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Framkvæmdasýslan -
Ríkiseignir (FSRE)

Eignasafn og verkefni FSRE

• 350 fasteignir

• 530 þúsund fermetrar 

• Rúmlega 300 jarðir

• Rúmlega 100 þróunar- og framkvæmdaverkefni

• Auðlindir s.s. jarðhiti, vatnsréttindi og jarðefni 

SAMEINING HAUSTIÐ 2021

AÐSTAÐA 
Í ALLRA 

ÞÁGU

https://rikiseignir.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e7f377ce3d9a42e09cc4d1c586785df0
https://rikiseignir.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=327c7bb533714e86989c2ef927edd4b2


Eignasafn FSRE – stökkpallur tækifæra og framþróunar

Loftslagsmálin --->

- Umhverfisvænasti m2 er sá sem er 
vel nýttur

- Nýting núverandi eigna
- Rekstur og viðhald
- Framkvæmdir
- Votlendi og ræktun á jörðum
- Matvælaframleiðsla
- Auðlindir á jörðum og landsvæðum

Byggðaþróun ---> 

- Ferðaþjónusta 
- Störf án staðsetningar
- Þekkingarsamstarf og 

samlegð
- Hvernig geta fasteignirnar 

okkar nýst sem jákvætt afl ?

Stafræn þjónusta ---> 

- Breytt nýting á byggingum 
- Tæknin opnar á tækifæri fyrir 

deilihagkerfislausnir í nýtingu 
aðstöðu



Grænu tækifærin eru til staðar um allt land

• Getum við nýtt fasteignirnar með 
markvissari hætti ?

• Eru ný tækifæri að skapast í kjölfar covid
?

• Getum við samnýtt aðstöðu þvert á 
málaflokka  ?

• Getum við náð aukinni samlegð milli aðila 
– ávinningur í fjárhag, þjónustu og 
þekkingarmiðlun

• Geta jarðir og landsvæði nýst til 
sjáfbærrar framþróunar ?



Umhverfisáherslur FSRE
VOTTAÐAR NÝBYGGINGAR

5
LOKIÐ

25
Í VINNSLU



Samstarfsverkefni

HringRás
CIRCON
Völundur
Byggjum Grænni Framtíð

2.6. Samtal um trygga orkuinnviði frá upphafi framkvæmda
3.11. Stefna um vistvænt viðhald opinberra bygginga
4.1. Sölutorg fyrir jarðveg og jarðefni (Mölundur)
6.5. Umhverfisvænar kröfur og valforsendur í útboð á vegum FSRE



Virknihjól FSRE
UMHVERFISTÆKIFÆRI

VINNUSKJAL 
UMHVERFISTEYMIS

Leigutorg

LEIGUÞJÓNUSTA

ÞRÓUN & FRAMKVÆMDIR

EIGNA-& 
AÐSTÖÐU-
STÝRING

Sérhæft húsnæði

Skrifstofuhúsnæði og VMV

Náttúra og innviðir

Fjármál
Mannauður

Stafrænir innviðir

FJÁRMÁLASVIÐ

SKRIFSTOFA FORSTJÓRA

Lögfræði
Þróun og stefnumótun 

Upplýsingamál

Viðhalds- og 
aðstöðuþjónusta

Greining og flokkun á eignasafni FSRE út frá umhverfissjónarmiðum. 
Ss.  Vottanir, þarfir, orkunotkun o.fl.

Jarðir, spildur og lóðir, greining og tækifæri út frá 
m.a. Endurheimt votlendis og stöðvun á losun 
koltvísýringsilda

Samstarf við hagaðila t.d. Skógrækt 
ríkisins, ræktun skóga

Græn fjármögnun
Græn Ríkisskuldabréf

Móta umhverfisfarveg og viðmiði 
fyrir mismunadi tegundir verkefna

Nýframkvæmdir og endurbætur: 
Skilgreina stefnu varðandi vottanir. 
Tegundir vottana, fjöldi vottana. 

Rafrænt umhverfismælaborð fyrir allar eignir FSRE, 
Sorphirða, orkunotkun, Rafhleðslumál o.fl.

Snjallvæddar byggingar 

Grænir leigusamningar-hvati 
fyrir notendur

Eftirlit og eftirfylgni út frá umhverfisþáttum 
á framkvæmdastigi

VÖR og ákvæði við ráðgjafa og verktaka um 
samfélags- og keðjuábyrgð

Framkvæmdarlok mat á 
umhverfisþáttum í Skilamati

Nýframkvæmdir án vottana, 
skilgreina vistvæn viðmið

Raffhleðslustöðvar og virkir ferðamátar, aðastaða 
fyrir hjól, rafhjól og rafskútur

Rafræn samskipti og þjónusta, mínar síður 
og rafrænar undirritanir

Vistvænt viðhald, 
efnisnotkun o.fl.

Vistvæn skilyrði í samningum 
við birgja og þjónustuaðila

Græn  þekkingarmiðlun og fræðsla fyrir 
notendur

FJÁRMÁLASVIÐ

SKRIFSTOFA FORSTJÓRA

• Grænuskrefin og rekstur FSRE
• Fræðsla
• Hjólasamningar
• Umhverfisvitund
• Umhverfisímynd
• Innkaup og útboðsmál
• Velja heimsmarkmið 
• Virkt samstarf og samráð á sviði 

umhverfismála. Innlent og erlent 
samstarf við hagaðila. T.d. Grænni 
byggð, byggjum grænni framtíð, 
Reykjuvíkurborg o.fl.

