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Húsin í bænum
Þegar vel árar á Íslandi fara menn að byggja
hús. Oftast vegna þess að það vantaði
húsnæði en stundum vegna þess að menn
vildu snúa á verðbólgudrauginn sem át allt
sem tönn á festi – nema hús. Borgarskáld
Reykjavíkur, Tómas Guðmundsson orti um
húsin í bænum í Fögru veröld fyrir réttum
85 árum:

Bærinn er skrítinn. Hann er fullur af húsum.
Hús meðfram öllum götum í röðum liggja.
Aldraðir byggja og ungir menn kaupa lóðir
og ætla sér líklega að byggja.

Valþór Hlöðversson
útgáfustjóri skrifar

Eins og skáldið segir er bærinn fullur af
húsum og það er vel því þéttbyggðar borgir
eru alvöru borgir. Æ fleiri Íslendingar kjósa
að búa í slíkri borg sem býður upp á
vistvænar samgöngur og nánara samspil
borgar og mannlífs. Ungt fólk og gamalt vill
búa þétt þannig að stutt sé í verslun og
þjónustu og ekki þurfi mengandi vélfáka til
að gegna nauðsynlegum erindum. Að
eignast stórt hús á jaðri byggðar og vera

með tvo bíla í hlaði heyrir sögunni til. Að
minnsta kosti hjá þeim sem vilja búa í borg.
Nokkur styr hefur staðið um nýjar byggingar sem nú rísa á hafnarsvæðinu í
Reykjavík. Úrtölumenn vildu byggja
timburhús þar sem slík höfðu áður aldrei
verið og aðrir reyndu að drepa málum á
dreif með því að segja hin nýju steinhús of
há, of mjó, of grá eða einfaldlega ljót.
Þekking á byggingarlist, stefnum og
straumum, lá ekki til grundvallar heldur
lýðskrum manna sem þurftu athygli, byggt
á fáfræði og sleggjudómum.
Byggðin við Hafnartorg og í Austurhöfn
verður stórkostleg lyftistöng fyrir Reykjavík
sem menningarborg við ysta haf. Auðvitað
er ekki hægt að deila um smekk og fagurfræði en þessi nýja byggð mun gæða
miðborgina lífi og koma í stað óvistlegra
bílastæða og illa nýttra hússkrifla á stangli;
svæðis í hjarta höfuðborgar sem hafði verið

okkur til skammar í áratugi. Þegar þessi nýi
miðborgarhluti verður fullbyggður og
verslanir, skrifstofur, kaffihús og íbúar hafa
hreiðrað þar um sig, munu flestir sjá að vel
var til stofnað. Fjárfestar, byggjendur og
borgaryfirvöld hafa staðið hér vel að verki.
Í Sóknarfæri að þessu sinni er komið víða við
að vanda. Við ræðum við leika og lærða um
m.a. húsbyggingar, skipulagsmál, orkumál
og samgöngur og fáum staðfest, sem við
raunar vissum, að í íslensku atvinnulífi er
víða verið að gera frábæra hluti þar sem
frumkvæði og fagmennska ráða för.
Vonandi átta sig allir á þessu, nú þegar
sólargangurinn er lengstur, jafnvel þótt sú
gula láti ekki sjá sig!
Gleðilegt sumar.

Getum stigið skrefið inn í framtíðina
Umhverfisvænir bílar eru sem
kunnugt er æ meira að ryðja
sér til rúms á Íslandi og í dag
eru t.d. um 2.200 hreinir
rafbílar á vegum landsins. Til
að greiða fyrir fjölgun þeirra
hefur Orka náttúrunnar sett
upp 35 hraðhleðslur eða
hlöður vítt og breytt um
landið og gert rafbílaeigendum auðvelt með að komast
hringveginn án nokkurra
vandkvæða. „Langtímamarkmið ON er að rafmagnsbíllinn
verði fyrsta val fjölskyldnanna og við höfum því tekið
forystu um að setja upp hlöður
og þjónustunet í kringum þær
til að sá draumur geti orðið að
veruleika. Íslendingum er í
raun ekkert að vanbúnaði að
stíga skrefið inn í framtíðina,“
segir Bjarni Már Júlíusson,
framkvæmdastjóri ON.

Fjölgun rafbíla er nauðsyn
„Það gera sér auðvitað allir grein
fyrir kostum raf- og vetnisbíla þegar kemur að umhverfismálunum.
Við vitum líka að ef Íslendingar
ætla að standa við alþjóðlegar
skuldbindingar um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um
40% til ársins 2030, þá verðum við
að draga stórlega úr notkun samgöngutækja sem nota jarðefnaeldsneyti. Svo einfalt er það. Í þessu
sambandi er stundum nefnt, sem
er alveg rétt, að framræst votlendi
losi mjög mikið af gróðurhúsalofttegundum og nær væri að beina
kröftum og fjármagni í að moka
ofan í skurði og planta trjám en
orkuskipti í samgögnum. Binding
gróðurhúsalofttegunda með landmótun er jákvæð og mikilvægur
þáttur í að stefna á kolefnishlutleysi. Meginskuldbinding Íslendinga felst hins vegar í að draga úr
beinni losun frá samfélaginu, þar á
meðal frá samgöngum. Þótt áhugi
fólks hafi aukist á rafbílum á síðustu árum er aðeins tæp 1% bíla-

 Bjarni Már Júlíusson, framkvæmdastjóri Orku náttúrnnar. „Langtímamarkmiðið er að rafmagnsbíllinn verði fyrsta val fólks og við höfum því tekið forystu um að setja upp hlöður og þjónustunet í kringum þær til að sá draumur geti orðið að veruleika.“ 
Ljósm. ON/Gunnar Svanberg.

flotans knúinn þessum umhverfisvæna orkugjafa og við verðum að
gera mun betur. Einnig er vetnisbíllinn að koma sterkur inn og
verður án efa hagkvæmur kostur,
ekki síst fyrir stóra flutningabíla og
almenningssamgöngutæki.“ Bjarni
Már minnir líka á að almenningssamgöngur hafi þann kost að draga
úr umferð og þar með svifryki. „Að
koma þeim almennt yfir á umhverfisvænni orku skiptir því sífellt
meira máli.“

Við erum í dauðafæri!
Bjarni Már segir að raf- og vetnisbílar eigi ekki eingöngu að vera
fyrsta val hjá okkur Íslendingum
heldur ekki síður erlendu gestunum sem sækja okkur heim. Hann
segir gríðarlega mikilvægt að bílaleigurnar fari að kveikja á orku-

skiptunum en þær endurnýja bílaflota sinn reglulega og bæta árlega
nokkur þúsund ökutækjum í bílaflotann. Bílaleigubílar hér á landi
eru orðnir um 20.000. „Allir þessir
bílar fara fljótlega í endursölu inn á
markaðinn sem tefur fyrir því að
landsmenn fari í hina nýju og umhverfisvænni tækni. Ég er ekki í
vafa um að það myndi stórbæta
ímynd landsins og auka áhuga útlendinga á að sækja landið heim ef
þeim byðist að nýta sér rafbíla þegar þeir dvelja hér. Og heimkomnir
myndu þeir bera út hróður landsins sem þess umhverfisvænsta á
hnettinum með öll samgöngutæki
knúin 100% endurnýjanlegri orku.
Það yrði ekki ónýt auglýsing fyrir
okkur. Við stöndum frammi fyrir
stóru tækifæri sem ég vona að hægt
verði að nýta. Eða eins og segir í

Útgefandi: Ritform ehf.
Útgáfustjóri: Valþór Hlöðversson (ábm).
Umsjón, textavinnsla og umbrot: Ritform ehf.
Auglýsingar: Augljós miðlun.
Suðurlandsbraut 30, Reykjavík

boltanum á HM þessa dagana: Við
erum í dauðafæri.“

Hitaveitan kom
ekki af sjálfu sér
Bjarni Már segir að því miður
haldi sumir að orkuskiptin séu
komin á, m.a. vegna þess að ON
og fleiri hafi verið að bæta við
hlöðum á síðustu árum. „Nei,
þetta er bara rétt að byrja og það
þarf að grípa til margvíslegra ráðstafana til að rafbíllinn verði fyrsti
kostur. Þetta minnir okkur á byltinguna þegar Íslendingar ákváðu
að verma húsin sín með hitaveitu í
stað olíu á sínum tíma. Þeim orkuskiptum var ekki lokið fyrr en eftir
að menn höfðu stigið yfir ýmsa
þröskulda, bæði í þekkingu og
tækni. Og þróunin tók áratugi. Á
bak við bjó samt alltaf hinn ein-

Prentun: Landsprent ehf.
Dreift með prentaðri útgáfu Morgunblaðsins
föstudaginn 22. júní 2018.
Rafræn útgáfa af blaðinu er á ritform.is

dregni ásetningur um að nýta náttúrugæði landsins, fólki til hagsbóta
og heilla. Við Íslendingar stöndum
nú frammi fyrir einstöku tækifæri
til að stíga skrefið og þar verða
stjórnvöld, stofnanir og fyrirtæki
að hafa sýn og stuðla að hröðum
orkuskiptum með stóraukinni
uppbyggingu innviða og hvata til
þeirra sem velja hreinorkubíla. Hér
er í húfi gríðarlegt orkuöryggi fyrir
þjóðina auk þess sem orkuskipti
draga stórlega úr mengun og gera
okkur mögulegt að standa við alþjóðlegar skuldbindingar. Síðast en
ekki síst bæta þau stórlega lífskjör
fólksins í landinu þar sem rafbíllinn er allt að 40% ódýrari í rekstri
og sparar innflutning á eldsneyti.“
on.is
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Mannvit kappkostar að auka arðsemi
verkefna með þverfaglegri þjónustu
á öllum verkstigum. Þannig má draga
úr kostnaði, spara tíma og halda áætlun.
Mannvit rekur 9 starfsstöðvar víðsvegar
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um landið og með öﬂugum hópi sérfræðinga bjóðum við þjónustu á sviði
verkfræði, jarðvísinda, umhverﬁsmála,
upplýsingatækni, byggingarefnarannsókna
og verkefnastjórnunar.
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Það vantar 200 milljarða í vegakerfið
Rætt við Sigþór Sigurðsson, formann Mannvirkis, félags verktaka í Samtökum iðnaðarins
 Sigþór Sigurðsson: „Fjölfarna vegi þarf að fjármagna með notendagjöldum því öðru vísi verður aldrei hægt að framkvæma það sem nauðsynlegt er að gera.“

„Það hefur vissulega mikið
verið byggt á undanförnum
2-3 árum en samt ekki hægt
að tala um verulega þenslu á
byggingamarkaði. Fyrirtækin
hafa haft vel undan því sem
þarf að framkvæma, einkum í
íbúðageiranum og vegna
ferðamanna. Vissulega er
vöntun á vinnuafli og það því
sótt tímabundið til útlanda en
stjórnendateymin, verkfræðistofurnar og aðrir geta enn
bætt við sig. Og það er afar
einfalt að ná sér í byggingakrana svo vitnað sé í umdeild
ummæli borgarstjóra um að
það væri helsti flöskuhálsinn,“ segir Sigþór Sigurðsson,
formaður Mannvirkis, félags
verktaka í Samtökum iðnaðarins. Hann er jafnframt
framkvæmdastjóri malbikunarstöðvarinnar Hlaðbær
Colas hf. í Hafnarfirði.

Miklar sveiflur og áhætta
Innan Samtaka iðnaðarins starfa
fjölmargir mismunandi hópar fyrirtækja sem vinna að ýmsum hagsmunamálum sinna starfsgreina.
Stærstu verktakafyrirtækin eru í
Mannvirki og þar er unnið að ýmsum sameiginlegum hagsmunamálum eins og gæðamálum, samskiptum við opinbera verkkaupa, öflun

 Mikið hefur verið byggt á höfuðborgarsvæðinu á undanförnum árum og
fjölmörg verkefni bíða.

 Vegagerð í landinu er eitt arðbærasta verkefni sem hægt er að ráðast í.
Tölvumynd af nýjum gatnamótum Reykjanesbrautar og Krísuvíkurvegar
í Hafnarfirði.

betri útboðsgagna, veittar umsagnir um lagafrumvörp o.s.frv.
„Verktakastarfsemi á Íslandi
hefur alltaf verið sveiflugjörn og
fyrirtækin þurft að þenjast út og
draga sig saman eins og harmonikka. Því miður hefur framsýni og
áætlanagerð hins opinbera lengi
verið í skötulíki og margra ára
áætlanir um rekstur verktakafyrirtækjanna fara oft fyrir lítið.
Skemmst er að minnast þess að við
hrunið dróst þessi geiri hagkerfis-

festingu í ferðamannageiranum og
íbúðabyggingamarkaðurinn nær
jafnvægi, sem mér sýnist hann vera
að gera, eru bara rólegheit framundan.“

Fjölfarna vegi þurfi að fjármagna
með notendagjöldum að hluta eða
öllu leyti því öðru vísi verði aldrei
hægt að framkvæma það sem
nauðsynlegt er að gera.

Opinber fjárfesting of lítil
Sigþór bendir á að opinberar fjárfestingar séu allt of litlar á Íslandi.
„Allt bendir til að hagkerfið okkar
sé að kólna og við þær aðstæður er
bráðnauðsynlegt að ríkið og sveitarfélögin bregðist við og auki framkvæmdir á sínum vegum. Staða
ríkisins er góð og hagur sveitafélaganna fer batnandi og ef ekki er
hægt að auka framkvæmdir við þær
aðstæður er það aldrei hægt. Menn
ættu að hafa lært eitthvað af síðasta
áfalli en niðursveiflur hafa fylgt
hagkerfinu okkar með reglubundnum hætti og þær verða líklega
óhjákvæmilegar
áfram
vegna
smæðar hagkerfisins og okkar ástsælu krónu sem „hjálpar“ okkur að
aðlaga okkur að köldum veruleika.
Ég segi þetta í hæðni því krónan
og annað í okkar hagkerfi er allt
saman mannanna verk og þar er
hægt að gera betur. Varðandi opinberar fjárfestingar er að mínu mati
lykilatriði að þær séu arðbærar til
lengri tíma. Í því sambandi get ég
nefnt ríkisspítalabygginguna sem
er í farvatninu. Það er grundvallaratriði að sú fjárfesting skili sér í
hagræðingu og losi óhagkvæmt
húsnæði og dragi úr ferðum með
sjúklinga og starfslið.“
Sigþór nefnir annað arbært
verkefni sem er endurnýjun vegakerfisins og segist þeirrar skoðunar
að þegar komi að frekari uppbyggingu þess verði stjórnmálamenn að
hafa þor til að hugsa út fyrir boxið.

Vegakerfið að hruni komið
„Vegakerfið okkar er að hruni
komið eftir 10 ára svelti. Það er nú
loksins viðurkennt af stjórnamálmönnum sem hafa hundsað áralanga beiðni Vegagerðarinnar um
meira rekstar- og viðhaldsfé. Nú er
svo komið að alvarleg slys á þjóðvegunum eru jafnvel rakin beint til
ástands veganna. Okkur vantar
nauðsynlega um 200 milljarða í
vegakerfið til að vinna upp 10 ára
skort á viðhaldi og ráðast í brýnustu samgöngubætur til að bæta
öryggi og bregðast við sívaxandi
umferð. Þetta fé verður að koma úr
ríkissjóði eða með notendagjöldum
með einum eða öðrum hætti. Það
er vissulega dýrt að vera strjálbýlasta land Evrópu en hér eru aðeins
3 íbúar á hvern ferkílómetra og
innan við 30 íbúar á bak við hvern
kílómeter af vegi sem Vegagerðin
heldur úti. Það segir sig sjálft að
við munum aldrei sjá fullkomnar
hraðbrautir milli landshluta eins
og við erum vön að keyra eftir í
Evrópu en við getum samt gert svo
miklu betur. Við verðum einfaldlega að forgangsraða í þennan
málaflokk næstu árin og hugsa útfyrir boxið eins og ég sagði áðan.
Þá þýðir ekkert annað en að útskýra málin vel og vandlega fyrir
fólki með tölulegum staðreyndum
og láta ekki úrtöluraddir stoppa
brýnustu mál.“

ins saman um 60-70%. Eftir mörg
erfið ár tók byggingageirinn við sér
vegna margra hótelbygginga og um
svipað leyti var orðin vöntun á
íbúðarhúsnæði. Þess vegna hefur
verið nóg að gera undanfarin misseri. Hins vegar er stórum verkefnum eins og Þeistareykjavirkjun,
stækkun Búrfellsvirkjunar og framkvæmdum á Bakka að ljúka og
framundan er lítið sem ekkert af
slíkum fjárfestingum. Það er því
ljóst að ef dregur verulega úr fjár-
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Mynd: Ómar Runólfsson
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Við erum stolt af því
sem við höfum gert

Við erum monthanar!
60 ára og síung, svo við
megum það alveg!
Við tökum daginn snemma,
komum hlutunum í verk,
setjumst svo á montprik
og dáumst að dagsverkinu.
Og næsti dagur verður alveg eins.

Klettaskóli, Kringsjå skole landslagshönnun,
undirgöng undir Vesturlandsveg, verðmat
lands, umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins,
stækkun flugstöðvar, mat á umhverfisáhrifum,
staðarval fimleikahúss í Kópavogi, Jessheim
kirke framkvæmdaeftirlit, jarðtækni, svæðisskipulag Suðurnesja, Þríhnúkagígur,
hótel Marina, hörðnunarhraði steypu,
Børstad idrettsområde, kortlagning
gististaða, aðveitustöð á Akranesi,
vörugeymslur, hjúkrunarheimilið Eyri á
Ísafirði, fráveita á Siglufirði, öryggis–
og neyðaráætlanir, byggingarstjórn
Framhaldsskólans í Mosfellsbæ,
hjúkrunarheimili í Hamar kommune, Betri
hverfi í Reykjavík, landmælingar, Lygna
skisenter, öryggis– og heilsuáætlun,
umferðaröryggisáætlun Seltjarnarnesbæjar...

… o.s.frv.
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Norræna húsið 50 ára

Demanturinn í Vatnsmýrinni
Eitt sérstæðasta hús á Íslandi
er Norræna húsið í Reykjavík
en 24. ágúst í sumar verða 50
ár liðin frá vígslu þess. Húsið
hefur alla sína tíð verið
menningarsetur eins og því
var ætlað en markmiðið með
rekstri þess er að styrkja
menningartengsl milli Íslands
og hinna Norðurlandanna.
Arkitekt hússins er hinn
víðkunni finnski Alvar Aalto,
einn af risum byggingarlistar
20. aldarinnar á heimsvísu.

Alvar Aalto (1898-1976)
Alvar Aalto var fæddur árið 1898
og lést 1976 í Finnlandi. Hann aðhylltist strax hugsjónir módernismans frá upphafi 20. aldarinnar um
einfaldleika og notagildi bygginga
en lagði jafnframt áherslu á náttúruleg efni eins og ljósan við og
steinefni sem skapa hlýleika og
ákveðna rósemi. Það er enginn vafi
á því að Norræna húsið í Reykjavík
er bygging sem á sinn sérstaka sess
í höfundarverki finnska arkitektsins; vissulega ein sú minnsta sem
hann hannaði í flokki opinberra
bygginga en ber í sér allt það besta
sem frá hans hendi kom.
Þegar Aalto kom fyrst til
Reykjavíkur í september 1963, eftir að hafa verið falin hönnun norræns húss fyrir norrænu ráðherranefndina, var talsvert öðru vísi um
að litast í Vatnsmýrinni en nú er.
Húsinu hafði verið valinn staður
austan Háskólasvæðisins og sunnan Hringbrautar á móts við Tjörnina í Reykjavík. Aalto lagði í frumdrögum til að vatnasvæðið yrði
framlengt að húsinu og þannig
tryggt að órofa sjónlína væri frá
byggingunni að miðborg Reykjavíkur. Arkitektúr Aaltos er þekktur
fyrir gott samspil bygginga hans

 Norræna húsið í Reykjavík er eina byggingin sem risið hefur hér á landi eftir teikningum eins af risunum í arkitektúr 20. aldarinnar.

 Kjarni Norræna hússins er hið stórgóða norræna bóksafn. Þar koma höfundareinkenni Aaltos vel fram.

við náttúruna og þau einkenni
njóta sín vel í þessu tilviki.

Samband stjórnendafélaga

Kóboltbláa kórónan
Lengi stóð hið norræna hús eitt úti
í mýri eins og þar stendur en
smám saman hafa byggingar Háskóla Íslands risið umhverfis, sumar þeirra býsna nærgöngular við
þetta smágerða og hófsama hús
Vatnsmýrarinnar sem fyrir var. Það
er til vitnis um hnignun nútíma
arkitektúrs eða snilld finnska arkitektsins, nema hvort tveggja sé, að
flestar nýrri byggingar svæðisins
eru grámálaðir og dumbungslegir
kassar og auðvitað miklu stærri en
hin hófsama perla mýrarinnar.
Undantekning er þó prýðilegt
Náttúrufræðahús Magga Jónssonar

arkitekts sem spilar vel saman við
láréttar línur jarðhæðar Norræna
hússins.
Á kvarða nútímabygginga er
Norræna húsið fremur lítil bygging, rétt ríflega 900 m2 að grunnfleti auk kjallara undir hluta hússins. Frá jörðu er hún aðeins ein
hæð en upp úr henni rís hið einkennandi kóboltbláa þakform yfir
miðhluta hússins, lagt Arabia flísum frá Helsingfors. Þar undir er
kjarni byggingarinnar; norræna
bókasafnið góða þar sem hátt er til
lofts og vítt til veggja og tónlistarog ráðstefnusalurinn þar sem ljósar
viðartegundir með skírskotun til
Finnlands setja svip á rýmið. Í útrýmum eru m.a. skrifstofur og
önnur vinnurými og kaffistofan
góða sem nú heitir Aalto bistro.

Allt eftir Aalto
Eins og títt var með stórarkitekta
síðustu öld hannaði Alvar Aalto
nær alla innanstokksmuni í sínar
byggingar. Norræna húsið í
Reykjavík er þar engin undantekning. Allar fastar innréttingar eru
sérteiknaðar fyrir húsið og er furan
allsráðandi í öllu tréverki. Nær öll
húsgögn eru einnig eftir finnska
meistarann er hann hafði hannað á
löngum ferli, allt frá árunum fyrir
stríð og fram til þess tíma er húsið
var byggt á 7. áratugnum. Flest
þeirra eru auðvitað úr hinu formbeygða birki, því sterka höfundarmarki Aaltos. Þá hannaði hann
einnig smærri hluti eins lampa og
hurðarhúna svo dæmi séu tekin.

samstaða og styrkur
Samband stjórnendafélaga er heildarsamtök stjórnenda á öllu landinu.
Að Sambandi stjórnendafélaga standa 12 aðildarfélög.
Hægt er að finna allar upplýsingar á heimasíðu STF
www.stf.is eða hringja í síma 553 5040.

Skrifstofan er að Hlíðasmára 8, 201 Kópavogi og er opin frá kl. 08:00-16:00 alla virka daga.

Ljósm. Norræna húsið

 Ofanbirta og hlýleiki finnsku furunnar.

SÓKNARFÆRI | 9

Límtré Vírnet

Steinullareiningar
góður kostur í
íbúðabyggingum
„Ég sé fyrir mér að á komandi
árum verði aukning hjá okkur
í steinullareiningum fyrir
íbúðarhúsnæði en þetta er í
dag mjög lítill hluti heildarframleiðslu fyrirtækisins. Við
höfum verið að þróa einingar
fyrir íbúðarhúsnæði og
höldum því áfram enda sýnir
reynslan af þeim húsum sem
hafa verið byggð að þetta er
mjög góður valkostur fyrir
íbúðarhúsbyggjendur,“ segir
Andri Daði Aðalsteinsson,
markaðsstjóri Límtré Vírnet.
Búið er að reisa nokkur hús á
landinu að undanförnu úr
steinullareiningum frá Límtré
Vírneti, bæði sumarhús,
parhús, raðhús og einbýlishús
en þessa dagana er verið að
reisa tvö slík í Hrafnagilshverfi í Eyjafjarðarsveit.

