Sóknarfæri

September 2020

⦁ Borgarmál
⦁ Samgöngur
⦁ Byggingarlist

⦁ Verkfræði
⦁ Orkumál
⦁ Skipulagsmál

2 | SÓKNARFÆRI

„Við getum hæglega fjármagnað þetta“
Þau sem eldri eru en tvævetur hafa lungann
úr ævinni fylgst með því hvernig seint og illa
tekur að taka ákvarðanir um mikilvæg mál.
Þótt ítarleg greingarvinna sérfræðinga sýni
óyggjandi fram á að þjóðhagslega sé
skynsamlegt að ráðast í tiltekin verkefni er
ekki af stað farið. – Stundum áratugum
saman.

Valþór Hlöðversson
ritstjóri skrifar

Vegakerfið okkar er gott dæmi um þetta. Í
árafjöld hafa komið út skýrslur á skýrslur
ofan sem sýna fram á það hversu ómetanlegt og hagkvæmt það er að efla og styrkja
samgöngukerfið. Vissulega hefur margt
áunnist en því miður með hraða snigilsins.
Það eru ekki nema nokkrir mánuðir frá því
við náðum að leggja slitlag á allan hringveginn, hann er ennþá með fjölda einbreiðra
brúa og á höfuðborgarsvæðinu myndast
umferðateppur á stofnbrautum svo minnir á
erlendar stórborgir. Eftir hverju eru menn
eiginlega að bíða? Halda menn að þetta
lagist allt saman af sjálfu sér einhvern
daginn? Eða trúa menn því virkilega að
sjálfkeyrandi bílar leysi þetta fyrir okkur?

Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri leyfði sér
að segja á opnum fundi efnahags- og
viðskiptanefndar Alþingis fyrir skömmu að
honum þætti „alveg stórundarlegt og
ámælisvert að Sundabraut hafi ekki verið
byggð miðað við þá umferð sem er í
bænum“. Auðvitað var bankastjórinn ekki að
taka efnislega afstöðu til þessa tiltekna verkefnis heldur minna á að oft væru mikilvægar
innviðafjárfestingum frestað ár frá ári af
tæknilegum ástæðum en ekki vegna þess að
fé skorti.
Í Sóknarfæri að þessu sinni skrifar Jóhanna
Klara Stefánsdóttir, sviðsstjóri mannvirkjasviðs Samtaka iðnaðarins, athyglisverða
grein þar sem hún ræðir þjóðhagslegt
mikilvægi íslensks byggingariðnaðar og
mikilvægi þess að byggja upp innviðina. Og
hún vill sjá markvissa uppbyggingu:
„Uppbygging, þegar kemur að bæði
húsnæði og innviðum, má ekki vera í formi
síendurtekinna átaksverkefna. Sögulega þá
höfum við ráðist í átaksverkefni til að ná í
skottið á okkur þegar allt er komið í óefni.

Það er að okkar mati eitt mikilvægasta
verkefni greinarinnar nú að við náum að
bæta áætlanagerð til að ná fram stöðugri
uppbyggingu og viðhaldi til framtíðar.“
Íslenskur byggingariðnaður og mannvirkjagerð er gríðarlega mikilvæg atvinnugrein í
landinu, ekki aðeins í því ljósi að hún veitir
tugþúsundum manna atvinnu heldur líka
vegna þess að þessar atvinnugreinar gefa
okkur færi á að halda utan um og varðveita
stóran hluta þjóðarauðsins. Því miður hafa
handahófskennd vinnubrögð einkennt
fjárveitingarvaldið allt of lengi, hvort heldur
sem það er tregða þess að sinna viðhaldi
mannvirkja eða ráðst í ný og ábataspöm
verkefni. Þessu þurfum við að breyta því
eins og Seðlabankastjórinn sagði svo
eftirminnilega á fundi með þingmönnum:
„Við getum hæglega fjármagnað þetta.“
Þetta er laukrétt hjá bankastjóranum.

Jóhanna Klara Stefánsdóttir skrifar

Hversu mikla þjóðhagslega þýðingu hefur
mannvirkjagerð í landinu fyrir efnahaginn?
Vægi mannvirkjagerðar er mikið ef horft er á
greinina út frá þessum hefðbundu mælikvörðum, þ.e. starfsmannafjölda og krónum
og aurum. Í fyrra voru að jafnaði starfandi
um 14.300 manns í bygginga- og mannvirkjagerð eða nær 6,5% af heildarfjölda
starfandi í hagkerfinu. Samdráttur hefur þó
eins og gefur að skilja verið í fjölda starfandi
í greininni á þessu ári en í júní sl. voru
ríflega 10% færri starfandi í greininni en í
sama mánuði í fyrra. Á síðasta ári skapaði
byggingariðnaður og mannvirkjagerð 7,3%
landsframleiðslunnar eða sem nemur
rúmlega 220 milljörðum króna. Velta
greinarinnar nam það ár tæplega 360
milljörðum króna en hafði á fyrri árshelming
þessa árs dregist saman um ríflega 9% frá
sama tímabili í fyrra.
Við verðum þó að setja mikilvægi
greinarinnar í annað samhengi líka þar sem
efnahagslegar afleiðingar fyrir þjóðfélagið í
heild eru mjög slæmar ef ekki er vel staðið að
eðlilegri uppbyggingu. Mannvirkin sem við
búum og störfum í og innviðirnir sem við
notum bæði heima og í atvinnulífinu eru
bráðnauðsynleg undirstaða í samfélaginu.
Húsnæðisskortur eða slæmir innviðir hafa
mjög neikvæð áhrif á bæði atvinnulífið og
heimilin í landinu. Það hefur að mínu mati
ekki verið nægilegur skilningur á þessu
sjónarmiði.
Uppbygging þegar kemur að bæði
húsnæði og innviðum má ekki vera í formi
síendurtekinna átaksverkefna. Sögulega þá
höfum við ráðist í átaksverkefni til að ná í
skottið á okkur þegar allt er komið í óefni.
Það er að okkar mati eitt mikilvægasta
verkefni greinarinnar nú að við náum að
bæta áætlanagerð til að ná fram stöðugri
uppbyggingu og viðhaldi til framtíðar.
Þurfum að koma stjórnsýslunni í
byggingariðnaði yfir á þess öld
Áætlanagerð sveitarfélaga og aðgengi að

 Jóhanna Klara Stefánsdóttir, sviðsstjóri mannvirkjasviðs Samtaka iðnaðarins.

upplýsingum er eitt af mikilvægustu
umbótaverkefnum greinarinnar um þessar
mundir. Það kann að vera ótrúlegt en staðan
er sú að í dag er það íbúðartalning Samtaka
iðnaðarins sem veitir mönnum bestu
innsýnina inn í hvað er í byggingu hverju
sinni. Við komum út með slíkar talningar
tvisvar á ári en mönnum krossbregður þegar
þeir átta sig á aðferðarfræðinni sem við
verðum að beita. Það er einfaldlega þannig
að starfsmaður samtakanna keyrir um landið
og handtelur tómar íbúðir. Við höfum
gengið svo langt að tala um nauðsynlega
byltingu í rafrænni stjórnsýslu í greininni.
Ástæðan fyrir því að greinin er svona

Sóknarfæri

langt á eftir er að málaflokkurinn hefur
einfaldlega verið allt of dreifður, inni í
mörgum ráðuneytum stofnunum og
sveitarfélögum. Við höfum talað fyrir því að
fá eitt innviðaráðuneyti til að sameina alla
liði málaflokksins undir einn hatt líkt og gert
er í Danmörku. Það varð ekki alveg svo en
engu að síður þá sameinaðist málaflokkurinn
fyrir skömmu að miklu leyti undir félagsmálaráðuneytið auk þess sem Húsnæðis- og
mannvirkjastofnun var stofnuð sem við
bindum miklar vonir við.
Nú er t.d. í þróun svokölluð byggingargátt hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun
sem gæti, ef vel er að staðið, gjörbreytt
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aðgengi að upplýsingum í uppbyggingu
íbúðarhúsnæðis. Á sama tíma sjáum við
einnig stóraukna áherslu opinberra aðila á
stöðuga uppbyggingu innviða og langtíma
áætlanagerð. Atvinnulífið á sér draum um
eitt kerfi frá upphafi byggingar til afhendingar og svo viljum við sjá viðhaldsbók
hverrar fasteignar sem væri þá sambærileg og
smurbók fyrir bílinn þinn.
Jóhanna Klara Stefánsdóttir er sviðsstjóri
mannvirkjasviðs Samtaka iðnaðarins.

Rafræn útgáfa á blaðinu er
á ritform.is
Við erum líka
á Facebook
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Sjálfbærni í verkfræði skapar hagkvæmar lausnir, viðskiptavinum og umhverfi
til hagsbóta. Við vitum að þær ákvarðanir sem við tökum í dag, munu hafa áhrif
á velferð fólks og umhverfis á morgun. Þess vegna leggjum við ríka áherslu á
sjálfbærni í öllu okkar starfi.
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Mannvit rekur átta starfsstöðvar víðsvegar um landið og með öflugum hópi
sérfræðinga bjóðum við verkfræðiráðgjöf og tækniþjónustu á öllum verkstigum.
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 Dagur B. Eggertsson borgarstjóri: „Við
reiknum með allt að 2000 nýjum íbúðum
inn á markaðinn á þessu ári en það eru
íbúðir af öllum stærðum og gerðum og
byggðar fyrir bæði almennan kaupendamarkað en einnig í þágu afmarkaðra
hópa.“

„Stoltur af því hvernig
til hefur tekist“
- segir Dagur B. Eggertsson borgarstjóri um fjölbreytt uppbyggingarsvæði íbúða og atvinnuhúsnæðis um alla borg
„Ég hygg að sagan muni meta undanfarið uppbyggingarskeið miðborgarinnar sem algjör tímamót í sögu
Reykjavíkurborgar og að í öllum
meginatriðum hafi vel tekist til. Það
sem við höfum lagt áherslu á að er að
stækka miðborgina og glæða miklu
stærra landsvæði nýju lífi, allt frá
Granda og upp fyrir Hlemm. Á öllu
þessu svæði á sér nú stað mikil
endurnýjun og uppbyggingaraðilum er
gefinn kostur á að byggja upp reiti
sem hafa legið býsna lágt svo ekki sé
meira sagt. Ég er stoltur af því hvernig
til hefur tekist,“ segir Dagur B.
Eggertsson í viðtali um framkvæmdaborgina Reykjavík.
Miðborg Reykjavíkur hefur tekið
stakkaskiptum síðustu ár og nægir í því
sambandi að nefna stórfellda uppbyggingu á
milli Laugavegar og Hverfisgötu og svo þær
stórbyggingar sem hafa risið á hafnarsvæðinu. Og ekkert lát er á.

Áfram byggt í miðborginni
„Nokkur mjög stór verkefni eru í gangi núna
í miðborginni. Þar má nefna þrjú stór hótel
sem eru í byggingu í Kvosinni; við Austurvöll, í Lækjargötu og við Austurbakka.
Fjórða hótelið er svo að rísa á Héðinsreit út
við Granda og það fimmta við Skúlagötu þar
sem mun rísa síðasti turninn í miðborginni.
Þá er Landsbankinn að byggja nýjar
höfuðstöðvar við hlið Hörpu og Alþingi

hefur hafið framkvæmdir við nýtt skrifstofuhúsnæði þingmanna og starfsmanna þess.
Við þetta mun á næstu misserum losna um
vandað skrifstofuhúsnæði og þannig skapast
tækifæri fyrir þá sem vilja hreiðra um sig
með sín fyrirtæki í ys og þys miðborgarinnar.“
Dagur segir að hið stóraukna framboð
nýrra bygginga fyrir íbúðir og atvinnustarfsemi í miðborginni hafi þau áhrif að nýtt og
endurnýjað húsnæði komi inn á markaðinn
og auki verðmæti fasteigna í miðborginni til
lengri tíma. Hann segir að fyrstu árin muni
aukningin hafa temprandi áhrif á hækkanir
og jafnvel leiða til lækkunar á verði þar sem
skortur hafi áður keyrt verð upp í hæstu
hæðir, hvort sem menn eru að leigja eða
kaupa. Aukið framboð stuðli að verðlækkunum þegar jafnvægi er náð, það sýni
reynslan. „Ég minnist þess að fyrir fáeinum
árum setti greiningardeild eins bankanna
fram þá kenningu að það sem einna helst
gæti temprað verðhækkanir á húsnæðis- og
leigumarkaði væru hin metnaðarfullu áform
borgarinnar um þéttingu byggðar á þessum
eftirsóttustu svæðum og hin mikla fjölbreytni í húsnæðinu sem við vorum þá að
boða. Sú stefna hefur gengið eftir.“

Hlemmur og Hverfisgatan
Í þessu sambandi nefnir Dagur Hlemmsvæðið sem hann segir að hafi um langt
árabil verið hálfgerð hryggðarmynd og
vissulega mátt muna sinn fífil fegurri. „Það

verkefni hefur gengið afar vel en borgin
hefur sjálf lagt sitt af mörkum og fjárfest
gríðarlega í innviðum og þannig náð að blása
lífi í allt svæðið þar sem hundruð nýrra
íbúða hafa risið. Á næstunni verður ráðist í
algjörar endurbætur á Hlemmi sjálfum þar
sem verður fjölbreytt svæði til útivistar og
m.a. gert ráð fyrir glæsilegum skiptistöðvum
Borgarlínu, matarmarkaði og öðru sem mun
laða að þúsundir manna. Þá er Hverfisgatan
kennslubókardæmi um það sem gerist þegar
borgin kemur inn með grunnfjárfestinguna
og endurnýjar götuna eftir nýjum hönnunarforsendum. Þar hefur það gerst að nánast er
eins og húsin máli sig sjálf við þessa glæsilegu götu því byggingaraðilar sjá hvaða
kostum þetta hverfi býr yfir í nálægð við
Kvosina og fjölmenna vinnustaði. Á
örskömmum tíma er búið að byggja einar
500 íbúðir við Hverfisgötuna og í nágrenni
hennar í húsum sem teygja sig meðfram
henni endilangri. Fólk flykkist í þessar íbúðir
og við sjáum ævintýralega breytingu á
samfélaginu þarna á svona stuttum tíma. Það
hefur verið ævintýri.“

Spennandi íbúðamarkaður
Við spyrjum Dag borgarstjóra hvernig
honum finnist hafa til tekist varðandi það að
tryggja nægjanlega margar lóðir undir íbúðir
í borginni. Hann segir að vel hafi til tekist og
sérstaklega að tryggja fjölbreytta flóru íbúða
fyrir mismunandi hópa. Lykiláherslan hafi
verið á að blanda ólíkum formum saman

enda sé það forsenda fyrir góðri borg.
„Það má segja að nú séum við að
uppskera en við reiknum með allt að 2000
nýjum íbúðum inn á markaðinn á þessu ári.
Það er ekkert smáræði. Þetta eru íbúðir af
öllum stærðum og gerðum og byggðar fyrir
bæði almennan kaupendamarkað en einnig í
þágu afmarkaðra hópa. Í þessu sambandi vil
ég nefna gríðarlegt átak í byggingu stúdentaíbúða en aldrei hafa fleiri af þeim toga
verið byggðar á einu ári. Þær er m.a. að finna
í stærsta stúdentagarði landsins sem var
tekinn í notkun á Háskólasvæðinu í vor og á
nýjum reitum við bæði Kennaraháskólann
og Hringbraut þar sem framkvæmdir eru á
fullu við nýja stúdentagarða. Búseti er líka að
ljúka byggingu íbúða á Keilugranda og í
Fossvogi og einnig var verið að ljúka
byggingum fyrir eldri borgara í Mörkinni og
Mjódd auk þess sem slíkur íbúðakjarni er í
byggingu í Bólstaðarhlíð.“

Endurreist verkamannabústaðakerfi
Borgarstjóri leggur síðast en ekki síst áherslu
á kröftuga uppbyggingu leiguíbúða, m.a. á
vegum Bjargs, félags í eigu ASÍ og BSRB.
„Það frábæra félag er í raun að endurreisa
verkamannabústaðakerfið og veitir sannarlega ekki af. Á síðasta ári tókum við þrjár
skóflustungur á tveimur vikum að nýjum
verkefnum í Úlfarsárdal, á Kirkjusandi og
upp í Hraunbæ. Því til viðbótar er búið að
taka fyrstu skóflustungur í Vogabyggð og í
Bryggjuhverfinu á fyrrum athafnasvæði
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TIL HAMINGJU
SAMHERJI
MEÐ GLÆSILEGT HÁTÆKNIVINNSLUHÚS Á DALVÍK

Nýja vinnsluhúsið er frábært dæmi um framsækni íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja sem stuðlar
að aukinni skilvirkni, gera íslenskan sjávarútveg samkeppnisfærari og um leið örva vinnslutækni
þekkingu hjá íslenskum iðnfyrirtækjum.

valka.is
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Þekkingin er í Vatnsmýrinni
Stærsta frumkvöðlasetur landsins og nýjar höfuðstöðvar
CCP eru smá saman að fyllast af lífi í Vatnsmýri. Um er
að ræða húsnæði upp á 17.500 fermetra sem jafngildir
hálfri Kringlu og þar verður auk höfuðstöðva CCP að
finna tugi lítilla og meðalstórra sprotafyrirtækja.
„Allt í kringum flugvöllinn er eitt mest spennandi
svæði borgarinnar og sannkallaður framtíðarstaður fyrir

komandi kynslóðir. Auk CCP hússins eru þessum reit
þegar risin hús yfir þekkingarfyrirtæki á heimsmælikvarða,
Alvogen og Íslenska erfðagreiningu. Beggja vegna
flugbrautanna eru stærstu vinnustaðir landsins; Háskóli
Íslands, Háskólinn í Reykjavík og nýr Landspítali og á
svæðinu eru hundruð íbúða í nokkrum stúdentagörðum.
Þá verður senn farið í samkeppni um nýja Samgöngumið-

stöð Reykjavíkur á BSÍ reit sem verður hjartað í nýju og
skilvirku samgöngukerfi borgarinnar. Þarna verður afar
áhugavert samfélag á tiltölulega þéttu svæði og tækifæri
fyrir unga fólkið okkar sem vill störf sem byggja á
þekkingu og tryggir þeim meiri lífsgæði inn í framtíðina.
Það eru spennandi tímar fram undan,“ segir Dagur.

 Borgarstjóri segir að hið stóraukna framboð nýrra bygginga fyrir íbúðir og atvinnustarfsemi í miðborginni hafi þau áhrif að
nýtt og endurnýjað húsnæði komi inn á
markaðinn og auka verðmæti fasteigna í
miðborginni til lengri tíma.

 Á næstunni verður ráðist í algjörar endurbætur á Hlemmi þar sem verður fjölbreytt svæði til útivistar og m.a. gert ráð fyrir glæsilegum skiptistöðvum Borgarlínu.
Mynd: Mandaworks.

 Í austurhluta borgarinnar á sér stað gríðarleg uppbygging í Vogabyggðinni við ósa Elliðaáa.

Hönnun: PkdM arkitektar.

Björgunar. Þessu til viðbótar eru næstu
verkefni í undirbúningi og hönnun. Ég er
mjög ánægður með uppbygginguna á
íbúðamarkaðnum vegna þess einmitt hversu
hún er mikil og fjölbreytt.“
Það heyrist stundum að Reykjavíkurborg
úthluti ekki nægjanlega mörgum lóðum fyrir
íbúðir fyrir almenna markaðinn en Dagur
segir þá gagnrýni ekki á rökum reista. Hann
segir að þegar bornar séu saman tölur um
úthlutun þá hafi borgin á síðustu árum
úthlutað mjög mörgum lóðum í sögulegu
samhengi.
„Við höfum hins vegar forgangsraðað í
þágu þeirra hópa sem hafa lengi setið eftir á
húsnæðismarkaði og tryggt að þær íbúðir
sem ekki eru byggðar í hagnaðarskyni dreifist
sem best um öll byggingarsvæðin. Hvað
almenna kaupendamarkaðinn varðar eru að
koma ný byggingarsvæði í Bryggjuhverfinu,
Hlíðarendinn sprettur upp með hundruð
íbúða í jaðri miðborgarinnar og Vogabyggð
er komin á flug með auknum hraða. Loks
má ekki gleyma fordæmalausri fjölgun íbúða
í sjálfri miðborginni, ekki aðeins fyrir þá
efnameiri eins og stundum er hamrað á
heldur hafa risið hundruð íbúða á því
þéttingarsvæði fyrir alla hópa. Það er því
mjög erfitt að finna rök þeim málflutningi
að við höfum slegið slöku við í að útvega
byggingaraðilum svæði til að athafna sig.“

GÖNGUM VEL UM LANDIÐ OKKAR

www.utivist.is
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Við byggjum á sterkri sögu
Í yfir 70 ár höfum við tekið þátt í uppbyggingu íslensks
samfélags og búið daglegu lífi umgjörð með fallegum
heimilum og traustum byggingum. Á langri vegferð hefur
orðið til dýrmæt þekking og reynsla, sem skilar sér í gæðum
og styrkleika. Framleiðslan byggir á íslenskum hráefnum og
hvert mannvirki er gert til að endast.
Byggðu með þeim sem þú getur treyst.

Það var skortur á sjúkrarúmum í borginni þegar bygging Borgarspítala hófst
árið 1952. Fimmtán árum síðar var spítalinn vígður og var opnun hans mikið
framfaraskref fyrir heilbrigðisþjónustuna í landinu. BM Vallá tók þátt í þeirri
uppbyggingu – heilbrigði landans til heilla. Við byggjum á sterkri sögu.

bmvalla.is
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 Þorbjörg Hólmgeirsdóttir, jarðverkfræðingur hjá Mannviti.

Möl og sandur eru auðlind
Rætt við Þorbjörgu Hólmgeirsdóttur, jarðverkfræðing hjá Mannviti
„Sandur og möl eru mikilvægar
auðlindir, ekkert síður en vatnið,
fiskimiðin og aðrar auðlindir þjóðarinnar. Þetta efni er okkur lífsnauðsynlegt og er alls staðar í kringum okkur;
í mannvirkjum og vörum sem við
notum alla daga. Við einfaldlega
gerum ekkert nema sandur og möl
komi einhvers staðar við sögu,“ segir
Þorbjörg Hólmgeirsdóttir, jarðverkfræðingur á rannsóknarstofu verkfræðifyrirtækisins Mannvits. Þar er
unnið að fjölbreyttum prófunum á
m.a. efnum til mannvirkjagerðar, bæði
vegna verkefna sem Mannvit hefur
með höndum og einnig er slík prófunarþjónusta veitt verktökum og
öðrum. Þorbjörg segir enda mikilvægt
að rétt sé staðið að vali á efnum og
efnissamsetningu í mannvirkjagerð
um leið og hugað er að sjálfbærni
auðlindarinnar.

Steinefni eru alls staðar í daglegu lífi
„Sandur og góð möl voru forsendan fyrir því
að við byggðum þjóðfélagið upp með þeim
hætti sem við gerðum. Byggðum hús og
vegi, brúuðum ár og fljót, byggðum
mannvirki fyrir raforkuframleiðsluna og svo
framvegis. Fólk hefur hins vegar gjarnan litið
þannig á að það sé hægt að fara í næsta
sand- eða malarhaug til að fá steinefni til að
byggja úr en þannig er þetta ekki. Í dag eru
notaðir mjög flóknir iðnaðarferlar til að
framleiða bæði sand og möl til mannvirkjagerðar og um þessa framleiðslu gilda
ákveðnir staðlar og kröfur um gæði,“ segir
Þorbjörg.
Æskilegt að kortleggja
steinefnaauðlinda
Þorbjörg segir að Vegagerðin haldi vel utan
um sínar námur en ekki er aðgengilegt
opinberlega jafn ítarlegt og gott yfirlit yfir
aðrar námur né mögulegar framtíðarnámur.
Því segir hún tækifæri til að bæta úr til að fá
heildaryfirlit um steinefnaauðlindina á
Íslandi og æskilegt sé að slík samantekt yrði
gerð, sérstaklega fyrir suðvesturhorn landsins

 Húsnæði er mikil fjárfesting og segir Þorbjörg öllu máli skipta að
rétt sé staðið að efnisvali og iðnaðarferlum í byggingum.

þar sem mest er notað af steinefnum til
mannvirkjagerðar. Aðgangur sé á svæðinu að
góðum efnisnámum en sjávarefni sé einnig
mikilvægt, enda stór hluti húsa á höfuðborgarsvæðinu steyptur úr sjávarefni. Margir
hafa kennt sjávarefninu um alkalískemmdir í
byggingum en Þorbjörg segir það ekki rétta
nálgun. Sjávarefnið sé gott byggingarefni
sem einmitt þurfi að þvo og meðhöndla fyrir
notkun og nota með réttri sementsblöndu í
steypu. Sem er um leið gott dæmi um
áðurnefnda iðnaðarferla og mikilvægi
undirstöðurannsókna á efninu.
„Það er enginn vafi að við eigum gott
steinefni hér á Íslandi. Við þurfum meiri
rannsóknir til að sjá hvar það er að finna og
móta síðan framtíðarstefnu um hvernig við
ætlum að nýta það til að vera sjálfbær um
steinefni,“ segir Þorbjörg.

Rannsóknir mikilvægar
„Húsnæði er stærsta fjárfesting almennings
og því skiptir öllu máli fyrir fólk að rétt sé
staðið að efnisvali og iðnaðarferlum í
byggingum,“ segir Þorbjörg og bætir við að
þetta sama eigi í raun við um alla mannvirkjagerð.
„Steypuframleiðendur hafa almennt í dag
mjög gott eftirlit með framleiðslu sinni en

M
 alarnám í Kjós. „Það er enginn vafi að við eigum gott steinefni
hér á Íslandi. Við þurfum meiri rannsóknir til að sjá hvar það er að
finna og móta síðan framtíðarstefnu um hvernig við ætlum að nýta
það,“ segir Þorbjörg.

verkkaupar, fyrirtæki eða einstaklingar, geta
einnig tekið prufur úr steypu og látið prófa,
t.d. hjá rannsóknarstofu okkar, hvort gæðin
séu samkvæmt því sem gefið er upp. Þessu
má kannski líkja við ástandsskoðun þegar
fólk kaupir sér bíl,“ segir Þorbjörg.
„Við ráðum í dag yfir stöðluðum
rannsóknaraðferðum til að gera prófanir á
efnum í mannvirkjagerð og líka undirstöðum mannvirkja því þær eru einnig afar
mikilvægar. Steinefni er breytilegt og því
getum við ekki vitað nákvæmlega um
undirstöður mannvirkja nema með rannsóknum og prófunum.“

Hægt að endurvinna
steinefni sem til fellur
Góð steinefni er ekki aðeins að finna í
efnisnámum eða með vinnslu efnis af
sjávarbotni. Þorbjörg segir að í framkvæmdaverkefnum geti einnig fallið til gott efni úr
grunnum sem hægt sé að endurvinna og gera
verkefni umhverfisvænni.
„Ég get vel séð fyrir mér að hér á
höfuðborgarsvæðinu komum við okkur upp
efnissvæði þar sem hægt er að geyma efni
sem fellur til með þessum hætti, endurvinna
það og nýta í önnur mannvirki, steypuframleiðslu, samgöngumannvirki eða annað,“

segir Þorbjörg sem í þessu sambandi nefnir
efnið sem til féll á lóð nýs Landspítala sem
dæmi en ekki er vitað hvort besta nýtingin
fékkst á því. Einnig framkvæmdir vegna
Borgarlínu sem framundan eru.
Með þessari hugsun erum við ekki bara
að endurnýta heldur spara okkur um leið að
ganga á námur, draga úr mengun og
kolefnisspori vegna aksturs með steinefni og
svo framvegis. En til þess að geta í svona
framkvæmdum tekið upplýsta ákvörðun um
að endurvinna efni sem til fellur þá þarf fyrst
að ráðast í rannsóknir til að kanna hvers
konar efni um er að ræða.“
Talsvert er flutt inn af steinefnum, t.d.
yfirborðsefnum til vegagerðar. Fyrir því geta
verið ýmsar ástæður, t.d. svokallað slípigildi
og einnig nefnir Þorbjörg sem dæmi að ljóst
steinefni blandað saman við íslenskt efni
þyki henta betur í yfirborðslag gatna þar sem
umferðarþungi er mikill. „Þrátt fyrir að við
höfum hér á landi mikið af góðu steinefni til
mannvirkjagerðar þá munum við alltaf þurfa
á einhverjum innflutningi að halda.
Kostnaðarins vegna er samt ólíklegt að hann
leysi með öllu innlenda framleiðslu af
hólmi.“

mannvit.is
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Starfsfólk AVH óskar eigendum
og starfsfólki Samherja á Dalvík,
ásamt öllum Dalvíkingum, til hamingju
með nýja fiskvinnsluhúsið um leið
og við þökkum fyrir ánægjulegt
samstarf við hönnun byggingarinnar

Kaupangi v/ Mýrarveg
600 Akureyri
Sími 460 4400

Þingholtsstræti 27
101 Reykjavík
Sími 561 4400

avh@avh.is
vvv.avh.is
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 Atli Dagsson, tæknistjóri landvinnslu Samherja hf.

