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Á þessum síðustu og verstu tímum þeg-
ar þorri þjóðarinnar virðist hafa fengið 
sig fullsaddan á að virðist óendanlegri 
umræðu um það svartnætti sem krepp-
unni fylgir, er mér sönn ánægja að 
kynna lesendum fyrir því fólki, fyr-
irtækjum og stofnunum sem munu 
leika lykilhlutverk í að færa okkur út 
úr þessum skuggadal.
 
Margoft hefur verið bent á að hug-
myndaauðgi og nýsköpun muni leika 
veigamikið hlutverk í að blása nýju 
lífi í atvinnulífið á Íslandi og líklega er 
hvergi meira að finna af þessu tvennu 
en á Ásbrú í Reykjanesbæ. Þar er lík-
lega um að ræða stærsta sprotafyr-
irtækjaverkefni á landinu og má ljóst 
vera að þau fyrirtæki sem þar eiga 
heimili munu leika veigamikið hlut-
verk í uppbyggingu Íslands.
 
Ásbrú hlýtur að teljast til metnaðar-
fyllri skipulagsverkefna sem þekkjast 
í Íslandssögunni og er í raun ótrúlegt 
að fylgjast með þeim mikla árangri 
sem þar hefur náðst á aðeins örfáum 
árum. Á næstu síðum má finna einkar 
áhugaverð viðtöl og umfjallanir um það 
metnaðarfulla fólk, fyrirtæki og stofn-
anir sem standa Ásbrú að baki.

Í blaðinu má einnig finna áhugaverðar 
greinar um einhverja af þeim aðilum 
sem láta samdrátt í byggingargeir-
anum ekki buga sig og halda áfram 

ábyrgri uppbyggingu landsins. Því 
þrátt fyrir að þrengi að í efnahaginum 
svo um munar, þurfum við sem áður 
að veita okkur og komandi kynslóðum 
skjól yfir höfuðið. Að lokum má ekki 
gleyma hönnuðum, listamönnum og 
arkítektum sem leika ekki síður mik-
ilvægt hlutverk í að færa okkur ljós inn 
í svartnætti kreppunnar með því að 
fegra umhverfið í kring um okkur.
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Frá útgefanda 

Borðplötur - sólbekkir
Afgreiðsluborð, baðborð, sólbekki, borðplötur, matarborð, 
hring/sporöskulöguðborð, hillur, skápahurðir, klósett skilrúm, sökklaefni, 
veggklæðningar o.fl.

Fanntófell ehf. sérhæfir sig í framleiðslu á formbeygðum (e. postforming) borðplötum. 
Stöðluð þykkt á plötum er 29 mm en einnig er hægt að fá í annarri þykkt 
t.d. 23 mm og 39 mm.

Fanntófell býður upp á hágæða harðplast HTP (High pressure laminales) frá Arpa
og Formica. Hægt er að fá ýmsar áferðir svo sem háglans, matt og yrjótt.

Fanntófell er með Rausolid akrílstein frá REHAU, sem er gegnheilt steinefni, byggt
á náttúrulegu steinefni, akríl bindiefni og litarefni. 

Fanntófell býður upp á límtré borðplötur. Þykkt á plötum eru 26 mm, 32 mm og 42 mm. 
Límtréð er olíuborið og tilbúið til uppsetningar.

Bíldshöfða 12, 110 Reykjavík • Sími 587 6688 • www.fanntofell.is • fanntofell@fanntofell.is
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Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Jag er svensk,
en þú?

Parket, verð frá 

4.490kr/m2

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS
AF PLASTPARKETI

Plastparket, verð frá 

1.490kr/m2

DREGLAR OG MOTTUR
Í ÚRVALI

Ég er naturlich
 austurískur!

LAUSNIR FYRIR HEIMILIÐ
FÁÐU TILBOÐ Í ALLAN PAKKANN!

MIKIÐ ÚRVAL
AF FLÍSUM
FRÁ SPÁNI OG ÍTALÍU

Hurðir, verð frá 

27.500



�  • Skipulag, byggingar og hönnun

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 • veffang: www.danfoss.is

Heita vatnið er einhver ódýrasta orka til húshitunar sem við eigum völ á
En það er sjálfsagt að fara eins vel með hana og við getum

Í yfir 50 ár hefur Danfoss stjórnbúnaður staðið vörð um nýtingu heita vatnsins

Við bjóðum fjölþætt úrval búnaðar til
hitakerfa svo sem:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ofnhitastilla

Gólfhitastýringar

Þrýstistilla

Hitastilla

Mótorloka

Stjórnstöðvar

Varmaskipta soðna og boltaða

Úrval tengigrinda á lager

Sérsmíðaðar tengigrindur og
stöðvar fyrir allt að 25 MW afl

Við höfum í áratugi verið leiðandi í
framleiðslu stjórnbúnaðar fyrir hitakerfi
og séð notendum um allan heim fyrir
búnaði og lausnum, sem gerir líf þeirra
þægilegra.

Við erum eini framleiðandinn á markað-
inum sem sérhæfðir sig í framleiðslu
stjórnbúnaðar ásamt varmaskiptum og
tengigrindum fyrir hitakerfi.

Við leggjum metnað okkar í að finna
réttu lausnirnar fyrir viðskiptavini okkar
hverjar sem stærðirnar, þarfirnar eða
kröfurnar kunna að vera.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Dýrmæt orkulind, en ekki ótæmandi

Framtíð Ásbrúar og Reykja-
nesbæjar er mjög svo samofin, 
svo ekki sé minna sagt, enda er 
Ásbrú hluti af Reykjanesbæ. 
Árni Sigfússon, bæjarstjóri 
Reykjanesbæjar, hefur því ver-
ið í forystu um að framtíðarsýn 
Ásbrúar nái fram að ganga.

Árni segir að um nokkurn tíma 
fyrir áður en ákvörðun var tekin 
um brotthvarf Varnarliðsins hafi 
Reykjanesbær kynnt sér aðstæð-
ur og leiðir sem menn hafi farið, 
kynni herinn að yfirgefa svæðið. 
Um leið og tilkynning um brott-
hvarf varnarliðsins barst hafi því 
bæjaryfirvöld Reykjanesbæjar 
komið fram með tillögur um not 
um leið og leitað var hugmynda 
landsmanna. „Þremur dögum eft-
ir tilkynningu Bandaríkjamanna 
um brotthvarf leggjum við svo 
fram hugmyndir um hvernig skuli 
vinna að þessu verkefni – hvernig 
bæri að nýta eignirnar og byggja 
upp frá þeim grunni sem þar var 
til staðar. Fljótlega síðar var þró-
unarfélagið stofnað af ríkinu og 
hefur það í meginatriðum unnið 
út frá þeirri hugmyndafræði sem 
við lögðum fram. 

Við vildum sjá þetta svæði 
sem miðstöð vísinda, fræða og 
atvinnulífs, þar sem fyrirtæki, 
rannsóknir og menntun kæmu 
saman, þar sem ákveðnir klasar 
fyrirtækja og verkefna gætu unnið 
saman. Fræðslu- og menntaþátt-
urinn er einmitt það sem Keil-
ir stendur fyrir. Það teljum við 
gríðarlega mikilvægt fyrir þróun 
atvinnulífs á svæðinu. Í samstarfi 
Kadeco, Keilis, Háskóla Íslands 
og fyrirtækja er nú að Ásbrú eitt 
stærsta frumkvöðlasetur landsins 
og hefur þegar sprottið þar upp 
fjöldi spennandi fyrirtækja.