Minni kostnaður
og tímasparnaður
Límtré Vírnet tók árið 2016 í
notkun nýja 2700 fermetra verksmiðju á Flúðum þar sem framleiddar eru stálsamlokueiningar
með steinullareinangrun. Steinullin kemur frá Steinullarverksmiðjunni á Sauðárkróki en einingarnar
eru fullfrágengnar með stáli á báðum hliðum. Andri Daði segir að
tilkoma verksmiðjunnar hafi stóraukið möguleika fyrirtækisins í
þróun og framleiðslu húsbygginga
þar sem slíkar einingar eru notaðar. Meðal þeirra kosta sem steinullareiningum fylgja er raka- og vindþéttni, hátt einangrunargildi,
hljóðeinangrun og auðveld uppsetning.
„Þéttni húsanna er ótvírætt
mjög mikill kostur og þau standast
mjög vel samanburð við önnur
léttbyggð hús. Nýja verksmiðjan
gerir okkur líka kleift að framleiða
þakeiningar sem eru fullu tilbúnar
að ytra byrði og húsbyggjandinn
sparar sér tíma við að leggja pappa
og þakstál. Í þeim íbúðarhúsum
sem hafa verið byggð úr steinullareiningum að undanförnu er algengt að þau séu klædd að utan
með stáli eða timbri og síðan er
frágangur að innan nokkuð hefðbundinn með lagnagrind og
klæðningum. Fyrir húsbyggjandann er mikill ávinningur í því
hversu skamman tíma tekur að
reisa húsin og gera þau fulleinangruð um leið,“ segir Andri Daði.
Góð verkefnastaða
Um 120 manns starfa hjá Límtré
Vírneti, um helmingur þeirra í
Borgarnesi en aðrir í höfuðstöðv-

um í Reykjavík og í framleiðslu á
Flúðum. Fyrirtækið framleiðir stálklæðningar, milliveggjastoðir úr
stáli og fleiri stálvörur í Borgarnesi
en á Flúðum eru tvær verksmiðjur;
annars vegar framleiðsla á steinullareiningum og hins vegar á límtré.
Andri Daði segir verkefnastöðuna
góða og gott útlit á komandi árum.
„Það er nóg að gera og eigum
við von á að það verði þannig

 Tvö hús eru í byggingu í Hrafnagilshverfi í Eyjafjarðarsveit sem reist eru úr steinullareiningum.

næstu árin,“ segir hann. Steinullareiningar frá Límtré Vírneti eru vinsælar í alls kyns byggingar atvinnuhúsnæðis, allt upp í mörg þúsund
fermetra hús. Í flestum tilfellum
segir Andri Daði að þá sé gólfplata
steypt, síðan reist límtrésgrind og
loks eru veggir og þak klædd með
steinullareiningum.

 Fullfrágengið einbýlishús úr steinullareiningum.

„Við einbeitum okkur að steinullareininga- og límtrésframleiðslunni en aðrir sjá um að reisa húsin
fyrir verkkaupa. Það má segja að
húsin frá okkur sé að finna í öllum
greinum atvinnulífsins, bæði til
sjávar og sveita; iðnaðarhúsnæði,
geymslur, knattspyrnuhús, reiðhallir og gagnaver, svo fátt sé

nefnt. Síðan erum við að flytja inn
yleiningar í þau verk þar sem steinullareiningarnar passa ekki inní
eins og frysti- og kæliklefa þannig
að það er nóg að gera á öllum vígstöðum,“ segir Andri Daði.
limtrevirnet.is

Ný kynslóð málningarefna
ONE SUPER TECH
Sjálf hreinsandi akrýlmálning sem byggir á
nanótækni. Hentar á við, stein, bárujárn og
innbrenndar klæðningar. One Super Tech
er afar litheldin, þekur ótrúlega vel og
endist margfalt á við önnur málningarkerfi.
Svansvottuð.

ONE TRANSPARENT
Ný hálfþekjandi og sjálf hreinsandi viðarvörn sem dregur
fram æðar og áferð viðarins og hefur sérlega gott þol
gegn veðrum og vindum. Efnið er með innbyggðri
sólarvörn sem kemur í veg fyrir sprungumyndun. One
Transparent byggir á nanótækni sem tryggir að óhreinindi
ná ekki að festa sig ekki á fletinum.

SUPERMATT
Efnið sem fagurkerarnir hafa beðið eftir: Almött þekjandi
viðarvörn. Nýja Supermatt viðarvörnin sameinar almatt
yfirborð og hámarks gæði. Liturinn er dýpri og
náttúrulegri á sama tíma og málningin verndar húsið þitt til
lengri tíma.

Veldu betri málningu
 Andri Daði Aðalsteinsson, markaðsstjóri Límtré Vírnet.

Síðumúla 22 | Sími 517 0404 | serefni.is | Opið kl. 8-18 virka daga og kl. 10-14 á laugardögum
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Sérhannað húsnæði fyrir Velti
Framkvæmdir við glæsilegt
atvinnuhúsnæði við Hádegismóa 8 í Reykjavík eru á
lokastigi en í sumar munu
Volvo atvinnutæki flytja
þangað í sérhannað húsnæði
fyrir starfsemina. Um er að
ræða byggingu sem hýsa mun
verkstæði fyrir vöruflutningabíla, hópferðabifreiðar,
vinnu- og bátavélar auk
þjónusturýma og annarra
fylgirýma. Þar munu starfa
um 40 manns. Við settumst
niður með hönnuði hússins,
Jóni Hrafni Hlöðverssyni hjá
Mansard teiknistofu og Agli
Jóhannssyni, forstjóra Brimborgar en fyrirtækið reisir
húsið.

Þétt samstarf frá upphafi
Áður en hafist er handa við byggingu húss sem sníða þarf að ákveðinni starfsemi er margs að gæta.
Þeir Egill og Jón Hrafn hafa átt
marga fundina í hönnunarferlinu
sem stóð yfir í fulla 6 mánuði áður
en framkvæmdir hófust. Þeir eru
sammála um að góður undirbúningur og vönduð þarfagreining
stórauki líkur á að bygging verði
vel heppnuð.
„Hér er um milljarða fjárfestingu að ræða og við hjá Brimborg
gerðum okkur grein fyrir því að
miklu skipti að húsið yrði hagkvæmt í byggingu og að fjárfestingin þyrfti að skila sér í hagkvæmum rekstri, bæði fjárhagslega fyrir
fyrirtækið, bættri þjónustu við
okkar viðskiptavini og framúrskarandi vinnuaðstöðu starfsmanna.
Við eyddum því talsverðum tíma,
fyrst í samtal við starfsmenn varðandi alla þarfagreiningu og svo
með aðalhönnuði, sem lagði sig

 Hádegismóar 8 hafa risið af grunni. Frá vinstri: Egill Jóhannsson, forstjóri Brimborgar og Jón Hrafn Hlöðversson, byggingafræðingur hjá Mansard ehf.

fram um að uppfylla allar okkar
óskir. Þetta hefur skilað sér og frá
því við hófum framkvæmdir höfum við lítið sem ekkert þurfta að
víkja frá upphaflegum teikningum
og erum sannfærðir um að húsið

muni mæta vel þörfum starfsmanna og viðskiptavina,“ segir Egill í samtali.
Eins og áður sagði mun húsið
við Hádegismóa 8 hýsa alla starfsemi Volvo atvinnutækja sem hafa

verið til húsa að Bíldshöfða 6. Þegar flutt verður í nýja húsið mun
starfsemin verða rekin undir merkinu Veltir en það nafn var á sínum
tíma notað fyrir Volvo umboðið
og verður nú tekið upp aftur.

Markmiðin þurfa
að vera skýr
Bygging Veltis mun bæta alla aðstöðu fyrir starfsmenn og viðskiptavini en að auki mun Frumherji
verða með skoðunarstöð í húsinu

Nýsmíði - Viðhald - Innréttingar - Sérsmíði - TRÉSTIGAR - Líkkistur

Trésmiðjan Stígandi ehf bíður upp á staðlaða
sumarbústaðastiga

Stígarnir eru smíðir úr 40mm límtré,


2 staðlaðar stærðir



Fljót afgreiðsla



Vönduð vinnubrögð



Sérsmíðum einnig
stiga eftir óskum

við bjóðum upp á flestar gerðir límtrés.
Stigarnir afgreiðast samkvæmt samkomulagi
og tilbúnir undir olíu.
Við getum einning séð um olíuburð og lökkun
og gefum fast verð í þá vinnu.
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fyrir vörubíla og önnur stærri atvinnutæki. Jón Hrafn segir að gefandi hafi verið að vinna að þessu
verkefni með forsvarsmönnum
Brimborgar og vinnubrögðin af
þeirra hálfu verið til fyrirmyndar.
„Það vill oft brenna við að
byggjendur stórra og sérhæfða húsa
semji við hönnuði og verktaka um
að reisa fyrir sig eitt stykki hús og
láti þeim að mestu leyti eftir að útfæra einstaka byggingarhluta út frá
lauslegum hugmyndum um þarfir í
fyrirhugaðri starfsemi. Brimborgarmenn fóru allt öðru vísi að þessu
og byrjuðu á ströngu ferli innanhúss með sínum mönnum til að
greina þarfirnar og í þeim efnum
var raunar farið niður í smæstu
smáatriði. Egill forstjóri stýrði
þessari vinnu og hafði mjög skýra
sýn, bæði þjónustulega og rekstrarlega, um það hver væru markmiðin
með byggingunni. Þetta skiptir
öllu máli um það hvort bygging
verður vel heppnuð eða ekki; að
vanda þarfagreininguna og gera sér
glögga grein fyrir því hvaða hlutverki húsið á að þjóna þannig að
hámarks hagkvæmni náist. Á þessu
er því miður oft misbrestur sem
leiðir til þess að rekstraraðilar þurfa
að ráðast í kostnaðarsamar endurbætur eftir að húsið er tekið í notkun,“ segir Jón Hrafn hjá Mansard
teiknistofu.

 Aðalinngangur viðskiptavina í hús Veltis er í vesturhluta þess. Húsið er úr stálgrind á staðsteyptum kjallara sem er undir því að hluta.

www.rj.is

Samtals 4.100 m2 hús
Veltishúsið er liðlega 3.200 m2 að
grunnfleti auk tæplega 900 m2 í
kjallara. Þar verður m.a. starfsmannaaðstaða, varahlutalager og
olíulager fyrir aðalverkstæði svo og
ýmis tæknirými. Fyrsta hæðin, sem
jafnframt er aðal aðkomuhæð hússins, er úr stálgrind að mestu og þar
verður viðgerðarverkstæðið fyrir
stóra bíla og vinnuvélar auk vélaverkstæðis í steyptri útbyggingu til
norð-vesturs. Í vesturhluta hússins
er þjónustuálma, þ.e. aðalinngangur með móttöku, varahlutasölu,
skrifstofum og fylgirýmum. Yfir
hluta af þjónustuálmu 1. hæðar er
millirými og þar er gert ráð fyrir
skrifstofum, fundarherbergi og
matsal starfsmanna með útgengi á
þaksvalir. Í austurenda stálgrindarhússins
verður
skoðunarstöð
Frumherja. Lóðin umhverfis húsið
er sérhönnuð og er þar m.a. tekið
mið af hönnunarleiðbeiningum
Volvo.

testo hitamyndavélar
...þegar gæðin skipta máli
fyrir ástandsmat á byggingum og lögnum, hættu á
myglu, við bilanagreiningu og eftirlit á vélbúnaði
og rafbúnaði. Geta tengst snjallsímum með appi,
hægt að senda skýrslu af staðnum, tengjast raka- og
straumskynjurum.

Ritform

Verð frá 165.000 með vsk*
*testo 865 -20 til 280˚C
með superresolution 320x240 pixel

annast útgáfu
hvers konar
prent- og
vefmiðla.

www.ritform.is

...Nýtt frá testo
Einfalt eftirlit með hita og raka

Skoðið úrval mælitækja
frá testo
www.rj.is/testo

 wifi fyrir kæla, frysta og geymslur
 aðgangur að testo skýi
 mælingar aðgengilegar hvar sem er
 með snjallsíma eða tölvu
 aðvaranir í sms

RJ Verkfræðingar ehf. | Stangarhyl 1a | 110 Reykjavík | Sími 5678030 | www.rj.is | rj@rj.is
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Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Framkvæmdir
á við eina
Smáralind
 Flugstöð Leifs Eiríkssonar stækkar ár frá ári. Næsta stórverkefni er breikkun landgangsins og síðan bygging nýrrar brottfarar- og komuálmu. Á myndinni má sjá gömlu flugstöðina með rauðu
þaki en hún var á sínum tíma talin allt of stór!

Gífurlegar framkvæmdir ISAVIA á
Keflavíkurflugvelli eru svar við mun
örari fjölgun flugfarþega en áður hafði
verið spáð. Þegar fyrirhuguðum
framkvæmdum í flugstöðinni verður
lokið hefur hún verið þrefölduð. Þrátt
fyrir hraða uppbyggingu hefur ekki
tekist að halda í við fjölgun ferðamanna enn sem komið er. Framkvæmdir við Keflavíkurflugvöll síðan
árið 2012 og til þeirra sem fyrirhugaðar eru á næstu árum nema í fermetrum talið næstum því heilli
Smáralind. Þá eru fjarstæði sem gerð
hafa verið fyrir flugvélar ríflega allur
vallarkostur ensku úrvalsdeildarinnar
í knattspyrnu og gott betur. Guðmundur Daði Rúnarsson, framkvæmdastjóri tækni- og eignasviðs
Isavia á Keflavíkurflugvelli, fer hér
yfir helstu framkvæmdirnar með
blaðamanni.
„Það sem við köllum uppbyggingaráætlunin var lögð fyrir stjórn ISAVIA í febrúar.
Hún er í tveimur fösum. Það sem við erum
búnir að setja í gang er í raun fyrsti fasinn af
áætluninni og þar erum við að laga núverandi mannvirki og bæta þjónustuupplifun. Það er orðið þröngt um fólk og
gríðarlegur farþegafjöldi sem fer um
flugstöðina daglega. Við því er brugðist með
því að breikka landganginn allan í sömu
breidd og við vorum að klára nýverið, stækka
verslunarsvæði sem og ný landamæri en þau
eru alveg sprungin hjá okkur. Þannig
munum við betur getað haldið flæðinu í
gegnum tengibygginguna. Þá er farangurskerfið og þá sérstaklega farangursskimunin
of lítil og þarf að endurnýjast út af ytri
kröfum,“ segir Guðmundur Daði.

Ný brottfarar- og komuálma
„Þetta er fyrsti hlutinn sem kominn er í
hönnunarferli en svo erum við stanslaust í
minni verkefnum til að hámarka afrakstursgetu flugstöðvarinnar. Við höfum svo nýlega
kynnt annan fasa þessar uppbyggingaráætlunar. Það eru stóru framkvæmdirnar þar sem
fylgt er þróunaráætlun flugvallarins, en þar
var gert fyrir að við gætum fjölgað flugvélum
sem væru við landgang. Nú er rétt um
helmingur flugvéla sem getur getur lagt upp
að flugstöðinni á háannatíma en farþegar
annarra fara með rútum. Það er mun hærra
hlutfall en á þeim flugvöllum, sem við erum
að bera okkur saman við. Til að snúa þeirri
þróun við verður að fara í að stækka sjálfa

uppi aukningunni og við sjáum fram á að sú
þróun haldi áfram á komandi árum.

Framboð á flugi eykst stöðugt
„Framboð á flugi hér er alltaf að aukast, alltaf einhverjir nýir að bætast í hópinn og flugfélögin Icelandair og WOW air mjög dugleg
að bæta við nýjum áfangastöðum. Við erum
þess vegna mjög bjartsýn á að farþegum haldi
áfram að fjölga.“
Gert er ráð fyrir að fyrsti fasi framkvæmdanna
kosti samtals um 34 milljarða króna og þegar
frekari uppbyggingu verður lokið 2025, gæti upphæðin verið komin í 70 til 100 milljarða króna.
„Fyrsti fasinn er í byggingarmagni á við hálfa
Smáralindina og þegar allri uppbyggingu verður
lokið á næsta áratug, ný austurálma og breikkun á
landgangi og ný flugstöð fyrir framan eins og nú
er gert ráð fyrir, verðum við búnir að þrefalda
stærð flugstöðvarinnar. Það sem við höfum
 Gestir skoða líkan að flugstöðinni eins og gert er ráð fyrir að hún verði innan fárra ára.

felur í sér að frá árinu 2015 höfum við verið
að stækka flughlöðin okkar, það er stæði þar
sem flugvélar eru þjónustaðar af rútum. Í
haust klárum við 8,6 milljarða króna
fjárfestingu. Á þeim tíma hafa verið gerð 10
flugvélastæði og þannig höfum við tvöfaldað
þessi stæði í kringum flugstöðina frá 2015.
Þá erum við í raun og veru að ljúka þeim
fyrri fasa sem fylgdi þróunaráætlun flugvallarins; að byggja flugvélastæði alveg út að
flugbraut og í framtíðinni verða þau
þjónustuð frá nýrri brottfarar- og komu
álmu.“

 Guðmundur Daði Rúnarsson, framkvæmdastjóri tækni- og eignasviðs Isavia,
kynnti uppbyggingaráformin á dögunum.

flugstöðina og byggja jafnframt brottfararog komuálmu. Það er hið stóa verkefni sem
liggur fyrir í öðrum fasa áætlunarinnar.
Þegar við bætum við nýjum landgöngum
þarf á sama tíma að auka afköst sjálfrar
flugstöðvarinnar, það er innritunar- og
aðkomurými og stækka rými fyrir farangursbönd og fjölga þeim við komuna til landsins.
Því er í raun gert ráð fyrir því að við þurfum
að byggja nýja flugstöð á tveimur hæðum
fyrir framan núverandi flugstöð.
Verkefnið sem er að klárast nú í lok árs,

Farþegafjöldi langt framúr áætlunum
Farþegafjöldi um flugstöðina hefur farið
langt framúr fyrri áætlunum. Sé litið á
þróunaráætlunina, sem kom út 2015, var
gert ráð fyrir 8,5 milljónum farþega árið
2020. Þeirri tölu var náð á síðasta ári og
2030 var gert ráð fyrir 10,5 milljónum
farþega en nú er gert ráð fyrir að þeim fjölda
verði náð í ár, 2018. Því er farþegafjöldinn í
raun um 12 árum á undan uppbyggingunni.
Það, svona umfram allt annað, er að kalla
eftir öllum þessum framkvæmdum. Markmiðið er að bjóða aftur upp á sama þjónustustig og var hér áður.
Á þessu ári er aukningin mest í skiptifarþegum en á síðustu tveimur árum þar á
undan var aukning í komu- og brattfararfarþegum umfram spár. Hlutfallið er að snúast
við þessa dagana. Skiptifarþegarnir halda

byggt frá 2012 til 2021, þegar fyrsta fasanum er lokið, sem samsvarar einni Smáralind
á 10 ára tímabili.“

Lítil í alþjóðlegum samanburði
Flugstöð Leifs Eiríkssonar var tekin í notkun
1987 og voru þá margir á því að hún væri
svo stór að hún myndi aldrei nokkurn tíman
fyllast og að aldrei yrði þörf á svona stóru
mannvirki. „En auðvitað er það alltaf þannig
að það er ákveðin eftirspurn hjá flugrekendum
og farþegum að koma hingað. Fólk er að ferðast
meira og meira og það gengur mjög vel hjá okkar
íslensku flugfélögum að ferja fólk til og frá
landinu. Kannski verður það svo nú eins og áður
að einhverjir muni segja eins og þegar flugstöðin
var tekin í notkun á sínum tíma, að þetta sé alltof
stórt og ekki sé þörf fyrir öll þessi mannvirki sem
við ætlum að reisa.“ Þrátt fyrir þessi miklu áform
um enn frekari stækkun er flugstöðin okkar frekar
lítil í alþjóðlegum samanburði. Jafnvel þegar allri
fyrirhugaðri uppbygginu verður lokið, verður hún
ekki nema helmingurinn af Arlandaflugvelli í
Stokkhólmi.
„Starfsemin hér á flugvellinum er gríðarlega

mikil á íslenskan mælikvarða og sömuleiðis
mjög mikilvæg fyrir íslenskt efnahagslíf og
fyrir atvinnusköpun á Suðurnesjum. Það er
mjög mikilvægt að hér sé stór og öflugur
flugvöllur, sem heldur uppi umferð til og frá
landinu sem og yfir Atlantshafið. Þessi
starfsemi skapar mikla vinnu og skilar miklu
virði inn í íslensku flugfélögin svo og öll þau
félög sem vinna við að þjónusta þau og síðan
en ekki síst fyrir ferðaþjónustuna í heild,“
segir Guðmundur Daði Rúnarsson.
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Öruggur

samstarfsaðili skiptir máli!
Vinnufatnaður

Hífilausnir

Kranar og talíur

Snjókeðjur

Pökkunarlausnir

Fallvarnarbúnaður

Höfum á lager mikið úrval af alskyns vinnufatnaði, hífi- og festingabúnaði, krönum og talíum, snjókeðjum,
pökkunarlausnum og fallvarnarbúnaði. Í vörulistanum á www.isfell.is er að finna ítarlegar upplýsingar um allar vörur.

Hafðu samband og kynntu
þér vöruúrvalið og þjónustuna!
Ísfell ehf, Óseyrarbraut 28
220 Hafnarfjörður, Sími 5200 500
www.isfell.is, isfell@isfell.is
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Engin merki um samdrátt í
byggingariðnaði

 „Við leggjum áherslu á vandaðar
vörur og góða þjónustu,“ segir
Kristinn Benediktsson, framkvæmdastjóri Ískrafts.
 Ískraft er með góða sýningaraðstöðu að Smiðjuvegi 5 í Kópavogi en fyrirtækið sérhæfir sig í innflutningi og heildsölu á raflagnaefni og lýsingabúnaði til
rafverktaka, rafvirkja og fyrirtækja.

„Við sjáum ekki merki um að
það sé að draga neitt úr
byggingaframkvæmdum í
landinu. Alla vega verður þess
ekki vart hjá okkur. Mestu
umsvifin eru hér á Suðvesturhorninu og þá einkum á
Reykjanesi í nágrenni Keflavíkurflugvallar,“ segir Kristinn Benediktsson, framkvæmdastjóri Ískrafts sem
sérhæfir sig í innflutningi og
heildsölu á raflagnaefni og
lýsingabúnaði til rafverktaka,
rafvirkja og ýmissa fyrirtækja.
Hjá fyrirtækinu starfar á fjórða
tug starfsmanna og það hefur 1600
m2 húsnæði með góðri sýningaraðstöðu að Smiðjuvegi 5 í Kópavogi,

auk lagers og skrifstofu. Þá er Ískraft í dag með útibú í Reykjanesbæ, á Selfossi, Egilsstöðum og á
Akureyri.

Gamalgróið fyrirtæki
Ískraft var stofnað af hjónunum
Herborgu
Halldórsdóttur
og
Hreggviði Þorgeirssyni í byrjun
nóvember 1975 og státar því af
rúmlega 40 ára reynslu á sínu sviði.
Fyrirtækið var rekið af fjölskyldu
þeirra hjóna til ársins 1999, þegar
Húsasmiðjan keypti Ískraft. Ári
síðar var perudeild H.G. Guð
jónssonar sameinuð fyrirtækinu og
árið eftir bættust við lampadeildir
Árvíkur ehf. og Seguls. Þessar
breytingar juku stórlega úrval á
ljósaperum og hvers kyns inni- og

útilömpum og ljóskösturum. Starfsemin hefur, að sögn Kristins, vaxið jafnt og þétt undanfarin ár. Ískraft er rekið sem sjálfstæð eining
innan Húsasmiðjunnar og segir
hann samstarfið við Húsasmiðjuna
hafa eflt starfsemina mikið og
vöruval hafi aukist til muna.

Ítrustu gæðakröfur
Kristinn segir að allt frá stofnun
fyrirtækisins hafi verið lögð áhersla
á að flytja inn vandað efni og kemur mest af aðföngunum frá Evrópu
og Bandaríkjunum. Hann segir
mikla samkeppni á þessum markaði og því skipti máli að vera með
vönduð efni og veita góða þjónustu. „Allt efni sem við bjóðum
stenst ítrustu gæðakröfur en það er

Rafgeymar

Mikið úrval - Traust og fagleg þjónusta

Sterkir

rafgeymar í alla atvinnubíla

Bíldshöfði 12 • 110 Rvk • 577-1515 • skorri.is

mikilvægt að hafa í huga að efni til
raflagna á aðeins að nota á þann
hátt sem framleiðendur gefa upp.“
Kristinn segir Ískraft fyrst og
fremst vera verslun fyrir iðnaðarmenn þar sem lögð er áherslu á að
veita rafvirkjum, arkitektum, rafog lýsingarhönnuðum og öðrum
fagmönnum tæknilega ráðgjöf um

þær vörur sem í boði eru. Hann
segir að síðustu misseri hafi verslunin verið að færast í auknum
mæli á netið og segir að þar séu
mikil sóknarfæri enda fari sala á
netinu hratt vaxandi.
iskraft.is

 Skíðasvæðin heilla. Reykjavíkurborg og nágrannasveitarfélögin
munu ráðast í milljarða framkvæmdir í Bláfjöllum og Skálafelli á
næstu árum.