Skrifstofuaðstaða fyrir störf á 
staðsetninga: Áhrif minni akstur 
starfsfólks

VMV skýrar áherslur 
umhverfismála í gegnum ráðgjöf VMA



Umhverfisþing FSRE í fyrradag
Hvað getum við lagt af mörkum til því að Ísland ná
losunarmarkimuðm sínum ?



DEIGLA
Þekkingar- og þjónustumiðja ríkisaðila



Þekkingar- og þjónustumiðjur

Styðja við þróun sem er að verða í átt að 
blönduðu vinnuumhverfi, hybrid
þjónustu og starfa án staðsetningar

• Sveigjanleg vinnuaðstaða ríkisaðila
• Aðstaða fyrir tímabundin verkefni
• Fundir og mötuneyti
• Þjónustutorg tengt ísland.is

Ríkisaðilar
Sveitarfélag
Atvinnulíf



RÍKISAÐILI A
Akkeri

RÍKISAÐILI B
Akkeri

RÍKISAÐILI C
Akkeri

DEIGLA: störf án staðsetningar – tímabundin verkefni
Fundir – fræðsla –kaffihús og  mötuneyti. 

SAMEIGINLEGT ÞJÓNUSTUVER 

KLÚBBSVÆÐI: Samnýttar vinnustöðvar rikisaðila með fasta starfstöð 
innan byggingar

FYRIRKOMULAG

LEIGULÍKAN

• Hluti ríkisaðila hefur smærra heimasvæði/ akkeri
• Meirihluti vinnusvæða samnýtt af aðilum 

með „akkeri“ í byggingu
• Sameiginlegt þjónustuver
• DEIGLAN: Aðstaða opin öllum ríkisaðilum

• Greitt mánaðarlega per m2 á akkerissvæði
• Greitt árlega fyrir „hausatölu“ á „klúbbsvæði“ 
• Greitt fyrir sameiginlegt þjónustuver á grundvelli 

heimsókna á ári
• Deiglusvæði: Greitt fyrir afnot af funda- og 

fræðsluaðstöðu

STIG 2 
30% DEIGLA + 40% klúbbsvæði +30% Akkeri

Útfæra má Deigluna með mismikilli samnýtingu innviða

Stoðþjónusta: Móttaka, mötuneyti, Þrif, öryggi, tækni, búnaður, 



DEIGLA: störf án staðsetningar – tímabundin verkefni
Fundir – fræðsla – kaffihús og mötuneyti. 

KLÚBBSVÆÐI: Samnýttar vinnustöðvar rikisaðila með 
fasta starfsstöð

SAMEIGINLEGT ÞJÓNUSTUVER 

Öruggt 
svæði

FYRIRKOMULAG

LEIGULÍKAN

• Meirihluti vinnusvæða samnýtt af aðilum 
• með fasta starfstöð í byggingu
• Sameiginlegt þjónustuver
• „Örugg rými“ fyrir viðkvæma starfsemi (dæmi 

skýrslutökur, upptökur o.fl.)
• DEIGLAN: Aðstaða opin öllum ríkisaðilum -

• Greitt árlega fyrir „hausatölu“ á klúbbsvæði
• Greitt fyrir sameiginlegt þjónustuver á grundvelli 

heimsókna á ári
• Deiglusvæði: Greitt fyrir afnot af funda- og 

fræðsluaðstöðu

STIG 3 
50% DEIGLA + 50% klúbbsvæði

Stoðþjónusta: Móttaka, mötuneyti, Þrif, öryggi, tækni, búnaður, 

Útfæra má Deigluna með mismikilli samnýtingu innviða



Meira fyrir minna

• Lægri heildarkostnaður aðstöðu af hærri 
gæðum

• Minna „vesen“ og aukin skilvirkni í dagsins 
önn

Stökkpallur tækifæra

• Fjölbreytt, lifandi og þver-faglegt 
starfsumhverfi

• Frjór jarðvegur fyrir tengslanet þvert á 
ríkisaðila

Stakkur sniðinn að vexti

• Sveigjanlegir leigusamningar

• Ríkisaðilar leggja lóð á vogar-skálar 
umhverfisins með deili-hagkerfi aðstöðu

HVER ER ÁVINNINGURINN ?



Í nóvember flytjum við í DEIGLU-tilraunastofu  með Ríkiskaupum 

Móttaka

Vinnustöðvar

Næðisrými

Kaffitorg

Fundir

Akkeri

Akkeri

• 7 hæð Borgartún 26
• 12 m2 per starfsmann
• Nýjustu viðmið ríkisins eru 18-20 m2
• Algengt umfang 35 m2 per starfsmann
• Hybrid vinna og grænar samgönguáherslur



Þróunin – grænu málin komin á dagskrá fyrir alvöru



VIÐ HLÖKKUM TIL AÐ GRÍPA 
TÆKIFÆRIN MEÐ YKKUR


