið að berja sér á brjóst þá þarf 
að greina frá því hvað á sér stað, um hvað þetta 
fjallar og hvað sé að gerast. Við höfum ekki verið að 
segja frá stórum viðburðum og því sem gerist innan 
Vísindagarðasamfélagsins og þurfum að gera betur 
á því sviði. Þetta kemur öllum við og við eigum að 
vera stolt af starfseminni sem þarna fer fram – 
sem samfélag.

Ég vil að landsbyggðin geti notið góðs af 
starfseminni og því er upplýsingaflæði lykillinn að 
því að auka vitund um VHÍ.

Ef þú fengir að ráða, hvernig samfélag viltu að 
verði til?
Ég sé fyrir mér samfélag þar sem ríkir mikil gleði, 
jákvæðni og uppbygging. Ég sé líka fyrir mér að 
þarna verði samfélag þar sem mikill baráttuhugur 
ríkir, að fólki finnist gaman að vera þarna. Þess 
vegna þurfum við að laða að fólk sem vill koma 
inn vegna fjölbreytileikans; menningar, fyrirlestra, 
viðburða og fleira – að þarna sé alltaf eitthvað 
í gangi. Samfélag sem iðar af lífi – það er minn 
draumur!

Eiríkur Hilmarsson



Afurðirnar – hvað kemur út úr starfi 
Vísindagarðanna?
Það má segja að þarna fari fram framleiðsla 
á nýsköpun, þ.e. út úr þessum rannsóknum 
kemur ákveðin nýsköpun, bæði út úr frum- og 
hagnýtum rannsóknum. Ef við horfum t.d. til 
Íslenskrar erfðagreiningar vitum við ekki með 
vissu hvað kemur út úr því – þ.e. hversu mikið af 
þeim afurðum verða til hagnýtingar. Það á allt 
eftir að koma í ljós. En þarna verða til stórkostleg 
tækifæri. Undirliggjandi er mikil fagleg og góð 
vinna vísindamanna. Það sama á við um Alvotech 
– þar er fyrsta flokks vísindafólk sem stendur að 
baki rannsóknarstörfunum.

Eitthvað að lokum?
Gildi Vísindagarðanna eru opið, frjálst og 
þekkingardrifið samfélag. Þessi orð endurspegla 
nákvæmlega fyrir hvað Vísindagarðar standa. 
Sýnin hefur lifað býsna vel en svo er það 
bara hvernig við komumst þangað sem er 
úrlausnarefnið. Það hefur verið hreint stórkostlegt 
að sjá byggingarnar rísa – að sjá það verða til 
sem einu sinni var bara hugmynd á blaði. Ég er 
gríðarlega stoltur af þessu verkefni og minni 
aðkomu að VHÍ.
 

Það hefur verið hreint 
stórkostlegt að sjá 
byggingarnar rísa – að 
sjá það verða til sem einu 
sinni var bara hugmynd 
á blaði. Ég er gríðarlega 
stoltur af þessu verkefni og 
minni aðkomu að VHÍ.

Ég sé fyrir mér samfélag þar 
sem ríkir mikil gleði,
jákvæðni og uppbygging



Eiríkur

Hrólfur



Nýtt fólk í brúnni
Hrólfur Jónsson tók við starfi framkvæmdastjóra Vísindagarða Háskóla Íslands 1. maí 
2018. Hrólfur var áður skrifstofustjóri eigna og atvinnuþróunar hjá Reykjavíkurborg 
og sat fyrir hönd borgarinnar í stjórn Vísindagarða. Jafnframt því að sinna hlutverki 
framkvæmdastjóra mun hann áfram sitja í stjórninni fyrir hönd borgarinnar, en frá því að 
Reykjavíkurborg eignaðist hlut í félaginu árið 2012, hefur Hrólfur verið fulltrúi hennar í og 
starfað með Eiríki Hilmarssyni að ýmsum málefnum félagsins.