Skíðasvæðin
endurnýjuð
Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa ákveðið að ráðast í
stórfelldar endurbætur á skíðasvæðunum í Bláfjöllum og
Skálafelli og er áætlað að verja
um 3,6 milljörðum króna í það
verkefni á næstu fimm árum.
Meðal annars verður komið upp
búnaði til snjóframleiðslu en of
lítill snjór hefur verið í fjöllum
ofan Reykjavíkur til að mæta sívaxandi áhuga fólks á að lifa og
leika sér í snjónum.
Samkvæmt samkomulaginu
verður fyrst ráðist í endurnýjun
og uppsetningu nýrrar stólalyftu
í Bláfjöllum á árunum 20192020 og síðan verður stólalyfta í
Skálafelli endurnýjuð 20202021. Á árunum 2022-2024
verður áfram haldið í Bláfjöllum
með nýrri stólalyftu í Suðurgili
og endurbættri lyftu í Eldborgargili auk þess sem ný toglyfta
verður sett upp í Kerlingardal.

Í byrjun verður komið upp
búnaði til snjóframleiðslu í Bláfjöllum í m.a. Kóngsgili og Öxlinni en síðar hafin framleiðsla í
Skálafelli og á suðursvæði í Bláfjöllum. Einnig verður áfram
unnið að uppbyggingu á skíðagöngusvæði með framkvæmdum við snjógirðingar og uppsetningu stika og merkinga.
Gert er ráð fyrir að annar áfangi
snjóframleiðslunnar nýtist til að
treysta snjóalag á gönguleiðum
og lengja tímabilið fyrir gönguskíðafólk.
Á þessu ári verður varið allt
að 30 milljónum króna til nauðsynlegs tæknilegs og fjárhagslegs
undirbúnings framangreindra
verkefna, sem eins og áður
sagði, er áætlað að kosti um 3,6
milljarða. Reykjavíkuborg mun
bera 60% kostnaðarins.
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Stólpi Gámar

fyrir atvinnulífið

Stólpi Gámar bjóða gámalausnir fyrir atvinnulífið – til leigu eða sölu
 þurrgáma
 hitastýrða gáma

 geymslugáma
 einangraða gáma

 fleti og tankgáma
 gáma með hliðaropnun

Einnig gámahús og salernishús frá Containex, færanlega starfsmannaðstöðu
frá EuroWagon.dk, gámar og vöruskemmur frá BOS og vörulyftur frá ATN og Maber
Hafðu
samband
568 010
0

www.stolpigamar.is
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Hagkvæmar leiguíbúðir fyrir tekjulága
Rætt við Björn Traustason, framkvæmdastjóri Bjargs íbúðafélags
„Okkar hlutverk er að veita
tekjulágum fjölskyldum á
vinnumarkaði aðgengi að
öruggu leiguhúsnæði til langs
tíma. Þetta leiðarljós okkar er
að norrænni fyrirmynd og
okkar verkefni er að byggja
eins hagkvæmar íbúðir og
kostur er til að halda byggingarkostnaði niður og þar
með leigugjöldunum,“ segir
Björn Traustason, framkvæmdastjóri Bjargs íbúðafélags.
Bjarg íbúðafélag er sjálfseignarstofnun sem rekin er án hagnaðarmarkmiða en stofnendur þess eru
ASÍ og BSRB. Framkvæmdir á
vegum félagsins eru þegar í fullum
gangi við 238 íbúðir og bygging
rúmlega 300 íbúða til viðbótar
mun hefjast á þessu ári. Stefnt er á
byggingu þúsunda leiguíbúða á
næstu árum.

Mikill áhugi víða um land
„Þetta hefur farið vel af stað og fyrir liggur mikill áhugi sveitarfélaga
víða um land á samstarfi við okkur
um þessi verkefni. Við höfum nú
þegar í höndum viljayfirlýsingar

um byggingu tæplega 1300 íbúða
en flestar þeirra munu eðlilega rísa
á höfuðborgarsvæðinu. Við hófum
framkvæmdir í febrúar sl. við Móaveg 2 í Grafarvogi þar sem eru að
rísa 155 íbúðir og í apríl var tekin
skóflustunga að 83 íbúðum við
Urðarbrunn í Úlfarsárdal. Fyrstu
íbúðir verða afhentar næsta sumar.
Í Reykjavík er í undirbúningi
bygging 458 íbúða til viðbótar en
þær verða væntanlega á Kirkjusandi, í Úlfarsárdal, í Bryggjuhverfinu, í Vogabyggð og við Hraunbæ.
Þá hefur félagið fengið vilyrði fyrir
íbúðum í nýrri byggð í Skerjafirði.
Á Akureyri eru 26 íbúðir á undirbúningsstigi, 33 á Akranesi, 5 í
Sandgerði, 11 í Þorlákshöfn og 44
á Selfossi. Vonandi munum við sjá
allar þessar íbúðir rísa af grunni en
það fer þó eftir því hvort við náum
alls staðar okkar markmiðum um
hagkvæmar byggingar í segir
Björn.

Hver fermetri gjörnýttur
Eins og áður sagði eru framkvæmdirnar við Móaveg fyrsta
byggingaverkefni Bjargs og þar er
tónninn sleginn varðandi stærðar-

 Björn Traustason, framkvæmdastjóri Bjargs íbúðafélags: „Við höfum tvisvar lent í því að þurfa að skila lóðum
vegna þess að við hönnun þeirra náðum við ekki okkar markmiðum um hagkvæmni, einkum vegna þess að
skipulag lóðanna var of strangt.“

mörk íbúða en ýtrustu kröfur eru
gerðar um hagkvæmni og hver fer-

metri nýttur. Íbúðirnar eru frá 45
m2 tveggja herbergja upp í 100 m2

fimm herbergja fjölskylduíbúðir.
„Við höfum skoðað markaðinn vel

MD vélar bjóða aukna þjónustu

Nýtt umboð fyrir þenslutengi
MD vélar hafa lengi þjónustað
íslensk sjávarútvegs- og
iðnfyrirtæki og m.a. boðið
upp á Diesel vélar, túrbínur,
viðgerðarþjónustu og endurbyggingar á túrbínum. Síaukin
áhersla hefur verið lögð á
innflutning þenslutengja og
nýverið bætti fyrirtækið í
þjónustuframboð sitt með
samningi við danskt fyrirtæki
sem býður gríðarlegt úrval
tengja fyrir rör og fleira sem
eru allt frá nokkrum mm í
þvermál og upp í 5 metra!
„Já, það er gaman að segja frá
því að við erum komin í samstarf
við VM Kompensator A/S en sölumenn frá þeim hafa verið hjá okkur undanfarna daga og heimsóttum við nokkur fyrirtæki sem leist
afar vel á það sem við höfum upp á

 Laila Björk Hjaltadóttir, viðskiptastjóri hjá MD vélum.

að bjóða. Þetta danska fyrirtæki er
ungt, stofnað fyrir þremur árum,
en hefur yfir 30 ára reynslu af
framleiðslu og þjónustu við
þenslutengi, aðallega frá EagleBurgmann. Þeir bjóða upp á veftengi, stáltengi og gúmmítengi,
bæði standard og sérhönnuð, einnig bjóða þeir ryðfría stálbarka.
Samstarf okkar hefur staðið í bráðum eitt ár og hefur það gengið
mjög vel enda bjóðum við í sameiningu úrvals vöru og trausta
þjónustu,“ segir Laila Björk Hjaltadóttir, viðskiptastjóri hjá MD vélum.
Laila segir að hjá VM Kompensator starfi verkfræðingar við
hönnun, framleiðslu, eftirlit og
reyndir menn í uppsetningu hvers
konar tengja sem þarf að nota við
mismunandi aðstæður. Þeir eru

mjög sterkir í að hanna tengi eftir
þörfum viðskiptavinarins og geta
boðið mjög stuttan afgreiðslutíma
ef þess þarf. „Þeir leggja mikið upp
úr þjónustunni og hér á landi, eins
og annars staðar, verða þeir með
sérútbúna bíla til að fara á milli
fyrirtækja í uppsetningar, eftirlit og
viðgerðir. Í þessu vel rekna fyrirtæki er gríðarleg þekking og
reynsla í að finna bestu og hagkvæmustu lausnina fyrir viðskiptavinina. Einnig bjóða þeir upp á að
gera úttektir á ástandi tengja í fyrirtækjum og útbúa teikningar ef
þess þarf til að allt sé til taks ef bilun kemur upp.“
Í íslenskum sjávarútvegi þekkja
allir MD vélar vegna traustrar viðgerðarþjónustu, m.a. við vélar, gíra
og túrbínur. Laila segir að fyrirtækið sé nú að breikka starfssvið sitt

með samningum við framleiðendur á borð við VM Kompensator og
fleiri. „Við höfum þjónað sjávarútveginum lengi og viljum gera
áfram en einnig erum við að horfa
til iðnfyrirtækja í landi, eins og t.d.
veitna, virkjana og stóriðjuvera.
Þenslutengin koma víða við sögu
og þau þurfa að standast gríðarlegt
álag, m.a. allt að 1000°C hita. Þegar fyrirtæki fjárfesta í slíkum búnaði verða þeir að geta treyst því að
framleiðslan standist ítrustu kröfur. Þess vegna býður VM Kompensator vottanir á sinni framleiðslu
og að hún standist ströngustu kröfur Evrópustaðla,“ segir Laila Björk
að lokum. Nánari upplýsingar um
VM Kompensators er að finna á
vefslóðinni vmkomp.dk

GÖNGUM VEL UM LANDIÐ OKKAR

www.utivist.is

mdvelar.is
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 Framkvæmdir Bjargs eru í fullum gangi við Móaveg í Spönginni og Úlfarsárdal. Íslenskir
aðalverktakar og Eykt reisa húsin, Mannvit sér um verkfræðihönnun og Yrki og THG arkitektar hönnuðu byggingarnar.

 Reykjavíkurborg hefur úthlutað Bjargi lóðum á glæsilegum stöðum. Hér má sjá hvernig fyrirhugaðar byggingar Bjargs í Úlfarsárdal munu líta út.

og reynt að átta okkur á hvar þörfin er mest og því verða flestar okkar íbúða fremur litlar og því færri
fermetrar sem þarf að borga leigu
fyrir. Bjarg er óhagnaðardrifið félag
sem þýðir að leigugjöld munu ekki
taka mið af þenslunni á leigumarkaði heldur eingöngu af byggingar-,
fjármagns- og rekstrarkostnaði
íbúðanna. Til viðbótar kemur
kostnaður vegna reksturs félagsins
en honum verður haldið í í algjöru
lágmarki. Hagkvæmni í rekstri félagsins felst í fjölda íbúða en lagt
var upp með að það þyrfti að lámarki 1000 íbúðir til að ná þeirri
stærðarhagkvæmni sem stefnt var
að.“

Skilmálar víða of strangir
„Því er ekkert að leyna að við höfum þurft að kljást við þrönga og
ósveigjanlega skipulagsskilmála og
höfum tvisvar lent í því að þurfa að
skila lóðum vegna þess að við
hönnun þeirra náðum við ekki
okkar markmiðum um hagkvæmni, einkum vegna þess að
skipulag lóðanna var of strangt.
Þar var um að ræða lóðir í Reykjavík og Hafnarfirði. Við byggjum
almennt ekki íbúðir með bílakjallara og nýtum okkur til fulls nýja
byggingareglugerð sem t.d. heimilar að sleppa geymslu í kjallara ef
gert er ráð fyrir geymsluskápum í
íbúðinni sjálfri. Einnig reynum við
að fækka bílastæðum á lóð ef góðar
almenningssamgöngur eru í hverfinu. Allt lækkar þetta kostnaðinn
sem íbúar þurfa á endanum að
standa undir. Þá er okkur gert að
greiða byggingaréttargjald auk
gatnagerðargjalda hér á höfuðborgarsvæðinu sem auðvitað hækkar
leiguverðið. Í sveitarfélögum úti á
landi býðst Bjargi að fá lóðir án
byggingarréttargjalds en greiðir aðeins gatnagerðargjöld. Þetta samanlagt mun leiða til þess að leiguverð okkar íbúða á höfuðborgarsvæðinu verður hærra en annars
staðar en samt undir núverandi
markaðsverði þótt ég geti ekki
staðfest neinar upphæðir á þessari
stundu,“ segir Björn ennfremur.
Skráning hafin
Bjarg hefur þegar opnað fyrir
skráningu á biðlista og fer skráning
fram á vef félagsins bjargibudafelag.is og eru allir áhugasamir
hvattir til að leggja inn umsóknir.
„Uppsöfnuð þörf er mikil og við
vitum að miklu fleiri munu sækja
um en komast að í byrjun. Staða á
biðlista ræður til um úthlutun en
skráningar sem berast fyrir 31. júlí
fara í pott og verður dregið um
stöðu þeirra á listanum. Eftir það
fá skráningar númer í þeirri röð
sem þær berast,“ segir Björn að
lokum.

Kvartssteinn
í eldhúsið
Kvarts steinn frá Silestone er fáanlegur í fjölbreyttum áferðum og litum.
Silestone bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.
silestone.com

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone.

Bakteríuvörn

Blettaþolið

Högg- og
rispuþolið

Kvarts steinn er unnin steinafurð. Við framleiðslu kvarts steinsins er nýtt það besta úr kvartsi með því að mylja
steininn niður, blanda í hann litar- og bindiefnum áður en steinninn er aftur pressaður saman.
Útkoman er mjög slitsterkt efni með þéttara yfirborð en hefðbundinn náttúrusteinn.

bjargibudafelag.is
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Eignaumsjón þjónustar 400 félög
með 10.000 eignir:

Betri kjör í krafti
stærðarinnar
Um 400 félög með tæplega
10.000 eignum njóta þjónustu
Eignaumsjónar í dag en
fyrirtækið er það fyrsta sinnar
tegundar á Íslandi og það
umsvifamesta í þjónustu við
rekstur húsfélaga og atvinnuhúsnæðis með um 70%
markaðshlutdeild.
„Okkar starfsemi byggist einfaldlega á því að mæta þjónustuþörf húsfélaga, rekstrarfélaga og
leigufélaga en eigendur fasteigna
hafa verið að átta sig á því undanfarinn áratug eða svo, að oft er hagkvæmara og auðveldara að úthýsa
verkefnum sem snúa að rekstri húsfélags eða atvinnuhúsnæðis til aðila
eins og okkar, með tilheyrandi
tímasparnaði og jafnvel minni tilkostnaði heldur en að glíma við
þau upp á eigin spýtur,“ segir
Daníel Árnason, framkvæmdastjóri
Eignaumsjónar.

Afsláttur af orku
Samkomulag um raforkuviðskipti við HS Orku skilar föstum afslætti af smásöluverði til
viðskiptavina Eignaumsjónar.
Samningurinn nær til raforkunotkunar í sameignum allra
hús- og rekstrarfélaga sem
nýta sér þjónustu Eignaumsjónar. Jafnframt geta eigendur íbúða eða eignarhluta í fjöleignarhúsum, atvinnuhúsum
eða öðrum fasteignum, sem
eru í þjónustu hjá Eignaumsjón, nýtt sér þessi afsláttarkjör fyrir sínar eignir. Sem
dæmi er stórt húsfélag (174
íbúðir) í nýlegu húsi að spara
sér um 250.000 krónur á ári
og millistórt félag (55 íbúðir)
sparar um 100.000 krónur á
ári.

Heildarlausnir í rekstri
Í þjónustunni við húsfélög felst
m.a. umsjón með fjármálum og
bókhaldi, fundahöldum, þ.m.t. ársfundum og aðstoð við ákvarðanatöku félaganna, ráðgjöf við daglegan rekstur þeirra ásamt útvegun á
þjónustuaðilum og verktökum til
viðhaldsverkefna. Þá hefur Eignaumsjón umsjón með rekstri leigufélaga og leiguhúsnæðis og nýlega
var bætt við nýju þjónustusviði fyrir atvinnuhúsnæði en eigendur
stærri eigna í atvinnurekstri hafa
síðustu misserin í auknum mæli
nýtt sér þjónustu Eignaumsjónar.
„Þar komum við inn, ýmist sem
eins konar framkvæmdastjórar eða
verkefnastjórar og sinnum verkefnum sem ýmist tengjast daglegu utanumhaldi, fjármálum, eftirfylgni
og hagsmunagæslu viðkomandi
rekstraraðila,“ segir framkvæmdastjórinn og nefnir að meðal fasteigna í þessum flokki, sem njóti
þjónustu Eignaumsjónar, séu t.d.
Norðurturninn
í
Kópavogi,
Mjóddin og Glæsibær.
Húsvörður í hlutastarfi
Undir fasteignasviðið heyrir líka
nýleg þjónusta sem Eignaumsjón
býður upp á fyrir eigendur fjöleignarhúsa og felst í eftirliti og umsjón
með sameign húsa, búnaði þeirra
og kerfum. „Við köllum þetta húsvörð í hlutastarfi, því í stað þess að
vera með húsvörð í fullu starfi útvegum við þeim sem kaupa þessa
þjónustu fagmann sem heimsækir
umræddar eignir reglulega og fer
yfir ástand og búnað, s.s. aðgangskerfi, lyftur, hitakerfi, raf- og pípulagnir, brunavarnir, snjóbræðslukerfi og sorphirðumál og gerir úrbætur þar sem við á, jafnframt því
að hafa eftirlit með daglegri umhirðu og ástandi sameignarinnar,
bæði innanhúss og utan.“
Að sögn Daníels er með þessari
þjónustu verið að koma til móts við
auknar kröfur um reglubundið og
faglegt eftirlit með fasteignum, ekki
síst af hálfu opinberra aðila, jafnframt því sem þetta sparar húsfélögum og rekstrarfélögum fjármuni,
t.d. vegna færri útkalla iðnaðarmanna og annarra þjónustuaðila.

 Hluti af starfsfólki Eignaumsjónar framan við skrifstofu félagsins að Suðurlandsbraut 30. Daníel Árnason framkvæmdastjóri er lengst til vinstri.

Afsláttur af lögfræðiþjónustu

 Þó svo í mörg horn sé að líta hjá Eydísi Steindórsdóttur og Sigríði Hafdísi
Benediktsdóttur á þjónustuborði Eignaumsjónar er alltaf stutt í brosið.

Mikil áhersla
á upplýsingagjöf
Mikil áhersla er lögð á þjálfun
starfsfólks hjá Eignaumsjón ásamt
því að þróa verkferla og tölvukerfi
til að halda vel utan um verkefni
félagsins. Þá leggur félagið metnað
í að halda viðskiptavinum sínum
vel upplýstum, bæði stjórnum húsfélaga og rekstrarfélaga sem og öðrum sem eiga eignir í fjöleignahúsum og atvinnuhúsnæði sem eru í
þjónustu hjá Eignaumsjón.
Þjónustuvefur Eignaumsjónar;
mínar síður eða „húsbókin“, leikur
hér lykilhlutverk en þar hafa eigendur beinan aðgang að upplýsingum úr gagnagrunni Eignaumsjónar
sem varða þeirra húsfélag eða
rekstrarfélag, s.s. fundargerðum,
ársreikningum og rekstraráætlunum. Þá er félagið að fikra sig áfram
með að setja ýmsar hagnýtar upplýsingar inn fyrir íbúa viðkomandi

Samningur um
öryggisþjónustu
Þjónustusamningur við Securitas felur í sér bætt kjör og
aukna þjónustu á sviði öryggismála til viðskiptavina Eignaumsjónar. Þjónustan sem
samningurinn nær til er m.a.
fjargæsla bruna- og innbrotakerfa, útkallsþjónusta, reglubundin skoðun búnaðar, prófun og viðhald öryggisbúnaðar,
slökkvitækjaþjónusta, tækniþjónusta og tæknileg ráðgjöf.

Þenslutengi og titringsdeyfar
Gúmmí-, stál- og veftengi – öll tengin eru vottuð.

Þenslutengin frá Willbrandt má pressa, teygja, beygja og nota við
lagnir sem eru ekki í beinni línu innan vissra marka.
Einnig margskonar titringsdeyfar sem hlífa vélbúnaði og draga úr
titringi og hávaða.

VAGNHÖFÐA 12, REYKJAVÍK | S. 567 2800 | mdvelar@mdvelar.is | mdvelar.is

Þjónustusamningur við Lögborg lögfræðiþjónustu um
lögfræðiaðstoð í málum sem
tengjast húsfélögum og rekstrarfélögum um fasteignir veitir
viðskiptavinum Eignaumsjónar fjórðungsaflátt frá verðskrá.
Helstu verkefni sem gera má
ráð fyrir að komi til kasta lögfræðiþjónustunnar eru innheimta húsfélags- og framkvæmdagjalda, ágreiningsmál
innan húsfélaga, húsaleigumál, samningar við verktaka
og mál vegna byggingargalla.

fjölbýlishúsa, s.s. allar samþykktir
sem snúa að rekstri húsfélagsins,
húsreglur, áætlanir, helstu þjónustuaðila, greiðsluseðla og kröfusögu, tryggingar, ársreikninga og
húsgjöld. Einnig er starfsemi húsumsjónar skráð á mínar síður/húsbókina, þar sem það á við, auk þess
sem stjórnarmenn geta daglega séð
fjárhagsstöðu síns rekstrar- eða húsfélags, stöðu bankareikninga, útistandandi kröfur og stöðu innheimtukrafna. „Tilgangur húsbókarinnar er að auðvelda íbúum aðgang að upplýsingum, halda utan
um byggingarsögu og viðhald, auðvelda nýjum íbúum aðkomu og
koma á meiri reglufestu svo að búseta í viðkomandi húsi verði enn
eftirsóknarverðari.“

Betri kjör í krafti
stærðarinnar
Í krafti markaðsstærðar sinnar hefur Eignaumsjón gert samninga við
fjölmarga þjónustuaðila og birgja
um afslætti sem viðskiptavinir fyrirtækisins njóta góðs af. „Við erum
t.d. með afsláttarsamninga við
orkusölufyrirtæki, ræstingarfyrirtæki, iðnaðarfyrirtæki, öryggisfyrirtæki, lögfræðiþjónustu og fjölmörg
önnur þjónustufyrirtæki sem lækkar kostnað og skilar húsfélögum og
íbúunum sparnaði í daglegri þjónustu, svo um munar,“ segir Daníel
Árnason, framkvæmdastjóri Eignaumsjónar, bjartsýnn á framtíð þessa
markaðar, sem segja má að Eignaumsjón hafi vakið fyrir 17 árum
þegar félagið var stofnað.
eignaumsjon.is
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Framtíðarþróun rædd á vorfundi
Eignaumsjón stóð á dögunum fyrir
vel heppnuðum vorfundi með fasteignasölum, byggingaraðilum og
fleirum um framtíðarþróun í stjórn
og umsjón fjölbýlishúsa og stöðuna
á fasteignamarkaðinum. Þar kom
fram hjá Páli Þór Ármann, forstöðumanni þjónustusviðs félagsins, að með tilkomu stærri og
tæknilegri fjölbýlishúsa sé vinnan
og kröfurnar við stjórnun húsfélaga orðar miklu meiri en hægt sé
að sinna með einföldu vasabókhaldi af einum fórnfúsum íbúa
hússins. Nútímaleg fjölbýlishús séu
stærri og búin flóknum tæknibúnaði, öryggis- og aðgangsstýringu og
þar fram eftir götum, sem gerir
störf hefðbundinna húsfélaga umfangsmeiri og flóknari en áður hafi
þekkst, enda séu margir farnir að
leita til faglegra umsjáraðila á borð
við Eignaumsjón. Þá hafi kröfur
eigenda um greiðan aðgang að
upplýsingum og gögnum um málefni húss og húsfélagsins farið stöðugt vaxandi undanfarin ár.

Fólk vill koma að
fullbúinni vöru
„Á undanförnum árum hafa risið
upp samfélög fjölbýlishúsa og fleiri
eru í byggingu. Væntingar notenda
þeirra eru miklar og fólk vill koma
að fullbúinni vöru. Það er ekki
bara nóg að húsið sé tilbúið heldur
vilja menn líka að rekstur og þjónusta séu einnig tilbúin,“ sagði Páll
Þór. Því sé æ algengara að húsfélög

armarkaði. Það sé erfitt að festa
reiður á hversu mikið sé verið að
byggja, hvar og hvaða tegundir
eigna.

 Fasteignasalar, byggingaraðilar og fleiri góðir gestir sóttu vorfund Eignaumsjónar.