Keilir gegnir einnig því mik-
ilvæga hlutverki að færa ungu 
fólki brú yfir í háskólanám. Það 
hefur verið mikið brottfall úr 
námi eftir grunnám hér á svæð-

inu og því mikil þörf á því að 
skapa þessum hópi tækifæri til að 
sækja sér frekari menntun. Þann-
ig er verið að mennta samfélagið 
og skapa aukin tækifæri til fram-
haldsnáms samhliða því að stórar 
sem smáar rekstrareiningar eru 
að færa starfsemi sína á svæðið,“ 
segir Árni.

Þiggjum ekki brauðmola
Ekki er þó sama hvaða störf 

myndast á svæðinu og segir Árni 
að mikilvægt sé að íbúar svæð-
isins hafi val um góða, fjölbreytta 
og vel launaða atvinnu. „Ég legg 

áherslu á að við viljum ekki þiggja 
harða brauðmola í atvinnu.  Við 
verðum að vera reiðubúin að 
hafna störfum sem halda fólki í 
fátæktargildrum. Störfin sem við 
vinnum að eru fjöldbreytt störf 
fyrir bæði kynin sem gefa af sér 
góð laun.Í því samhengi nægir að 
nefna fyrirhugað gagnaver sem 
kemur til með að skapa fjöldan 
allan af upplýsingatæknistörfum, 
Gagnavörsluna og  heilsusjúkra-
húsið sem er einnig grunnur að 
öflugri heilsuferðaþjónustu, “ 
segir Árni.

Mörg þau verkefna sem sett 
hafa verið af stað á Ásbrú hafa 
verið talsvert í þjóðfélagsumræð-
unni og sýnist sitt hverjum um 
ágæti þeirra. „Uppbyggingin á 
Ásbrú mætti miklum skilningi í 
upphafi en það hefur borið á því 
að misskilningur ríki um ákveð-
in verkefni á Ásbrú. Ég tel að það 
byggist að miklu leyti á skorti á 
þekkingu um verkefnið og fyrir 

hvað það stendur. Það er í sjálfu 
sér mjög leitt að umræðan vilji 
snúast á þennan veg, en það er 
ekkert nýtt á þessu svæði. Marg-
ir voru mjög svo á móti hernum 
á sínum tíma og hefði einhver 
geta haldið að meiri sátt myndi 
ríkja um umhverfisvænan iðnað, 
en það virðast alltaf stinga upp 
kollinum einstaklingar sem hafa 
horn í síðu þessa svæðis. Það 
heyrðust að sama skapi svart-
sýnisraddir þegar varnarliðið 
fór um að allt myndi fara hér á 
versta veg. En ég tel að flestir 
Íslendingar sjái að þessir aðilar 
reyndust ekki sannspáir. Raunar 
þykir þetta eitt best heppnaða 
uppbyggingarverkefnið í kjölfar 
brotthvarfs varnarliðs nokkurs 
staðar í heiminum. 

En við erum auðvitað stödd í 
kreppu sem gerir það að verkum 
að ef til vill verður til þess að fólk 
á erfiðara með að sjá stærra sam-
hengi hlutanna. En ef horft er 

yfir hvað hefur tekist að gera hér 
á aðeins þremur árum og leggja 
grunn að mörgum góðum verk-
efnum er ekki hægt að annað 
en að vera ánægður fyrir hönd 
þessa svæðis og þjóðarinnar. Það 
er mín trú að þegar við komumst 
út úr þessum efnahagsþrenging-
um að hér höfum við gríðarlega 
sterkar stoðir til að byggja á,“ 
segir Árni.

Stór verkefni í skoðun á Ásbrú 
norður

Eins og áður hefur fram kom-
ið hafa Reykjanesbær, Garður 
og Sandgerði bundist saman um 
uppbyggingu á atvinnusvæði á 
svæði norðan Leifsstöðvar sem 
kallast Ásbrú Norður. Svæðið 
nær frá gömlu Rockville ratsjár-
stöðinni niður að stórskipahöfn-
inni í Helguvík og er með Leifs-
stöð sunnan við sig. 

Árni segir að með þessu sam-
starfi sé hægt að leggja grunn-
inn að mun stærri tækifærum en 
ella. „Við sáum þarna tækifæri 
á að hámarka nýtingu svæð-
isins með því að horfa framhjá 
landamerkjum sveitafélagana. 
Það hefur tíðkast að sveitarfélög 
skipuleggi atvinnusvæði hvert 
í sínu lagi, jafnvel þó þau liggi 
saman hlið við hlið. En með því 
að skipuleggja svæðið í samein-
ingu getum við skoðað hvað sé 
æskilegt að þar rísi – hvaða tæki-
færu séu sterkust sem tengja al-
þjóðaflugvöll við höfn. Við erum 
nú að skoða nokkur tækifæri því 
tengd, en það er þó ótímabært 
að greina nánar frá þeim,“ segir 
Árni.

Það sem helst hefur staðið í 
vegi fyrir slíku samstarfi annars 
staðar segir Árni vera ágrein-
ing um fasteignagjöld. „Deilur 
sveitafélaga um fasteignagjöld 
hefur víða reynst ásteytingar-
steinn í þróun samfélaga og 
skipulags. Niðurstaðan hér er 
að menn hætti að deila um keis-
arans skegg og deili með sér fast-
eigngjöldum og skipuleggja af 
skynsemi,“ segir Árni.

Viðtal við Árna Sigfússon, bæjarstjóra Reykjanesbæjar

Sterkar stoðir til að byggja á

Áhrifaríkt  orku og aðhalds námskeið í Rope Yoga, lyftingum og TRX. 
Frábærum æ�ngarkerfum blandað saman sem tryggja hámarsárangur 

ásamt fræðslu um hámarsnýtingu næringar og ásetning næringar. 
Breytt mataræði.

6 vikna námskeið kl.18:40 
mán. mið & fös. (90 mín.)  

hefst 7. apríl

Iðnaðarhúsnæði til leigu á Ásbrú
 

Höfum til leigu þrjú 375m2 iðnaðarhús við Bogatröð á Ásbrú.
Góð lofthæð er í húsunum og tvær stórar iðnaðarhurðir í sitthvorum
enda. Svæðið er í uppbyggingu og er gerð krafa um snyrtimennsku
og góða umgengni í kringum húsin. Salernis- og skrifstofuaðstaða er
í öllum húsunum ásamt góðum vinnusal.
Leitað er eftir metnaðarfullum aðilum sem vilja bætast í
góðan hóp fyrirtækja sem starfa á Ásbrú.
Frekari upplýsingar fást hjá eignarhaldsfélaginu Base ehf.
s. 421-4778
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Þegar bandaríski herinn fór af 
landi brott árið 2006 vöknuðu 
upp margar spurningar um 
afdrif gamla varnarsvæðisins 
svokallaða. Sumir hverjir töldu 
réttast að jafna byggingarnar 
við jörðu og aðrir höfðu uppi 
efasemdir um að nokkurn tím-
an væri hægt að koma svæðinu 
í not. Nú aðeins örfáum árum 
síðar blasir við gerbreytt götu-
mynd á svæðinu sem nú hefur 
fengið nafnið Ásbrú. Á svæð-
inu búa nú um 2000 manns, 
þar þrífast fjölmörg spennandi 
fyrirtæki og háskóli með fjölda 
námsbrauta.

Þróun Ásbrúar er þó hvergi 
nærri lokið og er þar nú fjöldi 
spennandi verkefna í farvatninu. 
Ber þar hæst að nefna sjúkrahús, 
kvikmyndaver, gagnaver og margt 
fleira. Þar fyrir utan þrífst þar 
fjöldi frumkvöðla og segir Kjartan 
Þór Eiríksson, framkvæmdastjóri 
Kadeco - Þróunarfélags Keflavík-
urflugvallar, að þar sé líklega 
stærsta sprotafyrirtækjaverkefni 
landsins. Kjartan segist sjálfur 
kunna einstaklega vel við sig í 
Ásbrú, enda bjóði svæðið upp á 
nánast óþrjótandi tækifæri. 