Þá hafa Vísindagarðar fengið til liðs við sig Elísabetu Sveinsdóttur, en eins og fram kemur 
í ávarpi formanns stjórnar verður aukin áhersla á kynningarmál næstu misserin. Elísabet 
hefur langa og víðtæka reynslu í markaðs- og kynningarmálum, m.a. fyrir Háskóla 
Íslands. Mikilvægt er að tengja saman kynningarmál Háskólans og Vísindagarða auk 
þeirra fyrirtækja sem þegar hafa komið sér fyrir á Vísindagarðasvæðinu. Meðal fyrstu 
verkefna hennar verður að mynda samráðshóp um kynningarmál svæðisins þar sem í 
eiga sæti fulltrúar Íslenskrar erfðagreiningar, Grósku, Alvogen/Alvotech, Félagsstofnunar 
stúdenta, Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands.

Elísabet



Sturlugata 8
Árið 2014 nýtti Háskóli Íslands sér forkaupsrétt og við það eignuðust Vísindagarðar 
húsnæðið við Sturlugötu 8, þar sem Íslensk erfðagreining er til húsa. Samstarfið milli 
vísindasamfélagsins í háskólanum og Erfðagreiningar hefur aukist talsvert, helst varðandi 
nýtingu á hvers kyns aðstöðu og tækjum til rannsókna sem Íslensk erfðagreining hefur 
yfir að ráða. Íslensk erfðagreining á jafnframt í miklu samstarfi við vísindamenn innan 
háskólans varðandi stórar rannsóknir á vegum fyrirtækisins.



Bjargargata 1
Í júní árið 2015 voru undirritaðir samningar við 
fjárfestingafélagið Grósku um lóðina við Bjargargötu 1. Í febrúar 
2017 hófust byggingarframkvæmdir, en jarðvinna tafðist 
nokkuð vegna nálægðar við hús Íslenskrar erfðagreiningar 
og gæta þurfti sérstaklega að öllum titringsvörnum við 
niðurrekstur þils á lóðunum. Gert er ráð fyrir að húsið verði 
tekið í notkun í lok ársins 2019, en stærð þess verður 17.500 
fermetrar auk bílakjallara eða samtals um 34.000 fermetrar. 
Höfuðstöðvar CCP verða í húsinu en jafnframt er gert ráð fyrir 
frumkvöðlasetri og fjölmörgum öðrum fyrirtækjum. 



Sæmundargata 15–19
Hátæknisetur systurfyrirtækjanna Alvogen og Alvotech var tekið í notkun í júní 2016 og stendur 
við Sæmundargötu 15-19. Innan setursins er unnið að þróun og framleiðslu líftæknilyfja sem 
væntanleg eru á markað á næstu árum. Þau lyf sem nú eru í þróun eru háþróuð stungulyf sem 
meðal annars eru notuð við meðferð krabbameins- og gigtarsjúkdóma. Um þessar mundir 
er unnið að deiliskipulagsbreytingum vegna væntanlegrar viðbyggingar sem fyrirhuguð 
er á næstu misserum, eða um 8000 fermetrar að stærð. Verði af þessum áformum munu 
Vísindagarðar ráða yfir um 5000 fermetrum af húsinu.



Sæmundargata 21
Samkomulag Vísindagarða, Félagsstofnunar stúdenta og Reykjavíkurborgar 
var undirritað 2. mars 2016, þess efnis að Félagsstofnun stúdenta byggði 
rúmlega 240 íbúðaeiningar fyrir stúdenta við Sæmundargötu 21. Þá munu 
Vísindagarðar eiga atvinnuhúsnæði og bílakjallara í húsinu. Framkvæmdir við 
bygginguna hófust í apríl 2017 og er gert ráð fyrir að þeim ljúki í árslok 2019.



Næstu skref ...
Lóð við Njarðargötu/Hverfabækistöð Reykjavíkurborgar
Reykjavíkurborg hefur nú hafið byggingu nýrrar hverfastöðvar 
í Örfirisey í stað þeirrar sem hún rekur við  Bjargargötu 
(Njarðargötu). Vísindagarðar munu því eignast lóðina í byrjun 
árs 2019 samkvæmt samningi sem undirritaður var í mars 2016. 
Stefnt er að því að gera leigusamning við Reykjavíkurborg um 
núverandi byggingar til notkunar fyrir Háskólann þar til þær 
verða rifnar vegna væntanlegrar uppbyggingar á lóðinni. 

