
Starfsemi Háskóla Íslands hefur vaxið 
mikið á undanförnum árum, m.a. í 
kjölfar sameiningar skólans og 
Kennaraháskóla Íslands árið 2008, en 
einnig vegna eflingar rannsókna- og 
nýsköpunarstarfs, markvissrar 
uppbyggingar doktorsnáms við 
skólann og vaxandi alþjóðasamstarfs. 
Þessar breytingar hafa skapað aukna 
þörf fyrir húsnæði og aðstöðu og 
stefnir Háskóli Íslands að því að í 
framtíðinni verði mestallri starfsemi 
hans á höfuðborgarsvæðinu komið 
fyrir á háskólasvæðinu vestur á 
Melum, í Vatnsmýrinni og á spítala-
svæðinu við Hringbraut.

„Þörfin fyrir nýtt og endurbætt húsnæði 
vegna starfsemi Háskóla Íslends er veruleg 
svo tryggt sé að við getum á hverjum tíma 
boðið upp á kennsluhætti og námsframboð 
sem tekur mið af þróun vísinda og þekking-
ar, tæknilegum framförum og síbreytilegum 
þörfum atvinnulífsins,“ segir Jón Atli Bene-
diktsson, rektor Háskóla Íslands, í samtali 
við Sóknarfæri. 

Yfir 13 þúsund nemendur 
í 30 byggingum

Háskóli Íslands er alhliða háskóli með fimm 
fræðasvið, 25 deildir og nokkrar þverfræði-
legar námsleiðir. Yfir 13.000 nemendur 
stunda nám við skólann, þar af um 1.200 
erlendir stúdentar frá tæplega 90 löndum. 
Um 1.500 fastráðnir starfmenn sinna 
kennslu, rannsóknum og þjónustu við 
nemendur auk 2.000 stundakennara sem 
margir koma úr atvinnulífinu.

Þessi umfangsmikla starfsemi Háskóla 
Íslands fer fram í mörgum byggingum og 
telst rektor til að þær séu alls um 30 og frá 
ýmsum tímaskeiðum, allt frá því að Aðal-
bygging Háskóla Íslands var vígð 17. júní 

1940. Mestur hluti háskólastarfsins fer fram 
í húsnæði sem byggt hefur verið í nálægð við 
aðalbygginguna en skólinn er jafnframt með 
starfsemi víða annars staðar í borginni, s.s. í 
Stakkahlíð þar sem Menntavísindasvið er til 
húsa í húsakynnum fyrrum Kennaraháskóla 
Íslands.

„Nemendum fjölgaði mikið í kjölfar 
efnahagsþrenginganna um leið og öll 
starfsemi Háskóla Íslands hefur vaxið. 
Sameining Háskóla Íslands og Kennara-
háskóla Íslands varð árið 2008 með tilheyr-
andi vexti starfseminnar. Einnig hefur 
markviss uppbygging doktorsnáms hér við 
skólann og aukið alþjóðasamstarf skapað 
mikinn vöxt í starfseminni og þörf fyrir 
meira húsnæði og bætta aðstöðu,“ segir 
rektor. Brýnt er að Menntavísindasvið flytjist 
á háskólalóðina til að styrkja faglega 
samþættingu innan háskólans og efla 
kennaranámið enn frekar enda stefna 
háskólans að í framtíðinni verði sem mestri 
starfsemi hans á höfuðborgarsvæðinu komið 
fyrir á háskólasvæðinu á Melunum, í 
Vatnsmýrinni og á spítalasvæðinu við Hring-
braut.