 Páll Þór Ármann, þjónustustjóri Eignaumsjónar og Ari Skúlason, hagfræðingur Landsbankans, voru ræðumenn á vorfundi Eignaumsjónar.

séu stofnuð á meðan íbúðir eru í
byggingu, svo að fólk viti nákvæmlega að hverju það gengur þegar
það kaupir fasteign. Þá eru lög
húsfélagsins fullkláruð og rekstur
og kostnaður við húsfélagið á
hreinu.
Sérlegur
gestur
vorfundar
Eignaumsjónar var Ari Skúlason,
hagfræðingur hjá Landsbankanum,
sem sagði það m.a. áhyggjuefni
fyrir alla sem væru að vinna í
tengslum við fasteignamarkaðinn
hversu lítil vitneskja væri um það
sem hvað væri að gerast á bygging-

Óvissa um framboð
og eftirspurn
„Hvað koma til að mynda margar
tveggja herbergja íbúðir inn á
markað í ár og hvar verða þær? Er
verið að byggja of mikið af íbúðum
sem fáir vilja eða geta keypt?“ Ari
sagði viðskipti með íbúðarhúsnæði
á höfuðborgarsvæðinu hafa haldist
töluvert stöðug en það geti verið
blekkjandi því nú séu komnir til
sögunnar stórir aðilar á markaði á
borð við leigufélög sem byggi stór
fjölbýlishús en þeim fylgi þá bara
ein þinglýsing fyrir hvert hús. Þá sé
húsnæði sem fer undir airbnb ekki
inni á markaðnum lengur og því sé
stór hluti íbúða „fastur“, þ.e. gangi
ekki kaupum og sölum eins ört og
áður.
Ari setti einnig spurningarmerki
við staðhæfingar um að áætlað
byggingarmagn anni alls ekki eftirspurn og sagði slíkt ekki hafa verið
rannsakað nægilega vel. Ýmsum
fullyrðingum um skort sé kastað
fram, en ef til vill sé ástandið ekki
jafn slæmt og talað hafi verið um
og margir hafi aðlagast að breyttum aðstæðum.

ÖRUGG ENDURNÝJANLEG ORKA FYRIR ÞIG
KYNNING Á DRÖGUM AÐ KERFISÁÆTLUN 2018-2027 OG UMHVERFISSKÝRSLU
Fyrir liggur tillaga að kerfisáætlun 2018-2027 um uppbyggingu flutningskerfis
raforku á Íslandi. Landsnet kynnir nú tillögu að kerfisáætlun í samræmi við
raforkulög nr. 65/2003 m.s.br. og umhverfisskýrslu í samræmi við lög
nr. 105/2006. Kerfisáætlun fjallar m.a. um grunnforsendur fyrir áætlun,
niðurstöður valkostagreininga, áætlun um uppbyggingu meginflutningskerfisins
til næstu 10 ára og lýsingar á framkvæmdaverkum á tímabilinu 2019-2021.
Umhverfisskýrslan gerir grein fyrir forsendum, nálgun og niðurstöðu matsvinnu,
ásamt þeim mótvægisaðgerðum sem lagðar eru til. Tillaga að kerfisáætlun og
umhverfisskýrsla eru aðgengilegar á vefsíðu Landsnets, www.landsnet.is og
hjá Skipulagsstofnun í Borgartúni 7b.
Ábendingar og athugasemdir við kerfisáætlun og um umhverfisskýrsluna skal

Landsnet stendur fyrir
opnum kynningarfundi á
Hellu þann 26. júní
á Stracta Hótel,
kl. 12:00-14:00

Verið
in
velkom

senda til Landsnets á netfangið landsnet@landsnet.is eða á heimilisfangið
Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík, merkt Athugasemdir við kerfisáætlun 2018-2027.
Frestur til að gera athugasemdir eða koma með ábendingar við tillögurnar
er til og með 15. júlí 2018.
Það er von Landsnets að flestir kynni sér efni kerfisáætlunar og umhverfisskýrslu.

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is
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Ofanleitiskapellan í Eyjum
Furðu má sæta að hér á landi hafa
engar opinberar byggingar að öllu
leyti risið eftir teikningum eins
þekktasta arkitekts þjóðarinnar,
Högnu Sigurðardóttur sem nær allan
sinn starfsferil bjó og starfaði í
Frakklandi en hún lést á síðasta ári.
Raunar var hún fengin til að hanna
Sundlaug Kópavogs á 7. áratugnum en
það var aldrei að fullu byggt eftir
hennar teikningum. Nú er tækifæri til
að byggja hús eftir þennan heimsþekkta arkitekt því til eru fullunnar
teikningar eftir Högnu af lítilli kapellu
sem hún hannaði og átti að rísa
fæðingarbæ hennar, Vestmannaeyjum.

Tengsl húss og náttúru
Högna var þekkt fyrir viðhorf sín til
arkitektúrs en hún lagði áherslu á tengsl húss
við land og náttúru og leit hún svo á að
húsið og innra byrði væru órofa heild. Hrá,
ómáluð steypa lék þannig stórt hlutverk í
hönnun Högnu og það einkennir öll hennar
íslensku hús. Hér heima braut hún í blað því
hún var fyrst kvenna í arkitektastétt til að
hanna einbýlishús sem reis hér á landi. Var
það hús í Vestmannaeyjum sem því miður
eyðilagðist í eldgosinu á Heimaey árið 1973.
Hún teiknaði fjögur einbýlishús til viðbótar
sem risu á höfuðborgarsvæðinu og öll bera
þau vitni þeirri framsæknu nútímabyggingarlist sem Högna er svo verðugur fulltrúi
fyrir. Eitt þeirra, að Bakkaflöt 1 í Garðabæ,
var valið eitt af 100 merkustu byggingum
20. aldar í norður- og mið Evrópu í
yfirlitsriti um byggingarlist 20. aldar. Högna
gerði einnig teikningar og tillögur að
nokkrum byggingum sem ekki hafa risið,
t.d. af fyrrnefndri kapellu, sumarhúsi við
Hveragerði og að nokkrum íbúðarhúsum í
Vestmannaeyjum, Skerjafirði og Mosfellsbæ.
Kapellan á Ofanleiti
Högna hefur sagt frá því að það hafi verið í
kringum 1980 sem Árni Johnsen, þáverandi
blaðamaður á Morgunblaðinu, hafi haft
samband við sig og spurt hvort hún væri
tilleiðanleg að teikna kapellu vestan við nýja
hraunið. Högna tók þessari hugmynd vel og
skilaði frumteikningum strax árið eftir. Valdi
hún henni stað við Ofanleiti þaðan sem er
fagurt útsýni til vesturs að fjórum eyjum sem
liggja skammt vestur af Dalfjalli; Hænu,
Hana, Hrauney og Grasleysu.
Í samtali við Morgunblaðið í september
1993 segir Högna: „Ég teiknaði kapelluna og
var mjög glöð yfir þessari teikningu. Ég setti
hana í landið og felldi í torf. Ég notaði
hallann á landinu og er því gengið inn um
sáluhlið og niður á móti útsýninu. Á móti
opnu hafinu, þessu þunga elementi, sem við
höfum verið að berjast með og við í Eyjum.
Við ytra anddyri er útikapella og þegar setið
er þar í guðsþjónustu sjá menn út á sjóinn.
Gengið er í gegnum dimm göng inn í kapelluna og eru tengslin upp við himininn þegar
komið er inn í sjálft guðshúsið.“

BYGGINGARLIST

Valþór Hlöðversson skrifar

 Sannkallað meistaraverk. Líkan að kapellu Högnu Sigurðardóttur í Vestmannaeyjum.

A.03.08
A.03.08Frágangur
Frágangur
dags. 03.12.2012
dags. 03.12.2012
- sam#ykkt
- sam#ykkt

 Útikapellan vísar móti vestri.

Nákvæmar verkteikningar
Þegar Högna Sigurðardóttir varð áttræð árið
2009 var haldin yfirlitssýning á verkum
hennar á Kjarvalsstöðum. Þar kom fram sú
hugmynd að byggja kapelluna í Vestmannaeyjum eftir hennar teikningu en til að það
mætti verða varð þó að inna af hendi
allmikla vinnu við að gera nákvæmar
verkteikningar og útfæra bygginguna
samkvæmt hugmyndum höfundarins.
Högna, sem þá hafði lokið daglegum
störfum var afar áhugasöm um þetta verkefni
og leitaði fljótlega til arkitektanna Hólmfríðar Ósmann Jónsdóttur og Hrefnu
Bjargar Þorsteinsdóttur hjá Arkibúllunni og
óskaði eftir aðstoð þeirra við útfærslu
kapellunnar. Þær áttu fjölmarga fundi með
Högnu næstu misseri og ár og var skipulega
unnið að því að skrásetja alla listræna
ákvarðanatöku hennar varðandi kapelluna. Á
milli funda unnu þær teikningarnar áfram.
Afraksturinn er sá að nú liggja fyrir byggingarhæfar teikningar af einstöku listaverki
sem fengur væri að fá steypt í varanlegt form.
Aðalstyrktaraðili verkefnisins var Náttúruverndarsjóður Pálma Jónssonar.

Vesturhlið
Vesturhlið
- hornrétt
- hornrétt
á veggiá kapellurýmis
veggi kapellurýmis
með rampa
með rampa

 Vesturhlið. Hornrétt á veggi kapellurýmis.

vesturhli!
vesturhli!
hornrétt
hornrétt
á veggiá kapellur"mis
veggi kapellur"mis

 Austurhlið. Hornrétt á veggi kapellurýmis.

austurhli!
austurhli!
hornrétt
hornrétt
á veggiá kapellur"mis
veggi kapellur"mis

 Fyrsta einbýlishúsið sem reis eftir Högnu var við Bústaðabraut 11 í Vestmannaeyjum. Það
eyðilagðist í eldgosinu á Heimaey árið 1973.

Minnismerki á 50 ára afmæli gossins?
Pétur H. Ármannsson arkitekt hefur degið
saman ýmsan fróðleik um teikningar Högnu
að kapellunni í Vestmannaeyjum. Á
málþingi um Högnu í Norræna húsinu árið
2013 kastaði Pétur fram þeirri hugmynd
hvort ekki væri verðugt verkefni að reisa
Ofanleitiskapelluna til að minnast baráttu
Eyjamanna gegn eldinum árið 1973.
„Hér á landi hafa aldrei risið bogar eða
súlur til að fagna hernaðarsigri. Þær orustur
sem Íslendingar hafa háð hafa verið annars
eðlis, barátta fyrir því að lifa af í sambýli við
óblíð náttúruöfl. Í flestum sjávarbyggðum
eru minnisvarðar tileinkaðir þeim sem fallið
hafa í baráttunni við hafið. Óvíða hafa þær
fórnir verið fleiri og stærri en í Eyjum, þar
sem byggðarlagið á allt sitt undir hafinu. Fá
samfélög hefur staðið frammi fyrir annarri
eins náttúruvá og íbúar Heimaeyjar í janúar
1973. Kraftaverkin voru mörg í tengslum
við þann atburð – að takast skyldi að bjarga
öllum íbúum heilum til lands, að takast
skyldi á hugvitsamlegan hátt að beina
hrauninu frá lífæð byggðarinnar, höfninni,
og síðast en ekki síst, að takast skyldi að
endurreisa heilt samfélag til nýs lífs að
gosinu loknu. Minnisvarðar hafa verið reistir
af minna tilefni.“

Högna Sigurðardóttir á þeim stað sem hún vildi að kapellan risi.
Ljósm. Arkibúllan.
Eyjarnar úti fyrir: Hæna, Hani, Hrauney og Grasleysa.
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Getur þú hugsað þér
daglegt líf án rafmagns?

RARIK rekur í dag stærsta dreifikerfi raforku á Íslandi. Frá árinu 1991 hafa loftlínur markvisst
vikið fyrir jarðstrengjum sem aukið hefur rekstraröryggi dreifikerfisins og dregið úr
sjónrænum áhrifum þess. Nú þegar eru um 59% dreifikerfis RARIK í jarðstrengjum og
stefnt er að því að allt kerfið verði komið í jörð árið 2035.
www.rarik.is
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Miklar framkvæmdir hjá Matorku í Grindavík

Stefnt að 3.000 tonna framleiðslu á bleikju

 Árni Páll Einarsson, framkvæmdastjóri Matorku.

Fiskeldisfyrirtækið Matorka
er nú að vinna í stækkunarferli í nýrri fiskeldisstöð sinni
við Grindavík. „Við erum með
leyfi til að ala 3.000 tonn á ári
af laxfiskum í Grindavík. Með
þeim framkvæmdum sem við
erum í núna náum við upp í
þá framleiðslugetu. Þessi
framkvæmd er öll fjármögnuð
með hlutafé og við sjáum fram
á að ljúka framkvæmdum
næsta vor.“ Segir Árni Páll
Einarsson, framkvæmdastjóri
Matorku.

 Séð yfir stöðina en þar verða alin 3.000 tonn af bleikju þegar allt verður tilbúið.

„Við erum búnir að vera að
slátra og selja bleikju úr nýju stöðinni frá því í ágúst 2017. Það hefur
gengið vonum framar, verðin eru
góð og gæðin eru mikil og hafa
komið viðskiptavinum á óvart.

Þeir eru allir mjög ánægðir með
vöruna, bæði hér heima og beggja
vegna Atlantshafsála. Þar sem
bleikjan er alin á landi með umhverfisvænum aðferðum, er gífurlega mikill áhugi fyrir henni af

þeim sökum, en svo er þetta bara
líka einn besti matfiskur sem til er
svo eðlilega er mikill áhugi fyrir
henni. Fyrir vikið höldum við
ótrauðir áfram með stækkunina.

Sjálfbærar aðferðir
Við eru mjög spenntir fyrir þessum
geira þar sem verið er að ala laxfiska með sjálfbærum aðferðum þar
sem umhverfismálin eru sett í
fyrsta sæti. Við erum eingöngu í

SÓKNARFÆRI | 23

 Díanna Jóhönnudóttir aðstoðarvinnslustjóri.

 Sveinbjörn Oddsson rekstrarstjóri og Sveinn Örvar Steinsson stöðvarstjóri.

bleikju núna en höfum hugsað
okkur að fara í laxinn líka og verið
að gera tilraunir í þá veru, en við
munum ekkert byrja með lax í
slátrun fyrr en í frysta lagi 2019
eða 2020,“ segir Árni Páll.
Gamla eldisstöðin að Húsatóftum er hlut af eldinu en þar er Matorka með alls konar aðstöðu fyrir
smáfisk innanhúss á meðan áframeldið er allt í stóru stöðinni fyrir
ofan veg. Á þessu ári verður framleiðslan hátt í 1.000 tonn og á
næsta ári verður hún komin í
2.000 tonn og árið 2020 verður
hún að öllu óbreyttu 3.000 tonn.
„Samherji er enn stærsti bleikjuframleiðandi í heimi en vonandi
verðum við á einhverjum tímapunkti jafnstórir þeim,“ segir Árni
Páll.

uðborgarsvæðinu og Keflavíkurflugvelli. Svo erum við með okkar
eigin vinnslu á bleikjunni í Grindavík þar sem hún er unnin til sölu á

Skammti
dagsins
slátrað
Þegar blaðamaður heimsótti
eldisstöðina að Húsatóftum
var verið að slátra skammti
þessa dags undir vökulum
augum þeirra Sveins Örvars
Steinssonar, stöðvarstjóra nýju
stöðvarinnar og Sveinbjarnar
Oddssonar
rekstrarstjóra.
Nýja stöðin er byggð upp í
þremur einingum, sem aftur
er skipt upp í nokkrar einingar og eru tvær þeirra komnar í
notkun og verið að vinna í
þeirri þriðju.
Seiðaeldi Matorku er austur í Landssveit. Þaðan koma
seiðin í tvö ker í gamla eldishúsinu og eru síðan flutt upp í
ker í nýju stöðinni þegar þau
hafa náð til þess þroska og
stærð. Þegar sláturstærð er náð
er fiskinum svo dælt niður að
Húsatóftum, þar honum er
slátrað. Hann er síðan fluttur í
fiskvinnslu Matorku við Staðarsund í Grindavík, þar sem
hann er slægður og sendur utan heill eða hausaður og flakaður og sendur þannig utan.
Díanna Jóhönnudóttir er aðstoðarvinnslustjóri og gengur
vinnslan fljótt og vel undir
stjórn hennar.
Fiskurinn sem kemur til
vinnslu upp úr átta á morgnana er unninn strax og pakkað
og er farinn úr landi seinnipartinn í flestum tilfellum.
Nánast öll bleikjan er flutt úr
landi en smávegis fer í verslanir hérlendis. Afkastagetan er
allt að 20 tonnum á viku en
þessa dagana var frekar rólegt
og unnið rúmlega tonn á dag.

Hann segir staðsetninguna í
Grindavík vera mjög góða. „Þar er
mjög gott vatn og möguleiki á jarðhita. Þá erum við bæði nálægt höf-

 Unnið við þriðja áfanga stöðvarinnar.

heilum slægðum fiski og beinhreinsuðum flökum, bæði fryst og
ferskt. Þessar afurðir fara utan í
tuga tonna tali í hverri viku.“

matorka.is

Málningarefni fagmannsins

Veldu betri málningu

Sérefni | Síðumúla 22 | Sími 517 0404 | serefni.is | Opið kl. 8-18 virka daga og kl. 10-14 á laugardögum
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Retreat Bláa lónsins – Fimm stjörnu lúxus
Retreat-heilsulindin og -hótelið við
Bláa lónið er fimm stjörnu lúxushótel
sem var opnað fyrr á þessu ári. 62
svítur eru á hótelinu og úr sumum
þeirra er hægt að fara út á verönd og
þaðan beint ofan í lónið. Þá er á
hótelinu veitingastaðurinn Moss sem
og glæsileg heilsulind, Retreat Spa.
Arkitektar hjá Basalt arkitekum eiga
heiðurinn af hönnun byggingarinnar
sem er nútímaleg en um leið sígild.
Steypa, stál og viður leika aðalhluverkið á þessum ævintýralega stað.
Hraunið á sinn stað úti og inni.
Basalat arkitektar og ítalska hönnunarfyrirtækið Design Group Italia (DGI) hafa skapað
ævintýralega umgjörð utan um gesti Retreat
sem er glæsileg viðbót við Bláa lónið.
Tímaleysi og fágun eru hugtök sem voru höfð
í huga við hönnuninna og má í því sambandi
nefna form, efnisval og litaval en jarðlitir fá
að njóta sín. Gæðin eru mikil og hugað var að
hverju smáatriði sem og tenginguna við
stórkostlega náttúruna allt í kring. Nefna má
lýsingarhönnunina sem unnin var af lýsingarog raflagnahönnunarfyrirtækinu Lisku sem
tók mið af náttúrulegri birtunni og var við
hönnunina lögð áhersla á að gestir geti slakað
á – hvort sem það er í sameiginlegum rýmum
eða inni á svítunum 62 sem eru frá 40 til 60
fermetrar að stærð. Slökun er eitthvað sem er
gegnumgangandi á hótelinu og má geta þess
að ekki eru sjónvörp inni á svítunum. Allir
hótelgestir fá sinn gestgjafa við komuna sem
aðstoða gesti við að skipuleggja dvöl sína,
hvort sem er að bóka sig í nudd eða fjórhjólaeða skoðunarferð á Reykjanesinu. Gluggar,
sem ná frá lofti niður á gólf, tengja náttúruna
og bygginguna saman og blasir lónið og
hraunið við úr öllum svítunum. Gestir fá
fullan aðgang að heilsulind hótelsins sem að
hluta til er neðanjarðar og umlukin hrauni. Á
meðal þess sem er boðið upp á er nudd, gufa
og þurrgufa. Þá er þar slökunarherbergi með
arni í miðjunni. Heilsulindina er einnig hægt
að sækja sem dagsgestur í fjórar klukkustundur í senn.
Glæsilegur veitingastaður, Moss, er á
hótelinu. Matreiðslumeistarnir hafa mikla
reynslu og er notað fyrsta flokks hráefni
hráefni alls staðar að af landinu. Vínkjallarinn
er undir yfirborði jarðar þar sem hægt er að
fara í vínsmökkun.
Leirlistaverk skreyta sameiginlegt rými en
um er að ræða hluti úr safni sem Bláa Lónið
færði Hönnunarsafni Íslands að gjöf á síðasta
ári og samanstendur af fjölbreyttu úrvali
muna eftir nánast alla íslenska og erlenda
leirlistamenn sem starfað hafa á Íslandi. Á
Moss Restaurant, sem og á herbergjum The
Retreat, er að finna listaverk eftir Rögnu
Róbertsdóttur sem unnin eru úr hrauni úr
umhverfi Bláa Lónsins og salti sem framleitt
er af Bláa Lóninu. Flest húsgögn á hótelinu
eru frá ítalska fyrirtækinu B&B Italia en þess
má geta að bæði er um að ræða húsgögn sem
þegar voru framleidd hjá fyrirtækinu sem og
sérhönnuð húsgögn fyrir hótelið. Þá eru þar
húsgögn eftir íslensku hönnuðina Svein
Kjarval, Þorkel G. Guðmundsson og
Guðmund Benediktsson sem voru endurgerð
sérstaklega fyrir Moss veitingastaðinn.
Við látum einfaldlega myndirnar tala.
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Allt að 93%
varmaendurnýting
Stjórnborð á
innbyggðum snertiskjá
og í appi

Vent-Axia hreinsar loftið og eykur lífsgæðin

Heilbrigt heimili
með stöðugum loftskiptum

SENTINEL KINETIC ADVANCE

Heimilistæki sem færir þér hreint og ryklaust loft, aukna orkunýtingu,
góða hljóðvist og betri svefn.
Hljóðlát loftskipti með varmaendurnýtingu færa hreint og hlýtt loft inn í húsið, sía það og dreifa jafnt
um íbúðina. Það losar rakt og súrt loft úr híbýlunum og dregur þannig verulega úr líkum á rakasöfnun
og myglu. Tækið er einfalt og auðvelt í notkun og er uppáhalds heimilistæki margra notenda.
Komdu í heimsókn eða hafðu samband ef þú vilt kynna þér málið betur.

FÁLKINN | DALVEGI 10-14 | 201 KÓPAVOGI | SÍMI 540 7000 | FALKINN.IS
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VIÐ HÖFUM
OPNAÐ
HRINGINN
Þjóðvegur 1 er nú fær rafbílum alla leið.
Hraðhleðslur ON gera þér kleift að ferðast á hreinum,
innlendum orkugjafa hringinn í kring um Ísland.
Til hamingju Íslendingar!

Frá árinu 2014 hefur Orka náttúrunnar verið í fararbroddi við að auðvelda orkuskipti í samgöngum
á Íslandi. Með ON-lyklinum færðu aðgang að hlöðum ON vítt og breitt um landið.
Pantaðu lykilinn að hringveginum á on.is
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Sauðárkrókur
Akureyri
Blönduós

Mývatn

Varmahlíð
Skjöldólfsstaðir
Egilsstaðir

Staðarskáli

Stöðvarfjörður

Djúpivogur

Borgarnes

Nesjahverfi

Akranes
Hellisheiði
Jökulsárlón

Minni Borg
Reykjavík &
nágrenni
Fitjar

Hveragerði

Þorlákshöfn
Freysnes
Selfoss
Kirkjubæjarklaustur

Hvolsvöllur

Vík

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

Meðalfjarlægð á milli hraðhleðsla ON
á þjóðvegi 1 er um 70 km.
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Lifandi hafnarhverfi
í hjarta Reykjavíkur
Og upp úr regninu rís hin unga borg,
rjóð og tær eins og nýstigin upp af baði.
Og sólin brosir á sínu himneska hlaði
og horfir með velþóknun yfir stræti og torg.
(Úr Júnímorgni eftir Tómas Guðmundsson)

Borgir eru lifandi. Þær vaxa og dafna,
hnigna og rísa aftur upp. Þær eru jafn
fjölbreyttar og fólkið sem í þeim býr.
Lifandi borgir breytast en staðna ekki.
Við Austurhöfn Reykjavíkur vex nýtt
og lifandi hafnarhverfi, skemmtilegt
og aðlaðandi göngu- og verslunarsvæði með fjölbreyttu menningarlífi,
nátengt viðburðum og þjónustu gamla
miðbæjarins.

Tenging við gamla bæinn
Sóknarfæri hitti Halldór Eiríksson arkitekt
að máli og spurði út í sköpun hverfis en
hann og félagar hans hjá T.ark arkitektum
hafa teiknað Austurhöfn sem rís nú milli
Marriott Edition hótelsins og Geirsgötu.
Mannvirt annast verkfræðihönnun og
byggingarstjórnun.
Á jarðhæð verður úrval verslana og veitingahúsa en á efri hæðum verða einstaklega
vandaðar íbúðir af ýmsum stærðum. „Við
hugsuðum Austurhöfn og hótelið sem tengingu frá Hörpu yfir í gömlu kvosina. Harpa
er stór, stærri en fólk gerir sér oft grein fyrir,
en markmið okkar var að trappa niður skalann með hótelinu og Austurhöfninni í áttina
að gömlu byggðinni í kvosinni,“ útskýrir
Halldór og bætir við að til að gera göngugötu aðlaðandi þurfi umhverfið að breytast á
tíu skrefa millibili og að of mikil einsleitni
dragi úr upplifun fólks.
Sækir innblástur í eldri húsin
„Að utanverðu er Austurhöfnin brotin upp í
röð af einingum sem gefur svæðinu meiri
borgarmynd. Byggingin sækir jafnframt
innblástur í eldri hús miðbæjarins sem byggð
voru undir ríkjandi stílum á fyrri hluta
síðustu aldar. Sem dæmi beitum við að hluta
klassískri þrískiptingu húsa með fyrstu
hæðina sem sökkul, svo komi miðbik og loks
þakvirki. Sömuleiðis ef við lítum ofar þá
sjáum við að það er „turn“ á hornum og
ákveðið uppbrot á efstu hæð en slíka lausn
má sjá á eldri húsum á borð við Hótel Borg.
Klæðningar á framhlið Austurhafnar, sem
skapa fyrrnefnt uppbrot, vísa einnig að hluta
til í eldri byggð en til að mynda er hluti
hennar klæddur rauðri múrklæðningu sem
sækir litinn til gamla pósthússins.“ Halldór
bætir við að þau hafi haft varanleika að
leiðarljósi og lögð sé áhersla á að nota
sambland af hágæða klæðningu og klassískum klæðningaefnum borgarhúsa.