Hröð handtök
Upphaf Kadeco má rekja til 

þess að íslenska- og bandaríska 
ríkið gerðu skilasamning sín á 
milli um að íslenska ríkið yfirtæki 
allar eignir varnarliðsins og allar 
þær skuldbindingar sem þeim 
fylgdu. Í kjölfarið var félagið Ka-
deco stofnað sem hafði það mark-
mið og tilgang að leiða þróun og 
umbreytingu á svæðinu til borg-
ararlegra nota. Í því fólst meðal 
annars nauðsynleg undirbúnings-
vinna, til dæmis úttekt á svæði og 
mannvirkjum ásamt þróunar- og 
vaxtarmöguleikum í samráði við 
hagsmunaaðila. 

Félagið var í upphafi í eigu for-
sætisráðuneytisins, en vann verk-
efnið í gegn um þjónustusamning 
sem gerður var við fjármálaráðu-
neytið. Eignarhald Kadeco var 
svo fært yfir á fjármálaráðuneyt-
ið á síðasta ári. Kjartan segir að 
frá upphafi hafi ætlunin verið að 
félagið hefði skýrt lagalega skil-
greint hlutverk og að sama skapi 
skilgreindar heimildir til ákvarð-
unatöku „Það má eiginlega segja 
að eignirnar hafi verið settar í 
okkar umsjá og okkur sagt að 
finna bestu lausnina. Stjórnin fékk 
miklar heimildir til að taka ákvarð-
anir um þá hluti sem félaginu var 
falin umsýsla á og hefur það gert 
það að verkum að við höfum náð 
að vinna verkefnið mun hraðar en 
ella,“ segir Kjartan.

Aðkoma einkaaðila í upp-
byggingu af þessu tagi hefur gefið 
góða raun erlendis og segir Kjart-
an að Kadeco hafi litið til þess. 
„Það virðist hafa skilað betri og 
skjótari árangri að fá einkaaðila til 
að taka þátt í svona uppbyggingu, 
frekar en að fá eingöngu opinberar 
stofnanir - það hefur sýnt sig að 
bland þessara tveggja hefur skilað 
bestum árangri,“ segir Kjartan.

Samkeppnisyfirburðir svæðisins 
kynntir erlendum fjárfestum

 Svæðinu var í upphafi skipt 
í þrjá hluta: Keflavíkurflugvöll, 
svæði sem áfram var nýtt sem 
varnarsvæði og það sem eftir er af 
varnarsvæðinu sem herinn hafði 
undir sín not - hin eiginlega her-
stöð meðal annars. „Fyrsti áfang-
inn var svo að taka þetta yfirgefna 
þorp og koma í not, en þar voru ef 
til vill mestu verðmætin sem nýta 

mátti varðandi þróun og rekstur. 
Strax í upphafi fórum við að skoða 
hvernig hægt væri að byggja hér 
upp og laða að erlenda fjárfesta 
- hvernig hægt væri að sannfæra 
þá um samkeppnisyfirburði þessa 
svæðis. Úfrá því voru skilgreindir 
tíu megin klasar af starfsemi sem 
við töldum vænlegt að byggja upp 
hér á svæðinu. Af þessum tíu höf-
um við svo valið tvo til að byrja á 
- orku og heilsu.

Markmið okkar er að byggja 
hér upp heilsuklasa sem mun svo 
blanda saman ákveðnum kjarna-
þáttum og þeirri stoðþjónustu 
sem þarf til að klasinn geti vaxið. 
Þar erum við að tala um heilsu-
tengdan ferðaiðnað - innflutning 
á fólki í meðferðir og tengda þjón-
ustu.

Hvað orkuklasann varðar þá 
erum við að horfa á aðila sem eru 
í rannsóknum á orku, nýtingu, 
þróun og fleira. Þetta er eitthvað 
sem liggur auðvitað beint við þar 
sem ekki er langt að sækja orkuna 
hér á Reykjanesinu og hér er þeg-
ar mikil þekking á staðnum.

Þekkingin grundvöllur þróunnar
„Grunnurinn að þessum tveim-

ur klösum er svo þekkingar- og 
vísindasamfélag. Það sér mað-
ur í allri klasaþróun heimsins, 
hvort sem það er kísildalurinn í 
Kaliforníu eða smærri einingar 
- þekkingar- og vísindasamfélag 
er grundvöllurinn að allri þróun. 
Sú er einmitt ástæðan fyrir því að 
fyrsta verkefnið sem við fórum 

af stað með er Keilir. Öll mark-
mið Keilis varðandi uppbyggingu 
eru beintengd okkar verkefnum. 
Þarna erum við að tengja atvinnu-
umhverfið við hið akademíska 
sem myndar ákveðinn grundvöll 
fyrir fyrirtæki að koma hingað 
inn. Þar fyrir utan höfum við ver-
ið að reyna að draga inn ákveð-
in kjarnaverkefni til að koma lífi 
á svæðið. Dæmi um það eru til 

dæmis gagnaverið og kvikmynda-
verið. Í raun má segja að við séum 
hér með stærstu sprotaverkefni 
landsins,“ segir Kjartan.

Í beinu framhaldi af þessum 
megináherslum er rekið frum-
kvöðlasetrið Eldey í Ásbrú. Eldey 
hefur þá sérstöðu á meðal frum-
kvöðlasetra á Íslandi að sérhæfa 
sig í sjálfbærum og grænum orku-
lausnum. Að Eldey standa Keilir, 
Kadeco, Nýsköpunarmiðstöð Ís-
lands og Háskóli Íslands. 

Kjartan segir að í kjölfarið verði 
farið af stað með nýtt frumkvöðla-
setur í tengslum við heilsuklas-
ann þegar hann verður kominn 
lengra. „Þar eru fjölmargir þættir 
að þróast svo sem meðferðarmið-
stöð, afeitrunarstöð, 300 nemenda 
ballettskóli, lífræn smyrsl og svo 
erum við að ræða við nokkra aðila 
um heilsueldhús,“ segir Kjartan.

Atvinnutækifæri sköpuð
Einn grundvallaþátta í nálgun 

Kadeco varðandi skipulagsmál 
svæðisins segir Kjartan vera að 
það þjóni markmiðum samfélags-
ins sem er verið að byggja upp. 
„Skipulagsmál á Íslandi hafa ef til 
vill verið á ákveðnum villigötum 
en það hefur þó verið að breytast 
á undanförnum árum. Oft var lit-
ið á skipulagsmál sem tæknilegar 
útfærslur, en ekki endilega horft 
til samfélagsþátta. Við horfðum 
hins vegar á hverskonar samfélag 
við vildum byggja upp, hvaða at-
vinnustarfsemi við vildum laða að 
og hvaða íbúa við vildum fá - alla 
þá þætti sem mynda samfélag. 

Þannig viljum við laða að fólk 
sem stundar sitt nám hér, hvort 
sem það er í skóla hér, í Reykja-
vík eða erlendis, og það fólk vilj-
um við síðan tengja við atvinnu-
líf Ásbrúar í framtíðinni. Þó á ég 
ekki von á því að allir nemendur 
sem nú búa hér muni taka þátt í 
uppbyggingu svæðisins, en ef við 
náum að skapa atvinnutækifæri 
fyrir eitthvað af þessu fólki náum 
við að leggja alveg nýjan grund-
völl fyrir þróun svæðisins,“ segir 
Kjartan.