Ný fiskvinnsla Samherja á Dalvík á sér ekki hliðstæðu í heiminum

Hátækni í hæstu hæðum
Samherji hf. tók á dögunum í notkun
nýtt hátæknifiskvinnsluhús á hafnarsvæðinu Dalvík sem búið er öllum
þeim vandaðasta tæknibúnaði til
nútímavinnslu á fiskafurðum sem er
að finna í dag. Sjálfvirkni og tæknilausnir hvert sem litið er enda má
fullyrða að um sé að ræða fullkomnustu bolfiskvinnslu heims nú um
stundir. Fullbúið tæknibúnaði kostaði
húsið um sex milljarða króna og þar er
gert ráð fyrir að unnið verði úr 15-18
þúsund tonnum af fiski á ári. Fjögur ár
eru síðan tekin var ákvörðun um að
ráðast í nýbyggingu fyrir vinnslu
Samherja á Dalvík en skóflustunga var
tekin í júní 2018 og hafa framkvæmdir
staðið síðan. Atli Dagsson, tæknistjóri
landvinnslu Samherja hf., segir að við
undirbúning verkefnisins hafi verið
horft til margra þátta en ekki síst til
framtíðar og þess að hafa húsrými til
enn frekari tæknilegrar framþróunar í
vinnslunni.

Áskorun að hanna og byggja
nýja vinnslu frá grunni
„Á sínum tíma voru uppi hugmyndir um
viðbyggingu við vinnsluna sem við vorum
með á Dalvík en síðan var horfið frá þeim
fyrir fjórum árum og ákveðið að byggja nýtt
hús frá grunni. Leiðarljósið í undirbúningnum hefur síðan verið hvernig við getum gert
enn betur, bæði hvað varðar gæði framleiðslunnar okkar, afkastagetu, nýtingu
hráefnis, aðbúnað starfsfólks og þannig
mætti áfram telja. Með þessi atriði til
hliðsjónar var það okkar verkefni og áskorun
að finna út hvernig húsið ætti að vera. Ekki
of stórt en heldur ekki of lítið,“ segir Atli en
niðurstaðan varð hús sem er um 9000
fermetrar að stærð. Þar af er vinnslurými um
5.000 fermetrar. Að auki eru stoðrými,
skrifstofur, starfsmannarými og annað en að
hluta er húsið á tveimur hæðum.

 Tveir róbótar frá Samey við enda pökkunarlínunnar fyrir ferskar afurðir. Þeir sjá um að taka
frauðkassana og raða þeim á bretti. Þetta er gott dæmi um hvernig erfið störf í vinnslunni
hafa verið vélvædd.

 Hér má sjá yfir pökkunarlínu fyrir ferskar afurðir. Í þessum hluta vinnslunnar, líkt og öðrum,
er sjálfvirknin slík að mannshöndin þarf vart að snerta við fiskinum eftir að hann fer í
flökun.

Vatnsskurðarvélarnar
opna nýjan heim
„Okkar viðmiðun í hönnuninni var að húsið
afkasti að minnsta kosti 12 tonnum af
hráefni á klukkustund,“ segir Atli en fyrst og
fremst hefur verið vinnsla á þorski og ýsu
hjá Samherja á Dalvík. Aðrar tegundir geta
bæst við og er hugsað fyrir því í hönnun
hússins. Unnið er bæði í ferskar og frystar
afurðir, framleiðslan er fjölbreytt í samræmi
við óskir viðskiptavina en Atli segir einmitt
lykilatriði að geta mætt þeim þörfum sem
einstakir viðskiptavinir hafa.
„Við getum sem dæmi verið að vinna í
100 gramma fiskstykki sem einn viðskiptavinur óskar eftir að hafa langt og mjótt
meðan öðrum viðskiptavini hentar betur að
hafa það stutt og þykkt fyrir sínar pakkningar. Þetta er einmitt hjartað hér í nýju
vinnslunni, þ.e. vatnsskurðarvélarnar fjórar
þar sem við getum skorið hvert fiskflak í
bita út frá því sem viðskiptavinir og
markaðurinn kalla eftir hverju sinni,“ segir
Atli.
Fjórar samhliða vinnslulínur eru í
húsinu, vatnskurðarvél í hverri þeirra.
Vélarnar og vinnslukerfið sem við tekur eftir
að búið er flaka fiskinn og roðdraga er frá
tæknifyrirtækinu Völku ehf. Atli segir að í
hönnun vinnslukerfisins á Dalvík hafi
komið sér vel sú reynsla sem starfsmenn
Samherja hafi fengið af vatnsskurðarvélum
og breytingum á síðustu árum í vinnslu ÚA
á Akureyri, jafnframt því sem sú vinnslutækniþekking sem byggst hafi upp á
Akureyri nýtist vel nú þegar nýja vinnslan á
Dalvík fer í gang.
Mikið flæði með fjórum vinnslulínum
Fyrir leikmanninn hljómar það þannig að
tilgangurinn með fjórum samhliða vinnslulínum í nýja húsinu á Dalvík sé að ná
auknum afköstum en Atli segir grunnhugsunina í reynd ekki þannig.
„Með því að hafa línurnar fjórar má orða
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 Nýja húsið er engin smásmíði, 9000 fermetrar að heildarstærð og þar af er vinnslurými á um 5000 fermetrum. Í verkefninu var enda hugsað til framþróunar í vinnslunni í framtíðinni. Vinnslan
er hlaðin tækjabúnaði sem að stærstum hluta er frá íslenskum fyrirtækjum. Gert er ráð fyrir að unnið verði á ári úr 15-18 þúsund tonnum af fiski í húsinu á ári.

það þannig að við getum keyrt hverja línu
hægar til að geta gert betur. Við getum með
þessum hætti náð góðu flæði í framleiðslunni
og góðri yfirsýn með það að markmiði að
bæta nýtinguna og alla framleiðslu. Það er
þetta stöðuga flæði í vinnslunni sem skapar
henni sérstöðu. En að sama skapi getum við
líka nýtt okkur þá miklu afkastagetu sem
línurnar fjórar hafa ef á þarf að halda.
Svigrúmið er því mikið. En engu að síður
sjáum við strax á fyrstu vinnsludögunum að

fiskurinn fer mjög hratt í gegnum húsið og
heldur því mjög vel þeirri kælingu sem hann
er búinn að fá frá því hann var veiddur.“

Nánast öll störf breytast
með tækninni
Atli segir að í hönnunarferlinu hafi verið lagt
upp með góðan aðbúnað starfsfólks en
augljósleg má segja að öll störf breytist
verulega frá því sem var í gamla húsinu.
Sjálfvirknin er mikil.

„Tæknin gerir að verkum að mannshöndin kemur mun sjaldnar við fiskinn. Hér
þurfum við aldrei að endurraða fiski á
færibönd eða slíkt og mörg störf í vinnslunni
færist meira yfir í eftirlit og tæknistjórnun.
Við getum sagt að flökun og hausun sé í
grunninn eins og áður en það sem síðan
tekur við er með allt öðrum hætti en var í
gömlu vinnslunni,“ segir Atli og talandi um
umhverfið á vinnustaðnum þá vekur athygli
að á stórum veggflötum í húsinu eru

áprentaðar ljósmyndir úr íslenskri náttúru og
dýralífi. „Þetta er dæmi um að við leggjum
mikið upp úr að gera vinnustaðinn eins
hlýlegan og mögulegt er. Við leggjum líka
upp úr góðri hljóðvist í húsinu, nýtum orku
frá frystibúnaði til að kynda húsið, allt
frárennsli er hreinsað áður en það fer í
fráveitu og þannig mætti áfram telja. Það er
því horft til mjög margra þátta í flóknu
verkefni eins og þessu,“ segir Atli.

Hús og búnaður
Fjölmörg fyrirtæki komu að nýja vinnsluhúsinu
á Dalvík en það byggir nánast alfarið á íslenskri
tækniþekkingu og hugviti. Eftirfarandi eru
helstu fyrirtæki sem komu við sögu, auk að
sjálfsögðu starfsmanna Samherja hf.
AVH teiknistofa ehf. (hönnun og útlit húss)
Raftákn ehf. (hönnun rafkerfis)
VSÓ ráðgjöf (hönnun loftræstinga og lagna)
Trivium ráðgjöf ehf. (hljóðvistarhönnun)
Efla ehf. (brunahönnun)
Aðalverktaki byggingar:
Munck á Íslandi ehf.
Helstu undirverktakar við byggingu:
Rafmenn ehf. (raflagnir)

Stjörnublikk ehf. (loftræstingar)
Áveitan ehf. (pípulagnir)
Árni Helgason ehf. (jarðvinna)
Dalverk ehf. (jarðvinna)
Steypustöð Dalvíkur ehf. (steypa)
Tréverk ehf. (smíðar og frágangur)
Handsmíði ehf. (smíðar og frágangur)
Blikkrás ehf. (flasningavinna)
Blikk- og tækniþjónustan (flasningavinna)
Malbikun Akureyrar (malbik)
Búnaður:
Valka ehf. (vatnsskurðarvélar og vinnslubúnaður)
Samey ehf. (róbótalausnir)
Kælismiðjan Frost ehf. (frystikerfi og lausfrystar)
Slippurinn Akureyri ehf. (þvottakerfi og búnaður í
hráefnismóttöku)

Marel hf. (framleiðslukerfi og hráefnisflokkun)
Baader Ísland ehf. (hausarar og roðvélar)
3X Skaginn ehf. (innvigtun hráefnis og krapavélar)
Vélfag ehf. (flökunarvélar)
Lavango ehf. (færibönd og vinnupallar)
Raftákn ehf. (rafstýringar)
Auk seljenda unnu eftirtalin fyrirtæki að
uppsetningu vinnslubúnaðar:
N. Hansen ehf.
Vélvirki ehf.
SR vélaverkstæði ehf.
Rafmenn ehf.
Rafeyri ehf.
Electro Co. ehf.
Flæði Pípulagnir ehf.
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 Guðjón Ingi Guðjónsson, sölustjóri Völku ehf.

Nýjungar frá Völku í vinnslukerfi nýju vinnslunnar hjá Samherja á Dalvík

Ný skref í framþróun
fiskvinnslunnar á Íslandi
„Þáttur okkar hjá Völku var mjög stór í
nýja húsinu á Dalvík og við erum
gríðarlega stolt af því að Samherji hafi
treyst okkur fyrir svona mikilvægum
þætti í þessu hátæknivædda húsi.
Sjálfvirkni er meiri en áður hefur sést
í bolfiskvinnslu og enginn vafi að
húsið er mikið framfaraskref fyrir
íslenskan fiskiðnað. Um leið er þetta
stærsta vinnslukerfið sem við hjá
Völku höfum tekið að okkur. Það var
stór stund fyrir okkur að sjá vinnsluna
hefjast á Dalvík nú í ágúst og full
ástæða til að hrósa öllu starfsfólki
Samherja á Dalvík fyrir hvernig það
mætti nýrri tækni, nýjum störfum og
starfsumhverfi af áhuga og fagmennsku,“ segir Guðjón Ingi Guðjónsson, sölustjóri tæknifyrirtækisins
Völku ehf. sem framleiddi stóran hluta
búnaðar í nýju hátæknivinnslunni hjá
Samherja á Dalvík.

Nýjungar í tæknibúnaði
Segja má að í aðalatriðum taki vinnslukerfið
frá Völku ehf. við þegar búið er að hausa,
flaka og roðfletta fiskinn og skili tilbúnum
afurðum, frosnum eða ferskum. Allt með
sjálfvirkum hætti.
„Kerfið inniheldur fjórar vinnslulínur sem
hver um sig er með forsnyrtilínu, flakaþvottavél, vatnsskurðarvél með fimm
skurðarróbótum, myndgreiningartæki,
búnaði til að fjarlægja beingarð og bitaflokkara sem stýrir bitunum áfram í vinnslunni
eftir því sem óskað er, hvort heldur er í
pökkun á ferskum afurðum eða lausfrystingu. Pökkunarróbótarnir fyrir ferskar
afurðir eru einnig frá okkur en þeir skila
afurðum í merktum lokuðum kössum þar
sem búið er að ísa afurðirnar og gera þær
tilbúnar til útflutnings. Síðan erum við líka
með í þessu kerfi nýjan flokkara fyrir frosna
bita sem þróaður var í samstarfi við starfs-

 Sjálfvirkni er meiri í húsinu en dæmi er um í bolfiskvinnslu hér á
landi og þó víðar væri leitað. Mannshöndin kemur því mun sjaldnar
við fiskinn í vinnsluferlinu en hingað til hefur tíðkast.

menn Samherja og til að gefa mynd af
virkninni þá getur hann flokkað um 500
frosna bita á mínútu eða um 30 þúsund bita
á klukkustund. Sá búnaður er dæmi um
nýjung frá okkur sem þarna lítur dagsins ljós
og við höfum nú þegar fundið fyrir miklum
áhuga frá öðrum fiskframleiðendum á þessari
lausn,“ segir Guðjón Ingi.

Enn meiri sjálfvirkni
Vatnsskurðarvélarnar eru lykiltæki í nýju
vinnslunni og gera að verkum að hægt er að
skera hvert einasta flak í nákvæma bita. Sú
nákvæmni skilar miklum ávinningi, bæði
hvað varðar nýtingu fisksins, hámörkun í
verðmætasköpun á hverju flaki og því að
geta skilað viðskiptavinum nákvæmlega
þeirri vöru sem þeir sækjast eftir.
„Önnur veigamikil nýjung frá okkur í
húsinu á Dalvík er þessi afurðaflokkari sem
tekur við bitunum frá skurðarvélunum og

 Séð yfir pökkunarlínu fyrir ferskar afurðir. Vélbúnaðurinn setur
fisk í frauðkassana, ísar, setur lok á og merkir. Síðan fara kassarnir
til pökkunarróbóta sem raða þeim á vörubretti. Allt sjálfvirkt.

dreifir þeim með sjálvirkum hætti annars
vegar til pökkunarróbótanna fyrir fersku
afurðirnar og hins vegar inn á lausfrystana.
Þetta þýðir að mannshöndin þarf lítið sem
ekkert að koma við fiskinn á þeirri leið,
hlutverk starfsmanna verður fyrst og fremst
að stýra tækninni og fylgjast með,“ segir
Guðjón Ingi og nefnir einnig sjálfvirku
flakaþvottavélina sem dæmi um nýjung sem
Valka hafi þróað í samstarfi við Samherja.
„Þetta eru dæmi um hvernig við vinnum
náið með okkar viðskiptavinum og þá fæðast
gjarnan nýjar hugmyndir sem skila sér í
nýjum tæknilausnum. Þess vegna er óhætt að
segja að þetta stóra verkefni Samherja á
Dalvík hafi stutt framþróun fyrir greinina í
heild sem muni skila sér í framtíðinni í
aukinni verðmætasköpun íslensks sjávarútvegs.“

Skera 1000 bita á mínútu
Sem dæmi um afköst vélbúnaðarins segir
Guðjón Ingi að á hverri mínútu sé hægt að
skera yfir 1000 fiskbita og mæta óskum
viðskiptavina um form bitanna og þyngd.
„Bitaskurðurinn er leiðin til að hámarka
verðmæti hvers fiskflaks í vinnslunni og
vatnsskurðarvélarnar okkar eru leiðin til
þess. Neytendamarkaðurinn í fiski hefur
breyst mikið á undanförnum árum í takti við
aukna framleiðslu á tilbúnum réttum og
þessari þörf er hægt að mæta með skurðarvélunum og þeirri tækni sem við erum
stöðugt að þróa og lengst er komin í húsinu
á Dalvík. Með tækninni erum við að gera
hluti sem ekki voru framkvæmanlegir áður í
vinnslunni með mannshöndinni,“ segir
Guðjón Ingi.
valka.is
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Fallvarnarbúnaður

mikið úrval

Tengitaugar

Akkeri / festibúnaður

Fallvarnarbelti

Þrífótur

Sölufulltrúar okkar veita ykkur allar
nánari upplýsingar í síma 5200 500

Öryggisblakkir

Eigum mikið úrval
fallvarnarkerfa og
fallvarnabúnaðar.
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Íslensk hönnun á stall
Helgi Hallgrímsson er ekki nafn sem
allir þekkja. Kannski var það hógværðin í þessum lágstemmda manni
sem gerði það að verkum að nafn hans
hefur ekki skinið jafn hátt og starfsbræðra hans og kollega. Það er alla
vega ljóst að það er ekki skorti á
hæfileikum eða gjörvuleika um að
kenna. Nú hefur hið virta húsgagnafyrirtæki Finn Juhl, sem sérhæfir sig í
vandaðri smíði á danskri hönnun,
ákveðið í samstarfi við Epal að
endurgera stól og skemil sem Helgi
hannaði fyrir sýningu Félags húsgagna- og innanhússarkitekta árið
1960 og var stóllinn „endurfrumsýndur“ á Hönnunarmars í sumar.

Stöðug notkun í 60 ár
„Faðir minn, Garðar Gíslason, var þá ungur
maður í Menntaskólanum í Reykjavík.
Mætti hann á sýninguna og rak strax augun í
stólinn góða. Þar sem hann hafði ekki getu
til að kaupa stólinn var það honum til happs
að móðir hans, sem var með í för, ákvað að
kaupa stólinn og gefa honum og hefur
stóllinn verið í stöðugri notkun í 60 ár,“
segir Kristján Garðarsson arkitekt, sonur
Garðars sem hýsir nú gripinn.
Helgi Hallgrímsson var hluti af þeim
straumum og stefnum sem voru í skandinavískri hönnun um miðja öldina, enda
menntaður í Danmörku. „Það má til að
mynda sjá talsverð líkindi með stólnum hans
Helga og The France Chair sem Finn Juhl
teiknaði fyrir danska húsgagnaframleiðandann France & Son. Mætast í stólunum tveim
næm tilfinning fyrir rými og hvernig
húsgagn tekur sér stöðu sem skúlptúr – á
sama tíma og þessi fljótandi form eru

 Hönnun Helga Hallgrímssonar prýddi ýmsar opinberar byggingar og setti meðal annars svip sinn á útibú Landsbankans á Selfossi.

vandlega mótuð til að styðja við líkamann,“
segir Kristján og fullyrðir að Helgi eigi mikið
inni sem hönnuður.

Epalfeðgar taka málið að sér
„Í spjalli við Eyjólf Pálsson fyrir nokkrum
árum nefndi ég að það væri gaman að gera
nokkur eintök af stólnum. Bæði þætti mér

ábyrgðarhlutur að hugsanlega væri einungis
til eitt eintak og hyggilegt væri að gera alla
vega varaeintak – og svo ekki síður að mér
þætti við hæfi að varpa á ný ljósi á Helga
sem hönnuð. Eyjólfur ræddi þetta við
Kjartan son sinn, framkvæmdastjóra Epal,
og tóku þeir vel í þessa hugmynd þó
fjárhagsleg áhætta lægi öll þeirra megin.

Eyjólfur stakk upp á vinum sínum hjá
House of Finn Juhl, þeim Ivan Hansen og
og Henrik Sorensen og taldi að fáum væri
betur treystandi til að endurgera stólinn á
sem vandaðastan hátt,“ útskýrir Kristján og
segir að Ivan og Eyjólfur hafi komið
nokkrum sinnum og skoðað stólinn hjá sér,
prófað og velt fyrir sér. „Fór loks svo að

Viðurkenning á hönnun hans
- segir Rut Helgadóttir, dóttir hönnuðarins
„Pabbi var alltaf svo hógvær og
talaði ekki mikið um sín störf. Ég
áttaði mig ekki almennilega á hversu
vel þekktur og virtur hann væri af
kollegum sínum fyrr en að honum
látnum. Þessi framleiðsla á stólnum
hans er einstök viðurkenning á
hönnun hans og ævistarfi,“ segir Rut
Helgadóttir, dóttir Helga, sem rifjar
upp að hans sé til að mynda getið í
ítalskri hönnunarbók um sögu
evrópskrar hönnunar á tuttugustu
öld.

Vinur frumkvöðlanna
„Hann fæddist á Patreksfirði árið 1911 en
fór 16 ára til náms í húsgagnasmíði
Iðnskólann í Reykjavík. Eftir að hafa
klárað sveinsstykkið sigldi hann út með
Dronning Alexandria og hóf nám við
Listiðnaðarskólann í Kaupmannahöfn.
Hann lauk þar prófi sem húsgagnaarkitekt
árið 1938 en var jafnframt um tíma við
nám í Þýskalandi. Í Danmörku var hann í
góðum félagsskap, en meðal vina hans og
kunningja voru Hans Wenger og Børge
Mogensen sem eru með þekktustu
hönnuðum heims í dag og áttu þátt í að
móta danska hönnun. Þetta voru góðir
vinir sem héldu sambandi og ég á til að
mynda fallegt bréf frá Børge þar sem hann
þakkar gjafirnar til ungs sonar síns,“ segir
Rut og bendir á að Helgi hafi þannig verið
beintengdur inn í hina miklu upprisu
danskrar hönnunar um miðbik síðustu
aldar sem flestir þekkja.
Hæglátur heimsmaður
Rut lýsir föður sínum sem einstökum

og var hæglátur en gat þó verið hrókur alls
fagnaðar. Hann var mjög skarpur og með
góðan húmor en tranaði sér ekki fram.
Hann var ástríðufullur baráttumaður á
sinn hæga hátt, en gat líka verið svolítið
stífur ef hann vissi að hann hefði rétt fyrir
sér.“

Virtur fagmaður
Helgi starfaði alla tíð sem húsgagna- og
innanhússarkitekt, en samhliða því miðlaði
hann þekkingunni áfram og kenndi
teikningu og stílfræði við Iðnskólann í
Reykjavík frá 1940-1985, þar af yfirkennari í 16 ár. „Hann hvatti þar marga
efnilega arkitekta til að fara út í frekara
nám. Hann skrifaði einnig mikið og hélt
erindi víða, honum var í mun að koma
húsgagnahönnun og arkitektúr á stall.
Hann var mjög virkur í félagsmálum,
starfaði lengi með Oddfellowreglunni í
Reykjavík og Iðnaðarmannafélaginu í
Reykjavík auk þess að vera einn af
stofnendum Félags húsgagnaarkitekta,
síðar Félags húsgagna- og innanhússarkitekta, og var heiðursfélagi þar. Hann var
virtur fagmaður af sínum félögum.“

 Rut Helgadóttir: „Í Danmörku var hann í góðum félagsskap, en meðal vina hans og
kunningja voru Hans Wenger og Børge Mogensen sem eru með þekktustu hönnuðum
Ljósm. Anna Kristín Arnardóttir.
heims í dag og áttu þátt í að móta danska hönnun.“ 

séntilmanni og miklum heimsmanni, sem
er svolítið sérstakt fyrir mann sem er alinn
upp í barnamergð á Patreksfirði og það af
fátæku fólki. Það sama hefði mátt segja um

móður hennar, Svövu Vigfúsdóttur, en
þau voru bæði afar smekklegt fólk með
auga fyrir hönnun. Helgi og Svava áttu tvö
börn, Rut og Hallgrím. „Pabbi las mikið

Hannaði fjölda innréttinga
„Pabbi tók að sér mörg áhugaverð og
skemmtileg verkefni sem vöktu athygli,
hann innréttaði til að mynda innréttingar
og húsgögn fyrir Landsbankann, Hæstarétt
og forsetaembættið. Hann tók þátt í
ýmsum samsýningum ásamt Sveini Kjarval
og öðrum hönnuðum sem blómstruðu á
þessum sama tíma. Hann hafði næma
tilfinningu fyrir hlutföllum og að sitja rétt,
svo stólarnir voru þægilegir.“
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 Stóllinn, sem Helgi Hallrímsson hannaði fyrir sýningu Félags húsgagna- og innanhússarkitekta árið 1960, hefur verið settur í framleiðslu á ný á vegum Finn Juhl í samstarfi við Epal.
Ljósm. Epal.


 Helgi Hallgrímsson húsgagnahönnuður var hluti af þeim straumum og stefnum sem voru í
skandinavískri hönnun um miðja öldina, enda menntaður í Danmörku.

Vandaður gripur
Armstóllinn og fótskemillinn sem Helgi Hallgrímsson teiknaði
voru smíðaðir af Friðriki Þorsteinssyni og bólstraðir af Ásgrími P.
Lúðvíkssyni. „Það má segja að þar hafi verið valinn maður í
hverju rúmi; geysifalleg teikning sem hlýtur að hafa verið flókið
að koma í þrívítt form, klappað í palisander harðvið og ekki síður
vandasamt að bólstra. Ásgrímur náði t.d. að bólstra bakið þannig

að hann saumaði leðrið aftan á laust bakstykkið, þá var bakið fest
á grindina og svo saumaði hann framhlutann. Þannig sjást engar
festingar og er nánast ógjörningur að hugsa sér að framleiða stól
svona í dag. Enda er þetta módelstykki,“ segir Kristján Garðarsson, arkitekt.

Marel óskar Samherja og starfsfólki þess til hamingju
með nýja og glæsilega landvinnslu á Dalvík.
Framleiðsluhugbúnaður Marel,
rekjanleiki í hverju skrefi.
marel.is

marel.is

stóllinn var sendur utan og mældur allur
upp. Það eina sem ég óskaði eftir í þeim
efnum var að hann yrði ekki losaður upp á
neinn hátt og héldi alveg upprunalegri
samsetningu. Nú er hann kominn aftur
heim í stofu – og að auki 25 tölusett eintök
sem þeir feðgar í Epal hafa hjá sér. Það
verður gaman að fylgjast með viðbrögðum
við stólnum.“
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Liðkað fyrir rafbílavæðingu
Alþingi samþykkti fyrr í sumar
breytingar á lögum um fjöleignarhús sem hafa það að markmiði að
auðvelda uppsetningu á hleðslubúnaði fyrir rafbíla í fjöleignarhúsum og liðka þannig fyrir rafbílavæðingu í samræmi við stefnu
stjórnvalda um orkuskipti í samgöngum.

Verða að gera úttekt
„Þessar breytingar á lögunum auðvelda ákvarðanatöku húsfélaga við
að koma upp hleðslubúnaði fyrir
rafbíla á óskiptum bílastæðum í
sameign. Óski eigandi í fjölbýlishúsi eftir uppsetningu búnaðar eða
lagna af hálfu húsfélags er stjórn
þess skylt, eins fljótt og verða má,
að gera úttekt á áætlaðri framtíðarþörf á hleðslubúnaði fyrir rafbíla
en slík úttekt snýr meðal annars að
úttekt á búnaði s.s. álagsstýringu
og framkvæmdum sem þessu
tengjast,“ segir Páll Þór Ármann,
forstöðumaður
þjónustusviðs
Eignaumsjónar í samtali við Sóknarfæri.
Einfaldur meirihluti
Til þess að hægt sé að ráðast í slíkar framkvæmdir á lóðum fjölbýlishúsa þarf einfaldur meirihluti á
húsfundi að samþykkja tillögur um
að koma upp hleðslu- og lagnakerfi
á minna en helmingi sameiginlegra
og óskiptra bílastæða. Samþykki
2/3 hluta eigenda þarf að liggja fyrir ef taka á meira en helming stæðanna undir hleðslu rafbíla og sam-

 Ný ákvæði laga um fjöleignarhús auðvelda mjög uppsetningu hleðslubúnaðar fyrir rafbíla.