 Halldór Eiríksson arkitekt hugsar Austurhöfn og hótelið sem tengingu frá Hörpu yfir í gömlu kvosina.

 Horn Geirsgötu og Hafnarbakka. Húsin sækja innblástur í eldri hús miðbæjarins.

 Framhlið Austurhafnar er brotin upp í einingar til að skapa lifandi borgarmynd.

Vandaðar íbúðir og nýjar forsendur
Í Austurhöfn verður 71 íbúð af ýmsum
stærðum og gerðum: „Á Íslandi er komin
mikil fagmennska við byggingu á fjölbýlishúsum og fjölmargir aðilar sem kunna vel til
verka. Á sama tíma eru allir að glíma við
sömu vandamál, sömu lausnir og sama
húsnæðismarkað. Það skemmtilega við þetta
verkefni er að hér var lagt upp með aðrar
forsendur: Að byggja af mun hærri gæða- og
þjónustustaðli en áður hefur þekkst á Íslandi
og trúa því að það sé markhópur sem deilir
okkar metnaði fyrir slíkri vöru,“ segir
Halldór.
Og úti fyrir hvíla höf og grandar.
Og hljóðar öldur smáum bárum rugga
sem barn í djúpum blundi jörðin andar,
og borgin sefur rótt við opna glugga.
(Úr Við Vatnsmýrina eftir Tómas Guðmundsson)

 Teikning af verslunar- og veitingahúsarýmum á fyrstu hæð Austurhafnar. Þar verður lögð
áhersla á veitingastaði með góðri aðstöðu til útiveitinga ásamt hágæða verslunarrými.

Hágæða verslunarsvæði
Reginn hefur keypt allt verslunar- og
veitingahúsarýmið á neðstu hæð Austurhafnar og sér þannig fyrir sér að hægt verði
að hafa umsjón með og reka heildstætt
verslunarhverfi með sterku leiðarstefi.
Í núverandi teikningum er gert ráð fyrir
um 11 leigurýmum en það er þó ekki
endaleg niðurstaða. Gert er ráð fyrir 3-5
veitingastöðum og kaffihúsum við hafnarbakkann og allt að sex verslunum eða
þjónustueiningum við Geirsgötu og það sem
í vinnsluheiti hefur verið kallað Reykjastræti.
Austurhöfn mun hafa sterka tengingu við
Hafnartorg, einstakt verslunar- og þjónustusvæði með þekktum vörumerkjum.
Í dag eru gestir miðbæjarins að stórum
hluta erlendis frá og við spyrjum hver sé
markhópur hins nýja verslunarhverfis? Þessu
svarar Helgi S. Gunnarsson, forstjóri Regins:
„Þetta hverfi verður að sjálfsögðu fyrir
Íslendinga sem og erlenda ferðamenn, sem í
auknum mæli sækja okkur heim. Okkur
hefur vantað þetta hverfi sem býr til
mikilvæga tengingu á milli gamla miðbæjarins og Hörpu sem og sívaxandi hafnarsvæðis.
Með því að blanda saman menningu sem
boðið er upp á í Hörpu, veitingastöðum með
góðri aðstöðu til útiveitinga og útsýni yfir
höfnina ásamt hágæða verslunarrými,
sköpum við afar eftirsóknarvert svæði fyrir
rekstraraðila, gesti og gangandi.Við höfum
verið í viðræðum við fjöldann allan af
heimsþekktum vörumerkjum og bindum
vonir við að klára hluta af þeim samningaviðræðum á næstunni. Eitt er víst að þarna
verður blanda verslana og þjónustu sem við
höfum ekki séð áður á Íslandi og ljóst að
þetta svæði verður einstakt hvað varðar gæði
og ásýnd.“
Sótt í reynslubanka
Liverpool One og Aker brygge
Helgi segir mikla undirbúningsvinnu hafa
farið fram og að Reginn hafi aflað upplýsinga og ráða víða að. „Við höfum til að
mynda verið að horfa til uppbyggingarsvæða
eins og Aker brygge í Oslo og Liverpool One
í Liverpool sem er gott dæmi um blandaða
uppbyggingu sem tengir saman eldri
miðborg við hafnarsvæðið, líkt og þetta
svæði sem við erum að vinna með við
Austurhöfn. Í Liverpool hefur þeim einmitt
tekist að skapa hágæða verslunarsvæði með
sterkum vörumerkjum, hágæða rými til
þjónustuveitinga og mannlífið er fjölbreytt
og iðandi. Það er nákvæmleg það sem við
viljum gera við Hafnartorg og Austurhöfn og
styrkja þannig miðbæ Reykjavíkur í heild
sinni.“
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Miklar framkvæmdir
í Reykjanesbæ
Rætt við Guðlaug H. Sigurjónsson, sviðsstjóra umhverfissviðs Reykjanesbæjar

Miklar framkvæmdir hafa
verið á undanförnum árum í
Reykjanesbæ enda hefur
íbúum þar fjölgað ört. Slíkri
fjölgun þarf að mæta með
uppbyggingu af ýmsu tagi,
svo sem gatnagerð og byggingu skóla og leikskóla.
Guðlaugur H. Sigurjónsson,
sviðsstjóri umhverfissviðs
Reykjanesbæjar fer hér yfir
helstu verkefnin. Árlega hefur
verið varið allt að 300 milljónum í stofnfjárfestingar.

Uppbygging í skólamálum
„Langstærsta verkefnið sem bærinn
hefur farið í á undanförnum árum
er útboð á byggingu Stapaskóla í
Dalshverfi. Það er í kæruferli og
því stopp og á meðan erum við að
vinna við bráðabirgðaskóla og
stækka hann við Dalsbraut. Við erum að taka einn nýjan leiksóla í
gagnið í haust og stækka Háaleitisskóla. Einnig erum að hanna
stækkun á leikskólanum Fjallatúni,“ segir Guðlaugur um uppbygginguna í skólamálunum.
„Við erum svo að malbika í
bænum fyrir yfir 100 milljónir í ár.
Þá erum við að verja rúmlega 100

milljónum króna í fráveitumál.
Við erum nýbúnir að klára Fluguvelli, nýtt hverfi hér vestan við
byggðina. Ekki stendur til að fara í
frekari gatnagerð á þessu og næsta
ári. Hér er þó nokkuð af byggingareitum, sem verktakar hafa nú þegar og geta byggt á. Þetta eru töluvert stór svæði og mikil þéttingarsvæði. Það er í þeirra höndum hver
hraðinn verður á uppbyggingu á
þeim.“

Mikið verkefni í
fráveitumálum
Langstærsta verkefnið hjá bænum á
næstu árum er að uppfylla nýja
reglugerð um fráveitu sem liggur
nú fyrir frá Alþingi. Í því felst
meðal annars ný hreinsistöð við
Keflavík. „Eins og staðan er nú erum við að hreinsa um það bil
helming af fráveitu sem fer frá
íbúum Reykjanesbæjar út í Faxaflóa. Það er búið að framlengja allar lagnir þannig að fráveitan nær
langt út frá landi í strauma. Samkvæmt reglugerð er farið fram á
fyrsta til annars stigs hreinsun á
allri fráveitu, þannig að verkefnið
er mikið. Það eru þrjár stórar útrásir sem liggja frekar þétt saman,

 Guðlaugur H. Sigurjónsson, sviðsstjóri umhverfissviðs Reykjanesbæjar.

sem þarf að tengja við hreinsistöð.
Íbúar Reykjanesbæjar borga sérstakan fráveituskatt og verða þeir

fjármunir nýttir í verkefnið sem
mun væntanlega losa einn milljarð
á næstu árum. Þegar við ljúkum

þeirri miklu útrás sem við erum í
núna verður um 90% af fráveitunni hreinsað.
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 Langstærsta verkefnið hjá bænum á næstu árum er að uppfylla nýja reglugerð um fráveitu
sem liggur nú fyrir frá Alþingi.

 Í Reykjanesbæ er þó nokkuð til af byggingareitum þar sem íbúðir munu rísa á næstu misserum.

Bygging Stapaskóla stopp
vegna kærumála
Fráfarandi meirihluti lagði upp
með að árlega færu 300 til 400
milljónir í stofnfjárfestingar. Við
höfum haldið okkur innan þess
ramma undanfarin ár, nema nú að
við erum að fara í sérstök verkefni í
skólamálum. Ætlunin var að byrja
að byggja Stapaskóla í haust. Það
verður ekki vegna kæru á framkvæmdirnar. Þar hefur verið skipulagður stór grunnskóli og leikskóli
í sama húsnæði, bókasafn, íþróttahús og sundlaug. Það er verkefni
upp á 4,5 til 5 milljarða króna. Akurskóli er þegar fyrir í hverfinu en
hann er orðinn of lítill. Hverfið er
að stækka hratt og því er með
byggingu Stapaskóla verið að
bregðast við því,“ segir Guðlaugur.
Fá minni framlög
frá ríkinu en aðrir
Mikilli fjölgun íbúa og ferðamanna
fylgja óhjákvæmilega nokkrir vaxtarverkir og hefur bærinn verið að
bregðast við þeim en Guðlaugur
segir að það sé vandamál hve lítið
framlag komi frá hinu opinbera til
uppbyggingar á þeim þáttum sem
því tilheyri.
„Ef við fengjum hérna inn á
svæðið framlög frá ríkinu til jafns
við aðra, værum við ánægðir. Við
erum að fá langtum minna en
önnur sveitarfélög hlutfallslega í
öllum málaflokkum. Við höfum
verið að ýta á úrbætur á því. Það
vantar framlög vegna ferðaþjónustu, heilsugæslu, fjölbrautarskóla
og löggæslu. Það er sama hver litið
er, við fáum minna á hvern íbúa en
aðrir landshlutar. Staðan á heilsugæslunni er alls ekki nógu góð. Nú
eru til dæmis miklu tíðari ferðir
með sjúkrabílum til Reykjavíkur
vegna þess að hér er engin skurðstofa lengur og allar fæðingar eru
inni í Reykjavík. Þetta gengur ekki
að okkar mati að ekki skuli vera
skurðstofa og fæðingardeild í
18.000 manna bæjarfélagi og í
raun 22.000 manna byggðarlagi ef
við tökum öll Suðurnesin saman.
Höfuðborg bílaleigufyrirtækja
Þó ferðamennska auki álag á alla
þjónustu í bænum fylgja henni
mörg störf og Reykjanesbær er til
dæmis „höfuðborg“ bílaleigufyrirtækja á landinu. Þó dregið hafi úr
fjölgun erlendra ferðamanna sem
hingað koma, hefur orðið mikil
aukning á fjölda ferðamanna sem
millilenda hér á leið sinni yfir hafið, en þeim þarf að sinna líka.
Þörfin fyrir vinnufúsar hendur hér
er ekkert að minnka og frekari
fjölgun íbúa framundan,“ segir
Guðlaugur H. Sigurjónsson.

ALLT FYRIR ÖRYGGIÐ!

HEYRÐU
BETUR!

Við sérhæfum okkur í öryggisbúnaði m.a. heyrnarhlífum
og samskiptabúnaði. Hugaðu að heyrninni, hún er mikilvæg!
Hafðu samband.
Við veitum þér faglega aðstoð.

Skeifunni 3h ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

32 | SÓKNARFÆRI

Endurnýjun loftlínukerfis
á veitusvæði RARIK 2018

RARIK, sem hefur verið í
þjónustu lands og þjóðar í yfir
70 ár, rekur í dag stærsta
dreifikerfi raforku á Íslandi
og er háspennuhluti þess um
8.950 km að lengd. Frá árinu
1991 hafa loftlínur RARIK
horfið markvisst ein af
annarri og í staðinn komið
jarðstrengir sem aukið hafa
rekstraröryggi dreifikerfisins
og dregið úr sjónrænum
áhrifum þess. Nú þegar eru
um 59% dreifikerfis RARIK í
jarðstrengjum og stefnt er að
því að allt kerfið verði komið í
jörð árið 2035.
Hér er samantekt á stöðu helstu
jarðstrengsverkefna ársins 2018
vegna endurnýjunar loftlínukerfis á
veitusvæði RARIK. Verkefni eftir
landshlutum:

Vesturland
Það er búið að leggja 7 km í jörð
háspennustreng í Skorradal, frá
Miðfossum að Hálsum og frá
Stíflu að Horni. Tengingar og frágangur á spennistöðvum er eftir,
en að því loknu verður strengurinn
spennusettur. Í Hálsasveit hafa verið lagðir 8 km af háspennustreng
frá Hýrumel að Sigmundarstöðum
og um 1,2 km af háspennustreng
frá Garði að Hurðarbaki. Tengivinna er í gangi og frágangur er
eftir. Í Norðurárdal er verið að
leggja 2,9 km af háspennustreng
frá Brekku að Dalsmynni. Plæging
er að klárast en tengivinna og frágangur er eftir. Í Hörðudal verða
lagðir 2,9 km með háspennustreng
frá Blönduhlíð að Tungu. Í
Saurbæ á að leggja tvo áfanga með
háspennustreng. Annars vegar frá
Kirkjuhóli að Ásum, um 3,5 km
og hins vegar frá Þurranesi að
Kjarlagsvöllum, um 4,9 km. Verkið mun væntanlega hefjast upp úr
miðjum júlí. Þórarinn Þórarinsson
er verktaki í öllum þessum framkvæmdum.
Þá stendur til að leggja 3,5 km
með háspennustreng á Fróðárheiði.
Það eru enn erfiðar aðstæður þar

og verk því ekki komið í hafið.
Verktaki er Línuborun ehf.

Norðurland
Í Hrútafirði er verið að leggja um
24 km af háspennustreng á leiðinni frá Reykjaskóla að Laugarbakka. Meginvinnunni verður að
öllum líkindum lokið um miðjan
júlí. Í Skíðadal stendur til að leggja
6 km af háspennustreng. Til stendur að hefja verkið um miðjan júlí. Í
Eyjafirði verða lagðir um 10 km af
háspennustreng frá Gnúpufelli að
Fellshlíð. Til stendur að hefja verkið í lok ágúst. Verktaki þessara
verka er Vinnuvélar Símonar. Þá á
að leggja 21 km af háspennustreng
í Aðaldal frá Tjörn norður fyrir
Aðaldalsflugvöll. Austfirskir verktakar annast framkvæmdir.

 Strengir lagðir í jörðu. Nú þegar eru um 59% dreifikerfis RARIK í jarðstrengjum og stefnt er að því að allt kerfið
verði komið í jörð árið 2035.

Endurnýjun loftlínukerfis RARIK með jarðstrengjum 2018
Hrútafjarðarlína

Skíðadalur

Eyjafjörður

Lagarfoss – Ekra: 1,6 km
Kirkjumiðstöð – Tjarnarland: 7,4 km

6
km
Kirkjuhóll – Ásar: 3,5 km
Þurranes – Kjarlaksvellir: 4,9 km

Aðaldalur

21
km
10
km

7,4
km

Blönduhlíð – Tunga
Fróðárheiði

2,9
km

3,5
km
Brekka – Dalsmynni

24
km

9
km

Fellabær – Rauðalækur

8
km

2,9
km
9,2
km

7
km

Garður – Hurðarbak 1,2 km
Hýrumelur – Sigmundarstaðir 8 km
Skorradalur

10
km

15
km
10,5
km

Þorlákshöfn – Hafið Bláa
Hreppshólar – Árnes
Fljótshlíð

14
km

Eyjafjöll

Austurland
Öll framkvæmdaverk ársins á
Austurlandi eru á Fljótsdalshéraði
og annast Austfirskir verktakar
framkvæmdir. 1,6 km háspennustrengur verður lagður frá Lagarfossi að Ekru. 7,4 km háspennustrengur verður lagður frá Kirkjumiðstöð að Tjarnarlandi. Þessu til
viðbótar þá stendur til að vinna
verk sem var á framkvæmdaáætlun
fyrir árið 2017. Það verk er í Fellum frá Fellabæ að Rauðalæk, um 8
km.
Suðurland
Samið hefur verið við Þjótanda
ehf. um tvö verk á Suðurlandi.
Leggja 15 km streng frá Hreppshólum að Árnesi/Ásaskóli í Gnúpverjahreppi en vinna mun hefjast
þar næstu daga. Undir Eyjafjöllum
verða einnig lagðir 14 km af háspennustreng á nokkrum stöðum.
Í Fljótshlíð verða lagðir um 10,5
km af háspennustreng og mun Lás
ehf. vinna verkið. Frá Þorlákshöfn
að Hafinu Bláa verða lagðir um 10
km af háspennustreng. Ekki er búið að velja verktaka í verkið.
rarik.is

Öryggisbúnaðurinn bjargar mannslífum
„Okkar búnaður hentar á
vinnustöðum því sem næst
hvar sem er í atvinnulífinu en
óneitanlega þjónustum við
fyrst og fremst þá vinnustaði
þar sem sérstaklega þarf að
gæta að öryggi starfsmanna.
Þar hefur byggingariðnaðurinn verið að koma sterkt inn
og bjóðum við gott úrval af
hvers konar persónuhlífum,“
segir Þorsteinn Austri Björnsson, sölustjóri Dynjanda.
Fyrirtækið Dynjandi ehf. var
stofnað árið 1954 og er brautryðjandi á sviði öryggismála á vinnustöðum hér á landi. Hefur Dynjandi sérhæft sig í að kynna og útvega viðurkenndan öryggisbúnað,
persónuhlífar og vinnufatnað fyrir
starfsfólk í íslensku atvinnulífi og
þar er byggingariðnaðurinn ekki
undan skilinn. Í samvinnu við
Vinnueftirlit ríkisins og öryggisfulltrúa helstu fyrirtækja hérlendis

 Þorsteinn Austri Björnsson, sölustjóri Dynjanda. „Sem betur fer er skilningur á mikilvægi öryggisbúnaðar á vinnustöðum stöðugt að aukast í
íslensku atvinnulífi.“

hefur Dynjandi átt drjúgan þátt í
að stuðla að aukinni notkun öryggisbúnaðar enda hefur búnaðurinn

frá Dynjanda ehf. margoft komið í
veg fyrir alvarleg slys á vinnustöðum.

Fjölbreytt úrval í verslun
Þegar litið er yfir úrvalið í verslun
Dynjanda eru þar margir vöruflokkar í boði. Alls kyns vinnufatnað er hægt að fá, s.s. skó með
stáltá, hjálma, samfestinga, hanska,
boli, vinnuskyrtur og smíðavesti.
Mikið af vinnufatnaði Dynjanda er
til í alls kyns útfærslum og má
segja að þar sé um hástískuvöru að
ræða, t.d. hvað skófatnaðinn varðar. Öryggisvörur hvers konar eru
hins vegar í fyrirrúmi, s.s. augnaog andlitshlífar, eyrnatappar, rykog gasgrímur, heyrnahlífar og gasog súrefnismælar. Einnig býður
Dynjandi úrval fallvarnarbúnaðar
s.s. belti, líf- og öryggislínur og alls
kyns festi- og tengibúnað. „Þá höfum við aukið verulega framboð af
vélum og tækjum og má þar nefna
dælur, rafstöðvar, ryk- og vatnssugur, rafsuðuvélar og gufugildrur svo
eitthvað sé nefnt,“ segir Þorsteinn
Austri hjá Dynjanda.

Vaxandi vitundarvakning
„Sannleikurinn er sá að það margborgar sig fyrir fyrirtækin að hafa
þessi mál í lagi. Það er nefnilega
gríðarlega
mikill
fjáhagslegur
ávinningur af því að koma í veg
fyrir áverka, örkuml og jafnvel
dauða sem getur hlotist af slysi sem
auðvelt hefði verið að afstýra ef
búnaður hefði verið í lagi. Við hjá
Dynjanda höfum það að markmiði
að halda forystusæti í að bjóða
vörur og þjónustu sem stuðla að
auknu öryggi starfsmanna. Starfsmenn okkar veita ráðgjöf varðandi
notkun búnaðarins og í því skyni
förum við reglulega út í fyrirtækin,
yfirförum búnaðinn og komum
með ábendingar um endurnýjun
og viðhald. Skilningur á mikilvægi
öryggisbúnaðar er stöðugt að
aukast og er það vel.“
dynjandi.is
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Brú yfir Fossvog

Kársnes tengist við miðborgina

 Með Fossvogsbrú kæmi greið samgönguleið frá miðbæjarsvæði Reykjavíkur inn á þétta byggð á Kársnesi sem þar er fyrirhuguð.

Reykjavíkurborg og Kópavogsbær hafa samþykkt að
kynna sameiginlega tillögu að
deiliskipulagi brúar yfir
Fossvog og er hún á vinnslustigi. Gert er ráð fyrir um 270
m langri brú yfir voginn frá
Kársnesi að flugbrautarenda
Reykjavíkurflugvallar en með
henni er ætlunin að bæta
samgöngur á svæðinu og
styðja við vistvæna samgöngukosti. Brúin verður fyrir
umferð gangandi, hjólandi og
almenningssamgöngur.
Tillagan er birt á vefsíðum
sveitarfélaganna.
Mörg ár eru nú liðin frá því
fyrst var hreyft hugmyndum um
brú yfir Fossvoginn. Eftir því sem
skipæulag hefur þróast á Kársnesi

annars vegar og við rætur Öskjuhlíðar hins vegar hefur áhugi aukist á því að ráðast í þessa samgöngubót. Brú fyrir gangandi og
hjólandi á þessum stað er í samræmi við stefnu aðalskipulags
beggja sveitarfélaganna en hugmyndin um að bæta við almenningssamgöngum um brúna tengist
í áformum allra sveitarfélaganna
um Borgarlínu og styrkingu almenningssamgangna inn í framtíðina. Lengi vel þóttu annmarkar
fyrirhugaðrar brúar vera þeir að
hún myndi koma í veg fyrir siglingar smábáta um voginn. Siglingaklúbburinn Ýmir hefur haft
aðstöðu á norðanverðu Kársnesi
en Kópavogsbær hefur verið í viðræðum við klúbbinn um að flytja
starfsemina. Brúin hefur hins veg-

ar óhjákvæmilega áhrif á hæð
þeirra báta sem sigla inn Fossvog.

Spot on Kársnes
Árið 2016 tók Kópavogur þá í alþjóðlegri hugmyndasamkeppni um
skipulag á nokkrum norrænum
þéttbýlissvæðum og tilnefndi Kársnes sem verkefni þar sem megináskorunin var að finna leiðir til að
bæta tengingar við Kársnes. Tillagan „Spot On Kársnes“ bar sigur úr
býtum en höfundar hennar eru
Dagný Bjarnadóttir landslagsarkitekt, Anders Egebjerg Terp landslagsarkitekt og Gunnlaugur Johnson, arkitekt. Í vinningstillögunni er m.a. lagt til að breyta tengingum innan svæðisins með róttækum hætti með því að gera ráð
fyrir tveimur brúm fyrir gangandi

 Í vinningstillögu um skipulag á Kársnesi var sett fram sú hugmynd að
tvær brýr tengi nesið, annars vegar við Álftanes og hins vegar Öskjuhlíðarsvæði yfir Fossvog.

LOKUM 20. JÚLÍ
VEGNA FLUTNINGA
HLÖKKUM TIL AÐ TAKA Á MÓTI
YKKUR 14. ÁGÚST AÐ GYLFAFLÖT 6-8
 Fossvogsbrú gæti orðið 35 m á
milli stöpla, 15 m á breidd. Mesta
hæð undir brúargólf yrði um 7,9
m hæð á stórstraumsfjöru.