-Viðtal við Kjartan Þór Eiríksson, framkvæmdastjóra Kadeco

Óþrjótandi tækifæri á Ásbrú
Sjálfbært frá upphafi

Þegar Bandaríkjastjórn ákvað 
að draga herlið sitt til baka 
fóru að heyrast áhyggjuraddir 
í samfélaginu um hvað „gamla 
herstöðin“ sem þeir skildu eftir 
myndi kosta þjóðina. Þess vegna 
segir Kjartan  að eitt af lykilhug-
tökunum sem lagt var upp með 
frá byrjun hafi verið sjálfbærni 
og á það bæði við um fjárhags- 
og umhverfissjónarmið. „Okk-
ar fyrsta verkefni var að gera 
samning við fjármálaráðuneytið 
um breytingu svæðisins sem tók 
mið af því að tryggja sjálfbærni 
verkefnisins frá byrjun. 

Strax í upphafi fórum við út í 
það að selja eignir til að tryggja 
tekjur til að standa undir verk-
efninu. Á síðasta ári höfðu skilað 
sér um tveir milljarðar í nettó 
hagnað til ríkisins og það er að-
eins út frá þeim greiðslum sem 
hafa skilað sér, því við höfum 
gert kaupsamninga til nokk-
ura ára. Á sama tíma erum við 
búin að standa í afar kostnaðar-
samri þróunarvinnu, hvað varð-
ar skipulag og stefnumótun, og 
rekstur svæðisins, en það kost-
aði um milljarð á ári bara að 
reka svæðið tómt. En samt sem 
áður skiluðum við hagnaði til 
ríkisins. 

Okkar markmið er að ríkið 
innleysi að minnsta kosti um tíu 
milljarða úr verkefninu þegar 
búið er að klára að koma mann-
virkjum svæðisins í not. Við 
lítum þó svo á að stærstu tekju-
möguleikar ríkisins lúti ekki að 
eignunum heldur fyrst og fremst 
að þeim tækifærum og atvinnu-
starfssemi sem verið er að draga 
inn, því framtíðar skatttekjur, 
orkusala og fleira því tengt er 
miklu stærri þáttur en sala á 
fasteignum.

Þar fyrir utan viljum við minna 
á að með þessari þekkingarupp-
byggingu og þessu þróunarstarfi 
erum við að leggja grundvöll 
fyrir framtíðarvöxt sem kemur 
til með að skila ríkinu ýmsum 
ávinningi í formi þekkingar, fjár-
magns og fleira.

Kaninn enginn sóði
Eitt af þeim verkefnum sem 

Kadeco var sett var að athuga 
umhverfismál svæðisins. „Við 
fórum rakleiðis í að athuga hvort 
einhver mengun væri á svæðinu. 
Í það var lögð mikil vinna, allt 
svæðið var rannsakað og kortlagt 
hvað þyrfti að gera. Í ljós hefur 
komið að þetta er mun minna 
mál en við ætluðum í upphafi. 
Flugvöllum fylgir auðvitað alltaf 
einhver mengun, en hvað varn-
arliðið varðar voru þeir ekkert 
meiri sóðar en hinn almenni 
Íslendingur, nema síður sé. 

Sú mengun sem fannst er þar 

að auki á afmörkuðum stöðum 
svæðisins - í kring um sorp-
hauga og iðnaðarstarfssemi, rétt 
eins og annars staðar á landinu. 
Góðu fréttirnar eru að það er 
nú búið að kortleggja þetta allt 
saman og leita úrræða þar sem 
við á,” segir Kjartan.

Brú út í alþjóðasamfélagið
Kjartan segir að ekki hafi verið 

horft sérstaklega til þess að svæð-
ið hafi áður hýst herstöð, mun 
frekar hafi gaumur verið gefinn 
að þróun þéttbýliskjarna í kring 
um flugvelli í hinum stóra heimi. 
Í því samhengi hafi verið tekin 
ákvörðun um að finna svæðinu 
nýtt nafn í stað þess að það væri 
kallað „herstöðin“ eða „gamla 
varnarsvæðið“ í sífellu. „Við fór-
um í mjög ítarlega nafnavinnu og 
varð Ásbrú fyrir valinu úr yfir 200 
möguleikum. Mér hefur sýnst það 
hafa hlotið góðan hljómgrunn hjá 
þjóðinni og hafa fest sig í sessi,“ 
segir Kjartan.

Eins og segir til um í Snorra-
Eddu er Ásbrú brú sem æsir ferð-
uðust um á milli Ásgarðs og Mið-
garðs. Kjartan segir þó að ekki sé 
litið svo á að einhverjar guðlegar 
veru séu á ferðalagi á Reykjanes-
skaganum, heldur sé nafnið mun 
fremur táknrænt fyrir tengingu 
tveggja heima. „Þó margir vilji ef 
til vill halda öðru fram þá eru ekk-
ert endilega allir fjárfestar heims-
ins tilbúnir til að koma hingað 
með fjármagn einfaldlega vegna 
þess að okkur þykir það sjálfsagt. 
Segja mætti að Ásbrú sé brú þeirra 
hingað inn,“ segir Kjartan.

Kjartan segir að fjölmörg van-
nýtt tækifæri liggi í nálægð við 
Keflavíkurflugvöll og að hann sé 
mikilvægur þáttur í uppbyggingu 

svæðisins. „Það horfir enginn 
framhjá því að hér er gríðarstór 
flugvöllur sem hefur marga kosti 
í för með sér. Völlurinn er í raun 
mun stærri og meiri en gengur 
og gerist í samfélögum af okk-
ar stærðargráðu og setur svæð-
ið okkar í hóp með jafnvel mun 
stærri samfélögum en mann-
fjöldinn segir til um.

Þess vegna lítum við á sam-
göngumál sem þriðju stoðina til 
viðbótar við heilsu og orkuklas-
ana. Við höfum séð erlendis að 
mesti vöxturinn hvað varðar 
atvinnuuppbyggingu á sér oft og 
tíðum stað í nálægð við flugvelli. 
Sú atvinnuuppbygging einskorð-
ast þó síður en svo við flugtækni-
starfsemi heldur miklu frekar 
þekkingarstarfsemi. Sem dæmi 
má taka flugvöllin í Schiphol í 
Hollandi, en þar hefur átt sér stað 
mikil uppbygging og þar valdi 
Microsoft sér stað fyrir skrif-
stofur sínar, þar að auki er þar 
fjöldi hönnunarfyrirtækja, ráð-
gjafafyrirtækja og fleira. Þessi fyr-
irtæki velja sér þennan stað vegna 
nálægðarinnar við flugvöllinn og 
geta þannig verið sveigjanlegri 
hvað þekkingu varðar. Það liggur 
í augum uppi að það er ákaflega 
ákjósanlegur kostur að vera í seil-
ingarfjarlægð við flugvöllinn fyrir 
fyrirtæki sem ýmist senda fólk á 
eða taka á móti fólki á ráðstefnur 
út um allan heim.

Hér eru því mörg vannýtt tæki-
færi og er þetta eitt af stóru atrið-
unum þegar við erum að kynna 
Ásbrú fyrir erlendum aðilum,“ 
segir Kjartan.

Aukið samstarf við sveitafélög og 
ríkið

Samstarf við sveitarfélögin í 
kring hefur gengið afar vel að 
sögn Kjartans en nýverið tókst 
samstarf á milli sveitarfélags-
ins Garðs, Sandgerðisbæjar og 
Reykjanesbæjar um uppbyggingu 
á norðurhluta vallarsvæðisins sem 
kallast Ásbrú Norður.Við undir-
ritun samningsins kom fram að 
samningsaðilar gera sér vonir um 
að á þessu svæði verði ekki aðeins 
samgöngumiðstöð fyrir vörur 
og farþega, heldur einnig mið-
stöð virðisaukandi framleiðslu og 
þjónustu þar sem aðföng og af-
urði komi frá öðrum löndum eða 
verði fluttar úr landi.