þykki allra eigenda þarf ef nota á ¾
hluta stæðanna eða fleiri. Í lagabreytingunum eru einnig settar
reglur um skiptingu kostnaðar.
Húsfélög í Reykjavík geta sótt um
styrk til borgarinnar vegna uppsetningar búnaðarins og getur
hann numið allt að 1,5 milljón
króna á húsfélag.

Rekstrarkostnaði skipt
Ef um séreign er að ræða ber viðkomandi eigandi kostnað af uppsetningu hleðslubúnaðarins. Þegar
um sameign er að ræða er gert ráð
fyrir sameiginlegum kostnaði allra
eigenda sem hafa heimild til afnota
af viðkomandi bílastæði, hvort sem
það er áfram nýtt sem almennt
bílastæði eða eingöngu til hleðslu

rafbíla. Þá hafa húsfélög nú heimild samkvæmt lögunum til að
krefjast hóflegrar mánaðarlegrar
þóknunar fyrir aðgengi frá eigendum sem nýta hleðslubúnað fyrir
rafbíla.
„Viðkomandi bíleigandi greiðir
að sjálfsögðu allan kostnað vegna
rafmagnsnotkunar við hleðslu síns
bíls. Búnaðurinn í hleðslustöðinni

Takk fyrir traustið og einstaka samvinnu SAMHERJI
og SAMEY, í þessu frábæra verkefni á Dalvík
Einnig viljum við þakka öllum þeim starfsmönnum annarra fyrirtækja
sem við unnum með við uppsetningu og samtengingu búnaðar

– ideas that work
LAVANGO ehf – Völuteigur 7 – 270 Mosfellsbær – Sími: 696 0008 – lavango@lavango.is

sér um að mæla rafmagnsnotkun
hvers og eins og sá aðili sem sér um
greiðsluþjónustuna skilar síðan til
húsfélagsins endurgjaldi fyrir rafmagnsnotkuninni af sameiginlegum rafmagnsmæli,“ segir Páll í
samtali.
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iTUB er stoltur samstarfsaðili Samherja
Við óskum Samherja til hamingju með glæsilegt
hátækni vinnsluhús á Dalvík

www.itub-rental.com

iTUB · Gunnarsbraut 12 · 620 Dalvík · Sími 460 5044 · Netfang itub@itub.is
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Nýtt hjúkrunarheimili á Húsavík
Þegar úrslit í hönnunarsamkeppni um nýtt 60 eininga
hjúkrunarheimili á Húsavík
voru kynnt nú snemmsumars
kom í ljós að vinningshafar
voru Arkís í samstarfi við
Mannvit en alls bárust 32
tillögur í samkeppnina.
Verkkaupar voru heilbrigðisráðuneytið, Norðurþing,
Skútustaðahreppur, Þingeyjarsveit og Tjörneshreppur.
Áætlað er að hefja framkvæmdir við hjúkrunarheimilið á næsta ári og fyrstu
íbúarnir geti flutt inn árið
2023.
Í umsögn dómnefndar segir
meðal annars: „Skipulag sambýliseininga styður við heimilisbrag
með vistlegum einkarýmum fyrir
hvern íbúa sem snúa flest að bænum og frábæru útsýni yfir Skjálfanda og Kinnarfjöll. Starfsaðstaða
er mjög góð þar sem þjónusturými
eru miðlæg og vegalengdir stuttar
innan hverrar deildar. Heimiliseiningar eru allar jafnstórar og hönnun þeirra auðveldar mönnun og

 Nýja heimilið mun rísa í í hlíðinni ofan Dvalarheimilisins Hvamms.
Húsið verður reist samkvæmt vinningstillögu Arkís og Mannvits.

 Dæmigerðar íbúðir á hjúkrunarheimilinu.

flæði milli þeirra, þ.m.t. yfirsýn yfir heimilið í heild og starfsfólk nýtist m.a. betur á nóttunni. Heimilið
er bjart, auðvelt aðgengi er út undir bert loft frá setustofum til að
njóta útsýnis og veðurs og tilhögun
einkarýma gerir auðvelt fyrir íbúa
að rata í herbergi sín.“
Hjúkrunarheimilið á Húsavík
verður alls um 4.400 fermetrar að
stærð. Ríkissjóður greiðir 85% af
framkvæmdakostnaði við bygging-

una, en sveitarfélagið Norðurþing
það sem uppá vantar. Kostnaður
við bygginguna er áætlaður um
þrír milljarðar króna, auk kostnaðar sem hlýst af rýmum sem sveitarfélagið bætir við til nota fyrir þjónustu við eldri borgara. Framkvæmdasýsla ríkisins fer með umsjón byggingarinnar í umboði heilbrigðisráðuneytis og sveitarfélagsins Norðurþings.

Við óskum starfsfólki og eigendum Samherja hf. innilega til hamingju með nýja
og glæsilega hátæknivinnsluhúsið á Dalvík og óskum ykkur öllum góðs gengis
Starfsmenn Áveitunnar ehf.

Njarðarnes 4 · 603 Akureyri · Sími: 469 4242 · aveitan@aveitan.is
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Vélfag óskar Samherja til hamingju
með nýja og glæsilega landvinnslu
velfag.com

Í Samherja Dalvík er eftirfarandi búnaður frá Vélfagi ehf.
M700 flökunarvél
M725 tölvustýrð stórfiska flökunarvél
Þökkum viðskiptin!

Vélfag ehf. // Múlavegur 18 / 625 Ólafsfjörður //// Baldursnes 2 / 603 Akureyri //// +354 845 2635 // sales@velfag.com
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Eitt mesta framkvæmdaár Landsnets
„Árið stefnir í að verða eitt af
stærstu framkvæmdaárum
Landsnets og hafa framkvæmdir á árinu gengið
nokkuð vel en fjárfestingar
áætlanir hljóða upp á 70-90
milljarða króna fyrir næsta
áratug. Það er mikil þörf á
frekari uppbyggingu í flutningskerfinu en óveðrin sem
gengu yfir landið síðastliðinn
vetur afhjúpuðu veikleika
þess eins og flestir muna,“
segir Unnur Helga Kristjánsdóttir, forstöðumaður framkvæmda hjá Landsneti í
samtali.
Landsnet leggur áherslu á að
vinna í sátt við samfélagið og umhverfið og hefur samráð og samtal
við hagsmunaaðila um framkvæmdir Landsnets, ekki síst framar í undirbúningsferlinu, verið
aukið verulega, að sögn Unnar
Helgu. Hún segir að í stærri framkvæmdum hafi verið stofnuð sérstök verkefnaráð þar sem sitja fulltrúar frá sveitarfélögum, náttúruverndarsamtökum, atvinnuþróunarfélögum og fleirum. Við báðum
Unni Helgu að stikla á stóru í
framkvæmdum ársins.

Kröflulína og Hólasandur
„Í fyrra hófust framkvæmdir við
fyrsta áfanga nýrrar kynslóðar
byggðalínu, Kröflulínu 3 og er
stefnt að því að þeim ljúki, að öllu
óbreyttu, í árslok. Um er að ræða
rúmlega 120 km langa 220 kV
loftlína milli Kröflu og Fljótsdals

 Kröflulína 3 er rúmlega 120 km löng 220 kV loftlína milli Kröflu og Fljótsdals. Stálmöstrin í línunni eru um 330 talsins.

og liggur línan um þrjú sveitarfélög, að mestu leyti samhliða eldri
tréstauralínu, Kröfulínu 2. Stálmöstrin í nýju línunni eru um 330
talsins. Nú er unnið að samsetningu og reisingu mastra og er
strenging leiðara línunnar nýhafin.“
Unnur Helga segir að Hólasandslína 3, milli Akureyrar og

Hólasands sé næsti áfangi á eftir
Kröflulínu 3 í styrkingu byggðalínunnar. Álit Skipulagstofnunar
varðandi mat á umhverfisáhrifum
lá fyrir síðastliðið haust og samið
hefur verið við alla landeigendur á
línuleiðinni. Sveitarfélögin fjögur
sem línan liggur um hafa veitt
framkvæmdaleyfi fyrir línunni.

Yfirbyggð tengivirki
„Þessi nýja tenging samanstendur
af 10 km löngum jarðstreng frá
Rangárvöllum, sem er efst í byggðum Akureyrar að inn að vesturhlíð
Vaðlaheiðar. Þaðan tekur við ný
62 km löng loftlína með 185 stálröramöstrum að tengivirki á Hólasandi. Jafnframt verða byggð ný yfirbyggð tengvirki á Rangárvöllum

Óskum eigendum og starfsfólki Samherja hf.
innilega til hamingju með nýtt og glæsilegt
hátækni fiskvinnsluhús á Dalvík
Þökkum samstarfsaðilum einnig fyrir ánægjulegt og gott samstarf.

og á Hólasandi. Stefnan er að öll
ný og endurnýjuð tengivirki séu
yfirbyggð og hefur verið unnið eftir þessari stefnu undanfarin ár. Yfirbyggðu tengivirkin eru ekki útsett fyrir veðurfarslegum þáttum
og minnka líkurnar á að skapist
ástand t.d. eins og í Hrútatungu í
desember síðastliðnum, þar sem
selta á tengivirkinu olli víðtækum
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og langvarandi rafmagnstruflunum.“
Einnig er verið að byggja 220
kV tengivirki landi Lækjartúns í
Ásahreppi, rétt austan Þjórsár og
lagður nýr 132 kV jarðstrengur,
sem kallast Lækjartúnslína 2, frá
nýja tengivirkinu og að Hellu um
17 km leið.

 Unnur Helga Kristjánsdóttir, forstöðumaður framkvæmda: „Við
hjá Landsneti leggjum áherslu
á að vinna í sátt við samfélagið
og umhverfið og höfum víðtækt
samráð og samtal við hagsmunaaðila um framkvæmdir okkar.“

Strengur um Norðfjarðargöng
Á Austurlandi eru einnig miklar
framkvæmdir í gangi hjá Landsneti. Unnið er að tvöföldun tengingar til Norðfjarðar og verið er að
ljúka við lagningu jarðstrengs frá
Eskifirði til Neskaupstaðar en
strengurinn liggur í gegnum hin

nýju Norðfjarðargöng. Á þessu ári
hefur verið byggt við núverandi
tengivirki á Neskaupstað og Eskifirði og uppsetning á rafbúnaði að
hefjast. Þessi flutningsvirki eiga að
vera tilbúin til rekstrar í kringum
áramótin. Einnig er verið að undirbúa spennuhækkun á svæðisbunda
kerfinu á Austfjörðum úr 66 kV
kerfi í 132 kV kerfi en flutningsþörf á svæðinu hefur aukist m.a.
vegna rafvæðingar fiskimjölsverksmiðjanna sem og annarrar atvinnuuppbyggingar. „Þetta verkefni felur í sér nýbyggingar tengivirkja á Eskifirði og Eyvindará rétt
austan Egilstaða, ásamt breytingum á tengvirki við Stuðla á Reyð-

arfirði og lagningu á tæplega 2 km
löngum jarðstreng við Eyvindará.
Framkvæmdir eru í fullum gangi
og stefnt á verklok um áramót,“
segir Unnur Helga.

Jarðstrengjum fjölgar
Landsnet vinnur nú að nýrri tengingu inn á Sauðárkrók sem felst í
lagningu nýs 24 km langs, 66 kV
jarðstrengs, Sauðárkrókslínu 2 sem
liggur frá tengivirkinu í Varmahlíð
og að nýju tengivirki sem er í
byggingu á Sauðárkróki. Stefnt er á
að taka það í notkun í árslok. Á
Reykjavíkursvæðinu er einnig unnið er að því að leggja Korpulínu,
sem liggur milli tengivirkjanna á

Geithálsi og Korpu í jörð, þar sem
rýma þarf fyrir frekari útþenslu
borgarinnar. Jarðvinna og lagning
strengsins stendur yfir og lýkur síðar á árinu. Þá hefur verið unnið að
lagningu jarðstrengs við Akranes
sem leysir af hólmi 3 km loftlínu.
Loks má nefna að samhliða gerð
Dýrafjarðarganga á Vestfjörðum
lagði Landsnet jarðstreng í göngin,
sem í framtíðinni mun leysa af
hólmi hluta Breiðadalslínu 1, þar
sem aðstæður eru erfiðar og þannig
auka öryggi flutningskerfisins á
Vestfjörðum.

landsnet.is

STERKIR Í STÁLINU
Í 50 ÁR
 Allar lagnir í Tryggvagötu
eru nú endurnýjaðar en um
það verk sjá Veitur.
Ljósm. Reykjavíkurborg.


Sólríkt
svæði við
mósaíkverk
Nú standa yfir framkvæmdir
við endurgerð Tryggvagötu í
hjarta miðborgarinnar og miðar
verkinu vel áfram. Um er að
ræða endurgerð götunnar milli
Pósthússtrætis og Grófarinnar
sem mun gjörbreyta ásýnd
svæðisins, einkum framan við
Tollhúsið. Áætlaður kostnaður
er 450 milljónir króna en framkvæmdum á að ljúka endanlega
í ágúst á næsta ári.

Nýtt götustæði
Þetta verkefni, sem hófst í sumar, er í beinu framhaldi af endurgerð fyrsta áfanga Tryggvagötu sem var unninn á árunum
2018-2019 vestur að Steinbryggju. Legu götunnar er nú
breytt og hún gerð að einstefnuakstursgötu til vesturs. Í
stað bílastæða við Tollhúsið
verður útbúið torg undir mósaíkverki Gerðar Helgdóttur sem
liggur vel við sólu og má búast
við að þetta nýja dvalarsvæði
muni iða af lífi þegar sú gula
lætur sjá sig.
Verk brautryðjanda
Mósaíkverk Gerðar Helgadóttur á Tollhúsinu var sett upp
sumarið 1973 eða fyrir nærri
hálfri öld. Listaverkið verður nú
lýst upp og fær þá efniviðurinn,
milljónir litskrúðugra mósaíksteina, að njóta sín betur en áður á þessum 142 m2 fleti. Gerður Helgadóttir var brautryðjandi í þrívíðri abstraktlist hér á
landi og einnig frumkvöðull í
glerlist. Hún lést tveimur árum
eftir uppsetningu Tollhúsverksins, aðeins 47 ára gömul.
Minning hennar mun lifa
áfram í listaverkinu, nú við fallegt, gróðursælt og sólríkt torg.
Er ekki vert að skýra svæðið
Gerðartorg?

» STÁLBITAR
» PLÖTUJÁRN
» PRÓFÍLAR
» ÁL
» RYÐFRÍTT STÁL
» BLIKKPLÖTUR
» PVC PLÖTUR
» POM ÖXLAR

VIÐ BYGGJUM Á TRAUSTUM GRUNNI

50
ÁRA

GUÐMUNDUR ARASON EHF.
Rauðhellu 2 og Íshellu 10, 221 Hafnarfirði
Sími 568 6844 - ga@ga.is

www.ga.is
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Hagstætt vaxtaumhverfi fyrir húsbyggjendur
„Það hefur verið nóg að gera
hjá okkur síðustu misseri og
ár. Við höfum nýlokið stórum
verkefnum og erum áfram
með mörg járn í eldi. JÁVERK
hefur í gegnum tíðina unnið
að fjölbreyttum byggingarverkefnum en síðustu misseri
hafa íbúðir verið stærri hluti
verkefnanna. Íbúðamarkaður
hefur verið afar líflegur að
undanförnu enda vaxtaumhverfið með besta móti og
verðbólga lág. Allt bendir til
þess að svo verði enn um
sinn,“ segir Gylfi Gíslason,
framkvæmdastjóri JÁVERK í
samtali.

Margbreytileg verkefni
Nýlega lauk JÁVERK við byggingu 60 íbúða sem tengjast nýju
Hjúkrunarheimili Hrafnistu í
Fossvogi. Að auki sá fyrirtækið um
byggingu félagsaðstöðu þar. Á vegum Háskólans í Reykjavík er einnig verið að byggja 260 íbúðir fyrir
námsmenn en um helmingur
þeirra hefur verið tekinn í notkun
og annar eins fjöldi íbúða verður
afhentur á næsta ári. Þá er JÁVERK að reisa 46 íbúða hús við
Nýbýlaveg 10 í Kópavogi en þar
verður að auki atvinnuhúsnæði á
jarðhæð. Ráðgert er að þær íbúðir
fari í sölu í október. Það virðist
vera mikil eftirspurn eftir þeim
íbúðum því þær eru af þeim stærðum sem markaðurinn kallar eftir.
Byggt fyrir austan
„Rætur okkar liggja auðvitað fyrir

 „ Rætur okkar liggja fyrir austan fjall en þar erum við með stór verkefni í
gangi. Mestu umsvifin hjá okkur eru þó á höfuðborgarsvæðinu,“ segir
Gylfi Gíslason hjá JÁVERK.

www.javerk.is

austan fjall og þar höfum við verið
með talsverð umsvif á síðustu árum. Á svokölluðum Edenreit í
Hveragerði erum við að byggja 77
íbúða klasahús fyrir fasteignþróunarfélagið Suðursali sem eru svo vinsæl að þau seljast strax. Þarna er
mjög nýstárleg hönnun á ferðinni

eftir T.ark arkitekta og nýting á
hvern fermetra eins og best verður
á kosið. Um helmingur íbúðanna
eru þegar seldar og ljóst að þær
sem eftir eru munu seljast eins og
heitar lummur.“
Gylfi nefnir einnig miðbæinn á
Selfossi en hans menn byggja þar
afar nýstárleg hús í gömlum anda
fyrir Sigtún þróunarfélag. „Það er
gaman að segja frá því að þetta
verkefni er langstærsta Svansvottaða verkefnið hér á landi og ég
verð að segja að okkur finnst gaman að taka þátt í því. Þetta er
metnaðarfullt verkefni sem vissulega hefur verið umdeilt en ég er

 Á Edenreit í Hveragerði er JÁVERK að byggja 77 íbúða klasahús fyrir
fasteignþróunarfélagið Suðursali. Íbúðirnar seljast jafnóðum.

sannfærður um að fólki mun vel
líka þegar upp verður staðið,“ segir
Gylfi. Hann segir og að við Austurveg 55-59 á Selfossi sé fyrirtækið
að reisa 27 íbúðir fyrir 50 ára og
eldri en þær verða afhentar næsta
vor.

Búseti, Bjarg og fleira
Mikið hefur verið byggt af félagslegu húsnæði á höfuðborgarsvæðinu á undanförnum árum og JÁVERK er þar með ýmislegt í gangi.
„Við erum búin að steypa upp tvö
fjögurra hæða hús fyrir Búseta við
Árskóga 5 og 7 í Mjódd en þar
verða alls 80 íbúðir og verða þær

afhentar á haustdögum næsta árs.
Einnig eru hafnar framkvæmdir
við 70 íbúðir sem við reisum fyrir
Bjarg íbúðafélag við Bátavog í
Vogabyggð í Reykjavík. Þær verða
tilbúnar á árinu 2022. Loks erum
við að byggja 84 íbúðir fyrir Klasa
við Sunnusmára 2-6 í Kópavogi en
þar verða 84 íbúðir. Það eru því
mörg og skemmtileg verkefni í
gangi.“

javerk.is

Við óskum starfsfólki og eigendum Samherja hf.
innilega til hamingju með nýja og glæsilega
hátæknivinnsluhúsið á Dalvík
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HEILDARÞJÓNUSTA
HAGSTÆÐAR LAUSNIR • TILBÚNAR LAUSNIR • SÉRSMÍÐI
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 Anton Örn Brynjarsson, verkfræðingur og framkvæmdastjóri AVH og Fanney Hauksdóttir, arkitekt, bera saman bækur sínar í einu af fjölmörgum verkefnum stofunnar.

AVH ehf. á Akureyri

Áratuga reynsla í hönnun mannvirkja
„Við höfum þá sérstöðu að
vera líkast til eina stofan af
þessari stærð á landinu þar
sem arkitektúr, hönnun og
verkfræðivinna eru á einum
stað. Við erum með menntað
fólk á öllum þessum sviðum
og búum að langri og farsælli
sögu fyrirtækisins. Vissulega
eru sveiflur í verkefnum en á
þeim 35 árum sem ég hef
starfað hér þá hef ég aldrei
upplifað skort á verkefnum.
Það er alltaf nóg að gera,“
segir Anton Örn Brynjarsson,
verkfræðingur og fram-

kvæmdastjóri AVH ehf. á
Akureyri.
Teiknistofan annast arkitektaog skipulagsvinnu, burðarþols- og
lagnateikningar og hönnun fyrir
allar stærðir af mannvirkjum og
byggir á langri sögu en grunnur
hennar var Teiknistofa Hauks
Haraldssonar sf. sem stofnuð var
árið 1974. Aðaleigendur AVH í
dag eru, auk Antons, systurnar og
arkitektarnir Fanney og Anna
Margrét
Hauksdætur,
dætur
Hauks Haraldssonar. Nýverið
bættust Björgvin Smári Jónsson og
Kári Magnússon í hóp eiganda.

Starfsmenn eru í heild 11 og er
Fanney arkitekt stofunnar á Akureyri og Anna Margrét í Reykjavík
en þar eru4 starfsmenn.

Byggingarlistaverðlaun
Akureyrar í þrígang
Mikil fjölbreytni er í verkefnum
AVH ehf. og hefur alla tíð verið.
Af verðlaunaverkefnum stofunnar
má nefna hönnun Fanneyjar á
hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð
á Akureyri sem fékk Byggingarlistaverðlaun Akureyrar árið 2017,
hún fékk sömu verðlaun fyrir
Giljaskóla á Akureyri árið 2000 og
 Menningarhúsið Berg á Dalvík er eitt verka Fanneyjar Hauksdóttur.

Raftákn óskar Samherja til hamingju
með nýju landsvinnsluna á Dalvík
Raftákn hannaði allar raflagnir hússins auk þess að hanna
og forrita miðlægt stjórnkerfi vinnslunnar

Verkfræðistofa | Glerárgata 34 - 600 Akureyri - Sími 464 6400 - www.raftakn.is

 Útfærsla Önnu Margrétar Hauksdóttur á fjölbýlishúsinu við Halldóruhaga á Akureyri hlaut Byggingarlistaverðlaun Akureyrar 2020.

nú í ár fékk Anna Margrét Byggingarlistaverðlaun Akureyrar 2020
fyrir útfærslu fjölbýlishúsa við
Halldóruhaga á Akureyri. Af öðrum viðurkenningum stofunnar og
sigrum í samkeppnum í gegnum
árin má nefna hús Toyota á Akureyri, félagslegar íbúðir við Snægil á
Akureyri, viðurkenningu fyrir
áhugaverða tillögu í hönnunarsamkeppni um hjúkrunarheimili á Selfossi og þannig mætti áfram telja.
Eitt af nýjustu húsunum frá
AVH ehf. er fiskvinnsluhús Samherja á Dalvík, 9000 fermetra

bygging þar sem verkfræðikunnáttan innan stofunnar nýttist einnig
vel. Fyrir utan stærðina vekur strax
athygli stór og bogadreginn glerveggur skrifstofu- og starfsmannahluta hússins en Fanney segir þetta
vera eitt af einkennum í hönnun
AVH. „Hugmyndin með þessu er
líka sú að kallast á við fjöllin og þá
stórbrotnu náttúru sem er í umhverfinu. Því fannst mér þetta
hæfa bæði þessu stóra húsi og umhverfinu,“ segir Fanney.
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ing á milli hönnunar húsa og endanlegs byggingakostnaðar.
„Viðameiri hönnun þarf ekki að
þýða að hús verði endilega dýrari í
byggingu. Kostnaðaráætlanir eru
mjög mikilvægar í okkar starfi og

þurfa alltaf að vera til staðar í verkefnum. Við þurfum alltaf að vera
meðvituð um að skila sem hagkvæmastri lausn fyrir viðskiptavininn. En til að það raungerist skiptir
öllu máli að undirbúningsvinnan

og undirbúningsgögnin séu vönduð. Góð kostnaðaráætlun byggist
alltaf á góðri undirbúningsvinnu,“
segir hann.

avh.is

 Meðal nýlegra verkefna AVH á höfuðborgarsvæðinu er búsetukjarni við
Lautarveg 18 í Fossvogi fyrir Ás styrktarfélag. AVH kom að öllum þáttum
í hönnun byggingarinnar.

Orðsporið skapast af
vandaðri þjónustu
„Við leggjum mikla áherslu á það í
okkar daglega starfi að vanda vel til
verka, leggja aldrei fyrir viðskiptavini hugmyndir og tillögur nema
þær séu vandlega yfirfarnar af okkur sem fagfólki á þessum sviðum.
Orðspor okkar skapast af vandaðri
þjónustu en þetta skiptir líka máli
gagnvart því að ekki verði einhver
mistök í hönnunar- og undirbúningsferlinu,“ segir Anton en auk
arkitekta starfa hjá AVH fagmenntaðir starfsmenn í verkfræði,
skipulagsfræði, tæknifræði, byggingafræði og tækniteiknun.
„Í dag er krafist miklu meiri nákvæmni í aðalteikningum og þeim
grunngögnum sem þurfa að vera
til staðar þegar viðskiptavinur hefur undirbúning framkvæmda. Allt
byggist þetta á byggingareglugerð
sem nýjust er frá árinu 2012 en
með breytingum á henni í gegnum
tíðina hafa jafnan aukist kröfur um

upplýsingar, greinargerðir og annað sem að okkur snýr sem hönnuðum. Okkar vinna er því til muna
víðfeðmari en sjálf útlitshönnunin
og hönnun á skipulagi mannvirkjanna sjálfra, þó það sé vissulega
grunnurinn,“ segir Anton.

Kostnaðaráætlanir
mikilvægar
Líkt og áður segir kemur AVH að
verkefnum við allar tegundir
mannvirkja, allt frá íbúarhúsnæði
upp í kirkjur, ef svo má segja. Og
starfsemin nær um allt land, þó
flest séu verkefnin á Eyjafjarðarsvæðinu og höfuðborgarsvæðinu.
„Það er tvímælalaust mikill
styrkur fyrir okkur að vera með
útibú fyrirtækisins í Reykjavík til
að þjónusta það svæði. En engu að
síður vinnum við sitt á hvað að
verkefnum burtséð frá því hvar
starfsmennirnir eru staðsettir,“ segir Anton og svarar því aðspurður
að það sé ekki endilega bein teng-

 Senn verður lokið tvöföldun Suðurlandsvegar á milli Vesturlandsvegar og Bæjarháls í Reykjavík.

Vegabætur við Bæjarháls
Þessa dagana er verið að leggja
lokahönd á tvöföldun Suðurlandsvegar á milli Vesturlandsvegar og
Bæjarháls og gengur verkið vel skv.
upplýsingum Einars Más Magnússonar verkefnastjóra hjá framkvæmdadeild
Vegagerðarinnar.
Búið er að ljúka við tvöföldun vegarins og malbika.
Vinna við tvöföldun Suður-

landsvegarins á þessum stað hófst í
vor en verktaki er Óskatak. Verkið
felst í að ljúka við gerð eystri akbrautar Suðurlandsvegar, að tengja
nýja akbraut í norður og suðurenda við núverandi vegakerfi,
hækka brunna og tengja niðurföll
við núverandi lagnir svo og uppsetning ljósa og vegriða. Þá er stór
hluti
framkvæmdarinnar
að

breikka núverandi undirgöng þar
sem Krókháls fer undir Suðurlandsveg. Áætlað er að framkvæmdum verði lokið í haust og er
verkið nokkurn veginn á áætlun.
Verkið var á áætlun árið 2021 en
ríkisstjórnin flýtti framkvæmdinni
um eitt ár til að vega upp á móti
kólnun hagkerfisins.

Við óskum starfsfólki og eigendum Samherja hf.
innilega til hamingju með nýja og glæsilega
hátæknivinnsluhúsið á Dalvík

UMBÚÐALAUSNIR
Suðurhraun 4 • 210 Garðabæ • Furuvöllum 3 • 600 Akureyri • Sími 575 8000 • Fax 575 8001 • www.samhentir.is
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 Það verður æ algengara að Eignaumsjón taki að sér framkvæmdastjórn rekstrarfélaga atvinnuhúsa og stýri þá daglegum rekstri viðkomandi félags segir Daníel Árnason, framkvæmdastjóri
Eignaumsjónar. Mynd: Gígja Einarsdóttir.