Randbyggðin
Með samningi sem undirritaður var í desember 2017 gekk 
Randbyggðin á Landspítalasvæðinu inn í Vísindagarða. Um er að 
ræða þrjú hús, um 5000 fermetrar hvert, auk bílageymslna. 

Unnið er að undirbúningi þess að bjóða lóðirnar til sölu í 
samráði við Landspítalann og einnig stjórnendur uppbyggingar 
Nýja Landspítalans en samræma þarf bæði starfsemi og 
uppbyggingu þörfum spítalans. Er gert ráð fyrir að auglýsa 
lóðirnar á haustmánuðum. Jafnframt er unnið að undirbúningi 
deiliskipulagsbreytinga á lóðunum. Gera þarf breytingar á 
skipulagi vegna legu frárennslislagna og útfærslu samgangna. 
Einnig er stefnt að því að fá leyfi fyrir auknu byggingarmagni og 
mögulegum íbúðum á lóðunum. 





Lóðir á lausu
Nokkrar lóðir eru lausar og óráðstafaðar eða fyrir um 51 þúsund fermetra af 
byggingum. Lóðirnar við Randbyggðina og Bjargargötu bætast við þær lóðir 
sem Vísindagarðar eiga þegar, en tvær eru enn lausar, þ.e. við Ingunnargötu 
og ein lóð við Bjargargötu, auk miðsvæðis sem ætlað er undir starfsemi 
Háskólans og ýmsa þjónustu við Vísindagarðasamfélagið. Þá er gert ráð fyrir 
að Vísindagarðar geti einnig þróast frekar á svokölluðu Fluggarðasvæði, en 
Reykjavíkurborg gaf Háskólanum slík fyrirheit á 100 ára afmæli skólans.

Yfirlit yfir lóðir á lausu:

• Randbyggð, 19.000 fermetrar í þremur húsum. 

• Lóð við Bjargargötu (Hverfabækistöð), 14.400 fermetrar. Verður 
væntanlega laus til ráðstöfunar 2019 og auglýst á haustmánuðum.

• Miðsvæði við Jónasar Hallgrímssonar torg, ætlað undir starfsemi háskóla 
og margvíslega þjónustu við samfélagið á Vísindagörðum, gesti og 
gangandi, 19.200 fermetrar. Er í þróun.

• Lóð við Bjargargötu 3, 16.500 fermetrar. Laus til úthlutunar.

• Lóð við Ingunnargötu 1, 16.700 fermetrar. Laus til úthlutunar.

• Ingunnargata 3, 18.000 fermetrar. Laus til úthlutunar.

Mjög mikil uppbygging er í gangi um þessar mundir þar sem um 53.000 
fermetrar eru í byggingu á Vísindagarðasvæðinu, atvinnuhúsnæði og 
stúdentaíbúðir. Auk þess eru samningar um 8000 fermetra viðbyggingu á 
Sæmundargötu 19 í ferli, en þar er gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist árið 
2019. 





Hér að framan hefur að meginhluta verið 
fjallað um uppbyggingu og lausar lóðir á 
Vísindagarðasvæðinu, en yfirráð og sala á 
þeim er meginforsenda þess að Vísindagarðar 
geti byggt upp samfélag nýsköpunar og 
vísindarannsókna. 

Uppbygging samfélagsins sjálfs og þátttaka í 
verkefnum því tengdum verður sífellt stærri 
hluti af umsvifum Vísindagarða. Vísindagarðar 
sem hluti af Háskóla Íslands og hluti af 
Reykjavíkurborg taka með virkum hætti 
þátt í stefnumótun þessara aðila. Gegnum 
akkerisfund og skipulagsnefnd Háskólans 
auk þátttöku í fjölmörgum öðrum verkefnum 
innan skólans tengjast þeir stefnumótun 
Háskóla Íslands. En Vísindagarðar eru 
einnig mikilvægur hluti Vísindaþorpsins í 
Vatnsmýri sem smátt og smátt er að taka 
á sig mynd. Þar er markmiðið að tengja 
saman Háskóla Íslands, Landspítala 
háskólasjúkrahús og Háskólann í Reykjavík 
auk samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýri. 
Vísindagarðar hafa tekið þátt í því að móta 
samgöngustefnu þessara aðila. Þá hefur 
Knattspyrnufélagið Valur einnig sóst eftir 