Kjartan segir að með auknu 
samstarfi við bæði ríkið og 
sveitarfélögin í kring megi nýta 
flugvöllinn til uppbyggingar í 
mun meira mæli. „Í framtíðinni 
horfum við fram á uppbyggingu 
á svæðinu allt í kring um flug-
völlinn og er hugsunin sú að 
hagsmunaaðilar vinni saman að 
þeirri þróun. Þá er fátt eins frá-
hrindandi fyrir aðila sem vinnað 
að uppbyggingu eins og þegar 
fjórir mismunandi aðilar sitja 
hinum megin við samnings-
borðið og eru allir að selja sömu 
vöruna. Þetta er gríðarlega flott 
verkefni út frá skipulagssjón-
armiðum og getur komið til með 
að skila sveitarfélögunum í kring 
mjög miklu.

Það eru hagsmunir allra þessa 
aðila að ná inn starfsemi á svæðið, 
en ekki að vera að bítast um inn-
birgðis hvar hún lendir. Þeir vinni 
sameiginlega að stefnumörkun 
um nýtingu landssvæðisins og 
greini þau tækifæri sem hent-
ugt er að laða að og skipuleggja 
svæðið með tilliti til hvernig sé 
best að raða niður starfseminni 
á mismunandi staði eftir hvað 
hentar hverju sinni. Gæði skipu-
lagsins yrðu þannig hámörkuð - 
léttur iðnaður yrði á einum stað 
og grófari iðnaður annars staðar,“ 
segir Kjartan.

Kreppan bítur ekki
Kjartan segir að þó áhrif krepp-

unnar láti vissulega á sér kræla í 
Ásbrú hafi hún ekki veruleg áhrif 
á framvindu verkefnisins. „Vegna 
þess að við fórum svolítið óhefð-
bundna leið í stefnumótuninni 
gátum við brugðist við kreppunni 
betur en ella. Snemma árs 2008 
sáum við að fjármálamarkaðir 
voru farnir að lokast og fórum 
við því strax að skoða með hvaða 
hætti við gætum sveigt okkar 
stefnu til að aðlagast breyttum 
aðstæðum. Því fórum við út í það 
að gera leigusamninga með það 
fyrir augum að fyrirtækin gætu 
keypt húsnæðið með tíð og tíma. 
Fjármögnunin tekur þó lengri 
tíma í þessu árferði og verkefnin 
lengur að komast af stað, en að 
öðru leyti er hugmyndafræðin 
sem við lögðum upp með óbreytt 
og við horfum bjartsýn fram á 
veginn,“ segir Kjartan.

„Grunnurinn að 
þessum tveimur 

klösum er svo 
þekkingar- og 

vísindasamfélag. 
Það sér maður í 
allri klasaþróun 
heimsins, hvort 

sem það er 
kísildalurinn í 
Kaliforníu eða 

smærri einingar 
- þekkingar- og 
vísindasamfélag 
er grundvöllur-

inn að allri 
þróun. 

Kjartan Þór Eiríksson, framkvæmdastjóri Kadeco.
Myndir Ingó

„Okkar markmið er að ríkið innleysi að minnsta kosti um tíu milljarða úr 
verkefninu þegar búið er að klára að koma mannvirkjum svæðisins í not. “
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Eitt þeirra sprotafyrirtækja 
sem hafa vaxið og dafnað í 
Frumkvöðlasetrinu Eldey er 
HBT hf., sem hefur þegar haf-
ið framleiðslu á svokölluðum 
rafbjögunarsíum. Sían hefur 
þekar  vakið mikla athygli á 
erlendum vettvangi og standa 
nú yfir samningaviðræður við 
aðila víðsvegar utan úr heimi 
sem koma til með að skila um-
talsverðum gjaldeyristekjum 
gangi þær eftir, að segir Jó-
hann R. Benediktsson stjórn-
armaður og fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri HBT hf.
Þegar kom að því að velja stað-
setningu fyrirtækisins segir Jó-
hann stofendnur þess hafi horft 
sérstaklega til þeirra hugmynda 
sem voru uppi um uppbyggingu 
á Ásbrú. „Sú metnaðarfulla mynd 
sem Kadeco og Keilir draga upp 
af svæðinu hugnast okkur mjög 
og langaði okkur að vera þátttak-
endur í að fylla upp í þá mynd. 
Við sjáum mikinn fjölda tækifæra 
á svæðinu og hentar það hátækni-
fyrirtæki á borð við okkur gríð-
arlega vel að koma inn í þetta há-
skólaumhverfi. Við höfum þegar 
gert samstarfssamning við Orku-
skóla Keilis og munum við í fram-
haldinu vinna saman að ákveðn-
um verkefnum sem tengjast 
framleiðslu HBT. Þessi yfirbygg-
ing svæðisins og sá stuðningur 
sem við finnum hér hefur reynst 
okkur afar mikilvægur í þessum 
fyrstu skrefum okkar,” segir Jó-
hann. Sjálfur er Jóhann svæðinu 
góðu kunnur, enda fyrrverandi 
lögreglustjóri Suðurnesja.

Jóhann segir einnig að mikil-
vægur þáttur hafi verið að geta 
gengið í fullnægjandi húsnæði 

fyrir rekstur fyrirtækisins á hag-
stæðum kjörum. „Hér var allt þeg-
ar til staðar og í núverandi hús-
næði okkar er svo enn nóg pláss 
til að hýsa þann öra vöxt sem við 
sjáum fyrir í fyrirtækinu á næst-
unni. Þá hefur einnig komið til 
tals að við getum fært okkur yfir 
í stærra húsnæði hér á svæðinu ef 
til þess kemur,� segir Jóhann.

Þúsund lítra olíusparnaður á einum 
sólarhring

Búnaðurinn sem um ræðir hef-
ur fengið nafnið ElCorrect og er 
á stærð við venjulega rafmagns-
töflu og vegur allt að 800 kíló. Í 
stuttu máli kemur ElCorrect jafn-
vægi á rafmagn fyrirtækja sem 
aftur skilar gífurlegum sparnaði 
í orkunotkun. „Við ákveðnar að-
stæður myndast miklar truflanir 
í rafmagni sem skila sér í auk-
inni orkunotktun og á það sér-
staklega við um lokaða rafgeyma 
með mörgum hraðabreytimót-
urum. Þetta er algengt í til dæmis 
frystiskipum, verksmiðjum með 
fjölda færibanda, gagnaverum og 
raunar í öllum fyrirtækjum með 
mikinn hátæknibúnað. Með því 
að fyrirbyggja þessar truflanir má 
ná fram verulegum sparnaði

ElCorrect búnaðurinn hefur nú 
um nokkurt skeið verið í Gnúpi 
GK frá Grindavík og hefur olíu-
notkun þess minnkað um allt að 
þúsund lítrum á einum sólar-
hring. Miðað við olíuverðið í dag 
segir það sig sjálft að búnaðurinn 
er fljótur að borga sig upp. Í kjöl-
farið hefur lykilútgerðafyrirtæki á 
Íslandi lýst yfir áhuga á búnaðin-
um og er nú verið að ganga frá 
samningum um að það setji bún-
aðinn í skip sín,” segir Jóhann.