Eignaumsjón

Heildarlausnir í rekstri fasteigna
og atvinnuhúsnæðis
Vanda þarf til verka við rekstur
atvinnuhúsnæðis í fjöleignarhúsum en
það vill oft brenna við, sérstaklega í
húsum með dreifðu eignarhaldi, að
sameignin drabbist niður því enginn
telur sér skylt að passa upp á að þar sé
allt í standi. „Hjá okkur er allt kapp
lagt á gera rekstur félaga sem koma í
þjónustu til okkar bæði markvissari og
ódýrari með faglegum og skilvirkum
vinnubrögðum, gagnsæjum rekstri og
aðgengilegum upplýsingum um
kostnað og allar ákvarðanir, sem
teknar eru með hlutleysi og fagmennsku að leiðarljósi,“ segir Daníel
Árnason, framkvæmdastjóri Eignaumsjónar, en félagið er brautryðjandi á
Íslandi í 20 ár í rekstrarumsjón hús- og
atvinnufélaga.

Sérsniðnar lausnir
að þörfum hvers félags
„Við bjóðum upp á heildarlausnir fyrir bæði
eigendur og leigjendur í rekstri atvinnuhúsa
og Eignaumsjón verður þá í raun skrifstofa
viðkomandi atvinnufélags, hefur vakandi
auga með öllu sem snýr að sameign þess,
annast bókhald og fjármál og annað sem

lýtur að rekstrinum, samkvæmt samþykktum
sem stjórnendur félagsins hafa samþykkt,“
segir Daníel. Tvær þjónustuleiðir eru í boði
fyrir atvinnufélög sem hægt er að sérsníða að
þörfum hvers félags.
Þjónustuleið A1 felur í sér umsjón með
bókhaldi og fjármálum. Þar á meðal er
innheimta húsgjalda og annarra gjalda og
VSK innskatts, greiðsla reikninga skv.
samþykktri greiðsluáætlun og launa sem
stjórnendur félagsins hafa samþykkt, færsla
daglegs bókhalds, afstemmingar, milliuppgjör og gerð ársreiknings, undirbúningur
aðalfundar, fundarboð, fundarstjórn,
frágangur funda og fundargerða.
„Við önnumst jafnframt samskipti við
opinbera aðila fyrir atvinnufélög í þjónustu
hjá okkur, höfum umsjón með ávöxtun á
framkvæmdasjóði og öðrum peningalegum
eignum rekstrarfélagsins, gefum út húsfélagsyfirlýsingar og önnumst samskipti við
félagsmenn og upplýsingagjöf.“

Framkvæmdastjórn rekstrarfélaga
„Þjónustuleið A2 felur í sér sömu verkþætti
varðandi fjármál og fundi og þjónustuleið
A1 en til viðbótar tökum við þá líka að
okkur framkvæmdastjórn rekstrarfélagsins,

samkvæmt nánari skilgreiningu í samningi.
Þetta er æ algengara og þá stýrum við einnig
daglegum rekstri viðkomandi félags, s.s.
húsvörslu og ræstingum og önnumst öll
samskipti við félagsmenn og stjórn,“ bætir
Daníel við.
„Þannig stígum við í raun enn nær
starfsemi viðkomandi rekstrarfélags til að
auðvelda enn frekar störf stjórnar og
samskipti eigenda og/eða leigjenda með það
að markmiði að auka samheldni og leysa
fljótt og vel úr ágreiningsmálum og spara
þannig öllum tíma og fyrirhöfn. Stjórnir
atvinnufélaga hafa svo að sjálfsögðu aðgang
að öllum rekstrarupplýsingum síns félags í
gegnum „Mínar síður“ á heimasíðunni okkar
og auðvitað eigendur/leigjendur líka að
upplýsingum þeim viðkomandi.“

Húsumsjón mælist vel fyrir
Æ fleiri rekstrarfélög atvinnuhúsnæðis nýta
sér Húsumsjón Eignaumsjónar, sem tryggir
reglubundna umsjón með sameign fasteignar
og búnaði auk samskipta við þjónustuaðila.
„Við hófum að bjóða upp á þessa
viðbótarþjónustu fyrir nokkrum árum og
hún mælist vel fyrir og er vaxandi, bæði hjá
atvinnufélögum og stærri húsfélögum.

Óskum eigendum og starfsfólki
Samherja hf. til hamingju með nýtt
og glæsilegt hátæknivinnsluhús á Dalvík

Húsumsjónarmenn okkar hafa eftirlit með
því að þrif og önnur aðkeypt þjónusta sé vel
af hendi leyst og sinna minniháttar viðhaldi,
s.s. að skipta um perur og tryggja að skrár og
lamir í sameign séu í lagi. Þeir fylgjast einnig
með ástandi og búnaði viðkomandi eignar,
s.s. aðgangs-, hita- og snjóbræðslukerfum,
lyftum, sorphirðu, raf- og pípulögnum og
brunavörnum.“
Daníel áréttar að hægt sé að ákveða tíðni
heimsókna eftir þörfum og óskum hvers og
eins félags og mikil áhersla sé lögð á skráða
verkferla og að vinna eftir ákveðinni
verklýsingu fyrir hvern viðskiptavin.
„Að lokinni hverri heimsókn er unnin
ítarleg skýrsla um það sem gert var og
tillögur gerðar um hvað betur mætti fara,
enda skipta góð samskipti og upplýsingagjöf
til viðskiptvina sköpum fyrir þjónustufyrirtæki eins og okkar og eru hluti af gæðastefnu
okkar sem felur m.a. í sér að vera með
skilvirkni og skráða verkferla með sérhæfðum verk- og upplýsingakerfum, segir
framkvæmdastjóri Eignaumsjónar, Daníel
Árnason, að lokum.

STEYPUSTÖÐIN DALVÍK EHF.

Óskar og synir ehf.
Útgerðarfélag Dalvíkur
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Hágæða
vinnuföt

í miklu úrvali
Sérmerkjum fyrir fyrirtæki

Mikið úrval af öryggisvörum

Nú fástSnickers vinnuföt í
HAGI ehf

Verkfæri og festingar

Stórhöfða 37 • 110 Reykjavík • S. 414-3700 • hagi@hagi.is •

Hagi ehf HILTI
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Við óskum starfsfólki og eigendum Samherja hf.
innilega til hamingju með nýja og glæsilega
hátæknivinnsluhúsið á Dalvík

Dalverk ehf.

Byggingaverktaki síðan 1962
Grundargötu 8 Dalvík, sími 466-1250

SR-VÉLAVERKSTÆÐI HF.
Sími 467 1250

Introducing a revolutionary
sanitation solution
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Alsjálfvirk sótthreinsiþoka frá D-Tech
„Á þessum Covid tímum hefur
umhverfis-, hreinlætis- og
sótthreinsivitund matvælaframleiðanda náð nýjum
hæðum en efnið okkar vinnur
á Covid-19. Við vorum fljótir
að fá rannsókn á því í Bandaríkjunum sem sýnir hve virkni
sótthreinsunar okkar er
öflug,“ segir Óli Björn Ólafsson, sölu- og markaðsstjóri
D-Tech í samtali.
Óli Björn er nýráðinn sölu- og
markaðsstjórti D-Tech en hann er
með fjölbreyttan grunn úr sjávarútvegi. „Þrátt fyrir það gerði ég
mér ekki fulla grein fyrir því þvílík
bylting það er sem D-Tech er að
bjóða. Mér lýst geysilega vel á
starfið og þann öfluga hóp starfsfólks sem fyrirtækið hefur innan
sinna raða. Persónulega tel ég að
okkar lausnir ættu að vera staðlaðar
lausnir fyrir fyrirtæki í matvælavinnslu, það öflugar eru þær,“ segir
hann í samtali.

Byltingarkennd lausn
D-Tech kynnir byltingarkennda
lausn við sótthreinsun í matvælafyrirtækjum þar sem mannshöndin
kemur þar hvergi nærri. D-Tech
búnaðurinn framleiðir sótthreinsandi þoku sem smígur í gegnum
allar rifur og sótthreinsar með
ótrúlegum árangri. Fyrsta kerfið frá
D-Tech var sett upp fyrir 18 árum
og það er enn í notkun. „Við fullyrðum að kerfið okkar borgi sig
upp á um það bil einu ári en það

 Sótthreinsikerfið frá D-Tech er um borð í fjölda fiskiskipa, m.a. frá Samherja.

 Óli Björn Ólafsson, sölu- og markaðsstjóri D-Tech. „Ég er að fara í hringferð um landið í byrjun september og áhugasamir geta haft samband við
okkur hjá D-Tech og pantað fund þar sem ég fer yfir kosti okkar lausna.“

 Búnaðurinn er fyrirferðarlítill og sótthreinsandi þoka læðist um hvern
krók og kima.

notar 80% minna magn af sótthreinsiefnum og launakostnaðurinn við hreinsunina er enginn þar
sem búnaðurinn er alsjálfvirkur. Þá

notar kerfið 90% minna vatn en
hefðbundfnar aðferðir og það
skiptir sums staðar máli,“ segir
hann.

Augljósir yfirburðir
Mannshöndin stýrir hefðbundnum
sótthreinsiaðferðum sem hingað til
hafa verið alls ráðandi sem þýðir að
svæði sem erfitt er að komast að
verða útundan. Með aðferð
D-Tech er vatni, D-San sótthreinsi
og lofti blandað saman og dreift
um alla verksmiðjuna sem þoku
þannig að ekkert verður útundan.
Um leið sótthreinsar þokan gólf,
veggi og loft sem erfitt er að komast að. D-Tech hefur sett upp yfir
140 stöðvar á Íslandi, Lettlandi,
Hvíta Rússlandi, Noregi, Grænlandi, Kanada og síðast en ekki síst
Póllandi þar sem stærstu kjöt- og
alifuglaframleiðendur
landsins
nota kerfin frá D-Tech.
Við alls kyns aðstæður
„Kerfin okkar hafa verið sett upp
hjá stærstu útgerðaraðilum á Ís-

landi s.s. Samherja, SVN, Brim og
Vísi og erlendis hefur eldisrisinn
Grieg haft okkar kerfi lengi en þar
útrýmdum við listeríusmiti á örfáum dögum. Viðskiptavinum hér
heima og erlendis fjölgar jafnt og
þétt og get ég nefnt að Oddi á Patreksfirði er okkar nýjasti kaupandi
en afurðir þeirra verða klárlega
fyrsta flokks eftir að vélarbúnaður
þeirra hefur verið sótthreinsaður
með okkar lausn. Eimskip notar
t.d. kerfi frá okkur í kælibíla sem
tekur aðeins 3 mínútur að sótthreinsa til að koma í veg fyrir
krossmengun á milli afurða, við
höfum sett upp kerfi í rækjuvinnslum og nýverið var sett upp
fyrsta kerfið til sótthreinsunar í
hausaþurrkun hér á landi. Þannig
má áfram telja.“

d-tech.is

Byggðu heilbrigð heimili
Loftræstikerfi
-Varmaendurvinnsla
-Dregur úr Orkuþörf
-Alltaf Ferskt loft
-Dregur úr líkum á myglu
-Betri vellíðan

Allt efni á einum stað!
Fáðu tilboð í ALLAN pakKann

Viftur - Loftræsting - Dreifistútar - Rör - Hlutar

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

viftur
.is
-andaðu léttar
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Durisol byggingakubbar

Nýjung á íslenskum byggingarmarkaði

 Ólöf Salmon Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Pago húsa. „Við erum að veita grænni lausn inn á íslenskan
byggingamarkað sem hefur alla burði til að stytta byggingartíma og lækka byggingarkostnað.“

Nú til dags er mikið talað um
vistvænar lausnir í mörgum
geirum atvinnulífsins og er
byggingamarkaðurinn þar alls
ekki undanskilinn. Nú eru
komnir á íslenskan markað
endurunnir byggingakubbar
sem eru nýjung á Íslandi en
eiga sér yfir 80 ára reynslusögu
víða um heim. Við litum inn hjá
Pago húsum sem er dreifingaraðili kubbanna á Íslandi og
tókum tali Ólöfu Salmon
Guðmundsdóttur, framkvæmdastjóra fyrirtækisins.

Ánægjulegar viðtökur
„Það hefur verið afar ánægjulegt að
kynna Durisol kubbana inn á íslenskan byggingarmarkað. Við
höfum fengið gríðarlega góðar

undirtektir frá degi eitt, þar sem
kubbarnir okkar vekja mikinn
áhuga, bæði meðal almennings og
einnig fyrirtækja og stofnana sem
koma nálægt ákvarðanatöku um
húsbyggingar. Það er nokkuð ljóst
að kubbarnir eru komnir til að
vera. Við erum að veita grænni
lausn inn á íslenskan byggingarmarkað sem hefur alla burði til að
stytta byggingartíma og lækka
byggingarkostnað,“ segir Ólöf.

Fljótlegt og ódýrara
Kubbarnir frá Durisol eru 50 cm á
breidd og 25 cm á hæð og raðast
þeir upp líkt og Lego kubbar. Það
er fljótlegt að hlaða veggina og má
gera það í öllum veðrum. Með
góðu verklagi á vinnustað getur ein
manneskja hæglega hlaðið 25 fer-

 Stærsta húsið sem reist hefur verið hér á landi úr Durisol kubbum er
rúmlega 500 fermetra sambýli fyrir Hafnarfjarðarbæ. Fjórar vikur tók að
reisa burðarveggi og útveggi hússins.

metra vegg á einum vinnudegi.
Einangrunin, sem er vistvæn steinull, kemur í kubbunum á byggingarstað þannig að ekki er þörf á að
sníða hana utan á veggina eftir að
búið er að reisa húsið. Steypustyrktarjárn eru sett á sinn stað
inni í veggnum jafnóðum og hlaðið er, svo er steypu hellt í þegar búið er að hlaða og járnabinda upp í
1,5 til 2,5 metra hæð. Reikna má
með að fermeter af vegg úr kubbunum frá Pago með einangrun,
járnabindingum og þeirri steypu
sem sett er í kubbana sé a.m.k.
20% ódýrari en í hefðbundnum
steinsteyptum vegg .

Námskeið
um tæknina
Pago hús efna reglulega til
námskeiða í samvinnu við Iðuna fræðslusetur þar sem kennt
er að byggja úr Durisol kubbunum. Hvert námskeið stendur
yfir í einn dag og er byggingaraðferðin kynnt á glærum og
síðan gefst nemendum færi á að
höndla kubbana og komast nær
efninu. Námskeiðin eru ókeypis og eru þau auglýst á heimasíðunni pago.is undir flipanum
PAGO skólinn. Þar er auðvelt
að skrá sig á næsta námskeið.

Vistvæn framleiðsla
„Durisol byggingakubbarnir eru
afar vistvæn framleiðsluvara. 80%

af hverjum kubbi er létt grjót sem
verður til þegar endurunninn viður
er steingerður með vistvænum aðferðum. 20% af hverjum kubbi er
svo bindiefnið en það er CEM 1
sement og vatn. Kostir kubbanna
eru ótal margir fyrir utan það
hversu umhverfisvænir þeir eru.
Kubbarnir þola t.d. eld í fjórar
klukkustundir án þess að brenna
og vegna þess hversu hráefnið í
þeim er basískt þrífst engin mygla
eða önnur óværa í þeim. Einangrunargildi byggingakubbanna er
mjög mikið og hljóðdempun sérstaklega góð og hefur hljóðvistinni
í húsi á byggingarstigi verið líkt við
það að ganga inn í upptökuver.“

pago.is

Framleiðsla á traustum merg
Á. Guðmundsson hefur alla
tíð lagt áherslu á íslenska
hönnun og framleiðslu og
hefur fyrirtækið í gegnum
árin sérhæft sig í framleiðslu
á bæði skrifstofu- og skólahúsgögnum. Á. Guðmundsson
hvílir á traustum merg og er
fjölskyldufyrirtæki sem
stofnað var árið 1956. Núverandi framkvæmdastjóri,
Guðmundur Ásgeirsson, er
sonur stofnendanna,
hjónanna Ásgeirs J. Guðmundssonar og Maríu Sigmundsdóttur.

Íslensk hönnun frá upphafi
Frá upphafi hefur verið lögð
áhersla á íslenska hönnun og framleiðslu og hefur fyrirtækið í gegnum árin sérhæft sig í framleiðslu á
bæði skrifstofu- og skólahúsgögnum. „Við höfum unnið í áratugi
með íslenskum hönnuðum og í
dag vinnum við mest með Guðrúnu Margréti Ólafsdóttur og
Oddgeiri Þórðarsyni innanhússarkitektum og Erlu Sólveigu Óskarsdóttur, húsgagna- og iðnhönnuði,“ segir Guðmundur. „Við erum einnig með vörur sem við
framleiðum sjálf getum við sagt.
Um er að ræða iðnaðarvöruhönnun en við röðum þá saman innfluttum íhlutum og ákveðum útlitið sjálf. Langmest af vörunni sem

þá kaupum við alla íhluti erlendis
frá og setjum stólana saman sjálf
og bólstrum. Við bólstrum yfir
90% af öllum skrifstofustólum
sem við seljum.“

 Flex-T rafmagnsskrifborðin eru með T-laga fætur og stiglausa hæðarstillingu.

 Dímon stóll og Spíss sófaborð. Hönnuður: Erla Sólveig Óskarsdóttir.

við framleiðum er samt hönnun
Guðrúnar Margrétar, Oddgeirs og
Erlu Sólveigar.“
Á. Guðmundson framleiðir
mikið af rafmagnsskrifborðum en
þau er hægt að hækka þannig að
fólk getur þá líka staðið við vinnu
sína ef það vill. „Við bjóðum upp á
hefðbundin, spónlögð skrifborð í
viðarlitum auk þess sem sem við
erum með skrifborð í ýmsum litum og hafa vinsældir þeirra aukist.
Við framleiðum síðan mikið af
stólum, skrifborðsstóla og alls konar stóla í fundarherbergi auk stóla í
sali sem eru jafnvel staflanlegir en

Hið opinbera kýs
innflutt skólahúsgögn
Guðmundur segir að samkeppnin í
dag tengist aðallega innflutningi á
skrifstofu- og skólahúsgögnum frá
Austur-Evrópu. „Þeir sem ráðstafa
opinberu fé þegar kemur að því að
versla virðast sumir ekki hugsa út í
hvort varan sé íslensk eða ekki. Því
miður. Við höfum undanfarin
misseri ekki fengið að vera með
rammasamning við Ríkiskaup og
þar af leiðandi opinbera aðila hvað
varðar skólahúsgögn; við erum
bara með rammasamning þegar
kemur að skrifstofuhúsgögnum.
Við megum þess vegna ekki selja
íslensk húsgögn í íslenska skóla.
Það er bara grátlegt. Það er til
dæmis verið að flytja inn skólahúsgögn alla leið frá Tyrklandi. Þannig að sá markaður er erfiður fyrir
okkur.“
ag.is
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Forysta í

fjarvarmaflutningi
Miklar framfarir hafa orðið við nýtingu á lághita
fyrir neysluvatn með Set hitaveiturörum.

Set ehf.
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss
Sími: +354 480 2700
Fax: +354 482 2099
Netfang: info@set.is

Í yfir 100 ár hafa Íslendingar nýtt heitt vatn til húshitunar og voru meðal
fyrstu þjóða á heimsvísu til þess. Þetta hefur orðið til þess að lífsgæði
Íslendinga hafa aukist til muna og gert Ísland að einum ákjósanlegasta
stað í veröldinni til búsetu.
Set hefur í áratugi verið leiðandi í framleiðslu hitaveitulagna hér á landi,
og með tímanum hefur skapast aukin reynsla og tæknivitund hjá öflugu
vöruþróunarteymi fyrirtækisins þar sem unnið er markvisst að því að
þróa nýjar og hagkvæmar lausnir í nýtingu á lághita.

Veljum íslenskt og sköpum
með því verðmæti og störf.

www.set.is

Set ehf • Röraverksmiðja
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Íslensk hönnun, íslensk framleiðsla,
fyrir íslenskar aðstæður.

Við höfum opnað nýja söluskrifstofu við Ármúla 21
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Visthvolf sunnan við Elliðaárdal
Rætt við Hjördísi Sigurðardóttur, skipulagsfræðing, framkvæmdastjóra og hugmyndasmið

 Á þessari loftmynd sést vel fyrirhuguð uppbygging ALDIN Biodome. Lóðin er rúmlega 1,2 hektari og er hún hluti af 18 hektara þróunarreit samkvæmt gildandi aðalskipulagi Reykjavíkur sem
borgin er að þróa á þessu svæði ofan við sjálfan dalinn.
Loftmynd Landslag ehf./Þráinn Hauksson og myndvinnsla WilkinsonEyre.

„Í sinni einföldustu mynd gengur
hugmyndin út á það að skapa á
þessum stað gróðursælt og gefandi
umhverfi undir glerþökum þar sem
alltaf er gott veður. ALDIN Biodome á
að vera náttúrulegt orkusetur og þar
eiga gestir og íbúar nærliggjandi
hverfa að geta sótt í líkamlega og
andlega næringu allan ársins hring. Ég
tel einstakt tækifæri hér á landi til að
skapa þessi skilyrði og ég er sannfærð
um að starfsemin í Löngugróf, sunnan
Elliðaárdalsins verði gríðarleg lyftistöng fyrir allt svæðið í kring,“ segir
Hjördís Sigurðardóttir, skipulagsfræðingur og framkvæmdastjóri Spors í
sandinn, sem hyggst reisa þrískipta
gróðurhvelfingu í svokallaðri Löngugróf norðan Stekkjarbakka. Deiliskipulag svæðisins hefur verið
samþykkt bæði í borgarstjórn og
borgarráði og öðlaðist lögformlegt
gildi með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda í lok síðasta árs.

Græna orkan
Hjördís er með BSc gráðu í matvælafræði frá
HÍ en lagði einnig stund á nám í umhverfisskipulagi við Landbúnaðarháskólann á
Hvanneyri. Í framhaldinu lauk hún svo MSc
gráðu í landslagsarkitektúr og skipulagi með
áherslu á skipulag, frá Wageningen University í Hollandi. Hún segir að áherslurnar í
náminu úti hafi m.a. falist í að skipuleggja
umhverfið út frá því hve mikið væri hægt að
spara í orku og efni með vistkerfin sem
fyrirmynd, að þannig væri hægt að minnka
vistspor og skapa fjölbreyttara og meira
spennandi umhverfi.
„Í lokaverkefninu mínu skoðaði ég
svokallaðan borgarbúskap (urban farming) í

skógar í suðrænu loftslagi. Í heittempruðu
hvelfingunni verður aðstaða fyrir fólk að
vinna og halda fundi í grænni aðlaðandi
umgjörð sem eykur sköpunargáfu og afköst.
Í trópísku hvelfingunni verður aðstaða fyrir
heilsutengda iðkun sem getur stuðlað að
lækkuðum blóðþrýstingi og slökun.
Umhverfið allt verður í bland fræðslu- og
hvíldarsvæði „Þetta verður sannkallaður
griðastaður þar sem öll starfsemin verður
fléttuð inn í náttúrulegt umhverfi, verndað
inni í glerhjúp og varið fyrir óblíðum
veðrabrigðum úti fyrir,“ segir Hjördís.

Í ALDIN Biodome verður
hægt að stunda vinnu og
sækja fundi og njóta afþreyingar í þægilegu
loftslagi. Þar getur fólk
verslað ferskar matjurtir,
notið veitinga beint af
beði, lært gegnum skilningarvitin, sótt jógatíma,
eða bara notið fegurðarinnar og „hlaðið batteríin.“
tveimur stórborgum erlendis og fékk í
kjölfarið áhuga á að skoða hvernig hægt væri
að nýta slíka hugmyndafræði hér heima. Ég
sá auðvitað að hér væru einstök tækifæri að
vinna meira með jarðvarmann og alla okkar
grænu orku, skapa ný og spennandi
afþreyingartækifæri og svara um leið
síauknum kröfum um meiri sjálfbærni, bætta
lýðheilsu og almenna vellíðan. Þetta
hugmyndaferli stóð yfir í nokkurn tíma og
ég náði að fá til liðs við mig afburðar
samstarfsaðila til að þróa hugmyndina áfram.
Nú erum við komin á þann stað að hafa

 Hjördís Sigurðardóttir framkvæmdastjóri:
„Við höfum hlustað á gagnrýnisraddir og
hönnunarteymið okkar hefur leitað frumlegra leiða til að gróðurhvelfingin falli eins
vel og unnt er að nærumhverfinu. Það er
algjörlega ástæðulaust að hafa áhyggjur af
þessum húsum sem við ætlum að reisa.“
Bjarney Lúðvíksdóttir fyrir Spor í sandinn.

fengið vilyrði borgarinnar fyrir lóð í
Löngugróf í jaðri Elliðaárdals, til að reisa
visthvolf eða Biodomes þar sem við með
hjálp jarðvarmans og gróðurlýsingar sköpum
aðgang að yndislegu umhverfi allt árið um
kring í hjarta borgarinnar.“
Fyrirhugaðar byggingar ALDIN Biodome
samanstanda af þremur misstórum glerhvelfingum sem hýsa munu margháttaða
starfsemi. Í garðyrkjurýminu verður opið
torg þar sem fólk getur verslað á grænum
markaði, þar verður kaffihús og veitingaaðstaða og aðstaða þar sem fólk mun geta tekið
þátt í tilraunum í matjurtarækt. Í hinum
hvelfingunum verða eins konar matjurta-

Hlustað á gagnrýnisraddir
Lóð ALDIN Biodome verður rúmlega 1,2
hektari og er hún hluti af 18 hektara
þróunarreit samkvæmt gildandi aðalskipulagi
Reykjavíkur sem borgin er að þróa á þessu
svæði ofan við sjálfan dalinn. Samkvæmt
skipulagi verða byggingar á reitnum
takmarkaðar við 1-2 hæðir og gert ráð fyrir
að mannvirkin verði niðurgrafin að þó
nokkru leyti og felldar vel inn í landið.
Hvelfingar ALDIN Biodome ná mest 9
metra hæð og ofan þeirra er trjágróður allt
að 14 metra hár sem hylur þær að nær öllu
leyti frá byggðinni fyrir ofan Stekkjarbakka.
Í grunninn verður unnið eftir alþjóðlegum
stöðlum um sjálfbærni og heilsusamleg
mannvirki og yrði fyrirhuguð bygging sú
fyrsta sinnar tegundar á norðurslóðum.
„Við höfum hlustað á gagnrýnisraddir og
hönnunarteymið okkar hefur leitað frumlegra leiða til að gróðurhvelfingin falli eins
vel og unnt er að nærumhverfinu. Það er
algjörlega ástæðulaust að hafa áhyggjur af
þessum húsum sem við ætlum að reisa og í
því sambandi vil ég t.d. minna á Árbæjarlaug
sem er með glerhjúp sem er nálægt því jafn
hár og sá sem við munum reisa eða allt að 7

Heimsþekktir hönnuðir
WilkinsonEyre arkitektar í London eru
leiðandi hönnuðir ALDIN Biodome en þeir
hafa mikla reynslu af slíkum mannvirkjum
víða um heim. Þessir aðilar eiga m.a.
heiðurinn af hönnun Gardens by the Bay í
Singapúr en þar er um að ræða tvær
gróðurhvelfingar sem standa í stóru og
gróskumiklu grænu 100 hektara svæði.
Gardens by the Bay er einn vinsælasti
Alþjóðleg menntamiðstöð garðyrkjuvísinda Hins konunglega garðyrkjusambands, RHS Garden
Wisley, í Surrey á Bretlandi, hannað af WilkinsonEyre.

ferðamannastaður í Singapúr sem sýnir
vistkerfi í útrýmingahættu vegna loftslagsbreytinga. Þess má geta að Gardens by the
Bay hefur verið talið eitt af 10 merkustu
mannvirkjum heims. „Ég tel mikið tækifæri
felast í því fyrir Reykjavík að geta státað
einstöku mannvirki sem hannað er af
WilkinsonEyre arkitektum,“ segir Hjördís.