Fjögur stór uppbyggingarverkefni
„Það vill svo vel til að núna er hafin, eða er 
að hefjast, uppbygging á öllu þessu svæði. Á 
Melunum er verið að leggja lokahönd á 
byggingu fyrir Stofnun Vigdísar Finnboga-
dóttur í erlendum tungumálum við Suður-
götu sem við gerum ráð fyrir að verði vígð á 
vormánuðum 2017. Norðan við hana, 
austan við Þjóðarbókhlöðuna, bindum við 
miklar vonir við að Hús íslenskra fræða líti 

dagsins ljós innan tíðar og þá er fyrirhugð 
viðbygging við Læknagarð á spítalasvæðinu 
við Hringbraut. Starfsemi Heilbrigðisvís-
indasviðs er dreifð á sex staði í dag sem 
skapar óhagræði og því eru miklar vonir 
bundnar við að nýbyggingin leiði til 
aukinnar hagræðingar og samþættingar í 
kennslu og rannsóknum og eflingar stoð-
þjónustu sviðsins,“ áréttar háskólarektor en 
gert er ráð fyrir að hún verði tekin í notkun 
á sama tíma og meðferðarkjarni Landspítal-
ans.

„Síðast en ekki síst eru nú óðum að rísa 
Vísindagarðar Háskóla Íslands í Vatnsmýr-
inni sem hafa það hlutverk að vera alþjóð-
legur vettvangur tækni- og þekkingarsam-
félagsins á Íslandi og hlúa á virkan hátt að og 
tengja saman saman frumkvöðla, fyrirtæki, 
vísindamenn, háskóla og aðra hagsmunaaðila 
sem vinna að hagnýtingu rannsókna, 
nýsköpun og viðskiptaþróun til hagsældar og 
heilla fyrir land og þjóð,“ segir háskólarektor 
og það leynir sér ekki að væntingarnar eru 
miklar.

„Vísindagarðar hafa víða verið byggðir í 
tengslum við háskólastarfsemi í Evrópu, 
Bandaríkjunum og í Asíu hafa Háskóli 
Íslands og Reykjavíkurborg tekið höndum 
saman um að leiða slíka uppbyggingu í 
Vatnsmýri. Nú þegar starfa tæplega 500 
manns á svæði Vísindagarðanna og þegar 
þeim framkvæmdum lýkur sem nú eru á 
döfinni munu um 1.200 manns starfa þar og 
tæplega 600 námsmenn búa í stúdentaíbúð-
um á lóðinni,“ segir Jón Atli Benediktsson, 
rektor Háskóla Íslands.

Byggingaframkvæmdir hjá Háskóla Íslands

Fjögur stórverkefni á döfinni

Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla 
Íslands. „Stefna skólans er að í framtíðinni 
verði sem mestri starfsemi hans á höfuð-
borgarsvæðinu komið fyrir á háskólasvæðinu 
á Melunum, í Vatnsmýrinni og á spítalasvæð-
inu við Hringbraut.“
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Hús íslenskra fræða
Austan megin við Þjóðarbókhlöðuna, við Arngrímsgötu og Suðurgötu, er gert ráð fyrir 6.500 
m2 nýbyggingu fyrir Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og námsbraut íslensku í 
Íslensku- og menningardeild á Hugvísindasviði Háskóla Íslands. Í byggingunni verða 
varðveitt öll handrit sem eru í vörslu Árnastofnunar og sérstakur sýningarsalur fyrir þau í 
húsinu sem almenningur mun hafa aðgang að. Með húsinu verður einnig gerbylt vinnuað-
stöðu fyrir starfsfólk stofnunarinnar, kennara háskólans og lesaðastöðu fyrir nemendur, auk 
þess sem þar verður að finna sérstaka aðstöðu til rannsókna á handritum, kennslurými, 
veitingaaðstöðu o.fl.

