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Abstract 
 

Sunnulækjarskóli is a new school in Selfoss, Árborg, established in 2004.  

The pupils in Sunnulækjarskóli are driven to the local swimming pool and sports 

hall two times a week for athletics- and swimming lessons.  This driving is 

expensive, about nine million i.kr. a year for 450 pupils.  Also, the school has to 

pay rent for the two halls, about 7,5 millions i.kr. a year.  

The estimated cost of building a sports hall and swimming pool is 330 

millions i.kr.  One idea is to build the house in Privat Finance Initiative (PFI) way.  

To estimate how practical a project is, Cash Flow (CF) method is used.  After 

finding Cash Flow of the project, Net Present Value (NPV) is found.  If the NPV 

is positive the project is efficient. 

The community Árborg has to decide how to run the new hall.  There are 

three possible ways for the community to do that.  It could be owned an managed 

by the school itself, an athletics department or the PFI company.  The difference 

of the NPV is great depending on which manages it.  The management is the most 

sensitive cost for the NPV.  The second most sensitive cost is the building 

expenses.  All changes of these two cost factors influences the NPV.  

The most effective way in building and managing the house is for the 

school to own and manage it by itself.  
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Útdráttur  
 

Sunnulækjarskóli á Selfossi var stofnaður haustið 2004 og þá var fyrsti 

áfangi skólahúsnæðisins tekinn í notkun.  Áætlað er að íþróttahús og sundlaug rísi 

við skólann árið 2010.  Þangað til er öllum nemendum ekið annað til kennslu í 

íþróttum og sundi, tvisvar í viku.  Kostnaður við aksturinn er tæpar níu milljónir á 

skólaári miðað við 450 nemendur.  Auk kostnaðar við akstur er leiga fyrir aðstöðu 

í áður nefndum húsum, um 7,4 milljónir á ári.   

Áætlaður kostnaður við byggingu íþróttahúss og sundlaugar við skólann er 

330 milljónir.  Hugmyndir hafa komið upp að byggja í svokallaðri einka-

framkvæmd í stað þess að sveitarfélagið byggi úr eigin reikning og stofni til 

útboðs.  Einkaframkvæmd er nýtt úboðsform þar sem samningur er gerður við 

einkaaðila um að hann byggi húsið og eigi og sveitarfélagið leigi það af honum 

um ákveðinn tíma.    

Til að reikna hagkvæmni framkvæmdar er notast við sjóðsstreymi.  

Sjóðsstreymi er yfirlit yfir hreyfingar í og úr sjóði á ákveðnu tímabili, t.d. fyrir 

hvert ár þar, sem hugað er að mörgum breytum.  Eftir að hafa fundið sjóðsstreymi 

er hægt að reikna hreint núvirði (NPV) framkvæmdar.  Ef hreint núvirði er jákvætt 

er verkefni hagkvæmt miðað við gefnar forsendur.   

Sveitarfélagið Árborg þarf að ákveða hvernig rekstri íþróttahúss og 

sundlaugar við Sunnulækjarskóla verður háttað, hvort rekstur verði í höndum 

skólans sjálfs, íþróttadeildar sveitarfélagsins eða einkaframkvæmdaraðilans.  

Rekstrarkostnaður er næmasta breyta hreins núvirðis en stofnkostnaður fylgir þar 

fast á eftir ef um er að ræða að skólinn eigi og reki bygginguna.  Breytingar á 

þessum tveimur þáttum skipta mjög miklu máli þegar hreint núvirði er fundið út.   

Hagkvæmasta form byggingar íþróttahúss og sundlaugar við 

Sunnulækjarskóla er að skólinn eigi og reki bygginguna sjálfur á skólatíma.   
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