SÓKNARFÆRI | 35

BORÐPLÖTUR
OG SÓLBEKKIR
•

GÆÐAVÖRUR ÚR HARÐPLASTI, AKRÝLSTEIN, FENIX OG LÍMTRÉ

•

MIKIÐ ÚRVAL EFNA, ÁFERÐA OG LITA

•

FRAMLEIÐUM EFTIR ÓSKUM HVERS OG EINS

•

HENTAR JAFNT FYRIR HEIMILI, VINNUSTAÐI OG ALMENNINGSSVÆÐI

Fanntófell hefur sérhæft sig í framleiðslu á borðplötum og sólbekkjum síðan 1987.
Fanntófell ehf. | Gylfaﬂöt 6-8 | 112 Reykjavík | Sími 587 6688 | fanntofell.is
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 Ekki er annað að sjá en fyrirhugaðar byggingar með sínar mjúku línur falli vel inn í landslagið.

Myndvinnsla WilkinsonEyre (2019).

metra háan. Ég veit ekki til þess að fólk telji
þau ágætu laugarmannvirki eyðileggja
Elliðaárdalinn sem útivistarsvæði.“

Jarðvarmi, fegurð og sjálfbærni
Hjördís segist sátt með staðfestu skipulagsyfirvalda og meirihlutans í borginni en á
þeim sé engan bilbug að finna. „Ef allt
gengur að óskum vænti ég þess að við
ljúkum fjármögnun verkefnisins á haustdögum og framkvæmdir gætu hafist í byrjun
næsta árs. Ég hef orðið vör við mikinn áhuga
fólks á þessu verkefni og ég hlakka til þess að
geta tekið þátt í að glæða hinn frábæra
Elliðaárdal meira lífi. Hjá ALDIN Biodome
munu verða til tugir starfstækifæra og ég er
sannfærð um að ekki síst íbúar nærliggjandi
hverfa munu finna sér nýjan unaðsreit í
dalnum og nágrenni, þegar fram líða stundir
þar sem kjörorðin verða jarðvarmi, fegurð og
sjálfbærni.“

 Í heittempruðu hvelfingunni verður aðstaða fyrir fólk að vinna og halda fundi í grænni aðlaðandi umgjörð sem eykur sköpunargáfu og afköst.
Myndvinnsla WilkinsonEyre (2019).

Fyrir löngu raskað svæði
Í umræðunni um fyrirhugaðar byggingar ALDIN Biodome hefur því
stundum verið haldið fram að þær eigi
að reisa í Elliðaárdal og gera má ráð
fyrir að á þeirri forsendu hafi sumir
sett sig upp á móti framkvæmdinni.
Hið rétta er að umrætt svæði norðan
Stekkjarbakka er skilgreint sem
þróunarreitur fyrir græna starfsemi í
aðalskipulagi. En sá reitur sem
lóðarvilyrði ALDIN gildir um hefur á
síðustu áratugum átt sér stað töluvert
rask og framkvæmdir. M.a. var svæðið
lengi notað sem tippur jarðefna sem
koma þurfti fyrir, þar voru jarðvegsnámur lengi nýttar fyrir vegagerð og
síðan hefur svæðið verið nýtt undir
veitumannvirki ásamt því að þar er að
finna borholur Veitna. Á svæðinu
stóðu einnig þrjú býli sem nú hafa öll
verið rifin. Nú stendur til að ganga frá
svæðinu og koma því í skipulagt horf.
Í umsögn Þráins Haukssonar landslagsarkitekts hjá Landslagi um nýtt deiliskipulag
á þróunarreit 73 við Stekkjarbakka, þegar
það var samþykkt í borgarráði, kemur m.a.
fram að uppbygging á svæðinu er talin hafa
óveruleg áhrif á útivistargildi Elliðaárdalsins,
fyrirhuguð uppbygging falli vel að landslagi
og að sjónræn áhrif fyrirhugaðra bygginga
verði óveruleg. Þá kemur fram að ljósmengun verður takmörkuð en ljósvist
plantna í ALDIN Biodome byggir á myrkri
yfir nætur og verður ljósi stýrt samkvæmt
því.

Hvers konar starfsemi?
„Starfsemi sem getur verið á þróunarsvæðinu
(Þ73) norðan Stekkjarbakka og hentar í
nálægð útivistarsvæðisins, tengist fyrst og
fremst útivist, íþróttastarfsemi eða samfélagsþjónustu, auk þess sem heimilt er að gera ráð
fyrir „grænni starfsemi“, ræktun og gróðrarstöð og sem því tengist. Þá er tilgreint í
B-hluta aðalskipulagsins að starfsemin geti
t.d. verið grænn markaður með mat- og
heilsuvörur, gróðrarstöð eða rekstur
veitingastaðar og þjónustu í gróðurhúsum
sem og starfsemi og uppbygging vegna félaga
í garðyrkju eða gróðurtengdrar starfsemi.“
Tillagan fellur vel að landslagi
Í umsögn Landslags segir einnig að í
skipulaginu sé gert ráð fyrir því að fyrirhuguð uppbygging falli vel að landslagi og
umhverfi og tryggð verði góð tengsl við
nærumhverfið með fyrirkomulagi nýrra
stíga, gatna og opinna grænna svæða. Í
tillögunni séu skilgreindar nokkrar lóðir og
byggingarreitir og skilmálar útfærðir, þar
sem takmarkanir eru m.a. settar á uppbyggingu, útlit og meðferð mengandi efna og
ofanvatns. Þá segir og að sjónræn áhrif
nýbygginga verði að teljast óveruleg, þar sem
lóðir og byggingarreitir eru staðsettir ofan
við náttúrulegan bakka í jaðri Elliðaárdalsins, sem veldur ekki mikilli truflun á
upplifun í dalnum. Þá séu settar fram kröfur
um gróður og grænt yfirbragð lóða sem
munu milda ásýnd uppbyggingar á svæðinu.

 Svæðið sem ALDIN Biodome hyggst byggja á norðan Stekkjarbakka hefur um langa hríð
verið í uppnámi og m.a. nýtt sem jarðefnatippur. Það hefur því verið býsna óhrjálegt svo ekki
Ljósmynd Rögnvaldur Gunnlaugsson og myndvinnsla WilkinsonEyre.
sé meira sagt. 


Tekið tillit til athugasemda
Frá því fyrstu hugmyndir komu fram um
uppbyggingu ALDIN Biodome á þróunarreitnum voru ýmsar breytingar gerðar á
útfærslu hugmyndanna í meðferð skipulagsog samgönguráðs borgarinnar. M.a. voru
byggingareitir færðir frá bakkabrún dalsins,
nær Stekkjarbakka og hæð fyrirhugaðra
hvelfinga var lækkuð úr 15 metrum niður í 9
metra hæð yfir landi með því að grafa húsin
niður í jörðina. Allir skilmálar um ljósmengun og meðhöndlun ofanvatns voru
hertir frá því sem áður var.

Þetta snið af svæðinu sýnir vel hversu fyrirhugaðar byggingar neðan Stekkjarbakka liggja lágt í landinu.

Hvenær verður slökkt á kvöldin?
Margir höfðu áhyggjur af því að hvelfingarnar við Stekkjarbakka yrðu eins og upplýst
framleiðslugróðurhús, líkt og sjá má í
Hveragerði og víðar. Í ALDIN Biodome er
ætlunin að rækta Miðjarðarhafs- og miðbaugsgróður þar sem ljósvist plantna byggir
á myrkri yfir nóttina og verður ljósi stýrt
samkvæmt því. Í greinargerð með deiliskipulaginu eru mjög ítarlegir skilmálar til að
tryggja núverandi myrkurgæði, ljósvist
verður vöktuð og áskilið að við gerð
lóðarsamnings verði skerpt á því hvernig
tryggt verði að ekki stafi ljósmengun af
uppbyggingunni.

Sniðteikning úr skipulagsgögnum. Myndvinnsla Landslag ehf og WilkinsonEyre.
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Getur þú hugsað þér
daglegt líf án rafmagns?

Í tæknivæddu samfélagi nútímans er erﬁtt að hugsa sér daglegt líf án rafmagns, svo
samoﬁð er það öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. RARIK rekur umfangsmesta
rafdreiﬁkerﬁ á Íslandi sem nær til 90% af sveitum landsins og til 44 þéttbýliskjarna.
Lengd dreiﬁkerﬁsins er yﬁr 9.000 km og þar af eru 65% jarðstrengir.

www.rarik.is
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Torfkirkjurnar sex
Torfkirkjur, eins og önnur torfhús á
Íslandi, eru byggðar úr timbri, torfi og
grjóti. Grind, gaflar, þakviðir og
innrétting eru úr timbri, útveggir
hlaðnir úr grjóti og torfi til einangrunar og hlífðar og svo er tyrft yfir allt
saman. Þetta eru í raun timburhús með
torfhjúpi. Þessi byggingarhefð er
aldagömul og torfkirkjur hafa staðið
hundruðum saman í sveitum landsins
allt frá kristnitöku, bæði stórar og
smáar.
Um miðja 18. öld var torfkirkjan hin
ríkjandi kirkjugerð með langa hefð að baki
og fornleg að skipulagi hið innra frá
katólskum tíma. Kór og kirkja voru aðskilin
með þili og á því dyr og pílárar svo sæist úr

kirkju í kór. Predikunarstóll undir litlum
glugga á súðinni sunnanmegin og gengið í
hann úr kór. Karlmenn sátu sunnanmegin
(hægra megin), konur vinstra megin, gjarnan
í lokuðum stúkum þær helstu, en höfðingjar
sátu í kór á bekkjum meðfram veggjum.
Yfirleitt var timburgólf í kór en oft moldargólf í kirkju.
Aðeins fimm þeirra standa enn í upprunalegri mynd að einhverju leyti, þrjár á
Norðurlandi og tvær á Suðurlandi. Fegurst
þeirra er talin Víðimýrarkirkja í Skagafirði
(1834), elst og fornust að gerð er Grafarkirkja á Höfðaströnd (1670-80) en stærst er
Saurbæjarkirkja í Eyjafirði (1858). Hofs
kirkja í Öræfum er yngst (1885) og Bænhúsið á Núpsstað lang minnst, en það er

BYGGINGARLISTIN

Björn G. Björnsson skrifar

talið vera að stofni til frá 1650. Sjötta
kirkjan var sett saman í Árbæjarsafni 1961 úr
viðum gamallar kirkju frá Silfrastöðum í
Skagafirði (1842). Það má því segja að þær
norðlensku séu fjórar. Þessar kirkjur hafa
allar verið endurnýjaðar að einhverju leyti,
bæði timbur og torf, en þær halda upprunalegu útliti sínu, sniði og byggingarstíl og eru
til vitnis um einstaka arfleifð Íslendinga í
húsagerð. Torfkirkjurnar eru hluti af
íslenskum menningararfi og eru komnar á
skrá UNESCO yfir heimsminjar í sameiginlegri eigu mannkyns. Stafbyggð torfkirkja
var síðan reist við Þjóðveldisbæinn í
Þjórsárdal í tilefni af þúsund ára kristnitöku
árið 2000.

Víðimýrarkirkja

Gröf á Höfðaströnd

Saurbær í Eyjafirði

Víðimýri er rétt sunnan við hringveginn þegar komið er ofan
af Vatnsskarði í Skagafjörð. Þar sátu Ásbirningar á Sturlungaöld, m.a. Kolbeinn Tumason skáld (1171-1208) sem
orti sálminn „Heyr, himna smiður...“ sem enn er í íslensku
sálmabókinni og mun vera elsti sálmur á Norðurlöndum.
Víðimýrarkirkja var byggð af Jóni Samsonarsyni smiði og
alþingismanni árið 1834 og endurgerð rúmum 100 árum
síðar á vegum Þjóðminjasafns Íslands. Kristján Eldjárn
þjóðminjavörður sagði að Víðimýrarkirkja væri „... einn
stílhreinasti og fegursti minjagripur íslenskrar byggingarlistar, sem til er.“

Gísli Þorláksson Hólabiskup (1657-1684) lét reisa bænhús
að Gröf og „með nýjum ornamentum prýða“ en Guðmundur Guðmundsson, þekktasti myndskeri 17. aldar mun
hafa smíðað húsið og skreytt altari og vindskeiðar. Ragnheiður Jónsdóttir, ekkja Gísla biskups (konan á 5000 króna
seðlinum), fékk konungsleyfi til að hafa þriðjungskirkju að
Gröf 1687 og messa þriðja hvern helgan dag. Árið 1765 var
kirkjan aflögð og húsið lengi notað sem skemma. Þjóðminjasafnið eignaðist Grafarkirkju 1939 og lét endurbyggja
hana í sömu mynd og áður og hún var endurvígð 1953.
Kirkjan er stafbyggð og eina stafkirkjan sem enn stendur.
Umhverfis hana er hringlaga kirkjugarður að fornum hætti.

Saurbæjarkirkja er stærst þeirra torfkirkna sem enn standa og
rúmar um 60 manns í sæti. Séra Einar Thorlacius (17901870) lét reisa hana árið 1858 en smiður var Ólafur Briem
timburmeistari sem lærði trésmíði í Kaupmannahöfn. Ólafur
var mikilvirkur forsmiður um sína daga og er hann einnig
höfundur Hólakirkju í Eyjafirði. Saurbæjarkirkja hefur verið
í vörslu Þjóðminjasafnsins frá árinu 1962 en skömmu áður
fóru fram miklar viðgerðir að forsögn þjóðminjavarðar.
Kirkjan er notuð sem sóknarkirkja. Sagnir segja frá klausturlífi í Saurbæ í nokkra áratugi um og eftir 1200, en þær eru
byggðar á óljósum heimildum. Katólskar kirkjur í Saurbæ
voru helgaðar heilögum Nikulási og Ceciliu mey.

Hofskirkja í Örfæfum

Bænhúsið í Núpsstað

Safnkirkjan í Árbæ

Katólskar kirkjur á Hofi í Öræfum á fyrri tíð voru helgaðar
heilögum Klemensi. Kirkjan sem þar er nú er yngst af
torfkirkjunum sex, byggð af Páli Pálssyni snikkara árið 1884.
Hún er með veggjum úr grjóti og helluþaki með torfi. Jón
Jakobsson bóndi í Klömbrum undir Eyjafjöllum gerði altari
og prédikunarstól þegar hann endurbyggði kirkjuna sem var
á undan þessari og líklega smíðaði Jón Guðmundsson í
Lækjahúsum á Hofi hurðarskrána árið 1847. Merkustu
gripir kirkjunnar eru kertastjakar úr tini, taldir dönsk smíð
frá 17. eða jafnvel 16. öld. Núverandi altaristafla er eftir
Ólaf Túbals frá Múlakoti. Þjóðminjasafnið fékk Hofskirkju
til eignar með því skilyrði að það sæi um endurbyggingu
hennar sem fór fram á árunum 1953-54.

Núpsstaður er austasti bær í Skaftárhreppi. Þar eru hrikalegir
hamrar umhverfis og Lómagnúpur gnæfir yfir í austri. Þaðan
kom jötuninn í draumi Flosa á Svínafelli, eins og segir frá í
Njáls sögu. Lítið bænhús er á Núpsstað sem talið er byggt
um 1650. Það var friðað 1930, fyrst húsa, og endurvígt
1961. Það er ein af sex litlum torfkirkjum sem enn eru til á
Íslandi og líklega með alminnstu guðshúsum. Í bænhúsinu
er altari frá 1789 sem var í Stóra-Dalskirkju undir Eyjafjöllum og ljósahjálmur úr Víðimýrarkirkju í Skagafirði.
Þjóðminjasafnið hefur umsjón með húsinu. Á Núpsstað bjó
Hannes Jónsson póstur sem lengi veitti leiðsögn yfir fljótin á
Skeiðarársandi á meðan ferðast var á hestum. Á Núpsstað er
einnig röð gamalla bæjarhúsa og íbúðarhús, en þar er ekki
búið lengur.

Kirkja hefur ekki verið í Árbæ fyrr en safnkirkjan var reist
þar árið 1961, en hún var upphaflega á Silfrastöðum í
Skagafirði. Þar var reist torfkirkja árið 1842 sem vék fyrir
nýrri kirkju árið 1896. Viðir hennar voru notaðir til að
smíða baðstofu sem var tekin niður árið 1959 og viðirnir
fluttir á Árbæjarsafn þar sem þeir urðu að safnkirkju, en
safnið var stofnað 1957. Meðal þess sem er upprunalegt í
kirkjunni er prédikunarstóllinn. Umhverfis kirkjugarðinn er
hlaðinn veggur úr torfi og grjóti, eins og alsiða var, og þar er
sáluhlið með kirkjuklukkum. Gegnt kirkjunni, handan við
traðirnar, er snoturt skrúðhús þar sem prestur skrýðist og
brúðhjón hafa afdrep. Safnkirkjan er leigð út fyrir brúðkaups- og skírnarathafnir og í henni er messað á sumrin og á
aðventunni.
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Með útgáfu tímarits um nýsköpun vilja Samtök iðnaðarins leggja sitt af mörkum til að hvetja
til nýsköpunar á öllum sviðum atvinnulífsins. Í tímaritinu er horft á nýsköpun út frá fjölmörgum
sjónarhornum.
Á tímum sem þessum er mikilvægt að horfa til framtíðar og skoða hvaða möguleika við
höfum til framgangs og vaxtar. Ísland stendur á krossgötum og vegurinn áfram felst í
nýsköpun af hvaða toga sem er. Með því að styðja við umgjörð og hvata til nýsköpunar
í nýjum og rótgrónum fyrirtækjum eflum við samkeppnishæfni Íslands til framtíðar.
Vefútgáfa tímaritsins er aðgengileg öllum landsmönnum á vef SI, www.si.is.
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Áfengisframleiðandinn Eimverk í Garðabæ

Viskíið Flóki vann til gullverðlauna

 Eva María Sigurbjörnsdóttir, framleiðslustjóri Eimverks ehf. „Viðskiptavinir sækjast eftir staðbundinni framleiðslu sem byggir á heimafengnum hráefnum og sérstöðu líkt og við höfum með
íslenska bygginu og jurtunum.“

„Við erum mjög stolt af Flóka
Single Malt. Okkar frábæra
vatn, íslenska byggið og

íslenska veðráttan spila
saman í að skapa og þroska
Flóka. Þetta ævintýri er búið

að standa undanfarin 10 ár og
höfum við stöðugt verið að
bæta okkur í viskígerð,” segir

Eva María Sigurbjörnsdóttir,
framleiðslustjóri áfengisframleiðslufyrirtækisins Eimverks

Kerecis hlýtur Vaxtarsprotann
Nýsköpunarráðherra, Þórdís
Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, afhenti viðurkenninguna Vaxtarsprotann sl.
föstudag fyrirtækinu Kerecis
fyrir öfluga uppbyggingu
sprotafyrirtækis. Þetta er í
annað sinn sem Kerecis hlýtur
þessa nafnbót. Vaxtarsprotinn
er samstarfsverkefni Samtaka
iðnaðarins, Samtaka sprotafyrirtækja, Háskólans í
Reykjavík og Rannsóknarmiðstöðvar Íslands.
Kerecis hóf starfsemi árið 2013
en fyrirtækið framleiðir afurðir
byggðar á affrumuðu þorskroði,
sem hafa jákvæð áhrif á frumuvöxt
og eru notaðar til meðhöndlunar á
þrálátum sárum og brunasárum,
einkum hjá fólki með sykursýki.
Fyrirtækið er einnig með starfsemi
í Bandaríkjunum. Rekstrartekjur
fyrirtækisins jukust um 142% á
milli áranna 2018 og 2019, en þær
fóru úr rúmum 500 milljónum
króna í yfir 1,2 milljarð króna.
Kerecis hlaut jafnframt sérstaka
viðurkenningu fyrir að hafa í fyrsta
sinn náð veltu yfir 1 milljarði
króna á árinu 2019.
Tvö önnur fyrirtæki, Carbon
Recycling International og Pure
North Recycling, hlutu einnig viðurkenningar fyrir mikinn vöxt í

 Frá afhendingu viðurkenninganna, talið frá vinstri, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, nýsköpunarráðherra,
Ingólfur Guðmundsson, forstjóri CRI, Guðmundur Fertram Sigurjónsson, forstjóri Kerecis, Sigurður Halldórsson,
framkvæmdastjóri Pure North Recycling, og Árni Sigurjónsson, formaður SI.

veltu á milli ára. Carbon Recycling
International rekur verksmiðju í
Svartsengi sem framleiðir metanól
úr koltvísýringi og vetni og þróar
tæknilausn til að framleiða vistvænt eldsneyti. Velta fyrirtækisins
jókst um 78% á milli ára. Pure
North Recycling endurvinnur plast
með umhverfisvænum orkugjöfum

og er jarðvarmi í aðalhlutverki.
Velta fyrirtækisins jókst um 59%
milli ára.
Þetta er í 14. skiptið sem Vaxtarsprotinn er veittur en tilgangur
verkefnisins er að vekja athygli á
góðum árangri sprotafyrirtækja í
örum vexti og skapa þannig aukinn áhuga og skilning á uppbygg-

ingarstarfi þessara fyrirtækja. Í
dómnefnd voru Ari Kristinn Jónsson fyrir Háskólann í Reykjavík,
Lýður Skúli Erlendsson fyrir
Rannís og Sigríður Mogensen fyrir
Samtök iðnaðarins og Samtök
sprotafyrirtækja.

í Garðabæ en viskí fyrirtækisins, Flóki, var eitt af fjórum
sem fékk gullverðlaun í
samkeppninni London Spirit
Competition nú í júlímánuði.
Í samkeppninni voru yfir 1000
vörutegundir frá 69 löndum, þar af
122 viskítegundir. Flóki, fékk 93
stig í keppninni en bragð vörunnar
vegur hæst í stigagjöf og gefur allt
að 50 stig. Síðan eru 25 stig gefin
fyrir verðgildi og 25 stig fyrir útlit
og framsetningu. Flóki viskí er selt
hér á landi í vínbúðunum, fríhöfninni í Keflavík og á fjölda veitingastaða.

Nýsköpun byggð
á íslensku byggi
„Hugmyndin að viskíframleiðslu
kviknaði árið 2009 þegar við fórum að velta fyrir okkur hvers
vegna þetta góða bygg sem ræktað
er hér á landi væri ekki notað til að
framleiða íslenskt viskí. Í framhaldinu voru gerðar prófanir og
fjölskyldufyrirtækið Eimverk síðan
stofnað en verksmiðjan var keyrð
upp árið 2013. Við sáum í byrjun
fyrir okkur einfalda litla verksmiðju með einum starfsmanni en
það breyttist mjög fljótt þar sem
markaður fyrir vörurnar okkar
reyndist miklu stærri en við höfðum reiknað með. Í dag erum við
komin með 10 starfsmenn í heild
og framleiðum um 70.000 flöskur
árlega af viskíi, gini og brennivíni.“
Eimverk framleiðir þrjú vörumerki af áfengi; viskí undir merkinu Flóki, gin undir merkinu Vor
og brennivínið ber heitið Víti.
Flóki er fyrsta og eina íslenska
viskíið og kom fyrst á markað
2014. Síðan þá hefur mikil þróun

lagavaldur á þann hátt að þegar við
fórum út í hana þá ákváðum við að
horfa aftur til ársins 1894 og spyrja
okkur hvernig íslenskt sveitagin
hefði verið á þeim tíma, byggt á íslenskum jurtum. Við fórum í
gamlar heimildir og matreiðslubækur þar sem talað var um hvernig konur ættu að krydda spíra til að
hann yrði bragðbetri. Út frá þessu
völdum við íslenskar jurtir til að
krydda okkar gin. Í framhaldinu
sendum við Vorið í stóra áfengis
samkeppni, „The San Francisco
Spirit Compertition“ þar sem við
fengum „double gold“ sem þýðir
að allur panellinn setti Vorið í
fyrsta sæti. Það að komast með
þessum hætti í fremstu röð kom
okkur á kortið í gininu og auðveldaði að fá dreifingaraðila í framhaldinu,“ segir Eva María.

 Viskí er geymt á tunnum og t.d. liggur það í íslensku birki í nokkra
mánuði.

Íslenska áherslan
skapar sérstöðu
Líkt og t.d. í matvæla- og bjórframleiðslu er vaxandi áhugi á
litlum framleiðendum á sterkum
drykkjum.
„Viðskiptavinir sækjast eftir
staðbundinni framleiðslu sem
byggir á heimafengnum hráefnum
og sérstöðu líkt og við höfum með
íslenska bygginu og jurtunum. Við
ákváðum að fara mjög nálægt
framleiðsluhefðum Skota í viskíframleiðslunni en sóttum líka hugmyndir víðar en samt allan tímann
með það að markmiði að búa til íslenskt viskí,“ segir Eva María.
Frá 2013 hefur fjölskyldan ræktað bygg á eigin jörð á Suðurlandi.
Dugar sú ræktun í rúmlega helming framleiðslunnar, en bygg kemur einnig frá öðrum kornbændum,
s.s. Sandhóli í Meðallandi. Íslenskar jurtir eru keyptar af innlendum
heildsölum og er því mjög lítið af
hráefnum sótt erlendis.

átt sér stað og í dag skartar viskí
lína Eimverks fimm mismunandi
viskíum. „Flóki kemur bæði sem
„standard single malt“, þar sem íslenska byggið nýttur sýn vel og
sem taðreykt. Þá taðreykjum við
kornið áður en við notum það í
framleiðsluna. Á síðast ári bættust
við þrjár nýjar tegundir þar sem
Flóki fær aukinn tíma á mismunandi tunnum, Serrý finish, Beer
finish og Birki finish. Þá fær Flóki
að liggja á íslensku birki í nokkra
mánuði eftir að hafa náð þriggja
ára aldri.“

Menning sem hvarf um tíma
„Viskí var í upphafi okkar aðal
áhersluefni en gin- og brennivínsframleiðslan kom síðan í framhaldinu þegar við vorum búin að þróa
grunninn að viskíframleiðslunni,“
segir Eva María og bendir á að
byggrækt hafi lagst af á Íslandi um
1500 og ekki komið til sögunnar á
ný fyrr en fyrir 30-40 árum. Þar af
leiðandi hafi sú menning horfið á
Íslandi að nota bygg í drykkjarvöru.
„Það er vitað að til landsins var
alltaf eitthvað flutt af möltuðu
byggi til að búa til öl en í mjög
litlum mæli. Svo kom áfengisbannið á Íslandi líka til sögunnar á sínum tíma og fleira hafði áhrif á að
forsendur fyrir því að svona viskíframleiðsla þróaðist hér voru ekki
fyrir hendi. Á þann hátt má segja
að sveiflur í tíðarfari sem höfðu
áhrif á ræktun hér á landi fyrr á
öldum hafi haft áhrif á þróun á
þessu sviði,“ segir Eva María.
Vinsældir Íslands hjálpa
Sem fyrr segir framleiðir Eimverk
nokkrar gerðir af viskíi og gini, auk
brennivínsins en vörurnar eru í
heild 13 talsins. Mikill meirihluti
framleiðslunnar fer á erlendan
markað en stærsti dreifingaraðilinn
er í Þýskalandi og dreifir hann víðar um Evrópu.
„Við höfum selt til Taiwan, erum að fara inn á Kínamarkað í
haust auk þess sem við erum að
byrja að selja til Frakklands þar
sem er mjög stór markaður. Við
erum líka að vinna í því að fara inn
á Bandaríkjamarkað og loks má
nefna að lítil vefverslun í Ástralíu
hefur verið að taka pantanir frá
okkur þannig að við sendum vörurnar vítt um heim,“ segir Eva
María. En hvernig getur lítill íslenskur áfengisframleiðandi náð
augum og eyrum á þeim risavaxna
heimsmarkaði sem er fyrir þessar
vörur?
„Að hluta er svarið hversu vinsælt Ísland er. Það má segja að ginframleiðslan hafi verið okkar ör-
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Tekið á móti ferðamönnum
Eimverk er ekki aðeins áfengisframleiðandi heldur einnig ferðaþjónustufyrirtæki því fyrirtækið
tekur á móti hópum sem vilja
kynna sér framleiðsluna og er það
gert eftir að framleiðslu lýkur á
daginn.
„Þetta tíðkast t.d. í skoska viskíiðnaðinum sem tekur á móti milljónum ferðamanna í skoðunarferðum ár hvert. Hér hefur reynst mikill áhugi og raunar er það þannig
að við erum í öðru sæti á Trip
Advisor yfir áhugaverða hluti fyrir
ferðamenn að skoða í Reykjavík.
Það er aðeins Hallgrímskirkja sem
þykir áhugaverðari,“ segir Eva
María.