Samkeppni um Hús íslenskra fræða fór fram á árinu 2008 og báru Hornsteinar arkitektar 
sigur úr býtum. Byggingin verður sporöskjulaga og klædd að utan með plötum úr cortenstáli 
sem í verða gataðir textar úr norrænum fornritum. Framkvæmdin er samvinnuverkefni 
mennta- og menningarmálaráðuneytis og Háskóla Íslands en ekki hefur enn orðið af fram-
kvæmdum þótt búið sé að grafa fyrir byggingunni.
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Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur 
Á horni Suðurgötu og Brynjólfsgötu er 3.744 m2 bygging á fjórum hæðum sem hýsa mun 
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum og deild erlendra tungumála, 
bókmennta og málvísinda á Hugvísindasviði Háskóla Íslands. Þar verður einnig til húsa 
alþjóðleg miðstöð tungumála og menningar sem starfa mun undir merkjum UNESCO, auk 
þess sem áformað er að þar fari fram öll kennsla og rannsóknir á sviði erlendra tungumála við 
Háskóla Íslands. Í Vigdísarstofu verður sagt frá lífi og starfi Vigdísar Finnbogadóttur. 

Hönnuðir byggingarinnar eru Kristján Garðarsson og Haraldur Örn Jónsson hjá Andrúm 
arkitektum sem hlutu fyrstu verðlaun í samkeppni um hana árið 2012. Húsið er að hluta 
klætt með lerki sem gefur því sérstakt yfirbragð. Byggingin er sú fyrsta sem Háskóli Íslands 
reisir og hlýtur vottun samkvæmt BREEAM umhverfisvottunarkerfi.



Citan.
Sterkbyggður 
starfskraftur.
Citan farþega– og sendibílar eru fjölhæfir, 
sparneytnir og sterkbyggðir starfskraftar 
sem fást í ótal útfærslum. Vetrardekk fylgja 
öllum Citan til áramóta, ásamt rúðusköfu, húfu 
og trefli. Komdu í atvinnubíladeild Öskju og 
kynntu þér þennan vandaða dugnaðarfork. 

ASKJA ATVINNUBÍLAR · Fosshálsi 1 · 110 Reykjavík · Sími 590 2120 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Citan, millilangur sendibíll

Verð frá 2.500.000 kr. án vsk.

Vísindagarðar Háskóla Íslands
Fyrsta byggingin á lóð Vísindagarða var hús Íslenskrar erfðagreiningar og nýlega var tekið í 
notkun hátæknisetur systurfyrirtækjanna Alvogen og Alvotech. Upp úr komandi áramótum 
hefjast framkvæmdir við húsnæði, ætlað fyrirtækjum í upplýsingatækni þar sem tölvuleikja-
fyrirtækið CCP myndar kjölfestu. Þá er nýlega lokið byggingu fjögurra stúdentagarða milli 
Oddagötu og Sæmundargötu og eftir áramót hefjast framkvæmdir við fimmta stúdentaíbúð-
aklasann á vegum Félagsstofnunar stúdenta, á horni Sæmundargötu og Eggertsgötu. Upp-
byggingu er þó langt frá því lokið og enn er óráðstafað allmörgum byggingareitum. Vísinda-
garðasvæðið nær yfir tæplega 8,3 hektara eftir að borgarráð heimilaði nýlega byggingu 
þekkingartengds húsnæðis á svæðinu sunnan við Íslenska erfðagreiningu þar sem nú er 
hverfisstöð.

Nýbygging fyrir Heilbrigðisvísindasvið
Í tengslum við fyrirhugaða byggingu nýs Landspítala við Hringbraut er gert ráð fyrir að 
Háskóli Íslands reisi um 9.300 m2 byggingu við Læknagarð þar sem nú þegar fara fram 
rannsóknir og kennsla í heilbrigðisvísindum. Byggingin verður á fjórum hæðum og mun hýsa 
kennslustofur, skrifstofur Heilbrigðisvísindasviðs, vinnuaðstöðu kennara, lesrými fyrir 
nemendur, bókasafn, veitingaaðstöðu o.fl. Nýbygging Heilbrigðisvísindasviðs var hluti af 
samkeppni um spítalasvæðið sem fram fór á árinu 2010.
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Ljósmyndir: HI/Kristinn Ingvarsson
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