Þó innanlandsmarkaður sé HBT 
afar mikilvægur segir Jóhann að 
ElCorrect sé fyrst og fremst hugs-
uð til útflutnings. „Við höfum 
sótt um einkaleyfi á heimsvísu 
og erum nú að byggja upp alþjóð-
legt dreifinet. El Correct hefur 
þegar vakið verðskuldaða athygli 
og erum við nú í viðræðum við 
fjölmarga aðilia erlendis sem við 
munum svo greina frá um leið og 
samningar ganga í gegn,� segir 
Jóhann.

Eins of flestir sem fylgjast með 
fréttum kunna að vita hefur 
Kadeco, í samstarfi við Iceland 
Healthcare, ákveðið að ráðast 
í umfangsmiklar endurbæt-
ur á sjúkrahúsinu að Ásbrú. 
Sjúkrahúsið er hugsað sem 
kjölfesta í klasa heilsutengdra 
fyrirtækja sem muni draga að 
sér enn fleiri aðila í heilsu-
tengdri þjónustu og styrkja 
þannig grundvöll heilsuþorps 
á Ásbrú.

Aðkoma Kadeco að sjúkra-
húsinu hefur verið nokkuð í um-
ræðunni að undanförnu og hafa 
einhverjir haldið því fram að hér 
sé ríkisfyrirtæki að leggja fé í upp-
byggingu sem einkaaðilar njóti 
góðs af. Kjartan Þór Eiríksson, 
framkvæmdastjóri Kadeco, bend-
ir á að Kadeco mun aðeins sjá um 
fjármögnun endurbóta húsnæð-
isins, í gegn um Fasteignafélagið 
Seltún, og leigja það svo áfram 
til Iceland Healtcare. „Þegar fjár-
magnsmarkaðir fóru að lokast 
fyrir stórar fjárfestingar í byrjun 
árs 2008 tókum við þá ákvörðun 
að Kadeco myndi þróa og endur-
bæta eignir í meira mæli en áður 
hafði verið gert, með það fyrir 
augum að þróun svæðisins myndi 
ekki stöðvast. Með uppbyggingu 
heilsuþorps á Ásbrú er Kadeco 
einfaldlega að sinna sínu hlut-
verki um að færa svæðið í arðbær 
borgaraleg not með hámörkun 
jákvæðra áhrifa fyrir samfélagið,“ 
segir Kjartan. Þar fyrir utan bend-
ir Kjartan á að Kadeco sé í raun 
ekki rekið fyrir skattfé, eins og 
haldið hefur verið fram, þvert á 
móti hafi ríkissjóður fengið nettó 
um tvo milljaraða króna vegna 
uppbyggingarinnar á Ásbrú.

Kjartan segir að í því ástandi 

sem sjúkrahúsið sé í dag, sé virði 
þess neikvætt, þar sem mik-
ill kostnaður falli til við rekstur 
þess án þess að af því fáist tekjur. 
“Endurbætur sjúkrahússins munu 
svo auki verðgildi annarra eigna 
ríkissjóðs á Ásbrú, sem skila svo 
leigu og sölutekjum til ríkissjóðs. 
Síðan er áætlað að uppbyggingin 
skapi um 300 nýjum störfum sem 
áætlað er að muni skila tæpum 
300 milljónum á ári í skatttekjur,” 
segir Kjartan.

Fyrirhugað er að á sjúkrahús-
inu verði þrjár skurðstofur og 35 
legurými, þar sem boðið verður 
upp á sérhæfðar meðferðir sem 
hugsaðar eru fyrir útlendinga. 
Kjartan segir að gera megi ráð 
fyrir að erlendir sjúklingar sem 
sækja sjúkraþjónustu utan heima-
lands ferðist með aðstandendum 
og dvelji að jafnaði í tvær vikur 
eftir meðferð í endurhæfingu. 
“Umtalsverðar gjaldeyrisstekjur 
geta því skapast þessu tengt og 
má ætla að árlegar rekstrartekjur 
af starfseminni geti numið allt að 
3,5 milljörðum króna á ári og eru 
þá ótaldar tekjur af ferðatengdri 
starfsemi og þjónustu,” segir 
Kjartan. 

Í byrjun jánúar opnaði kvik-
myndaverið Atlantic Stud-
ios á Ásbrú. Gamalt flug-
skýli Bandaríkjahers hýsir 
kvikmyndaverið og hefur því 
nú verið breytt til að standast 
kröfur alþjóðlegra kvikmynda-
framleiðenda.

Breytingar hússins voru umtals-
verðar, en meðal annars hefur það 
verið algerlega hljóðeinangrað og 
rafmagnskerfi hússins endurnýj-
að. Meðal annarra áhugaverðra 
umbreytinga er útsogskerfi húss-
ins, en með því er hægt að reyk-
ræsta húsið á þremur mínútum. 
Það kemur sér vafalaust vel þegar 
kvikmynda skal spennu- og has-
armyndir sem alla jafna innihalda 
ótæpilegt magn sprenginga og 
eldsvoða sem því fylgja. Það var 
Kadeco sem  sá um allar fram-

kvæmdir á húsinu og leigir félagið 
húsnæðið áfram til Atlantic Stud-
ios. Sena mun sjá um rekstur 
þess kvikmyndaversins, en Sena 
er jafnframt einn eigenda þess. 
Stefnt er að því að bjóða öðrum 
íslenskum framleiðendum og 
þjónustuaðilum kvikmyndaiðn-
aðarins aðkomu að eignarhaldi og 
rekstri fyrirtækisins.

Kvikmyndaverið er alls 5000 
fermetrar að stærð og skiptist í 
annars vegar kvikmyndaver sem 
er 2200 fermetrar og hins veg-
ar í skrifstofurými, geymslur, 
hreinlætisaðstöðu og veitingaað-
stöðu sem er 2800 fermetrar. 
Þar fyrir utan er 7000 fermetra 
útisvæði innan lóðarinnar. 
 
Á næstu misserum mun svo hefj-
ast ferli þar sem innlendum og 

erlendum aðilum úr kvikmynda 
og auglýsingabransanum verður 
boðið til að kynna sér Atlantic 
Studios betur. Þar sem talsverð-
an tíma tekur að byggja upp al-
þjóðlega þekkingu og reynslu af 
rekstri kvikmyndahúss af þessum 
toga má reikna með því að um 
þrjú ár taki til að það komist í full 
not.

Það skemmir þó vafalaust ekki 
þegar kemur að því að laða að 
verkefni að í seilingarfjarlægð er 
sundlaug, líkamsræktarstöð og 
íþróttahús sem viðskiptavinum 
kvikmyndaversins standa til boða. 
Þá mun nálægð við flugvöllinn lík-
lega heilla uppteknar kvikmynda-
stjörnur sem ekkert mega vera að 
því að þvælast fjölda kílómetra til 
að komast á tökustað.

Gagnaver Verne Global, sem 
rísa mun í Ásbrú, hefur ver-
ið talsvert í umræðunni að 
undanförnu, en uppbygging 
þess hefur orðið fyrir tals-
verðum töfum að undanförnu. 
Ljóst má þó vera að hér er um 
spennandi iðnað að ræða sem 
hentar vel fyrir íslenskar að-
stæður, enda sjálfbær orku-
framleiðsla næg og náttúruleg 
kæling sömuleiðis.

Lisa Rhodes, talsmaður Verne 
Global í Bandaríkjunum, segir 
að þrír lykilþættir hafi orðið til 
þess að Verne Global horfði til 
Íslands þegar kom að því að velja 
staðsetningu; í fyrsta lagi stöðug 
og næg orka, kröftugt samgöng-
unet til og frá landinu og sjálbær-
ar orkulindir. Rhodes segir að 
Ásbrú hafi orðið fyrir valinu ekki 
síst vegna nálægðar svæðisins 
við flugvöllinn, en viðskiptavinir 
fyrirtækisins utan úr heimi geti 
þannig flogið á milli með mun 
minni fyrirhöfn. Einnig segir 
Rhodes að Ásbrú sé ákjósanleg 
staðsetning þar sem um fyrrum 
herstöð sé að ræða og þar sé fyr-
irtækinu því tryggður stöðugleiki 
og öryggi.