42 | SÓKNARFÆRI

Bylting í vegasamgöngum á Norðausturland

Nýr Dettifossvegur opnaður
„Okkur hefur gengið mjög vel
í sumar og ég reikna með því
að nú fyrstu dagana í september verði lokið við að slitlagsleggja Dettifossveginn sjálfan.
Það er mjög stór áfangi í
verkinu. Þetta verður mjög
góður vegur,“ sagði Hjálmar
Guðmundsson verkstjóri hjá
verktakafyrirtækinu G.
Hjálmarssyni hf. á Akureyri í
samtali við Sóknarfæri þegar
hann gaf sér tíma í stutt spjall
frá ýtuvinnunni við nýjan
Dettifossveg nú síðla ágústmánaðar. Óhætt er að tala um
byltingarkennda framkvæmd
í vegasamgöngum á Norðausturlandi sem hafa mun
víðtæk áhrif enda verður nú
hægt að aka á bundnu slitlagi
milli Ásbyrgis og Mývatnssveitar í gegnum þjóðgarðinn
í Jökulsárgljúfrum vestan ár.
Dettifossvegur verður formlega opnaður þann 6. september..

 Hjálmar Guðmundsson, verkstjóri G.Hjálmarssonar hf., segir tíðarfarið hafa verið vegagerðarmönnum við Dettifossveginn hagstætt í sumar.

Meðal stærstu vegagerðarverkefna landsins
Dettifossvegur er meðal stærstu
vegagerðarverkefna á landinu um
þessar mundir en um er að ræða
uppbyggingu á nýjum 4,3 kílómetra vegkafla neðan Vesturdals,
gerð nýrra vega af aðalveginum í
Hólmatungur og Vesturdal, auk
bílastæða á þessum áningarstöðum.
Þessir hliðarvegir eru samtals 5,8
kílómetrar. Einnig felst í verkinu
að setja burðarlag á 7,2 km kafla
ofan Vesturdals og loks er lögn á
slitlagi á alla þessa kafla, samtals
um 12 kílómetra.
Matráðskonan
mikilvægur hlekkur
„Tíðarfarið hefur verið okkur mjög
hagstætt, kannski helst til þurrt ef
eitthvað er. En í heild hefur þetta
gengið mjög vel, þökk sé mjög
góðum mannskap sem við erum
með. Við vinnum langa daga, 1214 tíma, og erum með um 20
starfsmenn í verkinu í sumar, bæði
hér á bílum og vélum og síðan
matráðskonu í vinnubúðunum.
Hún er einn af mikilvægum

 Einn af síðustu verkþáttunum í Dettifossveginum nú í ágúst var lagning
burðarlags. Nú þegar Dettifossvegurinn sjálfur verður lagður slitlagi
færist vinna við framkvæmdina að fullu yfir á hliðarvegina í Hólmatungur og Vesturdal með tilheyrandi vinnu við bílaplön. Verkinu í heild á
að ljúka næsta sumar.

hlekkjum. Það skiptir miklu máli í
svona vinnutörnum að vel sé haldið utan um hópinn og að fæðið sé
gott,“ segir Hjálmar.
Aðspurður segir hann ökumenn
hafa sýnt vegagerðarmönnunum

tillitssemi þegar þeir hafa farið um
framkvæmdasvæðið. „Við fundum
greinilega fyrir því í sumar að Íslendingar voru mun meira á ferðinni en líka talsvert af erlendu
ferðafólki. Flestir sýna okkur tillits-

 Verktakinn við Dettifossveg, G.Hjálmarsson hf. hefur verið með um 20
manns í vinnu í verkinu í sumar.

semi, sér í lagi erlendu ferðamennirnir. En inn á milli hafa því miður
verið ökumenn sem ekki hafa virt
hraðatakmarkanir á framkvæmdasvæðinu,“ segir Hjálmar. Eftir að
lokið verður að slitlagsleggja aðal-

veginn halda starfsmenn G.
Hjálmssonar hf. áfram vinnu sinni
við hliðarvegina og bílastæði og
segist Hjálmar vonast til að tíðarfarið verði hagstætt sem lengst
fram eftir hausti.

RB rúm í Hafnarfirði

Íslensk framleiðsla og gæði
Æ fleiri eru þess meðvitaðir að
nauðsynlegt er að velja rúmin af
kostgæfni og þá sérstaklega dýnurnar. Úrvalið á markaðnum er
mikið og nær eingöngu um innfluttar vörur að ræða nema hjá
RB rúmum þar sem íslensk framleiðsla hefur verið í fyrirrúmi frá
því Ragnar Björnsson stofnaði
fyrirtækið árið 1943.
„Við smíði bæði rúma og dýna
gerum við strangar kröfur til okkar um gæði og endingu enda vitum við að þá verða viðskiptavinirnir ánægðir. Einnig sérhæfir fyrirtækið sig í hönnun og bólstrun
á rúmgöflum, viðhaldi og viðgerðum á springdýnum og eldri

húsgögnum,“ segir Birna Ragnarsdóttir hjá RB rúmum í Hafnarfirði.
Hjá RB rúmum er hægt að
velja um fjórar tegundir af
springdýnum: RB Rúm Sasha,
Ull-deluxe, Super-deluxe, og
Grand-deluxe. Fjórir stífleikar
eru í boði á allar þessar tegundir;
mjúk, medíum, stíf og extrastíf –
allt eftir óskum hvers og eins.
Fyrirtækið er eina þjónustufyrirtækið á sínu sviði sem býður endurhönnun á springdýnum eftir
áralanga notkun.

rbrum.is

 Birna Ragnarsdóttir, framkvæmdastjóri RB rúma segir nauðsynlegt að velja rúmin af kostgæfni og þá sérstaklega dýnurnar.
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FYRSTI ÍSLENSKI BYGGINGAVÖRUFRAMLEIÐANDINN
MEÐ EPD UMHVERFISYFIRLÝSINGU
ÞAKULL /
ÞÉTTULL M/VINDPAPPA

YFIRLAGSPLATA
Steinullareinangrun
sem ætluð er til
notkunar í þök þar sem
einangrun er hulin með
þakdúk eða pappa.

Steinullareinangrun
með áföstum vindpappa
sem ætluð er á þök.

ÞÉTTULL

UNDIRLAGSPLATA

Steinullareinangrun í veggi og
gólf þar sem einangrunin verður
ekki fyrir álagi.

Steinullareinangrun
sem ætluð er til
notkunar í þök undir
yfirlagsplötu þar sem
einangrunin er hulin
með þakdúk eða pappa.

VEGGPLATA
Steinullareinangrun sem
ætluð er undir loftræstar
klæðningar, utan á þétt burðarvirki.

LOFTSTOKKAPLATA
Bruna- og hljóðeinangrun
á loftstokka.

ÞÉTTULL
ÞÉTTULL PLÚS

STOKKAEINANGRUN
Steinullareinangrun með
álímdri netstyrktri álfilmu.
Einangrun ætluð til notkunar
utan á sívala loftræstistokka
sem bruna-, hita- og
hljóðeinangrun.

Steinullareinangrun
sem ætluð er til notkunar
í milliveggi eða grindur
útveggja að innan úr tré
eða stáli.

ÍMÚR

SÖKKULPLATA

Steinullareinangrun
sem ætluð er fyrir
íslenska múrkerfið ÍMÚR.
Til notkunar á steypta eða hlaðna veggi utanhúss eða
að innanverðu.

Steinullareinangrun
sem ætluð er utan á sökkla
og undir botnplötu á fyllingu.

SAUÐÁRKRÓKI

•

Sími 455 3000

•

steinull@ steinull.is

•

www.steinull.is
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Búseti byggir við Árskóga
Nú standa yfir viðamiklar
framkvæmdir að Árskógum 5
og 7 í Mjóddinni í Reykjavík
þar sem húsnæðissamvinnufélagið Búseti reisir tvö
fjögurra hæða fjölbýlishús
með alls 72 íbúðum. Um er að
ræða 32 þriggja herbergja
íbúðir, 14 tveggja herbergja og
26 stúdíóíbúðir. Að sögn
Bjarna Þórs Þórólfssonar,
framkvæmdastjóra Búseta
mun sala á búseturéttum fara
fram seinni hluta septembermánaðar. Áætlað er að
íbúðirnar verði tilbúnar til
afhendingar um mitt næsta ár.

Svarar þörfum samfélagsins
Búseti leggur áherslu á að svara
þörfum samfélagsins á hverjum
tíma. Þess vegna er mikil fjölbreytni í íbúðasamsetningu félagsins eftir rúmlega þrjátíu ára starfsemi. Félagið hefur löngum reynst
fyrstu kaupendum góður kostur og
er því annt um að leggja rækt við
þessa áherslu. Við Árskóga verða
íbúðir sem margar hverjar ættu að
henta fyrstu kaupendum vel.
Búseti hefur einnig sýnt viðleitni í að bregðast við breyttum
fjölskyldumynstrum- og stærðum.
Fjölskyldustærðir fara almennt
minnkandi á sama tíma og fjölbreytni í fjölskyldumynstrum
eykst. Við hönnun nýbygginga er
markvisst tekið mið af því. Færst
hefur í aukana að þeir sem hafa
hug á að minnka við sig leiti til
Búseta – ekki síst fólk sem lokið
hefur þátttöku á atvinnumarkaði
og horfir til minni fjárbindingar og
afbragðs viðhaldsþjónustu.
Afar heppilegur staður
„Að okkar mati er hér um afar
skemmtilega staðsetningu að ræða
en lóðin okkar er í námunda við
íþróttasvæði ÍR en þar stendur yfir
metnaðarfull aðstöðuuppbygging.
Þá eru húsin skammt frá Þjónustumiðstöð Breiðholts þar sem er fjölbreytt þjónusta fyrir eldri borgara.
Í næsta nágrenni eru tveir grunnskólar og fjórir leikskólar og steinsnar frá er Mjóddin, mikilvæg
þjónustumiðstöð og ekki síður
samgöngupunktur þar sem Borgarlínan mun liggja í náinni framtíð.
Loks má ekki gleyma náttúrunni
en Elliðaárdalurinn er í göngufjarlægð frá þessum góða stað,“ segir
Bjarni í samtali við Sóknarfæri.
Algild hönnun
Það eru A2F arkitektar sem eiga
heiðurinn af hönnun húsanna í Árskógum en þau samrýmast viðmiðum um algilda hönnun. Um er að
ræða lyftuhús og því hindranalaust
aðgengi að svölum og sérafnota
reitum. Bílastæði í sameiginlegum
bílakjallara fylgja hluta íbúðanna
og þar eru að sjálfsögðu möguleikar á tengingum fyrir rafhleðslu bifreiða. Lóðarhönnun var í höndum
Teiknistofunnar Storðar sem hefur
hannað skjólgóðan og vistlegan
garð við húsin.
JÁverk ehf. reisir húsin við Árskóga, verkfræðistofan Víðsjá annast lagna- og burðarþolshönnun,
raflagnahönnun er í höndum
Verkhönnunar, brunahönnun hjá
Lotu verkfræðistofu og hljóðhönnun á vegum Trivium. Verkeftirlit
annast EFLA verkfræðistofa.
Góð nýting og vönduð vinna
„Við hönnun íbúðanna var kapp-

 Það eru A2F arkitektar sem eiga heiðurinn af hönnun húsanna í Árskógum en þau samrýmast viðmiðum um algilda hönnun.

 Góður gangur er í framkvæmdum við Árskóga 5 og 7 en JÁverk ehf.
reisir húsin.

Á
 ætlað er að íbúðirnar verði tilbúnar til afhendingar um mitt næsta ár.

kostað að nýta hvern fermetra vel
og eru íbúðirnar því sérstaklega vel
skipulagðar. Innréttingar eru af

stefnu Búseta um vandaðar og
endingargóðar íbúðir þar sem fólki
á geta liðið vel,“ segir Bjarni Þór.

vandaðri gerð og eru AEG eldhústæki frá Ormsson í íbúðunum.
Þessar byggingar eru í samræmi við

buseti.is

Innviðauppbygging

Milljarðar til náttúruverndar
Stöðugt er unnið að því að
byggja upp aðstöðu á þeim
svæðum sem ferðamenn
sækja hvað mest og má þar
nefna gerð gönguleiða,
útsýnispalla og bílastæða.
Samkvæmt áætlun um
uppbyggingu innviða til
næstu þriggja ára er gert ráð
fyrir um milljarði árlega til
uppbyggingar á 119 ferðamannastöðum víðs vegar um
landið. Að auki koma til
styrkir og í ár nema þeir
ríflega hálfum milljarði króna
og renna til 33ja verkefna.

Útsýnispallur á Bolafjalli
Langstærsti styrkurinn í ár fer til
byggingar útsýnispalls á Bolafjalli
eða 160 milljónir króna. Útsýnispallurinn hangir utan í þverhníptum stórstuðluðum klettum með
stórbrotið útsýni yfir Ísafjarðardjúp, inn Jökulfirði og út yfir sjóndeildarhring í átt til Grænlands.
Bygging útsýnispallsins byggir á
hönnunartillögu Sei arkitekta,
Landmótunar og Argos sem hlaut
fyrstu verðlaun í samkeppni um
hönnunina. Verkkaupi er Bolungarvíkurkaupstaður. Efla annaðist
burðarþolshönnun.

Tugir milljóna í Stuðlagil
Verja á ríflega 80 milljónum til að
bæta öryggi ferðamanna og verja
náttúruna fyrir ágangi þeirra við
Stuðlagil en settir verða upp stigar
og útsýnispallur, salernisaðstaða og
bætt við bílastæðum. Einnig verður 23 milljónum króna varið til að
gera tvo stíga frá Stuðlafossi að Eyvindará við Stuðlagil. Hvor stígur
er um 2,6 km að lengd.

 Útsýnispallurinn mun slúta fram yfir brún Bolafjalls sem er 638 metra
hátt, beint upp af Bolungarvík. Þaðan verður kyngimagnað útsýni yfir
Myndir Sei.
Ísafjarðardjúp, inn Jökulfirði og í átt til Grænlands. 

 Nýi útsýnispallurinn byggir á hönnunartillögu Sei arkitekta, Landmótunar og Argos sem hlaut fyrstu verðlaun í samkeppni um hönnunina.
Efla annaðist burðarþolshönnun.

35 milljónir í Hrafntinnusker
Athygli vekur að Ferðafélag Íslands
fær 35 milljóna króna styrk til að
bæta fráveitumál í Hrafntinnuskeri. Ætlunin er að aðskilja þvag
og fastefni á staðnum, lágmarka
flutning frá svæðinu og þar með
mengunarhættu og uppfylla jafnframt kröfur um losun seyru.
24 milljónir til fuglaskoðunar
Loks má nefna að verja á 24 milljónum króna til að byggja fuglaskoðunarskýli á nokkrum stöðum
á Norðausturlandi; við Nýpslón í
Vopnafirði, Skoruvíkurbjarg á
Langanesi, Bakkahlaup í Öxarfirði
og í Skipshólma á Vopnafirði
ásamt göngustíg þangað.
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 Hæsta húsið. Breytt deiliskipulag fyrir Glaðheimahverfið í Kópavogi gerir ráð fyrir því að
allt að 115 metra hár turn rísi austan Reykjanesbrautar. Húsið yrði langhæsta bygging landsins.

 Í deiliskipulagstillögunni er lögð áhersla á nútímalega hönnun og vandaða útfærslu göturýma og opinna svæða.

Vesturhluti Glaðheimahverfis í Kópavogi

Hæsta byggingin í stað hesthúsa
Nú er lokið kynningu á
breyttu deiliskipulagi á 8,6
hektara hluta Glaðheimahverfis í Kópavogi en á þessu
svæði voru áður hesthús og
tengdar byggingar. Í fyrra
skipulagi frá 2009 var þarna
skipulagt verslunar- og
þjónustuhverfi en nú er stefnt
á blandaða byggð. Alls er nú
reiknað með 270 íbúðum á
reitnum þar sem um 730 íbúar
gætu hreiðrað um sig. Til
tíðinda telst að á reitnum er
fyrirhugað að rísi 25 hæða
turn sem yrði hæsta bygging

landsins. Í fyrra deiliskipulagi
var hann 32 hæðir.

Tengingar til allra átta
Í greinargerð með deiliskipulagstillögunni segir að heildaryfirbragð
hverfisins verði í samræmi við
markmið í aðalskipulagi Kópavogs
2019-2031 sem gerir ráð fyrir nútímalegri hönnun. Skipulagssvæðið
verður í góðum tengslum við nærliggjandi verslunar-, þjónustu- og
íbúðabyggð Smárans þar sem gert
er ráð fyrir göngubrú yfir Reykjanesbraut sem og göngu- og hjólaleiðum undir brautina. Göngu- og

hjólaleiðir liggja frá svæðinu að
nærliggjandi íbúðabyggð Glaðheima sem og athafnasvæði Fífuhvamms. Gert er ráð fyrir að svæðið samanstandi af fjölbreyttu
byggðarformi þar sem útlínur
bygginga eru brotnar upp og eru í
háum gæðaflokki með fjölbreytilega efnis- og litanotkun.

Torg og hverfisgarður
Heildarbyggingamagn á skipulagssvæðinu er um 132.000 m2 þar af
um 40.000 m2 í niðurgröfnum
bílageymslum. Í þessu nýja skipulagi er gert er ráð fyrir hverfisgarði

með aðstöðu fyrir íbúa Glaðheima
til að njóta útiveru og boltaleikja.
Einnig eru í hverfinu torg og útisvæði með fyrirtækjatengdri þjónustu s.s. veitingahús og kaffihús
sem gera útivist ákjósanlega. Í tillögunni er gert ráð fyrir tólf lóðum
undir verslunar- og þjónustubyggingar, sex undir fjölbýlishús og
einni lóð undir leikskóla sem mun
nýtast bæði núverandi byggð í
Glaðheimum og fyrirhugaðri
byggð í vesturhluta hverfisins.

vits á umhverfisáhrifum af fyrirhugaðri uppbyggingu á Glaðheimareitnum kemur m.a. fram að
bygging íbúða á svæðinu muni
hafa jákvæð áhrif og styrkja þá
miðju verslunar og þjónustu sem
þegar hafi skapast á Smárasvæðinu
í Kópavogi. Gert sé ráð fyrir góðri
umferðartengingu á milli hverfanna sem muni þannig styðja við
markmið um vistvæna ferðamáta
og gefa einnig möguleika á að fólk
finni sér vinnu nær sinni íbúð.

Jákvæð áhrif á eignir
Í mati Verkfræðistofunnar Mann-

20 ára reynsla og þekking!
Hagnýtt verkfæri
fyrir fasteignaeigendur

» Gott viðmót
» Fagleg þekking
» Skilvirkar lausnir
» Gagnsæjar upplýsingar

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

eignaumsjon.is
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Samband stjórnendafélaga

Góðir stjórnendur gulli betri
„Allir sem reka fyrirtæki vita
að góðir millistjórnendur eru
nauðsynlegir ef reksturinn á
að ganga upp. Mannauðurinn
skiptir öllu í nútíma rekstri og
gríðarlega mikilvægt að nýta
sem best allan kraftinn sem í
starfsfólkinu býr en tryggja
um leið að öllum líði vel í sínu
starfi. Millistjórnendurnir
hafa þetta verkefni með
höndum og ef þeir eru vel
menntaðir og þjálfaðir í
stjórnun geta þeir reynst gulli
betri. Það sanna dæmin,“
segir Skúli Sigurðsson, forseti
Sambands stjórnendafélaga í
samtali.
Innan vébanda STF eru nú 11
félög um land allt með samtals um
3.600 félagsmenn. Félögin eru
misstór og starfa sjálfstætt, fjögur
þeirra reka eigin skrifstofur en hin
ekki. Þróunin síðustu ár hefur verið sú að skrifstofa STF hefur tekið
yfir fleiri verkefni og þannig orðið
þjónustumiðstöð fyrir félagsmenn
út um landið. Skrifstofa Sambands
stjórnendafélaga er í Hlíðasmára 8
í Kópavogi og þar eru nú fjórir
starfsmenn en að auki eru tvö aðildarfélög með aðstöðu á sama stað.

Konur sérstaklega
velkomnar!
„Við höfum greinilega orðið þess
vör að allt of margir stjórnendur,
menn sem áður nefndust verkstjórar, voru ekki með sín rettindamál í
nógu góði horfi og sjá að með þátttöku í okkar félögum geti þeir bætt
úr. Á undanförnum árum höfum
við heimsótt hundruð fyrirtækja
um allt land og árangurinn hefur

 Skúli Sigurðsson, forseti Sambands stjórnendafélaga.„Hér í Hlíðasmáranum rekur STF þjónustumiðstöð fyrir alla félagsmenn aðildarfélaga sambandsins.
Hingað eru allir velkomnir að kynna sér kosti þess að vera í stjórnendafélagi.“

verið sá að félagsmönnum hjá okkur hefur fjölgað ár frá ári. Við
þurfum hins vegar að ná til fleiri,
ekki síst kvenna því öðruvísi nær
sambandið ekki að endurspegla
veruleikann á vinnumarkaðnum.
Konum í stjórnendastörfum hefur
sem betur fer fjölgað gríðarlega og
við bjóðum þær allar velkomnar til
liðs við okkar félög,“ segir Skúli.

Öflugasti sjúkrasjóðurinn
Sjúkrasjóður verkstjóra var stofnaður 1974 og hefur hann mjög
mikilvægu hlutverki að gegna fyrir

félagsmenn í aðildarfélögum Sambands stjórnendafélaga. „Ég get
fullyrt að sjúkrasjóðurinn okkar er
einn sá albesti á landinu. Hann
veitir mjög góð réttindi til launa og
annarrar aðstoðar í slysa- og veikindatilfellum auk þess sem hann
léttir undir með fjölskyldum félagsmanna þegar andlát ber að
höndum. Þá á sjóðurinn og rekur
sjúkraíbúð í Kópavogi fyrir þá félagsmenn utan af landi sem þurfa
að leita sér lækninga á höfuðborgarsvæðinu.“

Stolt af stjórnunarnáminu
„Á síðasta vori útskrifuðust fyrstu
nemendurnir í stjórnunarnáminu
sem við hjá STF erum afar stolt af
að hafa komið á laggirnar með
ýmsu góðu fólki. Þetta er frábært
fjarnám fyrir vinnandi fólk og
hægt að stunda það með 100%
vinnu. Símenntun Háskólans á
Akureyri annast námið en það er
samstarfsverkefni
starfsmenntasjóðsins okkar og Samtaka atvinnulífsins. Þetta nám er frábært
tækifæri fyrir millistjórnendur og
allir sammála um að þar öðlast fólk

ómetanlega þekkingu í mannauðsstjórnun og leikni til að stjórna
starfsfólki með góðum árangri.
Þess má geta að nemendur geta
fengið styrk úr starfsmenntasjóði
STF og SA sem stendur undir
80% kostnaðar og oft leggja fyrirtækin til það sem upp á vantar,“
segir Skúli í samtali.

stf.is

SÓKNARFÆRI | 47

Gúmmísteypan keypti
Habasit lagerinn af IBH og
býður nú enn meira úrval reima en áður
Gúmmísteypan keypti
Habasit lagerinn af IBH og
býður nú enn meira úrval reima en áður

Gúmmísteypa
Þ. Lárusson ehf
Gúmmísteypa
Þ. Lárusson ehf
Gylfaflöt 3 • 112 Reykjavík • Sími: 567 4467 • gummisteypa@gummisteypa.is • www.gummisteypa.is
190913E_Augl.indd 1

16.9.2019 09:53:19

Gylfaflöt 3 • 112 Reykjavík • Sími: 567 4467 • gummisteypa@gummisteypa.is • www.gummisteypa.is
190913E_Augl.indd 1

16.9.2019 09:53:19

48 | SÓKNARFÆRI

 Við höfum verið að vinna að spennandi hönnun á fjölbýlishúsum sem eru framleidd úr kubbum (módúlum) sem eru fullbúin á byggingarstað. Kubbarnir eru framleiddir og innréttaðir í verksmiðju Húseiningar. Þetta eru bæði eins og tveggja hæða byggingar, fjöldi og stærð íbúða eftir óskum kaupenda.

Sérbýlishús af færibandi
Húseining kynnir verksmiðjuframleidd sérbýlishús
Húseining ehf. hefur á síðustu
árum boðið upp á fjölbreytt
úrval af einbýlishúsum,
sumarhúsum og smáhýsum
sem hafa vakið athygli fyrir
gæði og gott verð. Fyrirtækið
rekur vel búna verksmiðju í
Vogum og er að opna söluskrifstofu í Reykjavík í
Ármúla 21. Í verksmiðjunni er
hægt að framleiða og fullklára
hús og flytja í heilu lagi á
byggingarstað. Nú kynnir
Húseining nýjung sem er
sérbýlishús með sér inngangi
inn í hverja íbúð, byggt upp í
45 til 120 m2 módúlum úr
sömu verksmiðju. Við ræddum við Kjartan Ragnarsson,
sölustjóra Húseiningar.

Óþrjótandi möguleikar
„Með þessari tegund húsa erum
við að þróa okkur áfram og höfum
þróað 2ja hæða húsalengju með
samtals 12 íbúðum. Teikning að
slíku húsi liggur fyrir en þar er gert
ráð fyrir sex 45 m2 íbúðum, fjórum
70 fm2 og tveimur 85 m2 íbúðum.
Allar eru þær með sérinngangi og
eru vel búnar tækjum og innréttingum. Þetta eru módúlar sem við
fullbyggjum hér í verksmiðjunni
og flytjum síðan á byggingarstað í
heilu lagi þar sem þeim verður
komið fyrir á sérbyggðum sökklum. Ekkert er því til fyrirstöðu að
hafa þessi hús í annarri lengd –
möguleikarnir eru óþrjótandi.“
Allt smíðað innadyra
Verksmiðja Húseiningar í Vogum
býður upp á bestu aðstæður sem
völ er á til framleiðslu tilbúinna
húsa hér á landi. „Við getum framleitt þar allt að 120 fermetra einbýlishús /sumarhús en einnig
byggingarhluta sem raðað er saman
í stærri hús. Hingað til höfum við
eingöngu framleitt húsin okkar á
einni hæð en nú höfum við möguleika á að byggja 2ja hæða módúla
og flytja í heilu lagi á viðkomandi
lóð þar sem húsið á að standa.

 Kjartan Ragnarsson sölustjóri hjá Húseiningu. „Við erum að bjóða
íslenska framleiðslu sem er einnig hönnuð af íslenskum arkitektum og
verkfræðingum og viljum þannig standa vörð um störfin í landinu og
höfum til dagsins í dag verslað lang mest af okkar vörum af íslenskum
birgjum. Ekki veitir af.“

H
 ægt er að fá húsin frá Húseiningu afhent með öllum innréttingum og
tækjum.

 Verksmiðja Húseiningar í Vogum er vel búin tækjum og þar eru starfandi verkfræðingar, tæknimenn, verkstjórar, smiðir og aðstoðarmenn sem geta verið á skyrtunni við sína vinnu allan ársins hring! Kjörhita- og rakstig
fyrir framleiðslu timburhúsa.