því að verða hluti af Vísindaþorpinu, en 
félagið hefur boðið fram lóðir, aðstöðu og 
samstarf um hvers kyns rannsóknir tengdar 
heilsueflingu, íþróttum og tómstundum.
Vísindagarðar eru hluti af Auðnu tækniveitu 
og vilja leggja aukna áherslu á samstarf 
við Vísinda- og nýsköpunarsvið Háskóla 
Íslands, og jafnframt tengjast betur miðlægri 
stjórnsýslu Háskólans. Aðsetur Vísindagarða 
og starfsaðstaða er þess vegna í aðalbyggingu 
Háskóla Íslands. 

Rannsóknarstarfsemi, frumkvöðlafyrirtæki, 
nýsköpun, samstarf og samráð 
Vísindagarðar eru hlutaeigendur í 
ArcticLas auk þess að eiga starfsaðstöðu 
á Tæknigörðum Orku náttúrunnar við 
Hellisheiðarvirkjun. Gámur á Hellisheiði 
hefur verið þróaður í samstarfi við Sigurð 
Brynjólfsson, prófessor á Verkfræði- og 
náttúruvísindasviði. Þar starfa nú þrír 
doktorsnemar við þróun á efnasamböndum 
í samspili þörunga og gasa sem myndast frá 
Hellisheiðarvirkjun.  

Samstarf og uppbygging Þetta eru lítil dæmi um það hvernig 
Vísindagarðar vinna langt út fyrir sitt 
áhrifasvæði í Vatnsmýrinni, en það er einmitt 
ein af megináherslum komandi ára að 
tengjast sem víðast. Smátt og smátt geta  
Vísindagarðar orðið sá tengill milli vísinda- 
og nýsköpunarstarfs sem fram fer innan 
Háskóla Íslands, við atvinnulífið, opinberar 
rannsóknarstofur og aðra skóla, frumkvöðla 
víða á Íslandi og erlendis og innlenda sem 
erlenda fjárfesta.

Þá stefna Vísindagarðar að auknu samstarfi 
við Lífvísindasetur, með það að markmiði 
að verða öflugur bakhjarl í kaupum á 
rannsóknarbúnaði og til framtíðar að skapa 
Lífvísindasetri varanlegt húsnæði.

Rekstrarfélag Vísindagarðasvæðisins
Um þessar mundir er unnið að stofnun 
samráðshóps um markaðssetningu 
svæðisins með fyrirtækjunum sem þar 
eru þegar starfandi ásamt því að stofna 
rekstrarfélag um svæðið. Sterk tengsl verða 
milli rekstrarfélagsins og markaðshópsins. 
Rekstrarfélaginu er ætlað að halda utan 
um rekstur svæðisins til framtíðar og 
markaðssetningu þess. Fyrstu verkefnin verða 
samráð um endanlegan frágang yfirborðs 
og lóða, lýsingu og allan karakter svæðisins. 
Hugmyndin er að leggja áherslu á blágrænar 
lausnir og vinna með það sem kallað hefur 
verið „smart city“ lausnir þegar kemur að 



lýsingu, sorphirðu, bílastæðamálum og fleiru 
sem lýtur að rekstri og umhirðu til framtíðar. 
Eins er mikilvægt að vinna að heildarlausn 
og mögulegum samrekstri allra bílastæða á 
lóðinni, gjaldtökustefnu og samgöngustefnu 
allra sem eru á svæðinu þar sem áhersla 
verður lögð á vistvænar samgöngur, sbr. hjól, 
gangandi, deilibíla og rafmagnsbíla. Samstarf 
verður haft við Háskólann og Reykjavíkurborg 
um þetta mikilvæga verkefni.





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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