Talið er að um hundrað störf 
skapist í gagnaverinu, þar fyrir 
utan skapast fjöldi starfa á sjö ára 
byggingartíma þess og þá hefur 
verið bent á að afleidd störf í kjöl-
farið geti orðið yfir þrjú hundruð. 
Skatttekjur fyrirtækisins til hins 

opinbera hlaupa á milljörðum og 
raforkukaup að sama skapi gíf-
urleg.

Rhodes segir að Ísland hafi alla 
burði til að verða leiðandi þjóð í 
gagnavörslu sé haldið rétt á spil-
unum. “Ísland stendur nú frammi 
fyrir ákveðnum áskorunum hvað 
uppbyggingu landsins varðar 
og við hjá Verne Global stönd-
um í þeirri trú að gagnavarsla 
geti spilað lykilhlutverk í þeirri 
uppbyggingu. Ef stutt væri við 
þær kjöraðstæður sem eru hér 
frá náttúrunnar hendi með því 
að skapa umhverfi sem styður 
gagnavörslu, sérstaklega hvað 
varðar skatta, lagaumhverfi og 
gagnaleynd, getur Ísland hæglega 
orðið leiðandi þjóð í að hýsa slík-

an iðnað,” segir Rhodes.
Rhodes hefur góða sögu af segja 

af samskiptum sínum við opin-
bera aðila á Íslandi og þá sér í lagi 
Reykjanesbæ. “Árni Sigfússon, 
bæjarstjóri Reykjanesbæjar, hefur 
stutt þetta verkefni statt og stöð-
ugt. Hann sér að hér er tækifæri á 
að skapa nýjan iðnað sem er ekki 
aðeins Ásbrú og Reykjanesbæ til 
framdráttar, heldur Íslandi öllu. 
Hann hefur sýnt fram á það með 
því að horfa fram yfir þær efna-
hagsþrengingar sem nú ganga 
yfir og sjá fyrir það sem handan 
er við hornið sé þjóðinni hjálpað 
að komast á rétta braut,” segir 
Rhodes.

  

Kvikmyndagerð í Ásbrú

-Frumkvöðlasetrið Eldey - HBT

Alíslensk uppfinning 
vekur athygli á heimsvísu

-Verne Global

Kjöraðstæður fyrir miðstöð 
gagnavörslu á Íslandi

Kjölfestan í heilsuþorpi Ásbrúar í Reykjanesbæ
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Skipulag á skjölum og upp-
lýsingum er mikilvægur  þátt-
ur hjá öllum fyrirtækjum og 
stofnunum, vilji þau gera starf 
sitt sem skilvirkast. Slíkt skipu-
lag krefst oft á tíðum mikillar 
möppuvinnu og skjalageymslu 
sem og handhægs og öruggs 
hugbúnaðar. Þetta veit Brynja 
Guðmundsóttir vel en hún lét 
gamlan draum rætast í lok árs-
ins 2007 og stofnaði fyrirtækið 
Gagnavörsluna sem hefur það 
að markmiði að bjóða ýmsum 
aðilum upp á heildarlausn á 
skjala- og upplýsingastýringu.

Upplýsingar og gögn á sem skilvirk-
astan hátt

Gagnavarslan er staðsett á 
gamla varnarsvæðinu, í Ásbrú í 
Reykjanesbæ og nýtur þar af leið-
andi þess frjóa andrúmslofts sem 
uppbygging á svæðinu hefur upp 
á að bjóða að mati Brynju, sem 
segir áhuga á að taka þátt í slíku 
umhverfi hafa ráðið staðsetningu 
fyrirtækisins. 

„Styrkleiki okkar felst í að bjóða 
upp á allt sem viðkemur geymslu 
og vörslu skjala og upplýsinga við-
komandi aðila, hvort sem um er 
að ræða rafræn eða efnisleg gögn. 
Markmið okkar er að aðstoða við-
skiptavini við að auka skilvirkni 
innan fyrirtækisins sem og að ná 
hagræðingu í rekstri með aukinni 
yfirsýn,” segir Brynja. Til þess býð-
ur Gagnavarslan upp á ýmiss kon-
ar ráðgjöf, er með ráðgjafateymi 
sem starfar með viðkomandi fyr-
irtæki við að betrumbæta skjala-
og upplýsingastýringu þess. Auk 
þess er veitt ráðgjöf við gæðamál 
og stefnumótun og verkefnisstjór-
ar sendir í fyrirtæki ef þörf er á.

Öryggi við vörslu og meðferð 
allra upplýsinga er í fyrirrúmi hjá 
Gagnavörslunni. „Það fyrsta sem 
ég gerði eftir stofnun fyrirtækisins 
var að ráða öryggisstjóra, slíkt er 
mikilvægi öryggis hjá okkur,” seg-
ir Brynja en þegar hún stofnaði 
fyrirtækið í nóvember 2007 kom 
hún fyrst um sinn ein að fyrirtæk-
inu. Nú starfa hins vegar tæplega 
40 manns hjá Gagnavörslunni, 
fjölbreyttur hópur með víðtæka 
menntun að sögn Brynju. 

Varsla efnislegra skjala og menn-
ingarminja

Gagnavarslan rekur stórt hús-
næði á gamla varnarsvæðinu 
til geymslu skjala en einnig til 
geymslu ýmissa menningarminja. 
Um er að ræða sérhæft húsnæði 
sem hefur yfir að geyma fullkom-
ið öryggis-og brunakerfi. „Ef fyr-
irtæki óskar eftir þjónustu okkar 
þá sjáum við um að pakka skjöl-
unum og setja þau síðan í geymslu 
eftir ströngu ferli, sem inniheldur 
til dæmis strikamerkingu á öllum 
gögnum.  Ef aðila í viðskiptum við 
okkur vantar skjöl, þá getur hann 
nálgast þau eftir þremur leiðum; 
hann getur í fyrsta lagi fengið þau 
send eftir að við höfum skannað 
þau inn og dulkóðað, í öðru lagi 
er ávallt sendibíll á okkar vegum 
á ferðinni sem getur keyrt með 
gögnin til viðkomandi og að lok-
um er ávallt hægt að koma hingað 
til okkar og ná í þau,” segir Brynja. 
„Við bjóðum einnig upp á vörslu 
alls kyns menningarminja og 
listaverka en til þess erum við um 
þessar mundir að byggja upp sér-
vörslu fyrir söfn og höfum bæði 
safnafræðing og sagnfræðing í 
vinnu við það verkefni.” 

Fyrirtæki geta einnig sótt alla 
þá þjónustu sem viðkemur skjöl-

unum sjálfum til Gagnavörslunn-
ar, til að mynda prentþjónustu 
og skönnun en til slíkra verkefna 
keypti Gagnavarslan prentfyr-
irtækið Aðstoð. Einnig er hægt 
að fá öll skjöl og gögn flokkuð og 
skráð eða eytt ef þess er þörf.