Okkar hús eru alfarið smíðuð innanhúss, þau eru einstaklega traust
og vönduð og eru afhent fullbúin
að utan sem og innan, með öllum
innréttingum,
heimilistækjum,

gólfefnum, rafmagni, hita- og
vatnskerfum.“

Vistvæn og íslensk
Í framleiðsluferli húsanna frá Hús-

einingu er sérstaklega gætt að vistvænum efnum en húsin eru öll úr
timbri og oftast klædd að utan
með vinsælum álkæðningum, svo
sem láréttri báruklæðningu og lóð-

réttum álkasettum, sem er alveg ný
hönnun frá Húseiningu. Viðhaldsþörfin á klæðiningunni er því lítil.
Húsin eru afar vel einangruð og
allir innveggir eru einangraðir.
Gluggar og hurðar eru smíðuð úr
prófíl frá REHAU í Þýskalandi og
er talinn á markaði einn sá besti.
„Byggingaraðferðir okkar skara
frammúr og skorum við á alla sem
eru í byggingarhugleiðingum að
kynna sér þær. Húsin eru, eins og
áður sagði framleidd innandyra við
bestu aðstæður, þau eru á hagstæðu verði vegna þess að í byggingarferlinu fer ekki tími til spillis í
ferðir starfsmanna til og frá byggingarstað. Uppsetningartíminn er
stuttur frá því að sökkull er tilbúinn og er því húsið tilbúið á mjög
skömmum tíma. Síðast en ekki síst
erum við að bjóða alíslenska framleiðslu enda er það stefna okkar að
standa vörð um störfin í landinu.
Það veitir ekki af á þessum síðustu
og verstu tímum,“ segir Kjartan
sölustjóri að síðustu.

huseining.is
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Trésmiðjan Stígandi tekur að sér
allt sem við kemur byggingum og
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu
verkstæði smíðum við nánast hvað
sem er, allt eftir þínum óskum. Við
leggjum áherslu á vönduð vinnubrögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi / sími: 452 4123 / www.sTigandihf.is
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Heilsustofnun í Hveragerði

Sterk hugmynd
að framtíðaruppbyggingu
Náttúrulækningafélag Íslands
(NLFÍ) í samvinnu við Arkitektafélag Íslands efndi í
janúar sl. til opinnar hugmyndasamkeppni um enduruppbyggingu Heilsustofnunar
NLFÍ og framtíðarskipulag á
landi félagsins í Hveragerði.
Alls bárust 12 tillögur í
samkeppnina og hlaut tillaga
Arkþing-Nordic og Eflu fyrstu
verðlaun. Önnur verðlaun
komu í hlut T.ark arkitekta og
Andrúm arkitektar hrepptu
þriðju verðlaun.
Í hugmyndasamkeppninni var
leitað eftir tillögum að heildarskipulagi svæðisins sem innifela
m.a. endurnýjun á núverandi húsnæði Heilsustofnunar í áföngum,
að hluta til eða öllu leyti. Þeir sem
sendu inn tillögur skyldu einnig
leggja fram hugmyndir að nýjum
heilsudvalarstað fyrir erlendan
jafnt sem innlendan markað og
jafnframt gera grein fyrir sinni sýn
á skipulag nýrrar íbúðabyggðar
sem myndi geta tengst starfsemi
Heilsustofnunar lauslega.

Heilsteypt tillaga
Í umsögn dómnefndar um verðlaunatillögu Arkþing-Nordic og

 Í hugmyndasamkeppninni var leitað eftir tillögum að heildarskipulagi svæðisins sem innifælu m.a. í sérendurnýjun á núverandi húsnæði
Heilsustofnunar.

 Í hugmyndasamkeppninni var leitað eftir tillögum að heildarskipulagi svæðisins sem innifælu m.a. í sérendurnýjun á núverandi húsnæði
Heilsustofnunar.

 Tillaga arkitektanna gerir ráð fyrir því að fyrirhugaðar byggingar verði
reistar í áföngum og eigi að tengjast um sveigðan ás.

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 starfsmannaaðstöðu
frá EuroWagon.dk, gámar og vöruskemmur frá BOS, vörulyftur frá Maber og
skemmur frá Hallgruppen.

Rakaskiljur og blásara frá Heylo, rykvarnarkerfi frá ZIPWALL,
og parket-og vinilklippur frá BULLET TOOLS.

www.stolpigamar.is

Hafðu
samband
568 010
0

Óseyrarbraut 12 | 220 Hafnarfirði | Klettagörðum 5 | 104 Reykjavík

SÓKNARFÆRI | 51

Eflu segir að hun sé vönduð, heilsteypt og vel unnin. Sterk áhersla
sé lögð á umhverfið og norðursuður ás byggingamassans eftir
bökkum Varmár. Göngustígar og
upplifun af umhverfi Varmár sé vel
útfærð sem hluti af meðferð dvalargesta en geti einnig þjónað bæjarbúum án þess að trufla starfsemi
Heilsustofnunar og heilsudvalarstaðar. Umferðartengingar og bílastæði séu vel leyst.

Sveigður byggingaás
Tillaga arkitektanna gerir ráð fyrir
því að fyrirhugaðar byggingar verði
reistar í áföngum og eigi að hlykkjast um sveigðan ás sem tengi saman alla hluta Heilsustofnunar og
heilsudvalarstaðar. Slíkt byggingalag myndi afbragðsgóð innri tengsl
um húsin og stuðli um leið að
góðri dagsbirtu og útsýni frá öllum
vistarverum. Byggingin sé þannig
laus við botnlanga og alls staðar í
húsinu sé greið leið í fleiri en eina
átt. Byggingalagið myndi einnig
fjölbreytt og spennandi útirými
sem renni saman við umhverfið
sem og skjólgóða innigarða.

 Göngustígar og upplifun af umhverfi Varmár verður áfram hluti af meðferð dvalargesta.

Krosslímdar einingar
Arkitektarnir leggja til að húsið
verði byggt úr krosslímdum timbureiningum (CLT) en það sé vistvænn byggingarmáti auk þess sem
stuttur byggingatími með lágmarks
raski og hávaða auðveldi til muna
uppbyggingu samhliða áframhaldandi rekstri. Tengiás byggingarinnar og rými tengd honum eru hugsuð með útveggjum úr gleri og er
hugmyndin að þau rými fái yfirbragð sem minni á gróðurhús.

Byggt
fyrir
framtíðina
„Við erum mjög ánægð með
þær tillögur sem komu fram
í samkeppninni og teljum
hana hafa skilað áhugaverðum hugmyndum um mögulega framtíðarsýn fyrir svæðið í heild sinni. Vinningstillagan er mjög áhugaverð og
metnaðarfull sem og aðrar
tillögur sem dómnefnd veitti
verðlaun og það verður
spennandi að fullmóta framtíðarsýnina út frá þessum tillögum,“ segir Ingi Þór Jónsson, markaðsstjóri Heilsustofnunar.
Náttúrulækningafélag Íslands hefur á síðustu misserum leitað leiða til að byggja
undir
framtíðina
fyrir
Heilsustofnun þar sem forgangsverkefnið er að bæta
aðstöðu í endurhæfingarstarfseminni. Samkeppnin er
liður í þeirri vegferð að sögn
Inga Þórs. „Húsakynni
Heilsustofnunar í Hveragerði eru mörg hver komin
til ára sinna og nauðsynlegt
að fara í endurbætur á komandi árum, m.a. til að svara
nútíma þörfum í því starfi
sem við innum af hendi.
Nú, þegar niðurstaða úr
hönnunarsamkeppninni
liggur fyrir, eru næstu skref
m.a. að dýpka rekstrargrundvöll sem undirbúning
fyrir ný markaðstækifæri,
vinna að fjármögnun verkefnisins og áfangaskipta
framkvæmdinni.“

Það borgar sig að vera í stjórnendafélagi!
Ert þú í stjórnunarstöðu hjá fyrirtæki eða starfsmaður sem hefur mannaforráð?
Ert þú einyrki og stundar sjálfstæða atvinnustarfsemi?
Aðildarfélög Sambands stjórnendafélaga eru ellefu talsins um land allt.
Félagsmenn eiga rétt á aðstoð úr einum besta sjúkrasjóði landsins og njóta styrkja úr einum
öflugasta menntasjóði lamsins til að sækja sér aukna menntun í starfi.
» Launavernd í allt að 9 mánuði í veikindum
» Styrkir vegna veikinda maka eða barna
» Styrkir til kaupa á gleraugum og heyrnartækjum
» Styrkir vegna fæðingar barns
» Tryggingavernd allan sólarhringinn!
» Aðgangur að tugum orlofshúsa og íbúða um land allt
» Dánarbætur vegna andláts félagsmanns
» Einstaklingsbundin þjónusta
» Lögfræðiaðstoð
Kannaðu hvort þú eigir erindi í eitthvert ellefu aðildarfélaga STF.

Við tökum vel á móti þér!

Hlíðasmára 8
201 Kópavogur
Sími 553 5040
stf@stf.is
www.stf.is
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Framkvæmdir við Hólasandslínu 3 að hefjast
Framkvæmdir eru að hefjast
við Hólasandslínu 3 sem er
nýbygging 220 kV raflínu frá
Akureyri að Hólasandi sem
liggur á milli Mývatns og
Laxárdals. Verkefnið er mikið
að umfangi en auk línulagnarinnar sjálfrar, sem verður
loftlína og jarðstrengur hluta
leiðarinnar, felast í verkinu
byggingar tengivirkja á
Rangárvöllum ofan Akureyrar
og á Hólasandi, lagning
vegslóða, framleiðsla forsteyptra undirstaða, framleiðsla mastra, rafbúnaðar í
tengivirki og margir aðrir
verkþættir. Hólasandslína 3
verður rúmlega 70 kílómetrar
að lengd. Framkvæmdirnar í
heild eru taldar kosta 9-10
milljarða króna.

Styrkir raforkukerfið á
Norður- og Austurlandi
Línan liggur í gegnum fjögur sveitarfélög, þ.e. Skútustaðahrepp,
Þingeyjarsveit, Eyjafjarðarsveit og
Akureyrarkaupstað en markmiðið
með henni er, að sögn Steinunnar
Ólafsdóttur,
upplýsingafulltrúa
Landsnets, að tryggja stöðugleika
raforkukerfisins á Norður- og

Austurlandi, auka flutningsgetu og
bæta orkunýtingu. Í aðdraganda
framkvæmdanna var settur á fót
samráðsvettvangur þar sem helstu
hagsmunaaðilar, fyrir utan landeigendur, komu saman með reglulegu
millibili en samráð var haft við
landeigendur með svipuðum hætti
í formi kynningar- og samráðsfunda. Auk þess segir Steinunn að
haldnir hafi verið opnir kynningarfundir fyrir íbúa og áhugafólk um
verkefnið.

Jarðvinna að hejast
Vinna við gerð vegslóða milli
Hólasands og Laxárdals er hafin og
í síðustu viku var stikuð út leið fyrir slóða vegna línulagnarinnar frá
Bárðardal yfir í Fnjóskadal. Áætlað  Hólasandslína 3 verður rúmlega 70 kílómetrar og fer um fjögur sveitarfélög. Við Akureyri og austur yfir Eyjaer að í kjölfarið hefji verktaki
fjörð verður línan í jörðu.
vinnu við slóðagerðina vegna línulagnar á þeirri leið. Landsnet bauð
út jarðvinnu, slóðagerð og undirstöður í tveimur hlutum og samdi línunnar í jarðstreng, þ.e. frá leiðslu og uppsetningu rafbúnaðar.
EES svæðinu á smíði stálmastra í
við fyrirtækin Jón Inga Hinriksson Rangárvöllum ofan Akureyrar og
Steinunn segir miðað við að línuna. Meðalhæð mastranna verðehf. og Ístrukk ehf. um leiðina frá austur yfir Eyjafjörð, framan Akur- byrjað verði að reisa möstur lín- ur um 23 metrar með rúmlega 20
Hólasandi að Bárðardal og við fyr- eyrarflugvallar. Lagning ídráttar- unnar næsta vor en áætlað er að metra ofanáliggjandi brú sem uppirtækið G.Hjálmarsson hf. um röranna hefst nú snemma hausts ljúka verkinu í árslok 2021. Samið hengibúnaður línunnar er festur í.
leiðina frá Bárðardal að Eyjafirði. og sama er að segja um byggingu var við BM Vallá um framleiðslu
YANMAR aðalvél
SIDE-POWER hliðarskrúfur
TEIGNBRIDGE skrúfa
landsnet.is
Þessum verkhlutum á að ljúka
tveggja
en Landsnet
fyrir línuYANMARtengivirkjanna
aðalvél
KORSØR
skiptiskrúfa forsteyptra undirstaða
ZF niðurfærslugíreru 8"
LASDROP öxulþétti
á hljóðkútur
sumarið 2021.
hefurniðurfærslugír
þegar samið SLEIPNER
við Orkuvirki
MEKANORD
bógskrúfa möstrin sem framleiddar
ZF stjórntæki
EUROPAFILTER smursía
POLY FLEX vélapúðar
Akranesi.
Útboð
stendur
yfir
á
Líkt og áður segir verður hluti
og
Hyosung
um
hönnun,
framVULKAN ástengi
SEAMECH vélstýring
SIMRAD sjálfstýring SEPAR forsíur
FLOSCAN eyðslumælir
CENTA ástengi

PRESTOLITE alternator

Allt fyrir nýsmíðina
YANMAR aðalvélar
FINNÖY niðurfærslugírar
NORIS vélaeftirlitskerfi

STAMFORD rafalar
VULKAN ástengi
SCANTROL autotroll

STEINUNN SF 10

Rafmagns togvindur

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

YANMAR aðalvél
NORIS vélaeftirlitskerfi

VULKAN ástengi

YANMAR aðalvélar
REINTJES niðurfærslugírar

FROSTI ÞH 229

Aðalvélar - Hjálparvélar

VULKAN ástengi
AQUAMETRO eyðslumælar

KEILIR RE

Niðurfærslugírar

Rafstöðvar og ljósavélar

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað
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 Skemmtilega útfærð viðarbæsuð eldhúsinnrétting.

 Stílhreint eldhús með sprautulakkaðri innréttingu. Verkstæði Stíganda er tæknivætt og getur
fyrirtækið framleitt innréttingar, hurðir og annað í fjölbreyttum stíl.

Trésmiðjan Stígandi á Blönduósi

Sérsmíða innréttingar og tréstiga
Trésmiðjan Stígandi á Blönduósi þjónustar viðskiptavini
víða um land en auk þess að
annast almenn byggingaverkefni rekur fyrirtækið tæknivætt verkstæði til framleiðslu
á m.a. innréttingum, hurðum
og stigum. Guðmundur Arnar
Sigurjónsson, framkvæmdastjóri og einn eigenda fyrirtækisins segir ágæta verkefnastöðu sem stendur.
„Stærsti markaðurinn fyrir þessa

framleiðslu okkar er á höfuðborgarsvæðinu en í raun um allt land. Til
að mynda höfum við fyrir skömmu
lokið við framleiðslu allra innréttinga í viðbyggingar við grunnskólana í Borgarnesi og á Kleppjárnsreykjum í Borgarfirði sem var
stórt verkefni fyrir okkur. En almennt má segja að við smíðum
nánast hvað sem er fyrir okkar viðskiptavini og leggjum upp úr vandaðri og persónulegri þjónustu,“ segir Guðmundur Arnar.

Mikil reynsla í sérsmíði
Innréttingar eru oftar en ekki sérsmíði fyrir viðskiptavini sem eru að
skipta eldri innréttingum út fyrir
nýjar. Fyrirtækið hefur því mikla
reynslu í að útfæra innréttingarnar
í samstarfi við viðskiptavini og
hönnuði með smekklegum hætti,
fella þær að rýminu og mæta um
leið óskum viðskiptavinanna um
útfærslur, útlit og efnisval. Dökklitaðar bæsaðar innréttingar eru
vinsælar í dag en Guðmundur

Arnar segir að margir kjósi líka
blandaðar útfærslur hvað liti varðar.
„Í stigaframleiðslunni erum við
ekki síður að klæðskerasauma inn í
rými, ef svo má segja. Það getur
stundum reynst snúið, sérstaklega í
eldri húsum þar sem bæði þarf að
taka tillit til rýmisins og huga að
undirstöðum fyrir stigann og
fleira,“ segir Guðmundur Arnar
sem einmitt var að vinna í einu
slíku uppsetnignarverkefni í íbúð á

höfuðborgarsvæðinu þegar rætt er
við hann. Þar fékk viðskiptavinur
Stíganda til að skipta úr hringstiga
fyrir nýjan og vandaðan tréstiga.
Á heimasíðu Stíganda er að
finna nánari upplýsingar um þjónustu fyrirtækisins og myndir af
framleiðsluvörum.

stigandihf.is
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MótX byggir í Norðlingaholti

Áhersla á útsýni, hljóðvist og loftgæði
Við Elliðabraut í Norðlingaholtinu í Reykjavík hafa á
skömmum tíma risið stórglæsileg fjölbýlishús í jaðri
byggðarinnar en skóflustunga
að þeim var tekin vorið 2018.
Það er byggingafyrirtækið
MótX sem reisir húsin en þar
verða alls um 130 íbúðir. Að
sögn Svans Karls Grjétarssonar, framkvæmdastjóra
fyrirtækisins er hér um að
ræða stærsta einstaka verkefnið sem MótX hefur ráðist í.

Frábærar viðtökur
„Við erum afar stoltir af þessum
byggingum og höfum í öllu ferlinu
lagt okkur fram um að vanda til
verka og skila fyrsta flokks eignum
í hendur kaupenda. Viðtökur
markaðarins hafa verið frábærar og
íbúirnar seljast ein af annarri þessa
dagana. Staðsetning bygginganna
er mjög góð, í næsta nágrenni við
Elliðaárdalinn og Heiðmörkina en
úr flestum íbúðum er stórfenglegt
útsýni til suðurs og vesturs. Við
fengum til liðs við okkur ýmsa
mjög trausta og góða samstarfsaðila en þeir eiga allir sinn þátt í að
vel hefur tekist til. Arkþing hannaði húsin af alkunnri snilld, Efla
verkfræðistofa sá um verkfræðiþáttinn, AXIS smíðar allar innréttingar og teiknistofan Storð hannar
lóðina, svo fáeinir séu nefndir,“
segir Svanur.

 Svanur Karl Grjétarsson, framkvæmdastjóri MótX á svölum einnar íbúðarinnar í Norðlingaholtinu.

Selfoss – Eyrarbakki – Stokkseyri

Sveitarfélagið Árborg gæti verið kjörin
staðsetning fyrir þitt fyrirtæki
»
»
»
»

Nálægð við inn- og útflutningshöfn
Fjölskylduvænt umhverfi
Nálægð við höfuðborgarsvæðið
Kraftmikið samfélag með hátt menntunarstig

Nánari upplýsingar veitir
Gísli H. Halldórsson,
bæjarstjóri Árborgar
gislihh@arborg.is

www.arborg.is
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 Staðsetning bygginganna er mjög góð, þær eru í næsta nágrenni við Elliðaárdalinn og Heiðmörkina en úr flestum íbúðum er stórfenglegt útsýni til suðurs og vesturs. 
Myndir Onno.

Sex sjálfstæðar byggingar
Byggingarnar við Elliðabraut 1222 samanstanda af sex svipmiklum
húsum með opnum svæðum á
milli. Húsin, sem eru hönnuð með
tilliti til algildrar hönnunar, tengjast saman með bílageymslu og
verða umlukin görðum með miklum gróðri og skjólgóðum dvalarsvæðum. Umhverfismálin eru í
fyrrirúmi en djúpgámum er komið
fyrir í jaðri lóðar og sorp flokkað á
staðnum.
„Þegar hugmyndir voru að mótast í undirbúningsferlinu var strax
lögð áhersla á að byggja vandaðar
og bjartar íbúðir þar sem mikið
væri lagt upp úr hljóðvist, loftgæðum og útsýni. Þetta hefur gengið
eftir því íbúðirnar við Elliðabrautina eru rúmgóðar, vel búnar innréttingum og með stórum svölum
sem ýmist eru lokaðar eða með
heimild til lokana. Bílastæði í bílastæðahúsi fylgir þeim flestum.“
Hljóðvist og loftgæði
Við hönnun fjölbýlishúsanna við
Elliðabraut var lögð áhersla á að
ströngustu skilmálar byggingarreglugerðar hvað varðar hljóðvist
væru uppfylltir. Sérstaklega var
hugað að áhrifum umferðarhávaða
á íbúðirnar og útisvæði. „Við lögðum mikla áherslu á vönduð vinnubrögð við frágang á milli rýma til
að koma í veg fyrir hljóðleka. Allt
efni í t.d. sameign var valið með
ómtímalengd í huga og ísogsplötum komið fyrir í loftum til að
koma í veg fyrir glymjanda á göngum hússins,“ segir Svanur. Og
blaðamaður getur vottað að þar
hefur vel tekist til.
Allar íbúðir við Elliðabraut 1222 eru með sjálfstæðri loftræsisamstæðu með sérstökum búnaði til að
endurvinna varmann í húsunum.
Þessi búnaður heldur alltaf fersku
og hreinu lofti í íbúðunum og á
stjórnborði eða appi í símanum er
hægt að stilla öll gildi eftir því sem
hver vill. Loftræsibúnaðurinn
tryggir að ekki er þörf á að opna
glugga til loftunar sem um leið
kemur í veg fyrir að óæskileg umhverfishljóð berist inn.

Glæsileg íslensk hönnun
og smíði á skrifstofuna

Flex skrifstofuhúsgögn
Hönnuðir:
Guðrún Margrét Ólafsdóttir
og Oddgeir Þórðarson

Fyrir Á. Guðmundsson starfa íslenskir, vel menntaðir
arkitektar sem hafa þróað húsgögn og hönnunargripi
sem skapa notalegt andrúmsloft. Hver hlutur ber einkenni
klassískrar hönnunar en er einnig fallegur smíðisgripur
sem er þægilegt að nota og sómir sér vel á skrifstofunni.

Ný verkefni taka við
„Við ljúkum okkar verki hér í
Norðlingaholtinu næsta sumar og
erum þegar komnir af stað með
næstu verkefni. Framkvæmdir eru
hafnar í Turnahvarfi 8 í Kópavogi
en þar erum við að reisa um 3000
m2 atvinnuhúsnæði fyrir KAPP
ehf. Þá erum við að byggja 28
íbúðir í tveimur húsum við Hraungötu 15-19 í Garðabæ en þar verður áhersla á stór útisvæði og fullkomin loftræsikerfi eins og eru í
íbúðunum við Elliðabrautina.“
motx.is
ellidabrautin.is

 Góð aðkoma. Umhverfismálin eru í fyrrirúmi við Elliðabrautina en djúpgámum er komið
fyrir í jaðri lóðar og sorp flokkað á staðnum.

Dímon
Hönnuður:
Erla Sólveig Óskarsdóttir

STOFNAÐ 1956

Bæjarlind 8-10
201 Kópavogur
sími 510 7300

www.ag.is
ag@ag.is
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Tækifæri í breytingunum!
Tilkoma COVID hefur haft
gríðarleg áhrif á mörgum
sviðum og mörg fyrirtæki
hafa þurft að laga sig að
breyttum aðstæðum. En í
breytingunum felast líka
tækifæri eins og sannast best
hjá netversluninni Heimkaup.
is þar sem veltan í ár stefnir í
að verða fjórfalt meiri en fyrir
þremur árum. Mestur hefur
vöxturinn verið hjá fyrirtækinu í sölu matvöru og þar er
Heimkaup í einstakri stöðu,
verandi eina matvöruverslunin sem eingöngu starfar á
netinu, til að tryggja öryggi
bæði starfsmanna og viðskiptavina.
Heimkaup.is kom inn á matvörumarkaðinn í janúar 2019 og
var stöðug fjölgun viðskiptavina
sem versluðu í matinn á vefnum
frá þeim tíma en sprenging varð
svo matvörusölunni þegar samkomubann tók gildi í kórónufaraldrinum í mars sl. „Við urðum
strax vör við mikla aukningu þegar
faraldurinn lét fyrst á sér kræla í
vor. Bæði var það fólk sem var í
sóttkví og svo voru gríðarlega
margir sem vildu losna við mannmergðina í stórmörkuðunum.
Þarna var eldra fólk greinilega í
meirihluta því meðalaldur nýrra
viðskiptavina fór frá 36 árum í
janúar upp í 45 ár í mars og elstu
nýskráðu viðskiptavinirnir þegar
COVID stóð sem hæst voru á ní-

 Sprenging varð í verslun með matvöru hjá Heimkaupum í kórónufaraldrinum og þurfti bæði að fjölga starfsfólki og tvöfalda kælipláss í vörumiðstöð
fyrirtækisins í Turninum í Kópavogi.

ræðisaldri,“ segir Guðmundur
Magnason framkvæmdastjóri.

Strax gripið til
öryggisráðstafana
Það var strax brugðist við faraldrinum hjá Heimkaup og farið í

nokkuð harðar aðgerðir með sérfræðingum til að tryggja bæði öryggi viðskiptavina og starfsfólks og
er Guðmundur sannfærður um að
það hafi m.a. aukið traust og tiltrú
viðskipavina.
Fyrst þurfti að fækka fólki í höf-

uðstöðum Heimkaupa í Turninum
í Kópavogi. Allir á skrifstofunni
voru sendir heim að vinna og leigt
húsnæði úti í bæ fyrir þá sem ekki
gátu unnið heima. Allt samneyti
starfsfólks var lágmarkað, starfsfólki vöruhússins var skipt á þrjár

vaktir sem hittust aldrei og bílstjórar voru á tveimur vöktum sem
ekki hittust. Allir þurftu svo að
vera með hanska og þvo sér og
spritta ótt og títt og bílstjórar
skiptu um hanska eftir hverja vöruafhendingu.

Við höfum
varðveitt ylinn
í íslenskum húsum
í 60 ár
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Hágæða einangrunarplast
• fyrir sökkla
• undir gólfplötur
• á útveggi og þök

einangrun – umbúðir

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@tempra.is • www.tempra.is

þess að einn einasti starfsmaður
smitaðist, sem verður að teljast
gott miðað við þann fjölda sem
starfaði hjá okkur á tímabilinu,“
segir Guðmundur og bætir við að
þegar veiran fór að láta kræla á sér
á ný í lok júlí hafi verið gripið til
allra þessara varúðarráðstafana á
ný.

 Guðmundur Magnason, framkvæmdastjóri Heimkaup.is.

„Mörgum þóttu aðgerðir okkar
ganga helst til langt en okkur tókst
að fara í gegnum faraldurinn án

 Aðilar í þjónustu hjá Eignaumsjón geta fengið fastan
afslátt af smásöluverði við
kaup á raforku frá HS Orku.

Afsláttarkjör á raforku
Nýlega endurnýjað samkomulag Eignaumsjónar og HS
Orku tryggir að viðskiptavinir
Eignaumsjónar njóti betri
kjara en almennt bjóðast á
raforkumarkaði við kaup á
raforku frá HS Orku. Samkomulagið nær sem fyrr til
raforkunotkunar í sameignum
allra hús- og atvinnufélaga
sem eru í þjónustu hjá Eignaumsjón og felur í sér fastan afslátt af smásöluverði við kaup
á raforku frá HS Orku. Eigendur íbúða eða eignarhluta í
húsfélögum sem eru í viðskiptum við Eignaumsjón
geta einnig nýtt sér þessi afsláttarkjör.

Umtalsverður
sparnaður
Sem dæmi um ávinning af
nýja samkomulaginu getur
allstórt húsfélag (90 íbúðir) í
nýlegu húsi sparað sér um
175.000 krónur á ársgrundvelli við kaup á rafmagni
vegna sameignar húsfélagsins.
Í millistóru húsfélagi (38
íbúðir) í nýlegu húsi getur
samkomulagið skilað um
60.000 króna sparnaði á ári
við kaup á rafmagni vegna
sameignar húsfélagsins.
Afsláttarkjör Eignaumsjónar hjá HS Orku gilda einvörðungu um kaup á almennri,
óskerðanlegri raforku en ekki
fyrir raforkuflutning.

Í einstakri stöðu til að tryggja
öryggi bæði viðskiptavina
og starfsfólks
„Allir hjá okkur eru með grímur
núna, sem er nýtt frá því í vor og
þannig gætum við ýtrustu varkárni, enda þarf fyrirtæki eins og
okkar, sem kemur svona víða við
og er í samskiptum við svona
marga að fara að ýtrustu gát.
Margir sem versla við okkur eru í

sóttkví, eða smitaðir og í einangrun. Við viljum alls ekki lenda í því
að bera smit á milli og þá hjálpar
það okkur auðvitað mikið að við
getum haft algera stjórn á umhverfi
okkar, ólíkt þeim netverslunum
þar sem matvörurnar eru teknar
saman í búðum og viðskiptavinir
ganga þar um ganga og birgjar
koma inn á lager með sinn varning. Hingað koma ekki neinir
birgjar og ýtrasta öryggis er gætt í
öllu sem snýr að viðskiptavinum
og starfsfólki, sem var í góðri þjálfun eftir vorið.“
Til að mæta aukningunni í
fyrstu bylgjunni var bæði gripið til
þess tvöfalda stærð kælis úr 60 í
120 m² og ráða tímabundið inn
verktaka með því að semja við
Ferðaþjónustu fatlaðra. Til að

mæta aukinni eftirspurn í annarri
bylgju veirunnar var á ný verið
gripið til svipaðra ráðstafana.

