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Í upphaflegri vinningstillögu arkitekta var gert ráð fyrir fundarherbergjum á 5. hæð austan 
megin við matsal. Fundarsalir þessir hafa góða tengingu við matsal og úr þeim er 
glæsilegt útsýni til suðurs yfir Ráðhús Reykjavíkurborgar. Þá er útgengt úr þeim út á 
þaksvalir. Til að halda fjárveitingar til verksins var ákveðið á hönnunarstigi að skera niður 
þessi fundarherbergi og síðan var tilboðið sjálft boðið út með tveimur valkostum þ.e. með 
og án eldhúss og matsalar á 5. hæð. Þannig áskildi verkkaupi sér rétt til að taka tilboði 
með og án 5. hæðar ef tilboð reyndust hagstæð. Það gekk eftir og var tilboði ÞG verktaka 
tekið með byggingu eldhúss og matsalar á 5. hæð.
Sá hluti sem eftir er óbyggður á 5. hæð þ.e. fundarherbergin eru alls 158 brúttófermetrar. 
Inni í verksamningi við ÞG verktaka, sem vinnur að uppsteypu og fullnaðarfrágangi 
hússins, er innifalinn bráðabrigðafrágangur á þaki 4. hæðar þar sem gert er ráð fyrir að 
hin óbyggðu fundarherbergi komi. Húsið er steypt upp miðað við að hægt verði að byggja 
fundarherbergin síðar en að sjálfsögðu er hagstæðast að gera það strax og spara þannig 
þann fórnarkostnað sem fellst í bráðabrigðafrágangi á þaki 4. hæðar. Steinklæðning 
kemur á austurhlið sem yrði þannig í framhaldi af öðrum steinklæðningum, að öðru leyti 
yrðu úthliðar fundarherbergjanna að mestu leyti stórir gluggar og hurðir út á þaksvalir. 
Mun dýrara yrði að koma fyrir lyftitækjum og öðrum búnaði síðar auk þeirra óþæginda 
sem framkvæmdir myndu óhjákvæmilega valda á starfsemi í skrifstofubyggingunni.
Verkefnisstjóri hefur tekið saman kostnað, í samráði við hönnuði, við að byggja þennan 
ókláraða hluta og fer samantekt hennar hér fyrir neðan.

Kostnaðaráætlu n________________________ ___________________________ _________________
Alþingi, nýbygging - stækkun 5. hæðar

______________________________________ _______________ | Kostnaðaráætlun Heildarkostnaðaráætlun 
framkvæmdaliða með öllum liðum
verðlagi í ág 2020 verðlagi í jan 2022

1 AÐSTAÐA 650.000 705.000
2 BURÐARVIRKI 19.661.000 21.334.000
3 LAGNIR - stækkun 5 hæðar (kostnáætlun hönnuða) 7.500.000 8.459.000
4 RAFKERFI - stækkun 5. hæðar (kostnáætlun hönnuða) 5.000.000 5.640.000
5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 34.446.000 37.379.000
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 30.478.000 33.073.000
8 FRÁGANGUR LÓÐAR 0 0
9 Hönnun og ráðgjöf 10.000.000
10 Umsjón og eftirlit 3.000.000

T 11 Verðbætur og ófyrirséð (15%) 14.660.000 17.938.000

Samtals áætlaður kostnaður við stækkun 5. hæðar 112.395.000 137.528.000

Kostnaðaráætlunin byggir á samþykktum tilboðum ÞG verktaka og SHelgasona , kostnaðaráætlun hör nuða og áætlun
verkefnisstjóra í Hönnun og ráðgjöf, umsjón og eftirlit, verðbætur og ófyrirséð.

Áætlaður heildarkostnaður til að fullklára 5. hæð er áætlaður tæplega 138 m.kr. Vel 
mögulegt er að skipta framkvæmdunum og fullganga frá hæðinni að utan en bíða með 
frágang innanhúss þar til síðar. Áætlaður kostnaður við innanhúsfrágang sem hægt yrði 
að gera síðar er um 45 m.kr. Þó er nauðsynlegt að klára alla vinnslu á steinflísum þó 
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gengið yrði frá þeim hluta sÍðar sem er innanhúss. Ekki er reiknað með að verkið lengist 
neitt að ráði við að bæta þessu við verk núverandi verktaka. Verktaki er með alla aðstöðu 
og krana á svæðinu og vinnubrögð hans og verkstýring hefur verið til sóma.
Sé ákvörðun tekin um að ráðast í þessar viðbætur þá þarf að gera það mjög fljótt þar 
sem smíði glugga og annara stálhluta í þaki er hafin og möguleikar til að bæta því inn í 
framleiðsluferli þeirra hluta fara dvínandi ef ákvarðanir dragast. Slíkt myndi eflaust hafa 
í för með sér aukinn kostnað auk tíma.

Virðingarfyllst

Ármann Óskar Sigurðsson
Verkefnisstjóri
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