Gylfaflöt 6 - 8

og hjólandi vegfarendur og almenningssamgöngur; annars vegar
yfir Fossvoginn til Reykjavíkur og
hins vegar yfir Skerjaförðinn á
Álftanes. Höfundar gera ráð fyrir
því að við brúna yfir Fossvog verði
gert ráð fyrir sundlaug og að brúin
yfir á Bessastaðanes liggi yfir bíllausa eyju.
Í vinnslutillögu um fyrirhugaða
brú yfir Fossvog er lögð áhersla á
að haft verði í huga að hún verði
eitt af kennileitum í landslagi höfuðborgarsvæðisins og því mikilvægt að hönnun hennar sé metnaðarfull og eftirtektarverð. Tryggja
skal öryggi vegfaranda á brúnni

með aðskilnaði á milli gangandiog hjólandi vegfarenda annars vegar og akreinar fyrir almenningssamgöngur hins vegar. Huga skal
að skjóli fyrir gangandi og hjólandi
vegfarendur og að leiðin yfir brúna
sé greið, áningarstaðir skulu vera
við hvorn enda brúarinnar eða í
næsta nágrenni hennar og í hönnunargögnum skal gera grein fyrir
hljóðvist og viðbrögðum við
mögulegum áhrifum vegna vindgnauðs í nágrenni brúarinnar. Þá
skal taka mið af nýjustu rannsóknum vegna mögulegra áhrifa loftslagsbreytinga á sjávarstöðu við
ákvarðanir um hæð brúargólfs og
landfyllinga og gera grein fyrir
flóðahættu og auknu álagi á landfyllingu sem fylgir brúnni.

Allt að 8 m undir brúargólf
Í vinnslutillögu að deiliskipulagi er
sett fram kennisnið fyrir Fossvogsbrú en miðað er við að hún
verði 35 m á milli stöpla og 15 m á
breidd. Hæð undir brúarbita verður 6,2 m í miðri brú en 4,3 m við
endastöpla. Á stórstraumsflóði
verður hæð undir brú í miðjunni
um 4,0 m en á stórstraumsfjöru
um 7,9 m. Endanleg ákvörðun um
hæð brúarinnar verður ákvörðuð
við hönnun brúarinnar og tekur
mið af niðurstöðu úr ferli vegna
umhverfismats framkvæmdarinnar.
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RAFMAGN ER
OKKAR FAG
Heildarlausnir á sviði raf- og lýsingarbúnaðar
Ískraft hefur þjónusta rafiðnaðinn í meira en 40 ár.
Við bjóðum fjölda þekktra og viðurkenndra vörumerkja
sem fagmenn þekkja og treysta.

RAFLAGNAEFNI • TÖLVULAGNAEFNI
LJÓSLEIÐARABÚNAÐUR • LÝSINGABÚNAÐUR
IÐNSTÝRIBÚNAÐUR • STRENGIR OG KAPLAR

Skoðaðu úrvalið okkar á iskraft.is
Smiðjuvegi 5 - 200 Kópavogi - Sími 535 1200 • Iðavöllum 12 - 260 Reykjanesbæ - Sími 421 6526
Eyrarvegi 42 - 800 Selfossi - Sími 483 5200 • Hjalteyrargötu 4 - 600 Akureyri - Sími 455 1200
Sólvangi 7 - 700 Egilsstöðum - Sími 470 3120 • Netfang: sala@iskraft.is
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27 íbúða blokk tilbúin á 7 mánuðum!
Í júní var tekin skóflustunga
að fyrsta fjölbýlishúsinu á
Reykjanesi sem byggt verður
úr verksmiðjuframleiddum
timbureiningum frá norska
framleiðandanum Moelven.
Gert er ráð fyrir að húsið, sem
er með 27 íbúðum, 50 til 100
m2 verði tilbúið og hægt að
flytja inn í það eftir 7 mánuði.
Það er mun skemmri byggingartími en menn eiga
almennt að venjast á fjölbýlishúsum hér á landi. Það er
fyrirtækið Modulbyggingar
ehf. sem stendur að innflutningi hússins og sér um frágang
þess í samstarfi við sérfræðinga frá norska framleiðandanum.
Það eru þeir Kjartan Sigurbjartsson, Eiríkur Vignir Pálsson
og Vilhjálmur Sigurðsson sem
standa að Modulbyggingum en á
síðustu árum hafa þeir komið að
byggingu fjögurra hótel hér á landi
sem eru byggð á sama hátt úr einingum frá Moelven. Fyrsta hótelið
reistu þeir 2006 og í sumar opnar
það fjórða, 72ja herbergja hótel í
Vík í Mýrdal. „Við getum boðið
upp á allt að sex hæða hús og allt
er afhent tilbúið og fullklárað eftir
sjö mánuði. Íbúðirnar í þessu fjölbýli sem nú er verið að byrja á eru
allt frá litlum ca 50 fermetra íbúðum upp í ca 100 fermetra, en við
getum í sjálfu sér boðið hvaða
stærð sem er, en í þessu tiltektna
verkefni í Reykjanesbæ notum við
standard íbúðir Moelven,“ segir
Eiríkur.

hinn skamma byggingartíma og
öryggið sem felst í því að vera ekki
háður veðurfarslegum aðstæðum á
byggingarstað því íbúðaeiningarnar
eru framleiddar við góðar aðstæður
í verksmiðjunni í Noregi. Fjárhagslega séð eru þessi hús líka mjög
hagkvæm að sögn Eiríks og bendir
hann á öryggið sem felst í að
byggja hús sem verður tilbúið fljótt
og við markaðsaðstæður sem fyrirséð er hverjar verða.

 Fulltrúar Modulbygginga, Klasa, norska framleiðandans Moelven ásamt bæjarstjóranum í Reykjanesbæ þegar
fyrsta skóflustunga var tekin að fjölbýlishúsinu sem mun rísa við Móabarð í Reykjanesbæ.

 Fjölbýlishúsið sem við Móabarð í Reykjanesbæ verður fjögurra hæða.

Fullbúnum einingum
raðað saman
Húsin eru flutt hingað inn sem
forsmíðaðar og fullbúnar íbúðaeiningar sem síðan er raðað saman á
byggingastað. Til að mynda eru
baðherbergi fullgerð með hreinlætistækjum. „Þetta eru að mörgu
leyti vandaðri hús en við eigum að
venjast hér. Þau eru með loftræstikerfi og allur frágangur gagnvart
raka og öðru er mjög vandaður og
komin góð reynsla á hann. Húsin
eru vottuð af Nýsköpunarmiðstöð
Íslands og hafa farið í gegnum
okkar eftirlitskerfi og því eru leyfi
fyrir öllum þeim lausnum sem
þarna er að finna,“ segir Eiríkur.
Hann segir helstu kosti húsanna

Hagkvæmur kostur fyrir
Íslendinga
Eiríkur segir að áhugi þeirra á að
kynna þennan valkost hafi vaknað
þegar þeir gerðu sér grein fyrir hve
stór hluti fjölbýlishúsamarkaðarins
í Noregi er byggður á þennan hátt.
„Við teljum þetta rótgróna norska
fyrirtæki rétta framleiðandann fyrir
Íslandsmarkað vegna þess að frágangur og aðrar lausnir þeirra
henta okkar aðstæðum. Húsin eru
þróuð fyrir veðuraðstæður sem eru
svipaðar og hér á landi og það er
þegar góð reynsla af þeim hér. Við
teljum að í umræðunni um skort á
hagkvæmum íbúðum hér á landi sé
þetta góður kostur sem hægt er að
hrinda í framkvæmd fljótt og vel.
Það er mikil vinna framundan hjá
okkur að kynna þessi hús fyrir
sveitarfélögunum en við vonum að
þau verkefni sem nú eru í gangi
sýni mönnum hvað þetta getur
verið hagkvæmur og hentugur
kostur hér á landi,“ segir Eiríkur
Vignir Pálsson hjá Modulbyggingum ehf.
modulbygg.is

Fanntófell að flytja á Gylfaflötina
Fyrirtækið Fanntófell hefur
fyrir löngu getið sér gott orð
sem framleiðandi borðplatna
og sólbekkja eftir máli en það
eru aðalframleiðsluvörur
fyrirtækisins þótt mun fleiri
vöruflokkar séu í boði.
Fanntófell hefur lengst af
verið til húsa að Bílshöfða 12
en hyggur nú á flutninga
starfseminnar í nýreist hús
sitt að Gylfaflöt 6-8 í Grafarvogi. Við hittum Sigurð Braga
Sigurðsson framkvæmdastjóra
í nýja húsinu sem verður tekið
í gagnið nú í sumar.
„Það var fyrir löngu kominn
tími á flutninga vegna vaxtar fyrirtækisins á síðustu árum. Eftir að
hafa leitað að hentugu húsnæði án
árangurs fundum við þessa lóð hér
þar sem er risin 1.765 fermetra
bygging þar sem öll framleiðsla
verður á einu gólfi auk glæsilegs
sýningarsalar fyrir okkar vörur. Við
ætlum að leggja niður alla framleiðslu á Bíldshöfðanum frá 15.
júlí nk. en skrifstofa og sýningasalur verði áfram opin til 20. júlí.
Ætlunin er síðan að opna nýjan
sýningar- og vinnslusal hér á
Gylfaflötinni um miðjan ágúst,“
segir Sigurður Bragi.

Rótgróið fyrirtæki
Fanntófell er rótgróið fyrirtæki í íslenskum byggingariðnaði, stofnað í
Reykholti í Borgarfirði í ágúst
1987 og enn rekið á sömu kennitölunni! Fanntófell flutti til til
Reykjavíkur árið 1990 og hefur
starfað þar síðan. „Fanntófell skilgreinir sig sem fyrirtæki sem veitir
lausnir og ávinning til viðskipta-

S
 igurður Bragi Sigurðsson, framkvæmdastjóri Fanntófells við nýja húsið
að Gylfaflöt 6-8.

 Á Arnarstapa er að hefjast bygging þriggja sumarhúsa en það eru 98 m2
hús sem er skipt upp í 58 m2 aðalbyggingu og 28 m2 gestahús ásamt 12 m2
yfirbyggingu á milli húsanna.

vina sinna. Markmið okkar er að
veita viðskiptavinum okkar gæða
vöru á samkeppnishæfu verði með
framúrskarandi þjónustu. Við
leggjum mikla áherslu á vönduð
vinnubrögð, mikið úrval vöru og
síðast en ekki síst persónulega
þjónusta sem fyrirtækið veitir viðskiptavinum með fagmannlegum
ráðleggingum um útfærslu á smíði
og efnisvali. Að auki erum við í
samstarfi við aðila sem taka að sér
uppsetningarþjónustu en þeir
mæta á staðinn, taka mál, veita
ráðgjöf og annast uppsetningu á
borðplötum og innréttingum fyrir
einstaklinga og fyrirtæki. Við finnum að fólk kann að meta persónulega þjónustu og aðlögun framleiðslunnar að aðstæðum á hverjum stað. Þá er alltaf stutt í okkur

leiðanda í Baltik löndunum. Einnig bjóðum við upp á hefðbundna
timburglugga og hurðar. Auk þess
erum við með umboð frá Aluvesto
sem býður upp á álgluggakerfi frá
Reynaers og Schuco. Þá erum við
að hefja byggingu á þremur sumarhúsum á Arnarstapa sem við köllum Klett. Þetta eru um 98 m2 hús
sem er skipt upp í 58 m2 aðalbyggingu og 28 m2 gestahús ásamt 12
m2 yfirbyggingu á milli húsanna.“

ef þarf að gera breytingar eftir á
eða lagfæra eitthvað varðandi uppsetningu svo dæmi sé tekið.“

Gluggar og sumarhús
Með flutningi Fanntófells í nýtt og
glæsilegt húsnæði skapast möguleikar til að sinna fjölþættari verkefnum. „Já, við erum að þreifa
okkur áfram með fleiri vöruflokka
en munum áfram leggja áherslu á
borðplötuframleiðsluna og aðrar
vörur sem við höfum boðið lengi
s.s. sólbekkina, skilrúm o.fl eftir
máli. Í gegnum Bergós ehf., sem er
félag í eigu hluthafa Fanntófells
stefnum við að því að markaðssetja
og selja meðal annars glugga en í
nýja húsinu má t.d. sjá glugga sem
eru timburgluggar og hurðar með
álkápu frá viðurkenndum fram-

Hleðslusteinn og lerki
Loks nefnir Sigurður Bragi innflutning Fanntófells á hleðslusteini
úr léttsteypu. „Við erum komin vel
á veg með samninga um að flytja
inn umtalsvert magn af hleðslusteini sem er vinsæll í Evrópu og
víðar en hann er notaður til að

byggja heilu húsin, þ.e. bæði í innog útveggi. Þetta efni er hljóðdeyfandi, eldvarnandi og laust við
myglu. Einnig erum við að fá
fyrstu sendingar af lerki sem pallaefni og eru þær þegar uppseldar en
við eigum von á fleiri sendingum í
næsta mánuði. Lerkið er umhverfisvænt þar sem það hefur „innbyggða“ fúavörn en víða erlendis er
bannað að nota gegnfúavarið efni í
leik- og grunnskólum og þar sem
börn eru að leik. Þó svo að lerki sé
dýrara í byrjun þá skilar það sér til
baka með engu viðhaldi auk þess
sem þú þarft ekki að hafa áhyggjur
af því að hættuleg efnið ógni heilsu
og umhverfi,“ segir Sigurður Bragi.
fanntofell.is
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Innlit

Texti: Svava Jónsdóttir
Myndir: Þormar Vignir
Gunnarsson

Hjónin Gyða Dan Johansen og Ari Edwald
búa ásamt börnum í fallegu einbýlishúsi í
Garðabæ þar sem húsgögn og ýmsir hlutir
frá til dæmis Moooi, Tom Dixon og Philip
Starck skreyta rýmin. Hvítt, grátt og svart er
áberandi og grá sjónsteypan á veggjunum er
eins og listaverk. Húsið er málað skjannahvítt að utan. Hvít flaggstöng gnæfir yfir.
Hvít hortensía í svörtum potti á borði úti í
garði. Gyða Dan Johansen opnar dyrnar,
klædd í silfurlitt pils og gráa peysu. Kolsvartir skór á fótum.
Gyða og eiginmaður hennar, Ari Edwald,
festu kaup á húsinu árið 2012 og má segja að
þau hafi breytt því í listaverk miðað við sum
húsgögnin og hlutina sem skreyta rýmin. Jes
Einar Þorsteinsson arkitekt teiknaði húsið
sem er um 40 ára gamalt og um 328
fermetrar.
„Arkitektúrinn er öðruvísi; þetta hús er
frábrugðið þeim húsum sem maður sér
almennt,“ segir Gyða þar sem hún situr í
svörtum leðurstól frá Moooi. Motta í
ýmsum litum frá sama fyrirtæki á gólfinu.
„Ég bjó áður í Garðabæ og við Ari þurftum
að vera praktísk; við eigum eina dóttur
saman, ég átti þrjár dætur fyrir og þrjú
stjúpbörn sem eru reyndar orðin fullorðin og
hann átti þrjú börn fyrir. Það var mjög erfitt
að finna hús með mörgum herbergjum,“
segir Gyða en átta herbergi eru í húsinu og
þrjú baðherbergi. „Stofan er lítil en það er
stórt svæði á pallinum þar sem eldhúsið og
borðstofan er og þar er maður mikið.“

Moooi, Tom Dixon og Philippe Starck
Gyða segir að ástand hússins hafi verið ágætt
þegar þau Ari festu kaup á því. „Það var búið
að taka allt í gegn svo sem baðherbergi,
skipta um hurðir og setja hita í gólfið. Sumt
var þó ekki í mínum stíl,“ segir hún en
hjónin hafa gert ýmislegt. Það er til dæmis
búið að setja hvítar marmaraflísar á pallinn
þar sem eldhúsið og borðstofan er, arinn á
því svæði var tekinn, skipt var um eldhúsinnréttingu og svo er búið að taka lóðina
fyrir framan húsið í gegn; helluleggja
bílastæðið og útbúa palla og veggi til að
mynda skjól.
Falleg húsgögn og hlutir einkenna
heimilið og segist Gyða hafa áhuga á hönnun
og eru Moooi, Tom Dixon og Philippe
Starck í uppáhaldi. „Ég er hrifin af hönnun
sem blandar saman nýju og gömlu. Stíllinn
hérna inni er margbreytilegur en mér finnst
gaman að blanda saman stílum og hef reynt
að gera það þannig að það passi saman.
Stíllinn er kannski svolítið rokkaður en
heimilislegur. Ég vil hafa fínt í kringum mig
og ég vil að heimilið endurspegli minn stíl.“
Bananatoppur
Gyða er nýútskrifuð sem viðskiptafræðingur
frá Háskólanum í Reykjavík og er hún einn
hluthafa í Emmess ís. Hún segir að hún hafi
reyndar haft áhuga á að opna tískuverslun en
þegar upp var staðið gerðist hún í staðinn
hluthafi í fyrirtækinu þar sem hún sér um
markaðsmál. Þess má geta að hún borðar ís á
hverjum degi í vinnunni. En á hún uppáhaldsís? Jú. „Bananatoppur.“
Eldhúsið er rúmgott og það er oft
gestkvæmt á heimilinu en Gyða segist halda
matarboð yfirleitt í hverri viku. „Margir úr
vinahópnum búa í Garðabænum,“ segir hún
og bætir við að þegar þau hjónin haldi
matarboð sé oft boðið upp á nautakjöt eða
grillaðan lax. Vinirnir setjast gjarnan út í
garð þar sem nóg er af stólum og í raun
garðsófum til að sitja á. „Vinirnir kalla
garðinn Miami-Garðabær því hér er svo oft
setið úti.“

Svolítið rokkað
EN HEIMILISLEGT

 Hlýlegt horn á pallinum þar sem eldhúsið og borðstofan er. Amma
Gyðu átti rauða sófann. Hún keypti Moooi-leðurstólana í Saltfélaginu. Moooi-mottan, Tom Dixon-stólarnir og Philippe Starck-lampinn
er frá Lúmex.

 Borðstofan er í sama rými og eldhúsið. Kristalsljósakróna frá
Timothy Oulton. Anna Lilja Gunnarsdóttir málaði málverkið. Hægt
er að stækka borðið upp í 3,50 m og þarf þess stundum.

 Jes Einar Þorsteinsson arkitekt hannaði húsið.

 Lampi frá Philippe
Starck.

 Eldhúsinnréttingin var sérsmíðuð og er frá Hegg.

 Skenkur frá Heimahúsinu sem Gyða fékk frá hópi fólks í fertugsafmælisgjöf. Lamparnir eru frá Heimili og hugmyndum.

 Gyða að glugga í hönnunarbók.
„Ég er hrifin af hönnun sem
blandar saman nýju og gömlu.“

 Ljósakróna í borðstofunni frá Timoty Oulton og var keypt í Heimahúsinu.

 Anddyrið. Bekkur sem var keyptur í Heimili og hugmyndir.

 Skjólsæll garður þar sem nóg er af sætum.
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Svíf þú inn í svefninn
...í rúmi frá okkur!

RÚM

Rúm, springdýnur, sængurver,
púðar, rúmteppi & gjafavara!
…við erum með þetta allt og meira til!

Við vorum að taka upp nýja
sendingu af ilmstrám og
ilmkertum frá Mysenso.
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Hágæða náttúrusteinn frá Rein
Hjá Steinsmiðjunni Rein á Viðarhöfða 1 í Reykjavík má fá hágæða
náttúrustein eins og granít, kvarts
og marmara. Æ fleiri velja slík efni
í borðplötur, bæði í eldhús og baðherbergi enda um að ræða nær óslítanlegt efni með margra ára
ábyrgð. Rein flytur mest inn frá
fyrirtækinu Cosentino á Spáni en
það er leiðandi framleiðandi á
þessu sviði í Evrópu.
„Það hefur verið gríðarleg aukning í sölu hjá okkur undanfarin ár
en við vinnum mest með arkitektum og verktökum sem hafa valið
okkur til samstarfs. Til okkar hér á
Viðarhöfðann koma einnig einstaklingar sem velja sér efni úr
gríðarlegu úrvali sem við bjóðum.
Íslendingar eru sérstakir að því
leytinu til að þeir velja mest gráu
og svörtu litina en flest þessara
efna er í raun hægt að fá í öllum
regnbogans litum,“ segir Ragnar
Áki Ragnarsson, annar eigandi og
sölustjóri hjá Rein.

Kvarts frá Silestone
Rein flytur m.a. inn kvartsefni frá
Silestone sem er afar vinsælt í
borðplötur og er með 25 ára
ábyrgð gagnvart blettum og þess
háttar. Ragnar Áki segir kvartsið
vera mjög sterkt efni enda með
langa ábyrgð frá framleiðanda.
„Viðskiptavinir okkar virðast
kunna mjög vel að meta okkar
þjónustu og vörur og margir tala
um að eftir að þeir hafa einu sinni
prófað steininn sé erfitt að venjast
öðru í eldhúsinu, enda er alveg sérstaklega gott að vinna á náttúrusteini,“ segir Ragnar Áki.
Rein hefur og með höndum
innflutning á byltingarkenndu efni
frá spænska fyrirtækinu Cosentino
sem hægt er að nota í bæði innanog utanhússklæðningar.
Dekton slær í gegn
„Þetta efni heitir Dekton og kemur
í stórum plötum með fjölbreyttu

mynstri og við sníðum það niður
eftir óskum kaupenda. Arkitektar
hafa sýnt Dektoninu mikinn áhuga
en það færist í vöxt að hús séu
klædd utan með slíkum steini.“
Hjá Rein starfa 12 manns með
mikla reynslu af sölu, framleiðslu
og uppsetningu á vörum fyrirtækisins. „Í verksmiðjunni höfum við
allan fullkomnasta búnað sem völ
er á í dag við máltöku, sögun, slípun og gerð vaskagata. Við leggjum
áherslu á hraða og örugga afgreiðslu því góð þjónusta og örugg
gæði eru það sem við byggjum á,“
segir Ragnar Áki í Rein steinsmiðju.
rein.is

Nauðsynlegt að greina vindáhrif
í skipulags- og hönnunarferli
Það er fátt víst í þessu lífi, en
á Íslandi er þó hægt að reiða
sig á rokið. Hörður Páll
Steinarsson er einn af fáum
Íslendingum sem hefur
sérhæft sig í reiknilegri
straumfræði (CFD), en hún
snýst um að leysa jöfnur sem
lýsa hreyfingu á straumefni
með tölulegum aðferðum.
CFD er m.a. notað til að kanna
áhrif bygginga á vindumhverfið í kringum byggingar
en þannig er hægt að leggja
mat á gæði umhverfisins með
tilliti til þæginda og öryggis
fólks.
„Vindgreining snýst um að
kanna áhrif byggingar á vindumhverfið í kring. Vindurinn þarf að
komast framhjá byggingunni svo
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 Ragnar Áki Ragnarsson, sölustjóri hjá Rein, segir Dekton efnið mjög vinsælt í m.a. borðplötur í eldhús enda með
hitaþol upp á 800°C.

 Hörður Páll segir að taka verði
tillit til vindáhrifa þegar verið er
að hanna ný hverfi eða byggingar til að skapa þægilegt
umhverfi.

byggingin breytir því vindflæðinu í
nærumhverfinu og hefur jákvæð
áhrif á vindhraðann sums staðar og
neikvæð áhrif annars staðar. Með
því að framkvæma vindgreiningu á
byggingum í hönnunarferlinu eða
á hverfum í skipulagsferli er hægt
að búa til þægileg og örugg umhverfi fyrir fólk í kringum byggingar með því að skoða t.d. staðsetningar bygginga, lögun og hæð
þeirra,“ segir Hörður en hann
starfar hjá WSP í Bretlandi í CFD
teymi sem sinnir útreikningum á
vindi í kringum byggingar, ásamt
útreikningum á reykflæði og loftflæði innan húss og í gagnaverum.

Vindhönnun mikilvæg við
hönnun nýrra hverfa
„Vindurinn og áhrif hans á nærumhverfið ætti að vera eitt af aðaláhersluatriðunum þegar verið er að
hanna ný hverfi eða nýjar byggingar til þess að skapa þægilegt umhverfi, sama hvaðan vindurinn
blæs. Þétting byggðar snýst að
mörgu leyti um að skapa umhverfi
með mannlífi t.d. með þjónustu og
verslunum á jarðhæðum og almenningssvæðum eins og hverfistorgum o.þ.h. og eru heilu hverfin hönnuð með þetta í huga. Vindurinn virðist samt oft vera aukaatriði þótt hann geti haft mikil áhrif
á hvort mannlíf þrífist eða ekki,“
segir Hörður og bendir á sem
dæmi eru hverfistorg og skjólgarðar oft hönnuð með áherslu á að
tryggja eigi skjól undan norðanáttinni en svo eru svæðin berskjölduð,
sérstaklega fyrir suðaustanáttinni.
Þetta getur þýtt að þessi svæði nýtist ekki almennilega nema í örfáar
klukkustundir á ári.
„Vindflæði er einstaklega flókið
viðfangsefni og erfitt er að leggja
mat á heildræn áhrif bygginga á
vindumhverfið án þess að gera ítarlegar vindgreiningar af stóru svæði
í kringum bygginguna. Sem dæmi
má nefna, þá geta aðrar byggingar í
töluverðri fjarlægð haft mikil áhrif
á vindinn í kringum bygginguna
sem verið er að skoða, sem er ekki
endilega fyrirsjáanlegt nema með
ítarlegri vindgreiningu.“

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, SMÍÐI OG SAMSETNING
ALLAR HURÐIR SMÍÐAÐAR SAMKVÆMT MÁLI
HANNAÐAR FYRIR ÍSLENSKT VEÐURFAR
MARGAR ÚTFÆRSLUR OG LITAMÖGULEIKAR
STUTTUR AFGREIÐSLUTÍMI

IS Hurðir ehf. | Reykjalundi, 270 Mosfellsbæ
564 0013 / 865 1237 | logi@ishurdir.is | www.ishurdir.is
 Tölvuteikning vegna vindmælinga fyrir fjármálahverfið í Lundúnum.

