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Söluhús við Ægisgarð. 

Hafnarstjórn ákvað á fundi nr. 179, 12. apríl 2019 að taka tilboði E. Sigurðssonar ehf. í byggingu 

söluhúsa við Ægisgarð. Tilboðsverðið var 398.607.216,- Gengið var frá verksamningi 15. maí, 

2019 og gerir verksamningurinn ráð fyrir að verkinu verði lokið 30. apríl 2020. Á verkfundi 23. 

janúar sl. er bókað að verktakinn reiknar með að standa við ákvæði samningsins um afhendingu og 

lagði hann fram drög að endurskoðaðri verkáætlun því til staðfestingar. Það er álit starfsmanna 

Tæknideildar sem sjá um verkefnastýringu og eftirlit að allt þurfi að ganga upp svo verkinu ljúki 

innan þessa tímaramma. Vinna við jarðvinnu vegna húsanna og lagna hefur gengið heldur 

brösuglega að undanförnu vegna tíðarfars og þá hafa komið upp nokkur flókin úrlausnarverkefni 

við útfærslu húsanna út frá gögnum hönnuða. Þessum útfærsluatriðum fer fækkandi svo bundnar 

eru vonir við að tafir vegna þessa séu yfirstaðnar að mestu. 
 

Þessu verki fylgdi að fjarlægja þurfti eldri söluskúra. Færa þurfti hluta þeirra á nýjan stað til 

bráðabirgða vegna starfsemi nú yfir vetrarmánuðina. 
 

Fara þurfti yfir atriði sem tengjast hugsanlegum fornminjum en eystri hluti Ægisgarðs er friðaður. 

Vestari hluti upphaflega Ægisgarðs er að hluta til á athafnarsvæðinu og verður sá hluti garðsins 

sem kom í ljós mældur upp en ekki hefur þurft að hrófla við því sem eftir af honum. Ekki eru aðrar 

minjar á svæðinu sem þessi framkvæmd hefur áhrif á.  Þessi vinna hefur verið unnin í samráði við 

viðkomandi stofnanir. 
 

Unnið er að gerð samningsforms vegna væntanlegra leigenda aðstöðunnar. 
 

Endurnýjun á flotbryggjum og landgöngum. 

Öldubrjótur (sérstök gerð flotbryggju) var endurnýjaður en það hafði staðið til í nokkurn tíma að 

lagfæra hann og gera hann öflugri vegna ótryggrar aðstöðu í Suðurbugt við sérstakar veður 

aðstæður. Eldri bryggjum var endurraðað samkvæmt nýju skipulagi. Mun öflugri öldubrjót var 

komið fyrir og landgangar samkvæmt nútíma kröfum endurnýjaðir. Samið var að loknu útboði við 

Króla ehf. og var samningsupphæðin kr. 116.815.000,-  Unnið er nú að lokafrágangi þessa verks. 

Hluti af eldir bryggjum var færður yfir í Vesturbugt þar sem þeim var komið fyrir og landgangar 

endurnýjaðir. 
 

Endurnýjun á yfirborði og lögnum á Ægisgarði 

Ákveðið var að endurnýja yfirborð og lagnir í götu í samvinnu við Veitur. Jafnframt að lagfæra 

umhverfi þessara nýju húsa og gangstéttir. Hluti þessa verkefnis er inn í útboðsverkinu sjálfu. 
 

Viðhaldsdýpkun Suðurbugt 

Tækifærið var notað þegar eldri flotbryggjur höfðu verið fjarlægðar og áður en nýjum var komið 

fyrir að fara í viðhaldsdýpkun í allri Suðurbugt þannig að nú er þar dýpi upp á -4,5. Ný dýptarkort 

verða útbúin og gefin út. 
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