Margir komust á bragðið
að versla á netinu
„Þeim sem kaupa dagvöru á netinu
hefur fjölgað mikið vegna kórónu
veirufaraldursins. Við sáum í sumar að margt af því fólki hélt því
áfram og athyglisvert líka að það
var ekki bara unga fólkið. Með
seinni bylgjunni í júlí kom aftur
umtalsvert sökk og ég efast ekki
um að þessi verslunarmáti á bara
eftir að vaxa hér á Íslandi, eins og
annars staðar í heiminum,“ segir
Guðmundur, enda hefur fyrirtækið
í óðaönn verið að stækka afhendingarsvæði sitt. Er nú svo komið að
vörur eru sendar heim til við-

SÓKNARFÆRI | 57
skiptavina samdægurs á bæði höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesi og
Suðurlandi, þ.e. Hveragerði og Selfossi og nýlega bættust einnig Kjalarnes og Akranes við. Jafnframt
vinnur fyrirtækið mjög þétt með
Póstinum að vörudreifingu annars
staðar á landsbyggðinni.
„Þá höfum við verið í tilraunaverkefni með Orkunni um að
bjóða upp á vöruafhendingar á
völdum Orkustöðum á höfuðborgarsvæðinu.
Afhendingarstöðum
verður fjölgað á haustdögum og
verður spennandi að sjá hvernig
það fellur í kramið hjá viðskiptavinum okkar, bæði almenningi og
fyrirtækjum!“
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 Hjúkrunarheimilið í byggingu við bakka Ölfusár.
Ljósm: Hjalti Snær Helgason.

 Þarna mun nýtt hverfi rísa, Árbakkaland, í samstarfi við Sigtún Þróunarfélag sem einnig
byggir nýjan miðbæ.

Mörg járn í eldi í Árborg
„Í Árborg er engin kreppa
yfirvofandi, þvert á móti
erum við stolt af því að geta
lagt okkar af mörkum til
efnahagslífs landsmanna nú
þegar á móti blæs vegna
Covid-19. Hér eru mörg járn í
eldi. Bæjaryfirvöld hafa
tryggt mikið framboð af
lóðum til íbúðabygginga og
veitir ekki af. Straumurinn
liggur hingað austur enda gott
að setjast að á Árborgarsvæðinu,“ segir Gísli Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri
sveitarfélagsins Árborgar í
samtali við Sóknarfæri.

Tvö ný íbúðahverfi
Gríðarleg ásókn hefur verið í það á
síðustu árum að flytja til Árborgar,
sér í lagi af höfuðborgarsvæðinu,
og á tímabili náði sveitarfélagið
varla að tryggja nægjanlegt framboð lóða fyrir áhugasama húsbyggjendur. Nú heyrir sá vandi
sögunni til.
„Síðastliðið vor gerði sveitarfélagið samning við einkaaðila um
byggingu íbúðahverfis á bökkum
Ölfusár, í svokölluðu Árbakkalandi
og nú í ágúst var svo gerður sambærilegur samningur við einkaaðila
um uppbyggingu íbúðahverfis í
Jórvíkurlandi, sem er suður af Selfossi og tengist Björkurstykki en
þar byggir sveitarfélagið nú nýtt
hverfi. Samanlagt geta þessi hverfi
tekið við á bilinu 4-5 þúsund
íbúum og er því alveg ljóst að á
komandi ári verður nægt framboð
af íbúðum til að svara eftirspurn.
Þessi samhliða uppbygging hverfanna þýðir einnig að þeir sem flytjast á Selfoss hafa úr ýmsu að velja
varðandi staðsetningu og húsagerð,“ segir Gísli Halldór.
Vinsælt að búa við ströndina
Hann segir að samhliða þessu sé
einnig verið að byggja á Stokkseyri
og Eyrarbakka og hafi orðið talsverð fólksfjölgun á Eyrarbakka á
yfirstandandi ári. „Búast má við að
þessi gömlu sjávarþorp verði vinsæll búsetukostur á næstu árum,
enda í mikill nánd við náttúruna,
öll þjónusta við hendina á Selfossi
og stutt að aka Þrengslin til höfuðborgarinnar en það getur verið
kostur í vetrarveðrum að þurfa
ekki að fara fjallveginn yfir Hellisheiði. Ég tel mikilvægt að bæjaryf-

 Nýr miðbær rís við hlið Ráðhúss Árborgar. 

 Gísli Halldór Halldórsson bæjarstjóri í Árborg.

irvöld taki tillit til þessarar þróunar
í yfirstandandi vinnu við endurskoðun aðalskipulags sem nú er í
vinnslu en líklegt er að þorpin vaxi
saman á næstu árum og áratugum
og horfa þarf til þess þegar kemur
að staðsetningu ýmis konar þjónustu.“

Nýtt athafnasvæði í bígerð
Í undirbúningi er að sveitarfélagið
auglýsi eftir áhugasömum aðilum
til að taka þátt í skipulagninu nýs
athafnasvæðis við Eyrarbakkaveg.
Svæðið verður um 400 ha og þaðan verður góð tenging við höfnina
í Þorlákshöfn sem er í örum vexti.
Gísli Halldór segir að í haust
verði sérstök áhersla lögð á að
styrkja skipulags- og byggingardeild sveitarfélagsins með mannaráðningum og innleiðingu stafrænna lausna til að mæta vaxandi
umsvifum í framkvæmdum. Mikið
hafi mætt á deildinni undanfarin
ár og sé kominn tími til að auka afkastagetuna auk þess sem hreinsa
þarf upp ýmis uppsöfnuð verkefni
í skráningu og flokkun.
Grunnskóli og leikskóli
Í Björkustykki, þar sem áætlað er
að verði um 200 íbúðir í fyrsta
áfanga, eru hafnar framkvæmdir
við nýjan grunnskóla og er fyrsti
áfangi hans 4.400 m2 að stærð.
Áætlað er að sá hluti byggingarinn-

Ljósm: Hjalti Snær Helgason.

ar verði að fullu risinn í maí 2022.
Í heildina verður skólinn rúmir 10
þúsund fermetrar að stærð á tveimur hæðum. Í byggingunni verður
leik-, grunn- og tónlistarskóli
ásamt íþróttahúsi en skólinn er
hugsaður fyrir um 700 nemendur.
„Þá standa nú yfir framkvæmdir
við nýjan sex deilda leikskóla við
Engjaland og er byggingin 1.112
m², ásamt þremur smáhýsum sem
samtals eru um 42 m². Það er Eykt
sem byggir skólann fyrir okkur og
verður hann tekinn í notkun
snemma á næsta ári. Einnig standa
yfir framkvæmdir við nýja íþróttamiðstöð við Engjaveg sem verður
fullbyggð um 20.000 fermetrar.
Fyrsti áfangi hennar verður vonandi tekinn í notkun næsta sumar
en hann er um 6.500 fermetrar að
stærð og mun rúma hálfan knattspyrnuvöll, auk aðstöðu fyrir frjálsar íþróttir, göngubraut sem mun
nýtast eldri borgurum vel. Húsið
verður jafnframt sýningar- og tónleikahús.“

60 íbúa hjúkrunarheimili
„Landsmenn sem ekið hafa hringveginn um Suðurland hafa væntanlega flestir orðið varir við byggingar í gömlum stíl sem eru að rísa
í nýjum miðbæ á Selfossi. Hratt
hefur miðað í uppbyggingunni á
þessu ári og stefnt að opnun næsta
vor. Þá má að lokum geta þess að
nú standa yfir miklar framkvæmdir
hér í bæ við glæsilegt hjúkrunarheimili. Um er að ræða samstarfsverkefni okkar og heilbrigðisráðuneytisins. Byggingin rís við hlið
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands
nærri bökkum Ölfusár og verður
ríflega 4000 m2 að stærð. Þarna
verður kærkomin aðstaða fyrir
okkar elsta fólk en gert er ráð fyrir
að þar geti dvalið um 60 íbúar
hverju sinni,“ segir Gísli Halldór,
bæjarstjóri Árborgar.
arborg.is
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 Nemendur í Ölduselsskóla koma á framfæri sínum hugmyndum og athugasemdum um framtíð hverfisins á módelinu sem þau hafa búið til.

Breiðholtshverfi og Seljahverfi

Hverfisskipulag í deiglunni
Á síðasta ári var fyrsta hverfisskipulagið samþykkt í Reykjavík fyrir
Ártúnsholt, Árbæjarhverfi og Seláshverfi. Nú eru verið að leita álits
íbúa á vinnutillögum að hverfisskipulagi fyrir Neðra Breiðholt, Efra
Breiðholt og Seljahverfi. Það er gert
með viðveru starfsmanna hverfiskipulags í Breiðholtinu, íbúafundum
og samtölum við íbúa um helstu
vandamál sem hægt er að ávarpa í
hverfisskipulag. Við spurðum Ævar
Harðarson, deildarstjóra hjá umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkur hver væri tilgangurinn með
hverfisskipulagi.

Losað um skipulagsskilmála
„Hverfisskipulag er unnið fyrir þegar byggð
og gróin hverfi til að skapa möguleika á að

þróa þau áfram og aðlaga nýjum og breyttum kröfum. Borgaryfirvöld leggja mikla
áherslu á að allt það ferli sé vel kortlagt og
unnið í nánu samráði við íbúa viðkomandi
hverfis. Í hverfisskipulagi er staða viðkomandi hverfis eða borgarhluta nákvæmlega
kortlögð og safnað saman hugmyndum sem
eiga að geta bætt hverfið með þarfir íbúa þess
í huga. Gildandi deiliskipulag, oft áratuga
gamalt, heftir gjarnan þróun einstakra hverfa
en með hverfisskipulaginu er losað um slíkar
hömlur. Oft er í eldri hverfum óskað eftir
frávikum frá skipulagi, t.d. viðbyggingum
við hús, leyfi fyrir atvinnustarfsemi í
heimahúsum, nýjum kvisti eða lyftu utan á
fjölbýlishúsi o.s.frv. Það er tímafrekt og dýrt
ferli að veita leyfi fyrir slíkum breytingum
eins og málum hefur verið háttað hingað til
en með hverfisskipulagi er reynt að taka á
slíkum þáttum í hverju hverfi fyrir sig og

Hverfasjá
hverfisskipulags
Ein mikilvægasta nýjung hverfisskipulagsins er Hverfasjáin. Þar má á einfaldan hátt nálgast öll skipulagsgögn
hverfisskipulags, s.s. skipulagsskilmála,
skipulagsuppdrátt, greinargerðir og
leiðbeiningarit hverfisskipulags. Ef slegið
er inn götuheiti og húsnúmer birtast
gildandi skipulagsskilmálar fyrir
viðkomandi eign. Þar koma fram
heimildir fyrir breytingum og/eða
viðbótum á fasteign og lóð auk leiðbeininga um hvernig sótt er um
viðeigandi leyfi til skipulags- og
byggingaryfirvalda.

auðvelda þannig þróun þess að þörfum
íbúanna.“
Reykjavíkurborg er skipt upp í 10
stjórnsýslueiningar sem kallast borgarhlutar.
Hverfisskipulagi fyrir Breiðholtshverfin á að
ljúka í haust en þá tekur við vinna við
borgarhlutana Hlíðar og Háaleiti-Bústaði.
Stefnt er á að skipulag fyrir öll hverfi
borgarinnar liggi fyrir í lok kjörtímabils eða
árið 2022.

Allt að 3000 nýjar íbúðir
Hverfisskipulag getur aukið mjög framboð á
litlum og meðalstórum íbúðum í grónum
hverfum, sérstaklega í hverfum með mörg
einbýlis- og raðhús. Vinnutillögurnar
varðandi Breiðholtshverfin gera ráð fyrir því
að íbúðum geti fjölgað um hátt á þriðja
þúsund í hverfunum.
„Þessi fjölgun getur m.a. orðið með

Þar sem tvær lagnir koma saman
þar ætti að vera brunnur

Byggingarreglugerðir krefjast þess að brunnar séu settir við allar nýbyggingar enda er mikið
öryggi og kostnaðarhagkvæmni fólgin í að hafa aðgang að lögnum utanhúss vegna eftirlits
og viðhalds.
Sæplast framleiðir brunna til fráveitulagna úr polyethylene-efni (PE).
Í Sæplast-vörulínunni er fjölbreytt úrval brunna til að mæta mismunandi notkunarkröfum.
Brunnarnir eru fáanlegir í þremur þvermálsstærðum: 400 mm, 600 mm og 1000 mm.
ATH. Hægt er að fá upphækkanir á alla brunna.
Fást í byggingavöruverslunum um land allt.
Sæplast ráðleggur að ætíð sé leitað til fagaðila um niðursetningu á brunnum.
HLUTI AF RPC GROUP

SÆPLAST • Gunnarsbraut 12 • 620 Dalvík • Sími 460 5000 • sales.europe@saeplast.com • www.saeplast.com

® Sæplast er skrásett vörumerki í eigu RPC GROUP
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 Myndin sýnir mögulega uppbyggingu íbúða í bland við verslun og þjónustu við Rangársel og Hólmasel.

verslun og fjölbreytta þjónustu í göngufæri
fyrir íbúa. Ævar segir að í Neðra Breiðholti
verði t.d. gerðar miklar breytingar á
kjarnanum við Arnarbakka og uppbygging
hans sett í forgang. Borgin hafi þegar keypt
upp húsin þar. Þau verði væntanlega fjarlægð
og nýjar byggingar reistar í staðinn þar sem
væntanlega verði verslanir og þjónustu á
jarðhæð og stúdentaíbúðir á efri hæðum.
„Það er líka ætlunin að fara í umfangsmikla
endurnýjun á kjörnunum í Efra Breiðholti,
m.a. við Eddufell og Völvufell. Þar yrðu
eldri byggingar einnig fjarlægðar að hluta og
nýtt húsnæði reist fyrir sameinaðan leikskóla
hverfisins og stúdentagarða auk annarrar
byggðar. Áfram er gert ráð fyrir verslun og
þjónustu í Fellagörðum en heimildir veittar
fyrir íbúðum á efri hæðum verslana. Þá er í
hverfisskipulagshugmyndum gert ráð fyrir
því að bæta hverfiskjarnann við Rangársel í
Seljahverfi með nýjum íbúðum og atvinnuhúsnæði.“

þéttingu byggðar á þróunarsvæðum, hækkun
lyftulausra fjölbýlishúsa gegn því að lyftur
verði settar upp til að bæta aðgengi og
heimildum eigenda sérbýlishúsa að innrétta
aukaíbúðir þar sem aðstæður leyfa. Það er
einmitt þetta sem hverfisskipulagið gengur
út á; að auðvelda fólki, ef það kýs svo, að
gera breytingar á fasteignum sínum, til
dæmis að byggja kvisti, svalir eða viðbyggingar. Ég get nefnt sem dæmi að mjög víða
eru lyftulausar 4ra hæða blokkir í borginni.
Þær eru byggðar í samræmi við þágildandi
deiliskipulag og byggingareglugerð frá 1960
um að ekki þyrfti lyftu nema húsið færi yfir
fjórar hæðir. Hverfisskipulag opnar á þann
möguleika að hækka húsið um eina hæð og
gefa íbúum þess þannig tækifæri til að auka
verðmæti hússins og fjármagna utanáliggjandi lyftu sem kæmi öllum íbúum þess til
góða,“ segir Ævar í samtali.

 „Hverfisskipulag er unnið fyrir þegar
byggð og gróin hverfi til að skapa möguleika á að þróa þau áfram og aðlaga að
nýjum og breyttum kröfum,“ segir Ævar
Harðarson, deildarstjóri hjá umhverfis- og
skipulagssviði Reykjavíkurborgar.

Teikning: Jakob Jakobsson arkitekt.

Styrking hverfiskjarnanna
Eitt af því sem tekið er fyrir í hverfisskipulagi er að styrkja núverandi hverfiskjarna til
að skapa aukin tækifæri fyrir blómlega

Vetrargarður, efst í Seljahverfi, gæti litið
Teikning: Jakob Jakobsson arkitekt.
svona út.

Vetrargarður og
ný skíðabrekka
Til að stuðla að fjölbreyttri afþreyingu og
auka útivist og hreyfingu allan ársins hring í
Breiðholti eru í skipulagsdrögunum kynntar
hugmyndir um vetrargarð efst í Seljahverfinu, sem yrði opinn allan ársins hring.
Vetrargarðurinn er hugsaður fyrir alla;
leikskóla, grunnskóla, frístundaheimili,
félagsmiðstöðvar, skíðafélög, fyrirtæki og
stofnanir, félagasamtök og almenning.
Svæðið yrði opið fyrir alla, bæði einstaklinga
og fjölskyldur og þar yrði hægt að standa
fyrir allskyns mótum og viðburðum.

Elliðabraut
ellidabrautin.is
Fáguð og vönduð
hús til sölu
Loftræsting
Náttúran í næsta nágrenni
Frábært útsýni

Herbergi
13 m²

Herbergi
9 m²
Alrými
29.9 m²
Svalir
13.4 m²

Herbergi
9 m²

Herbergi
9 m²

Herbergi
13 m²

Hjól og vagnar
Lyfta

Gangur
17 m²

Íbúð 002

Svalir
13.4 m²

Gangur
13 m²

Íbúð 001

02-0006
Geymsla
5.5 m²
02-0003
Geymsla
6.7 m²

Stigahús

Anddyri
7 m²

02-0004
Geymsla
10.5 m²

02-0005
Geymsla
10.0 m²

Alrými
29.9 m²

02-0009
Geymsla
6.1 m²

02-0007
Geymsla
3.1 m²

Stigahús

Herbergi
9 m²

Gangur
13 m²

Stigahús

Anddyri
7 m²

Herbergi
9 m²

Herbergi
9 m²

Jarðhæð

02-0019
Geymsla
5.8 m²

02-0018
Geymsla
5.4 m²

02-0017
Geymsla
5.3 m²

02-0016
Geymsla
5.3 m²

02-0015
Geymsla
5.3 m²

02-0014
Geymsla
5.3 m²

02-0013
Geymsla
5.1 m²

02-0012
Geymsla
5.1 m²

02-0011
Geymsla
8.7 m²

Alrými
29.9 m²
Svalir
13.4 m²

Íbúð 103

Bað
4 m²

Lyfta

Herbergi
9 m²

Setustofa
8 m²

Alrými
25.0 m²

822 2225

Bað
5 m²
Stigahús

Anddyri
7 m²

Svalir
89.0 m²
Anddyri
7 m²

Herbergi
12 m²

Lyfta

Gangur
11 m²

Þvottur
5 m²

Alrými
24.2 m²
Anddyri
3 m²

Stigahús
Alrými
50.4 m²

Gangur
8 m²

Íbúð 401
Svalir
13.4 m²

Íbúð 404
Bað
5 m²

Herbergi
9 m²

Bað
5 m²
Svalir
13.4 m²

Anddyri
3 m²
Anddyri
4 m²

Herbergi
12 m²
Svalir
3.9 m²

Íbúð 102

Alrými
21.7 m²

Bað
5 m²
Herbergi
11 m²

Gangur
6 m²

Íbúð 101

Alrými
47.2 m²

Anddyri
4 m²

Svalir
20.9 m²

Herbergi
12 m²

Íbúð 403
Herbergi
9 m²

Hæð 4

Svalir
4.0 m²

839 1600

Herbergi
8 m²

Bað
2 m²

Bað
5 m²
Herbergi
9 m²

Íbúð 202

Stigahús

Herbergi
9 m²

Setustofa
18 m²

Þvottur
3 m²

Alrými
29.9 m²

Hæð 1

02-0110
Aðkoma
33.5 m²

Inngangur

Gangur
13 m²

696 1122

Herbergi
13 m²

Herbergi
9 m²

Anddyri
4 m²
Bað
4 m²

Svalir
13.4 m²
Bað
5 m²

Herbergi
11 m²

Hæð 2-3

Stigahús

Herbergi
9 m²

Gangur
17 m²

Íbúð 104
Þvottur
3 m²

Svalir
13.4 m²

Herbergi
9 m²

Íbúð 201

Svalir
13.4 m²

Gangur
10 m²

Herbergi
11 m²

Alrými
21.7 m²

Íbúð 203

Svalir
3.9 m²

Herbergi
13 m²
Herbergi
9 m²

Gangur
8 m²

Anddyri
3 m²
Bað
5 m²

Anddyri
4 m²

Herbergi
12 m²

02-0020
Geymsla
5.9 m²

Anddyri
3 m²

Bað
5 m²

Gangur

02-0021
Geymsla
5.8 m²

Alrými
24.2 m²

Þvottur
3 m²

Bað
4 m²

Herbergi
12 m²

Tæknirými

Herbergi
8 m²

Anddyri
4 m²

Alrými
29.9 m²

02-0010
Geymsla
4.2 m²

Herbergi
9 m²

Tæknirými

Herbergi
12 m²

Lyfta

Gangur
17 m²

Bað
4 m²

Þvottur
3 m²
Svalir
13.4 m²

Íbúð 204

02-0008
Geymsla
3.2 m²

Herbergi
9 m²

Herbergi
9 m²

Íbúð 205

Svalir
13.4 m²

Þvottur
3 m²

Bað
4 m²

Alrými
29.9 m²

Slúsa

Anddyri
4 m²

Bað
4 m²

Þvottur
3 m²

Herbergi
9 m²

Stigahús

Alrými
21.7 m²

Bað
5 m²

Gangur
10 m²

Íbúð 402
Setustofa
8 m²

Herbergi
11 m²
Herbergi
11 m²

Alrými
25.0 m²
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Mikilvægt að varðveita þekkingu og störf
- segir Bergsteinn Einarsson, forstjóri Set ehf. á Selfossi
Röraframleiðandinn Set á
Selfossi er eitt þeirra innlendu
framleiðslufyrirtækja sem
staðið hafa af sér sviptingar á
markaði undanfarna áratugi.
Að sögn Bergsteins Einarssonar, forstjóra Set ehf. virðist
sem niðursveiflan nú komi
fram með öðrum hætti en eftir
fjármálahrunið 2008 þegar
helmings fall varð í eftirspurn
eftir framleiðsluvörum
félagsins fyrsta árið eftir hrun.
„Það varð okkur dýrmæt reynsla
sem við búum enn að,“ segir Bergsteinn. Þá hafi tekið við nýsköpunarskeið hjá Set sem leiddi af sér
stofnun framleiðslufyrirtækis í
Þýskalandi, Set Pipes GmbH, sem
einangrar stærri stálhitaveiturör en
verksmiðjan á Selfossi getur gert.
Síðar hafi þróast ný gerð af einangruðum plaströrum fyrir fjarvarmaveitur með nýrri tegund samskeyta
og greininga.
„Eins og flest fyrirtæki bjuggum
við okkur undir töluverðan samdrátt í ár vegna niðursveiflu í hagkerfinu en það hefur hins vegar verið mjög líflegt á framkvæmdamarkaði það sem af er ári á flestum sviðum og við höfum haldið okkar
hlut.“

Jarðvegur fyrir nýsköpun
Set er tæknilega meðal fremstu
framleiðenda í heiminum á foreinangruðum pípum fyrir fjarvarmaveitur, kæliveitur og fleiri notkunarsvið og framleiðir einnig plaströr
til ýmissa annarra nota. Megin
vöruflokkar Set eru rör og lagnaefni
fyrir hitaveitur, vatnsveitur, fráveitur, ljósleiðarakerfi og raflagnir. Set
er fjölskyldufyrirtæki sem rekur
upphaf sitt til framleiðslu Einars
Elíassonar byggingameistara á Selfossi á steinrörum sem hófst 1968,
mitt í alvarlegri efnahagsniðursveiflu sem þá var.
„Það er vert að hafa í huga, þegar litið er til baka, að það er við

 Elipex foreinangruð plaströr fyrir fjarvarmalagnir. Myndin er tekin í verksmiðju Set Pipes GmbH í Þýskalandi.

slíkar aðstæður sem jarðvegur virðist helst skapast fyrir nýsköpun,
framþróun og hagræðingu ef rétt er
á spilunum haldið,“ segir Bergsteinn. „Framundan er óviss tími,
hugsanlega langur og erfiður vetur
og það er þegar farið að reyna mikið á með veikingu tekjustofna hins
opinbera og auknum útgjöldum
vegna vaxandi atvinnuleysis,“ segir
hann.

Hin sögulega kjölfesta
„Við munum áfram sinna verkefnum hér heima á sviði orku- og umhverfismála og það er aldrei brýnna
en nú að varðveita innlenda framleiðslu, þekkingu og störf, auka útflutning og spara gjaldeyri,“ segir
Bergsteinn. Hann segir að í tilfelli
Set sé helmingur útgjalda laun og
innlendir kostnaðarliðir með afleiddum skattstofnum. Allt kapp

verði lagt á sölustarfsemi nýstofnaðs
félags Set í Danmörku, Set Pipes
AS með aðaláherslu á Norðurlönd
með efni frá verksmiðjum félagsins
á Selfossi og Haltern am See í
Þýskalandi.
„Við höfum átt fullt í fangi með
að sinna þörfum viðskiptavina okkar í ár og sem fyrr er heimamarkaður Set hin sögulega kjölfesta starfseminnar; verkefni á sviði orku- og

umhverfismála, fjarskipta, samgangna og byggingariðnaðar en
einnig fyrir sjávarútveg, fiskvinnslu,
fiskeldi, landbúnað og matvælaiðnað þar sem mikil tækifæri liggja á
næstu árum.“

set.is
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ER BÚSETI FYRIR ÞIG?

AF HVERJU
BÚSETURÉTT?

Með því að gerast félagsmaður í Búseta geturðu
eignast búseturétt í fjölbreyttri flóru fasteigna
á höfuðborgarsvæðinu. Félagsaðild í Búseta
er öllum opin óháð aldri eða búsetu.

Kaup á búseturétti er valkostur

fyrir þá sem vilja mun meira öryggi

og festu en einkennir leigumarkaðinn

en vilja ekki endilega kaupa fasteign.
Búseti býður upp á raunverulegt

húsnæðisöryggi og langtímahugsun.

Kynntu þér málið!

www.buseti.is

VÆNTANLEGT Í SÖLU!

72 NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ ÁRSKÓGA Í MJÓDD
Í Árskógum 5 og 7 er að finna stúdíó, tveggja og
þriggja herbergja íbúðir með aðgengi að samkomusal.
Húsin eru mjög vel staðsett á höfuðborgarsvæðinu,
skammt frá flóru verslana og þjónustu.
Sala búseturétta hefst í lok september og áætlað er að
afhending fari fram sumarið 2021.
Kynningarvefur: arskogar.buseti.is

26 NÝJAR ÍBÚÐIR Í BYGGINGU

TANGABRYGGJA Í BRYGGJUHVERFI REYKJAVÍKUR
Í húsinu verða 26 íbúðir af fjölbreyttum stærðum, 2ja, 3ja og
4ra herbergja með geymslum. Áætlað er að sala búseturétta
fari fram vorið 2021 og afhending í lok árs 2021.
Kynningarvefur: tangabryggja.buseti.is

Húsnæðissamvinnufélagið Búseti er rekið án hagnaðarsjónarmiða og er í eigu félagsmanna hverju sinni.
Félagið var stofnað árið 1983 og rekur í dag rúmlega 1.000 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu.
ÁVINNINGUR

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

VANDAÐUR FRÁGANGUR

• Fullbúnar íbúðir með gólfefnum
• Vandaðar innréttingar
• Mjög gott aðgengi og hljóðvist
• Hjólaaðstaða til fyrirmyndar
• Bílastæði með möguleika á rafhleðslu

BUSETI.IS

INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI

50% FJÁRMÖGNUN

S: 556 1000

BUSETI@BUSETI.IS

Fjármagnskostnaður,
skyldutryggingar, hiti,
fasteignagjöld, hússjóður,
þjónustugjald og framlag
í viðhaldssjóð.

Auglýst verð á búseturéttum miðast
við staðgreiðslu. Í boði er allt að 50%
fjármögnun frá Landsbankanum byggt
á lánareglum bankans.

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