Vindumhverfi bygginga lítið
kannað á Íslandi
Aðspurður segir Hörður að algengustu mistökin séu líklega þau að
vindumhverfið í kringum byggingar er ekki betur skoðað í skipulagsferlinu og skoðað of seint í hönnunarferlinu. Þegar vindgreiningar
eru framkvæmdar seint í ferlinu þá
má oft ekki gera miklar breytingar
á hönnuninni sem gerir það að
verkum að það geta verið takmarkaðir möguleikar til að bæta vindumhverfið.
Hörður segir að erlendis sé
venjulega gerð sú krafa af hálfu yfirvalda að nýjar byggingar geri
vindumhverfið í það minnsta ekki
verra í kringum byggingarnar.
„Áhrif vinds á nærumhverfið hefur
verið of lítið skoðað á Íslandi og ítarlegar vindgreiningar með CFD
útreikningum eða vindlíkönum
eru venjulega ekki gerðar nema í
undantekningartilfellum. Þær eru
þá vanalega framkvæmdar að
frumkvæði verkkaupa sem hefur
sjálfur áhuga á vindumhverfinu þar
sem það vantar skýrari kröfur frá
yfirvöldum varðandi vindáhrif,“
segir Hörður og bendir á að regluverkið mætti einnig hafa leiðbeiningar um hvernig hægt er að uppfylla skilyrðin þannig að kröfum í
byggingarreglugerð og skipulagsreglugerð sé einhvern tímann fylgt.
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HVDC yfir hálendi Íslands?

Munur
á AC
og DC
Í einföldu máli er straumur
skilgreindur sem færsla rafeinda eftir leiðara. Munurinn
á riðstraum AC (Alternating
Current) og jafnstraum DC
(Direct Current) liggur í
stefnunni sem rafeindirnar
flæða í. Þegar talað er um
jafnstraum, þá flæða rafeindirnar í eina stefnu eða „áfram“
eftir leiðara. Við riðstraum
skipta rafeindirnar hins vegar
stöðugt um stefnu og fara
„fram og til baka“ eftir leiðara.
Tíðni kerfisins segir okkur svo
til um hversu oft það á sér
stað á sekúndu. Í íslenska
kerfinu er kerfistíðnin 50 Hz
sem þýðir að stefna rafeinda
breytist 100 sinnum á hverri
sekúndu.

straumi í jafnstraum og til baka í
sérstökum umbreytistöðvum í sitt
hvorum enda tengingarinnar. Leiðarar slíkrar tengingar eru alla jafna
tveir í stað þriggja í hefðbundnum
riðstraumslínum.

HVDC gæti verið lausnin
„Ég tek enga afstöðu til þess hvort
betra sé að leggja línu yfir hálendið
með streng í jörðu eða með hefðbundnum háspennumöstrum. Ef
litið er framhjá kostnaðarhliðinni
og ef mæta þarf þeim kröfum að
leggja jarðstreng til að minnka
sjónræn áhrif tengingar, tel ég að
jafnstraumsflutningur á hárri
spennu eða HVDC (High Voltage

Direct Current) yfir hálendi Íslands geti verið lausnin. Sérstaklega
þar sem slík tenging gefur mikla
möguleika á stýringu aflflæðis milli
landshluta og hjálpar þannig við að
róa aflsveiflur sem geta myndast
við truflanir í raforkukerfinu.
Almennt má segja að það sé afar
mikilvægt að vandað sé til undirbúnings áður en ákvarðanir eru
teknar um miklar og dýrar framkvæmdir. Það er von mín að niðurstöður úr þessu verkefni mínu
geti nýst sem einn hlekkur í því
ferli,“ segir Einar að lokum.
 Einar Falur Zoega Sigurðsson, rafmagnsverkfræðingur hjá Landsneti.

VIÐ ERUM GÓÐIR Í
HREINSUN Á FRÁVEITUVATNI
Við útvegum búnað til hverskonar
hreinsunar á fráveituvatni.

Tröppurist í kassa fyrir sveitarfélög. Vélræn hreinsun

Biorock. Fyrir sumarhús og bóndabæi
Grafika 13

„Meginuppsprettur raforkunnar í landinu eru á tveimur
svæðum, annars vegar á
Suður- og Suðvesturlandi og
hins vegar á Norðaustur- og
Austurlandi. Það er mjög
mikilvægt að tengja þessi
svæði betur saman og bæta
flutningsgetuna milli þeirra
til að draga úr aflsveiflum
sem geta myndast á milli
þeirra við truflanir, en þær
valda óstöðugleika í heildarkerfinu og geta jafnvel leitt til
kerfishruns,“ segir Einar Falur
Zoega Sigurðsson, rafmagnsverkfræðingur hjá Landsneti.
Byggða- eða hálendislína
Í kerfisáætlun Landsnets hafa verið
settar fram tvær meginhugmyndir
um tengingu á milli landshlutanna
tveggja; að styrkja svokallaða byggðalínu eða ráðast í lagningu nýrrar
tengingar yfir hálendið. Um þessar
leiðir hafa verið skiptar skoðanir í
samfélaginu, bæði út frá kostnaði
og áhrifum á umhverfið. Fyrir liggur að flutningur yfir hálendið með
riðstraum (AC) er mun hagkvæmari kostur, bæði kostnaðarlega og
tímalega en slíka línu er ekki hægt
að leggja nema í lofti að verulegu
leyti vegna tæknilegra takmarka
riðstraums (AC) jarðstrengja, einkum með tilliti til launaflsmyndunar í þeim. Vilji menn leggja strengi
í jörðu yfir hálendið er jafnstraumstenging (DC) eini raunhæfi
möguleikinn vegna vegalengdarinnar, en hún er mjög dýr í samanburði við riðstraum (AC), aðallega
vegna kostnaðar við umbreytistöðvar á sitthvorum enda tengingarinnar.
Í MSc námi sínu í raforkuverkfræði við Háskólann í Reykjavík
vann Einar Falur tæknilegt hagkvæmnimat
á
svokölluðum
HVDC hlekk yfir miðhálendið
með tilliti til þess að bæta stöðugleika íslenska raforkukerfisins og
auka möguleika á aflstjórnun. Í
stuttu máli er þessi leið fólgin því
að flytja raforku á milli staða í
formi jafnstraums en ekki riðstraums eins og í hefðbundnum
raforkuflutningskerfum. Það er
framkvæmt með því að breyta rið-

Vélræn eða lífræn hreinsun eftir aðstæðum á
hverjum stað.
Okkar búnaður er í nær öllum núverandi
fráveitu-hreinsikerfum á Íslandi.
Haﬁð samband við okkur og við gerum
tillögur um viðeigandi búnað.
Lífræn hreinsun fyrir sveitarfélög með
viðkvæman viðtakanda

Knarrarvogi 4 104 Reykjavík Sími 585 1070 vov@vov.is www.vov.is
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Viðlagatrygging verður
Náttúrhamfaratrygging Íslands
Breytingar á eigináhættu tjónþola og skilyrt notkun tjónabóta til viðgerða
Viðlagatrygging Íslands, sem
hefur það hlutverk að vátryggja gegn beinu tjóni af
völdum náttúruhamfara, s.s.
eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða,
fær nafnið Náttúruhamfaratrygging Íslands, skammstafað NTÍ, frá 1. júlí næstkomandi þegar endurskoðuð
lög um starfsemi stofnunarinnar taka gildi.
„Nýja nafnið lýsir mun betur
tilgangi stofnunarinnar og markmiðum laganna en það gamla, sem
hefur valdið misskilningi bæði á
opinberum vettvangi og í samskiptum okkar við almenning, viðskiptavini og fjölmiðla,“ segir
Hulda Ragnheiður Árnadóttir
framkvæmdastjóri aðspurð um
nafnbreytinguna. „Þýðing á nýja
nafninu yfir á erlend tungumál er
líka mun auðveldari en á því
gamla, sem er mjög til bóta fyrir
okkur vegna þeirra umfangsmiklu
viðskipta sem við stundum við erlenda aðila um endurtyggingar en
ósamræmi á milli íslenska og enska
heitisins hefur ítrekað valdið misskilningi.“

Bætir eingöngu tjón vegna
náttúruhamfara
Með nýju lögunum, sem samþykkt
voru á Alþingi í maímánuði, er það
hlutverk stofnunarinnar að bæta
eingöngu tjón vegna náttúruhamfara skýrar afmarkað en var og
breytingar gerðar á eigin áhættu
tjónþola. Tilgangur breytinganna
er að sinna betur en verið hefur
þeim sem verða fyrir verulegu tjóni
af völdum náttúruhamfara. Eigináhætta vegna lausafjár hækkar úr 20
þúsund í 200 þúsund krónur,

vegna húseigna úr 85 þúsund í 400
þúsund krónur og úr 850 þúsund
krónum í eina milljón vegna
mannvirkja.
„Skurðarpunkturinn er að þeir
sem verða fyrir tjóni sem nemur
meira en 8 milljónum króna á fasteignum sínum græða á breytingunni en þeir sem verða fyrir minna
tjóni borga meira en áður. Eins og
þessu var háttað var eigináhætta á
innbúi og lausafé lægri en það sem
gerist og gengur í innbústjónum
hjá almennu vátryggingarfélögunum og við vorum t.d. að fá gríðarlega margar tilkynningar í jarðskjálftum um mjög smávægileg
tjón sem orsökuðu tafir í meðferð
veigameiri tjóna“

Dæmi um að ónýt
hús séu í útleigu
Í nýju lögunum um Náttúruhamfaratryggingu Íslands er lögfest að
tjónþoli noti vátryggingabætur til
viðgerða á húseignum en ekkert
slíkt ákvæði var í gömlu lögunum.
„Það hefur verið undir tjónþolanum komið hvort bótunum hefur
verið ráðstafað til viðgerða eða ekki
og við höfum ekki haft heimild í
lögum til að hafa nein afskipti af
því. Þetta hefur síðan haft áhrif á
fasteignamarkað og öryggi íbúa á
þeim svæðum sem orðið hafa fyrir
tjónum,“ segir Hulda Ragnheiður.
Hvergi sé í dag að finna skráningu
á þeim fasteignum sem hafa lent í
tjóni og engin eftirfylgni með því
hvort og hvernig fjármunum er
varið til viðgerða.
„Þetta hefur leitt af sér að margir hafa setið uppi með að kaupa
hús þar sem búið er að gera yfirborðsviðgerðir en þegar farið er að
skoða málin betur kemur í ljós að

 Hulda Ragnheiður Árnadóttir, framkvæmdastjóri Náttúrhamfaratryggingar Íslands, áður Viðlagatryggingar
Íslands, við nýtt merki stofnunarinnar.

alvarlegir gallar reynast jafnvel á
burðarvirki hússins. Þetta veldur
miklum vandræðum því bæturnar
eru á bak og burt og nýr eigandi
situr uppi með tjón og kröfu á fyrri
eiganda. Oft eru húsin líka búin að
ganga kaupum og sölum á milli
fleiri aðila. Við vitum t.d. um hús
sem er í útleigu þar sem eigandinn
er búinn að fá greiddar út bætur
vegna altjóns. Hann hefur hins
vegar ekki framkvæmt viðeigandi
viðgerðir á húsinu og það er ekki
vitað hvort leigjendum sé kunnugt

um að húsið hafi verið dæmt ónýtt
vegna tjóns á burðarvirki.“
Tilkoma nýju laganna á að leysa
úr þessari pattstöðu því framvegis
fá tjónþolar ekki greiddar út tjónabæturnar nema samkvæmt framvindu viðgerða, líkt og gert er í
brunatjónum. „Nýja fyrirkomulagið mun bæta upplýsingagjöf um
ástand fasteigna og þar með stöðu
þeirra samfélaga þar sem tjón
verða. Við höfum sett okkur markmið um að birta fyrir áramót lista
yfir allar fasteignir sem greiddar

hafa verið tjónabætur fyrir vegna
skemmda af völdum náttúruhamfara 10 ár aftur í tímann, til ársins
2008. Þannig geta þeir sem eiga í
fasteignaviðskiptum á einfaldan
hátt séð hvort viðkomandi eign
hefur orðið fyrir tjóni og kallað eftir staðfestingu á því að viðeigandi
viðgerðir hafi farið fram,“ segir
Hulda Ragnheiður Árandóttir,
framkvæmdastjóri Náttúruhamfaratryggingar Íslands að lokum.

Pipar\TBWA \ SÍA
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VIÐ FJÁRMÖGNUM
LÍKA SVONA GRÆJUR
Fjölbreyttir fjármögnunarkostir
Lykill fjármögnun er eina sjálfstæða eignaleigufyrirtækið á Íslandi og býður
fjölbreyttari fjármögnunarkosti á vélum og tækjum. Ólík fjármögnunarform henta
ólíkum atvinnurekstri en hægt er að velja um kaupleigu, rekstrarleigu,
fjármögnunarleigu og hefðbundin veðlán. Greiðslur geta verið óreglulegar eftir
tekjustreymi og allt er gert til þess að auðvelda viðskiptavinum fjármögnunina.

Eignaleiga er góður kostur
Alla jafna er tækið sjálft eina tryggingin fyrir fjármögnuninni, sem getur verið allt að
80% af kaupverði. Í góðu samstarfi við innflytjendur og þjónustuaðila vinnum við að
því að finna skynsamlegustu lausnina í hverju tilfelli.
Endilega hafðu samband við ráðgjafa okkar í síma 540 1700 eða lykill@lykill.is

Ármúla 1 I 108 Reykjavík I lykill.is I lykill@lykill.is I 540 1700

44 | SÓKNARFÆRI

Mikilvægt
að loftskiptin
séu góð

- segir Einar Örn Þorkelsson, sölufulltrúi
hjá Fálkanum
„Góð loftskipti eru gríðarlega
mikilvæg í íbúðarhúsnæði en
stór hluti þeirra vandamála
sem við þekkjum í nýju
íbúðarhúsnæði, t.d. hina
margumtöluðu myglu, má
rekja til þess að raki safnast
fyrir innandyra vegna þess að
loftskiptin eru ekki tryggð.
Þetta vandamál viljum við
leysa með því að bjóða

tölvustýrða Vent-Axia
lofthreinsibúnaðinn sem í
raun ætti að vera nýjasta
heimilistækið hjá hverri
fjölskyldu,“ segir Einar Örn
Þorkelsson, sölufulltrúi hjá
Fálkanum. Búnaðurinn var
kynntur á sýningunni Verk &
vit í mars sl. og vakti mikla
athygli.

 Einar Örn Þorkelsson, sölufulltrúi við Vent-Axia loftskiptitækið í verslun Fálkans við Dalveg. Tækið er að stærð
á við þurrkara eða þvottavél og algjörlega sjálfvirkt og í gangi allan sólarhringinn.

limtrevirnet.is
Báran - fjölnota íþróttahús, Hornafirði

Meðalheimili gefur
frá sér 15 l af raka á
sólarhring!

Yfirborðsmygla er
fljót að myndast við
réttar aðstæður.

Lágur rekstrarkostnaður!

Aldrei slökkva!

Stendur
til að byggja hús?
Með því að nota límtré í burðargrindur bygginga og klæða grindurnar
með Yleiningum fást afar hlýleg og falleg hús. Þau eru fljótuppsett,
endingargóð og brunaþolin. Ekki skemmir fyrir að húsin frá Límtré
Vírnet eru einstaklega hagkvæm í viðhaldi og rekstri.
Ráðgjöf til viðskiptavina
Starfsmenn okkar búa yfir áratuga reynslu við hönnun og framleiðslu
húsanna.
Við framleiðum iðnaðarhús, verslunar- og skrifstofuhúsnæði, fiskvinnsluhús, vélageymslur,
vöruskemmur, frystiklefa, fjós, fjárhús, hesthús, reiðhallir, vélageymslur, gróðurhús,
íþróttahús, knattspyrnuhús, sundlaugar, vallarhús, tækjageymslur, íbúðarhús, bílskúra,
sólstofur, gróðurhús, kirkjur o.fl.

Fjós

Fjarhús

Hesthús

Aðalnúmer: 412 5300 | Söludeild: 412 5350
Aðalskrifstofa - Borgarbraut 74 - 310 Borgarnes
Söluskrifstofa - Lynghálsi 2 - 110 Reykjavík
Netfang - sala@limtrevirnet.is

Nýju húsin þéttari
Einar Örn segir að á síðustu árum
hafi byggingaraðferðir þróast með
þeim hætti að hús eru þéttari en
áður var og því vill raki myndast
innandyra með margvíslegum afleiðingum fyrir húsnæðið og íbúa
þess. Besta ráðið sé einfalega að
losna við rakann í heitu, súru lofti
og dæla inn í íbúðina fersku og
ryklausu lofti að utan. Með nýrri
tækni sé auðvelt að skapa jafnvægi
í rakastigi sem leiði til heilbrigðara
heimils.
„Kannski áttar fólk sig ekki á
því að meðalheimili gefur frá sér
15 lítra af raka á sólahring. Ef þessi
raki kemst ekki út er yfirborðsmygla fljót að myndast við réttar
aðstæður með háskalegum afleiðingum fyrir bygginguna en þó fyrst
og fremst íbúana. Fálkinn býður
nú búnað sem er miðlægt loftskiptitæki með varmaendurnýjun
en það dregur súrt og rakt loft frá
baðherbergjum og eldhúsi og blæs
því út. Um leið er hlýju og fersku
síuðu lofti blásið inn í svefnherbergi og aðrar vistaverur hússins.
Tækið sjálft er ekki stórt, á við
þurrkara eða þvottavél, og algjörlega sjálfvirkt og í gangi allan sólarhringinn. Með notkun þess er
óþarfi að opna og loka gluggum á
víxl og því sparast mikil upphitunarorka.“
Afar einfalt í notkun
Þetta nýja heimilistæki er með innbyggðu stjórnkerfi og skjá til að
stilla það. Tækið er alveg sjálfvirkt
og tryggir jafnt raka- og loftflæði

allan sólarhringinn. Hægt er að
stilla það með margvíslegum hætti,
t.d. láta það ganga hægar á nóttunni eða yfir daginn þegar fólk er í
vinnu en keyra svo upp hraðann
skömmu áður en fólk snýr til baka.
Tækið er afar auðvelt að stilla, það
er með snertiskjá og hægt að fylgjast með því á snjalltækjum. Viðhald þess er sömuleiðis einfalt, aðeins þarf að hreinsa síu þegar tækið
segir til um eða um það bil einu
sinni á ári.
Einar Örn segir að á sýningunni
Verk&vit hafi verið mikill áhugi á
þessari tækni og hann hafi síðan þá
verið í sambandi við fjölda hönnuða og verktaka sem hafi mikinn
áhuga á því að koma svona búnaði
fyrir í þeim húsum sem eru á undirbúningsstigi. Hann segir að vissulega sé oft í eldri húsum óhægt um
vik að leggja lagnastokka í allar
vistarverur en t.d. þar sem létt loft
eru yfir íbúð sé auðvelt að koma
þeim fyrir. „Ég bý í næstum
hundrað ára gömlu húsi og hef
komið þessum búnaði fyrir þar
með gríðarlega góðum árangri.
Sjálfur er ég með vott af asma og
finn verulega fyrir því að ég bý
núna í heilbrigðara andrúmslofti í
orðsins fyllstu merkingu. Þá er
hljóðvistin mun betri því lokaðir
gluggar tryggja mér betri einangrun frá umferðargný frá götu,“ segir
Einar Örn.

Í 30% nýbygginga í Bretlandi
„Þessi búnaður er ekki nýr af nálinni en vegna orkusparnaðarsjónarmiða hefur hann rutt sér til rúms
víða í Evrópu á síðustu árum og er
í stöðugri þróun. Mér er sagt að í
Bretlandi séu um 30% nýrra íbúða
með loftskiptibúnað af þessu tagi.
Ég get fullyrt að hér á landi er að
aukast skilningur á nauðsyn orkusparnaðar og að ungt fólk vill
draga úr sóun og jafna kolefnisfótsporið okkar alls staðar. Þessi búnaður er sannarlega hluti af því ferli
fyrir utan að stuðla að heilbrigðara
lífi á heimilinu,“ segir Einar Örn
hjá Fálkanum að síðustu.
falkinn.is
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Kerfisáætlun Landsnets

Athugasemdafrestur til
15. júlí
Umsagnarferli nýrrar kerfisáætlunar Landsnets fyrir tímabilið 20182027 stendur nú yfir og hafa hagaðilar og almenningur tækifæri
fram til 15. júlí nk. til að kynna sér
innihald hennar og koma umsögnum sínum á framfæri. Áætlunin
skiptist í tvo meginhluta, annars
vegar 10 ára langtímaáætlun um
þróun meginflutningskerfisins og
hins vegar þriggja ára framkvæmdaáætlun fyrir tímabilið
2019 til 2021. Með kerfisáætluninni var jafnframt unnið mat á
umhverfisáhrifum hennar sem
inniheldur mat á öllum skoðuðum
valkostum í bæði langtímaáætluninni og framkvæmdaáætluninni.
Orkustofnun hafnaði síðustu
kerfisáætlun Landsnets og í kjölfarið hafa verið gerðar viðamiklar
breytingar á áætluninni, að því er
fram kemur í aðfararorðum forstjóra Landsnets í nýju áætluninni.
Má þar m.a. nefna breytingar á
grunnforsendum áætlunarinnar þar
sem er nú notast við sviðsmyndir
um raforkunotkun frá Raforkuhópi orkuspárnefndar, aukna umfjöllun um flutningsgetu og afhendingaröryggi og breytingar á
framsetningu á niðurstöðum valkostagreininga. Þá hefur mat á
þjóðhagslegum ávinningi af styrkingu flutningskerfisins verið uppfært og umfjöllun aukin til muna
um áhrif fjárfestinga í flutningskerfinu á gjaldskrá Landsnets.
Opnir kynningarfundir hafa
verið haldnir í öllum landshlutum
á undanförnum vikum um efni
kerfisáætlunarinnar. Einnig er
hægt að nálgast áætlunina og öll
fylgigögn á heimasíðu Landsnets
og Skipulagsstofnunar. Frestur til
að gera athugasemdir eða koma á
framfæri ábendingum við kerfisáætlunina er til 15. júlí 2018 og skal
senda þær á netfangið landsnet@
landsnet.is, eða á heimilisfangið
Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík, merkt

athugsemdir
2018-2017.

við

kerfisáætlun

landsnet.is

 Landsnet. Opnir kynningarfundir hafa verið haldnir í öllum landshlutum á undanförnum vikum um efni kerfisáætlunarinnar.

ALLT FYRIR ÖRYGGIÐ!

ER ALLT
Í LAGI?
Hjá Dynjanda færðu öryggisbúnað
sem uppfyllir ströngustu kröfur.
Hafðu samband.
Við veitum þér faglega aðstoð.

Ritform
annast útgáfu
hvers konar
prent- og vefmiðla.

www.ritform.is

Skeifunni 3h ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is
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Sýndarleiðsögumaður í snjallsíma fékk
nýsköpunarverðlaun HR:

Taka þátt í frumkvöðlakeppninni
Ventura Cup
„Við vitum ekki alveg hvað við erum að fara út í en það er búið að
panta flugið,“ segir Arnar Þórðarson, tölvunarfræðinemi við Háskólann í Reykjavík sem er á leiðinni til Kaupmannahafnar í haust á
frumkvöðlakeppnina
Venture
Cup, ásamt félögum sínum í GoARGuide hópnum sem fékk fyrstu
verðlaun,
Guðfinnuverðlaunin
svokölluðu, í nýsköpunarsamkeppni fyrsta árs nemenda HR í
vor.

Skoða ferðamannastaði á
eigin forsendum
GoARGuide er snjallsímalausn,
eða app fyrir ferðamenn, sem á að
geta boðið notendum upp á sýndarleiðsögumann í gegnum viðbótarveruleika (e. augmented reality),
þannig að ferðamenn geti gengið
um borgir og ferðamannastaði og

fengið sérsniðna leiðsögn og upplýsingar um viðkomandi svæði í
snjallsímann sinn.
„Markhópurinn okkar eru ferðmenn á aldrinum 18-50 ára, þar
sem notandinn þarf að eiga nýlegan snjallsíma, kunna að sækja sér
app og hafa tæknikunnáttu til þess
að nota það,“ segir Arnar og notar
hugtakið „lífsglaðir heimsborgar“
til frekari skilgreiningar á hópnum.
Hann segir að kannanir sem þau
hafi gert sýni að konur, jafnt sem
karlar, myndu vilja nota appið sem
á að hjálpa ferðafólki að skoða
borgir og staði á eigin forsendum
og þegar því hentar. Það geti t.d.
verið kjörin lausn fyrir túrista í
stuttu stoppi sem hafi ekki tíma
eða nenni ekki að lesa sér til um
áfangastaðinn í bókum eða á netinu og eins fyrir þá sem vilji hafa
með sér leiðsögumann en hafi ekki

 Vinningshafarnir í nýsköpunarkeppni HR í vor eru frá vinstri: Gabríela Jóna Ólafsdóttir tölvunarfræðinemi,
Arnar Þórðarson tölvunarfræðinemi, Flosi Hrannar Ákason verkfræðinemi, Sigurður Pétur Markússon viðskiptafræðinemi og Unnur Stefánsdóttir laganemi. Ari Kristinn Jónsson, rektor HR afhenti verðlaunin við athöfn
í skólanum.

efni á því eða vilji fara í túr á eigin
forsendum en ekki í hópi fólks.
Með GoARGuide appinu eigi þeir
einfaldlega að geta tekið upp símann sinn og séð leiðsögumann
standandi við helstu kennileiti viðkomandi lands þar sem hann
fræðir þá á skemmtilegan máta.

Frumgerð fyrir Ventura
Cup í haust
Þessi snjalla hugmynd Arnars og
félaga hans hlaut fyrstu verðlaun í

nýsköpunarsamkeppni fyrsta árs
nema í HR í vor, Guðfinnuverðlaunin svokölluðu sem kennd eru
við fyrsta rektor skólans, að upphæð 500 þúsund krónur og jafnframt öðluðust þau rétt til að taka
þátt í frumkvöðlakeppninni Ventura Cup í Kaupmannahöfn sem fer
fram dagana 8.-12. október. Arnar
segir að sumarið fari í undirbúningsvinnu og frekari útfærslu á
appinu.
„Núna erum að reyna að búa til
virka prótótýpu af appinu til að
geta sýnt þarna úti að það virki við
raunverulegar aðstæður,“ segir
Arnar og bætir við aðspurður að

enn sem komið er hafi hópnum þó
ekki þótt tímabært að stofna formlegt félag utan um þessa verðlaunahugmynd, sem varð til í þriggja
vikna áfanga fyrsta árs nema í HR í
nýsköpun og stofnun fyrirtækja
þar sem unnið var eftir eftir svokölluðu Sprint-kerfi sem hannað
var hjá Google.
„Ef þetta kemur til með að virka
eru ýmsir spenntir að skoða þetta
frekar með okkur,“ segir Arnar
Þórðarson, tölvunarfræðinemi og
einn af höfundum vinningstillögunnar í nýsköpunarsamkeppni
fyrsta árs nema í Háskólanum í
Reykjavík.

Metfjölgun í
Reykjavík
Á síðasta ári fjölgaði íbúum
Reykjavíkurborgar um 2,4% eða
um tæplega 3000 manns. Þetta er
mesta fjölgun sem orðið hefur í
höfuðborginni síðan 1988 eða í 30
ár. Fjölgunin í fyrra er meira en
helmningi hærri en gert er ráð fyrir
í forsendum aðalskipulags til 2030
en þar er gengið út frá tæplega 1%
meðalvexti á ári. Þessar upplýsingar koma fram á vef borgarinnar og
byggja á tölfræði frá Hagstofu Íslands.

Mest fjölgun í efri byggðum
Þrátt fyrir áherslu á þéttingu
byggðar vítt og breitt um borgarlandið er mesta fjölgunin í Úlfarsárdal en þar fjölgaði íbúum um
rúm 38% enda mikið byggt þar á
liðnum árum.

Einnig bættust við margar íbúðir í Bryggjuhverfi þar sem íbúatalan hækkaði um tæp 30% í fyrra. Í
eldri hverfum var mesta átakið í
Norðurmýri en Búseti hefur á
skömmum tíma reist yfir 200
íbúðir í Smiðjuholti.

Fækkun innan Hringbrautar
Í flestum rótgrónum hverfum
borgarinnar heyrir fækkun íbúa til
undantekninga og í sumum, t.d. í
Efra-Breiðholti varð mikil fjölgun í
fyrra. Á svæðinu innan Hringbrautar verður lítils háttar fækkun
á síðasta ári. Þar hafa margar eldri
íbúðir verið nýttar til útleigu ferðamanna en nýbyggðum íbúðum á
svæðinu fjölgar óverulega milli ára.

 Úr Bryggjuhverfi. Þar fjölgaði íbúum um tæplega 30% í fyrra.
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„Hér eiga stjórnendur sannarlega heima“
Rætt við Skúla Sigurðsson, forseta Sambands stjórnendafélaga
Samband stjórnendafélaga
fagnaði 80 ára afmæli sínu í
apríl sl. en innan vébanda
þess eru 11 félög stjórnenda
með samtals um 3.600 félagsmenn. Áður nefndist sambandið Verkstjórasamband
Íslands en það var stofnað
árið 1938. Skúli Sigurðsson,
forseti sambandsins, segir
félagsskapinn öflugri en
nokkru sinni fyrr og félagsmenn séu nú helmingi fleiri
en þeir voru um sl. aldamót.

Samningsrétturinn hjá STF
„Innan vébanda STF eru eingöngu
stjórnendur, bæði með mannaforráð og ekki. Því miður hefur borið
á þeirri umræðu að STF sé svokallað gult félag, þ.e. geri ekki kjarasamninga og hafi afsalað sér rétti til
að boða verkföll. Hvorugt þessara
atriða á við um Samband stjórnendafélaga. Við sinnum öllum
þeim verkefnum sem önnur stéttarfélög gera í þessu landi og öxlum
fulla ábyrgð því sem önnur stéttarfélög eru að gera fyrir sína skjólstæðinga. Sambandið fer með
samningsrétt fyrir hönd einstakra
aðildarfélaga og gerir kjarasamninga fyrir alla félagsmenn. Við gerum m.a. samninga við SA, ríkið,
sveitafélögn,
Faxaflóahafnir,
Reykjavíkurborg svo fátt eitt sé
nefnt. Þá hefur Samband stjórnendafélaga fullan verkfallsrétt fyrir
hönd sinna aðildarfélaga þótt honum hafi ekki verið beitt alvarlega
til þessa,“ segir Skúli í samtali.
Ósambærilegar tölur
Skúli segir að aðildarfélög STF sé
rekin af félagsgjöldum eins og önnur stéttarfélög í landinu. „Þessi
gjöld eru afar lág, frá 2.500 kr. á
mánuði óháð launatekjum. Því
miður hafa forsvarsmenn Félags
lykilmanna, sem eru að reyna að
draga til sín stjórnendur og aðra
sem kjósa að standa utan hefðbundinna stéttarfélaga, fullyrt að
þeir bjóði allt að 14 sinnum lægri
félagsgjöld en hin hefðbundnu
stéttarfélög. Þetta er alrangt. Félag
lykilmanna hefur engar félagslegar
skyldur gagnvart sínum umbjóðendum, það annast ekki kjarasamningagerð fyrir sitt fólk, rekur
engin orlofshús og heldur ekki úti
öflugu menntunarstarfi í samstarfi
við Háskólann á Akureyri eins og
við gerum. Þá rekur það félag ekki
öflugan sjúkrasjóð eins og félagsmenn Sambands stjórnendafélaga
hafa byggt upp í tæplega hálfa öld
heldur hefur það eingöngu milligöngu um að útvega sínum félagsmönnum sjúkra- og slysatryggingar hjá Sjóvá gegn þóknun. Samanburður við okkur er því gjörsamlega út í hött.“
Einn öflugasti
sjúkrasjóðurinn
Skúli víkur frekar að Sjúkrasjóði
STF sem hann segir einn þann öflugasta á landinu enda vilji STF
halda vel utan um sitt fólk ef eitthvað bjátar á. „Við ráðum yfir einum allra sterkasta sjúkrasjóði
landsins en kostakjör hans getur
hver og einn kynnt sér á vefsíðu
okkar. Þessi sjóður var stofnaður
árið 1974 til þess eins að styðja við
bakið á okkar félagsmönnum í
veikindum og á seinni árum hefur
honum vaxið mjög fiskur um
hrygg vegna vel heppnaðar fjármálastefnu. Þess njóta okkar fé-

 Skúli Sigurðsson, forseti Sambands stjórnendafélaga. „Sambandið er
alvöru stéttarfélag sem annast kjarasamningagerð og heldur úti öflugu
starfi í þágu sinna 3.600 félagsmanna.“

lagsmenn í dag. Þá rekur STF
stjórnendaskóla í samstarfi við Háskólann á Akureyri þar sem boðið
er upp á 100% stjórnendanám í 5
lotum í fjarkennslu. Þetta er eitt
öflugasta og nútímalegasta nám
sem boðið er upp á hér á landi til
að efla og auka þekkingu allra
stjórnenda, hvort heldur er um að
ræða forstjóra eða aðra stjórnendur, með eða án mannaforráða.
Menntasjóður STF styrkir allt
starfstengt nám og þar geta okkar
félagsmenn sótt um mjög vænlega
styrki. Það er því ljóst að STF býður sínum félagsmönnum upp á
margvíslega þjónustu sem fengur
er að og hér eiga stjórnendur svo
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HEYRNARHLÍFINA
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Samskiptamöguleiki við 2 síma, FM útvarpi og
umhverfishljóðnema. Þú getur hlustað á tónlist
og tekið við símtölum í mjög hávaðasömu
umhverfi þar sem míkrafónnin í heyrnarhlífin
útilokar allan umhverfishávaða.
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sannarlega heima,“ segir Skúli Sigurðsson, forseti Sambands stjórnendafélaga.
Skúli minnir á í lokin að á síðustu áratugum hafi orðið mikil
breyting á stjórnunarþátttöku
kvenna í atvinnulífinu. „Við viljum hvetja allar konur til að skoða
okkar félagsskap, því hann heldur
vel utan um alla stjórnendur, hvort
heldur þeir eru með eða án mannaforráða.“
stf.is
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Ísfell

Eitt stærsta vöruhús sjávarútvegsins
Ein öflugasta veiðarfærasala og
þjónusta við íslenskar útgerðir og
sjávarútveg er hjá fyrirtækinu Ísfelli
við Hafnarfjarðarhöfn. Auk veiðarfæra selur Ísfell björgunarvörur,
bindivörur, hífilausnir, fallvarnarbúnað, snjókeðjur, fatnað og ýmsar aðrar rekstrarvörur.
Ingimar H. Halldórsson sölumaður hjá Ísfelli segir að fyrirtækið
hafi, eins og fleiri þjónustuaðilar,
notið góðs af þeirri endurnýjun
sem orðið hefur á fiskiskipaflota
landsmanna síðustu árin. „Flest
nýsmíðaskipin ef ekki öll hafa t.d.
tekið Bridon togvíra frá okkur og
þá hefur verið mjög góð sala á
Streamline botntrollum sem eru alhliða fiskitroll sem reynst hafa sérstaklega vel. Einnig hefur verið
mikil sala á rækjutrollum, bæði til
útflutnings og fyrir heimamarkað
og flottrollin hafa verið að koma
sterkar inn hjá okkur eftir að gerður var samstarfssamningur við Fishering Service í Kaliningrad.“

Vottun og skoðun á búnaði
Að sögn Ingimars býður Ísfell
upp á heildarlausnir varðandi hífiog fallvarnarbúnað, reglubundnar
skoðanir, skráningu og skriflegar
skoðunarskýrslur auk námskeiða í
notkun þessa búnaðar. Á síðustu
árum hefur fjölgað fyrirtækjum
sem eru með ISO 9001 vottað
gæðakerfi. Samkvæmt reglugerðum
og ISO 9001 eru gerðar kröfur um

 „Við erum með breitt vöruval sem ég við leggjum áherslu á að þjóna vel enda er það ætlun stjórnenda og starfsfólks Ísfells að standa undir nafni sem stærsta vöruhús sjávarútvegsins á Íslandi,“ segir Ingimar H. Halldórsson
sölumaður hjá Ísfelli.

reglubundið eftirlit á öllum hífiog fallvarnarbúnaði. Ísfell er eina
fyrirtækið á Íslandi sem er meðlimur að LEEA (Lifting Equipment
Engineers Association) en það eru

alþjóðleg samtök fyrirtækja í lyftitækni og eru vottunaraðili fyrirtækja sem framleiða og þjónusta
hífibúnað. „Þetta hefur verið vaxandi þáttur í starfsemi okkar á síð-

ustu árum. Það byrjaði sem hlutastarf hjá einum manni árið 2005
en núna erum við þrír sem erum
með alþjóðlegt skírteini sem staðfestir að við séum hæfir til að meta

þennan búnað samkvæmt Evrópureglum og sá fjórði er í námi,“ segir Ingimar. Hann segir þá veita
ráðgjöf um val á búnaði og annast
skoðun á honum. „Það má segja að
við sérhæfum okkur í búnaðinum
sem er milli króks og byrðar. Við
erum ekki að prófa sjálfa kranana
heldur
tengibúnaðurinn
sem
stundum vill gleymast. Þetta sem
tengir farminn við vinnuvélina.“
Ingimar segir að þessi þjónusta hafi
átt þátt í að breikka viðskiptavinahóp Ísfells út fyrir sjávarútveginn
og inn í aðrar greinar íslensks atvinnulífs eins og til dæmis stóriðju
og byggingaiðnaðinn. Þá hafi Ísfell
náð góðum árangri Í pökkunarlausnum með sölu á Cyklop bindivélum, plastfilmum og bindiborða
auk þess að vera með öflugt úrval
af sjóvinnufatnaði en í seinni tíð
hafi vöruúrval fyrir iðnaðarmenn
verið eflt mjög mikið.
Hjá Ísfelli starfa um 65 manns
og segir Ingimar stöðugt unnið að
því að bæta og þróa þjónustuna.
„Við erum með breitt vöruval og
leggjum áherslu á að þjóna vel
enda er það ætlun stjórnenda og
starfsfólks Ísfells að standa undir
nafni sem stærsta vöruhús sjávarútvegsins á Íslandi,“ segir Ingimar H.
Halldórsson sölumaður hjá Ísfelli.
isfell.is

www.eignaumsjon.is

Húsumsjón Eignaumsjónar
Ný þjónusta við húsfélög og atvinnuhúsnæði
√ Eftirlit með daglegri umgengni húseignar og búnaði
√ Samskipti við þjónustuaðila og stjórn húsfélags
√ Fyrirbyggjandi viðhald
√ Betri ásýnd húseignar og lóðar

Húsumsjón Eignaumsjónar gerir úttekt á ástandi og búnaði viðkomandi húss, t.d.
aðgangskerfi, lyftum, hitakerfi, sorphirðumálum, brunavörnum, raflögnum,
pípulögnum, snjóbræðslu og fleiru. Tryggt er að fyrirbyggjandi viðhaldi sé sinnt
og komið með ábendingar um úrbætur þegar við á, auk þess að hafa eftirlit með
þjónustuaðilum. Jafnframt sinnir húsumsjón Eignaumsjónar smærri verkefnum
og hefur aðgang að neti fagmanna sem félagið hefur byggt upp frá því það tók til
starfa fyrir 17 árum og tryggir með því bæði hraða og góða þjónustu.

Suðurlandsbraut 30
108 Reykjavík
Sími 585 4800
thjonusta@eignaumsjon.is
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Flutningskerfi Landsnets

Sjö lykilfjárfestingar
á næstu 10 árum
Valkostagreining í kerfisáætlun
Landsnets 2018-2027 um framtíðaruppbyggingu flutningskerfisins
er með svipuðu sniði og í síðustu
kerfisáætlun þar sem tvær meginleiðir eru skoðaðar. Annars vegar
tenging yfir miðhálendið, þar á
meðal jafnstraumsstrengur (A kostir) og hins vegar styrking núverandi byggðalínu (B kostir). Allir
þessir kostir hafa í för með sér
framkvæmdir á Suðvesturhorninu
og Norðurlandi og er það niðurstaða valkostagreiningarinnar að
þær línulagnir, sem sameiginlegar
eru öllum valkostunum, skuli
byggðar og fullkláraðar á því tímabili sem áætlunin nær til, eða
næstu 10 árum.
Þær línur á Norðurlandi sem
hér um ræðir eru Kröflulína 3,
milli Kröflu og Fljótsdals, Hólasandslína 3, milli Akureyrar og
Kröflu og Blöndulína 3, milli
Blöndu og Akureyrar. Á suðvesturhorninu þarf að byggja Lyklafellslínu 1 og Suðurnesjalínu 2, sem nú
eru í umhverfismati. Þá er fyrirsjáanlegt að auka þurfi flutningsgetu
milli höfuðborgarsvæðisins og
Vesturlands og það sama gildir um
tengingu milli Hellisheiðar og höfuðborgarsvæðisins.
Þessar sjö línuleiðir verða lykilfjárfestingar í meginflutningskerfi
Landsnets næstu 10 árin samkvæmt kerfisáætluninni og er áætlaður framkvæmdakostnaður við
þær á bilinu 33-41 milljarður
króna. Aðrar fjárfestingar í meginflutningskerfinu á tímabilinu eru
áætlaðar á bilinu 6-9 milljarðar,
fjárfestingar í svæðisbundnum
kerfum eru áætlaðar 11-14 milljarðar og viðbótarfjárfestingar
vegna aukinnar stórnotkunar eru
áætlaðar um 5 milljarðar króna.
Samtals yrði þá heildarfjárfestingin
í flutningskerfinu á þessu tímabili
50-69 milljarðar króna á föstu
verðlagi samkvæmt kerfisáætluninni, allt eftir því við hvaða sviðsmyndir og hraða er miðað við uppbygginguna og hvernig notkunin
þróast.
Samkvæmt þriggja ára framkvæmdaáætlun Landsnets, sem er
hluti kerfisáætlunarinnar, er stefnt
að því að hefja framkvæmdir við
Kröflulínu 3, Suðurnesjalínu 2,
Lyklafellslínu 1 og Hólasandslínu
3 á næstu þremur árum. Ítarlegar
lýsingar á umfangi þessara verkefna
og annarra á framkvæmdaáætlun er
að finna í sérskýrslu með kerfisáætluninni. Þar er skilgreind ítarleg
valkostagreining fyrir öll ný verkefni á framkvæmdaáætlun, sem
byggir á þeim markmiðum sem
fram koma í raforkulögum og viðmiðum í stefnu stjórnvalda um
lagningu raflína.

www.ritform.is

Tímalína lykilverkefna í meginflutningskerfi – hraðari uppbygging
Verkefni
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Kröflulína 3
Suðurnesjalína 2
Lyklafellslína 1
Hólasandslína 3
Brennimelur – höfuðb.
Hellisheiði – höfuðb.
Blöndulína 3

 Úr stjórnstöð Landsnets. Miklar framkvæmdir eru fyrirhugaðar á næsta
áratug.
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Nýja ÍSAGA verksmiðjan í
Vogum reynist vel
„Nýja verksmiðjan okkar í
Vogum á Vatnsleysuströnd er
að koma mjög vel út og það er
sláandi hvað hún er að nota
miklu minna af rafmagni við
framleiðslu á hverjum rúmmeta af súrefni og köfnunarefni en gamla verksmiðjan
okkar á Ártúnshöfðanum
gerði,“ segir Guðmundur K.
Rafnsson, framkvæmdastjóri
iðnaðarsviðs hjá ÍSAGA.
Tveggja mánaða reynsla er nú
komin á rekstur nýju verksmiðjunnar sem tekin var formlega í
gagnið um miðjan aprílmánuð og
leysti þá strax af hólmi gömlu verksmiðjuna, sem bilaði bara nokkrum dögum eftir að sú nýja komst í
gangið og hefur verið óstarfhæf

síðan. „Það er í raun ótrúlegt
hvernig þetta hittist á,“ segir Guðmundur en bilunin hafi þó ekki
komið að sök. Nýja verksmiðjan
anni allri eftirspurn og vel það.

Opið hús fyrir íbúa í Vogum
og nágrenninu
„það er enginn mengandi úrgangur
eða aukaefni fylgja framleiðslunni,
eini útblásturinn er lyktarlaus
vatnsgufa og svo notum við græna
orku, þannig að þetta gerist ekki
mikið umhverfisvænna,“ segir
Guðmundur. Þetta hafi einmitt
vakið verðskuldaða athygli nágranna verksmiðjunnar á dögunum, þegar ÍSAGA var með opið
hús fyrir heimamenn svo þeir gætu
kynnt sér starfsemina.

„Það mættu til okkar yfir 200
manns, aðallega íbúar í Vogum og
næsta nágrenni, sem við fórum
með í skoðunarferðir um verksmiðjusvæðið og þeir spurðu eðlilega margs, m.a. um öryggismál og
við útskýrðum fyrir þeim hvernig
þeim málum væri háttað ,“ segir
Guðmundur og áréttar að þannig
sé um hnútana búið að áhrifa
hugsanlegra óhappa eigi ekki að
gæta út fyrir öryggissvæðið, svo
sem ef rör rifnar eða annar búnaður gefur sig.
Stefnt er að því að flytja alla
starfsemi ÍSAGA af Ártúnshöfða í
Voga á Vatnsleysuströnd og hefur
fyrirtækið þegar tryggt sér athafnasvæði við hlið verksmiðjunar. „Við
erum þegar komin með tilboð í

 Guðmundur K. Rafnsson, framkvæmdastjóri hjá ÍSAGA, lóðsar Ásgeir
Eiríksson bæjarstjóra í Vogum um verksmiðjusvæðið við opnunina í
apríl.

eignir félagsins við Breiðhöfða sem
er nú verið að vega og meta. Þó
svo verði af sölu er hins vegar ljóst
að flutningar af þessari stærðargráðu munu taka nokkur ár, m.a.
bara vegna alls undirbúnings,
hönnunarvinnu og aðstöðuuppbyggingar í Vogum.“

 Íbúar í Vogum og nágrenni fjölmenntu í heimsókn til ÍSAGA á dögunum í opið hús í nýju verksmiðjunni.

Hluti af sterkri
alþjóðlegri liðsheild
Í hartnær heila öld hefur ÍSAGA
sinnt þörfum íslensks iðnaðar og
heilbrigðisþjónustu en fyrirtækið
var stofnað árið 1919 í samstarfi

við sænska fyrirtækið AGA sem
eignaðist meirihluta í fyrirtækinu
árið 1991. Árið 1999 eignaðist
þýska Linde samsteypan ÍSAGA en
Linde er í dag stærsta gasfyrirtæki
heims með starfsemi í yfir 100
löndum. Það er mikill styrkur fyrir
ÍSAGA að vera hluti af alþjóðlegu
fyrirtæki eins og Linde og hafa aðgang að þeirri tækni og þekkingu
sem þar er til staðar, til að aðstoða
viðskipavini fyrirtækisins hérlendis
við að ná sem bestum árangri.
aga.is
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Öflugur alhliða verktaki
Húsbyggingar: 201 Smári | Kirkjusandur | Móavegur
201 Smári

Kirkjusandur

Móavegur

Innviðir: jarðgöng | virkjanir | snjóflóðavarnir | fangelsi | gagnaver | vegir | flugskýli
Vaðlaheiðargöng

Stækkun Búrfellsvirkjunar

Fangelsi á Hólmsheiði

Gagnaver

Kubbur - Ísafirði

Endurnýjun flugbrauta KEF

Flugskýli

Á tæplega 65 árum höfum við byggt hátt í 10.000 íbúðir ásamt fjölda mannvirkja á borð við íþróttahús, skóla, tónlistarhús,
dómshús, skrifstofuhús, jarðgöng, verksmiðjur, verslunarmiðstöðvar, flugskýli, gagnaver, snjóflóðamannvirki, fangelsi og
virkjanir ásamt viðhaldi og endurbótum mannvirkja.
ÍAV er eina verktakafyrirtækið á Íslandi sem hefur bæði ISO 9001 gæðavottun og OSHAS 18001 öryggisvottun. Við erum stolt
af því að huga vel að bæði starfsmönnum og viðskiptavinum.

ISO
9001

OHSAS
18001

FM 512106

OHS 606809

Quality
Management

Occupational
Health and Safety
Management

ÍAV hf.| Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | www.iav.is

VÉLSMIÐJA ÍSTAKS
Í vélsmiðju Ístaks starfa faglærðir menn með mikla reynslu
af stórum og smáum verkefnum í stálsmíði. Í samstarfi við
viðskiptavini hefur vélsmiðjan einnig tekið að sér hönnun á
margvíslegum verkum sem smíðuð eru í vélsmiðjunni.
Vélsmiðjan starfar í um 1.300fm húsnæði og er vel tækjum
búin í stálsmíði og plötusmíði. Þar af er um 100fm sandblástursklefi og 300fm málningarsalur. Öll aðstaða er til
staðar til að taka við stórum og flóknum verkefnum jafnt
sem minni verkum.

Ístak hf - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2700 - istak@istak.is - www.istak.is