Notendavæn veflausn til skjala-
vörslu

Gagnavarslan býður einnig upp 
á sitt eigið upplýsingastýringa-
kerfi sem gengur undir nafninu 
Core². „Core² byggir á opnum og 
frjálsum hugbúnaði sem gerir það 
að verkum að við erum með mjög 
gott og hagstætt verð en samt sem 
áður er um afar öflugan búnað 
að ræða,“ segir Brynja. Opinn og 
frjáls hugbúnaður þýðir að öll 
skjöl eru á stöðluðu formi en ekki 
einhverju ákveðnu formi sem bara 
er hægt að nota í einum séreign-
arhugbúnaði, þ.e. skjölin eru ekki 
læst inn í séreignarútbúnaði sem 
er þá aldrei hægt að skipta út fyr-
ir annars konar hugbúnað. Core² 
byggir á nýrri hugsun í hugbúnaði 
sem útleggst á ensku sem „softw-
are as service“ þar sem fyrirtæki 
leigja aðgang að þjónustu á vefn-
um.

Core ² er hannað með þarfir 
notandans í fyrirrúmi. Þannig er 
aðgengi að kerfinu auðvelt og leit 
að skjölum og gögnum öflug, fljót-
leg og handhæg. Uppsetning hug-
búnaðarinns er einnig skýr fyrir 
notandann og möguleikar á að líta 
gögnin frá mörgum sjónarhorn-
um samtímis.„Aðalatriðið er að 
notandinn geti bara sest við tölv-
una og farið að vinna, þannig að 
forritið er mjög 
notendavænt en 
samt er fyllsta 
öryggis gætt,“ 
segir Brynja. Til 
þess að tryggja 
öryggi hugbún-
aðarins er lögð 
áhersla á öfluga 
aðgangsstýringu 
og er allt aðgengi 
dulkóðað. „Ör-
yggi er eðlilega 
afar mikilvægt 

hjá okkur, við leggjum metnað 
okkar í gæði og öryggi í þjónustu 
okkar, enda erum við meðvituð 
um mikilvægi öryggis fyrir skjól-
stæðinga okkar,” en Gagnavarslan 
er meðal annars að vinna fyrir 
skilanefndir bankanna.

Sameinaði áhugamál sín í eitt fyr-
irtæki

Brynja hafði lengi gengið með 
þann draum í kollinum að stofna 
fyrirtæki eins og Gagnavörsl-
una. „Ég er viðskiptafræðingur að 
mennt með sérhæfingu á endur-
skoðunarsviði þannig að ég er svo-
kallað möppudýr. Ég hafði fundið 
fyrir því hjá ýmsum fyrirtækjum 
sem ég hafði starfað hjá að skjala-
málin hefðu mátt vera betri og mig 
langaði ávallt að geta bætt úr því. 
Þess að auki hef ég mikinn áhuga 
á alls kyns antíkmunum og fer því 
mikið á söfn og sýningar.  Ég hef 
oft haft tal af forstöðumönnum 
safna sem hafa sagt mér frá bágu 
ástandi á geymsluplássi fyrir söfn, 
þannig að munir hafa jafnvel legið 
undir skemmdum.“

„Við stofnun Gagnavörslunnar 
náði ég þannig að sameina þessi 
tvö áhugamál mín en auk þess hef 
ég ávallt unnið mikið innan tölvu-
geirans. Síðan frá stofnun Gagna-
vörslunnar hef ég verið afar hepp-
in og fengið gott fólk í lið með mér 
sem hefur staðið að hraðri stækk-
un fyrirtækisins, svo hraðri að við 
höfum varla undan!”

Nánari upplýsingar um Gagna-
vörsluna má finna á vefslóðinni 
gagnavarslan.is.

- Gagnavarslan

Heildarlausn á skjala- og upplýsingastýringu

Brynja Guðmundsóttir hjá Gagnavörslunni
Myndir Ingó

Öryggi við vörslu og meðferð allra upplýsinga 
er í fyrirrúmi hjá Gagnavörslunni.

Húsnæði Gagnavörslunnar á Ásbrú er mjög  sérhæft og hefur  yfir að ráða fullkomnu öryggis- og brunakerfi.

fást í Sense og 
Sony Center Kringlunni

Hágæða myndavél

Sony CyberShot
14.1 megapixlar
4 x optical aðdráttur
9 punkta Auto Focus
HD videoupptaka
2.7” skjár með mikilli skerpu
Face Detection
Sjálfvirk leiðrétting á rauðum augum

•
•
•
•
•
•
•

Canon PowerShot SX120 IS

10.0 megapixlar 
10x optical aðdráttarlinsa 
Smart Auto velur bestu tökustillinguna 
3.0“ LCD skjár 
Face og Motion Detection 
Face Select & Track 
Face Self-Timer auðveldar hópmyndir 
Sjálfvirk leiðrétting á rauðum augum 
VGA upptaka 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sony CyberShot
10.1 megapixlar
3x optical aðdráttur
2.4” skjár með mikilli skerpu
Face Detection
Hristivörn
Til í bleiku, svörtu og silfri

•
•
•
•
•
•

Stafræn myndavél

fjölSkylduvæn

Canon EOS 500d

15.1 megapixlar
Full HD (1080p) video
High ISO allt að 12800
Fangar 3.4 ramma á sek.
3.0” skjár með Live View
9 punkta AF fókuspunktar
DIGIC 4 örgjörvi

•
•
•
•
•
•
•

ljóSmyndIr & full Hd vIdEO

HEPPIN FERMINGARBÖRN GETA 
UNNIÐ kúPON 
Ef kEyPt Er myndavél

mIðaðu Og Skjóttu

Canon PowerShot a3000 IS
10.0 megapixlar
3.3x optical aðdráttur
15 tökustillingar
1cm Macro ljósmyndun
Face og Motion Detection
Sjálfvirk leiðrétting á rauðum augum
2.5“ LCD skjár
VGA og LP vídeóupptaka

•
•
•
•
•
•
•
•

50.000 kr

Sony alpha 230 & linsa

10.2 megapixla CCD myndflaga
ISO 100 - 3200
BIONZ örgjörvi
9 punkta fókuskerfi
Shutter speed 1/4000 sek.
Flash sync 1/250
Tekur 2.5 ramma á sekúndu

•
•
•
•
•
•
•

Þú kaupir Sony Alpha 230 með 18-55 linsu, 

færð 10.000 kr. afslátt. 4GB minniskort að 

verðmæti 7.000 kr. fylgir. 

á tilboði til þín: 89.990 kr.

Innbyggð HrIStIvörn

gildir eingöngu í Sense og Sony Center kringlunni til 15. apríl 2010. Ekki nauðsynlegt að framvísa kúponum.

Þú kaupir PowerShot A3000 IS, færð 

3.000 kr. afslátt. 4GB minniskort að 

verðmæti 7.000 kr. fylgir. 

á tilboði til þín: 39.900 kr.

Þú kaupir PowerShot SX120 IS, færð 4.000 

kr. afslátt. 4GB minniskort að verðmæti 

7.000 kr. fylgir. á tilboði til þín: 52.900 kr.

Þú kaupir Sony CyberShot, færð 4.000 kr. 

afslátt. 4GB minniskort að verðmæti 

7.000 kr. fylgir. 

á tilboði til þín: 20.990 kr.

Þú sparar: 11.000 kr.

Þú kaupir Sony CyberShot, færð 4.000 kr. 

afslátt. 4GB minniskort að verðmæti 

7.000 kr. fylgir. 

á tilboði til þín: 41.990 kr.

Þú sparar: 11.000 kr.

Þú sparar: 11.000 kr. Þú sparar: 10.000 kr. Þú sparar: 17.000 kr.

Þú kaupir EOS 500D án linsu, færð 15.000 kr. 

afslátt. 4GB minniskort að verðmæti 

7.000 kr. fylgir. Á tilboði til þín: 149.900 kr.

Þú kaupir EOS 500D með 18-55 IS linsu, 

færð 15.000 kr. afslátt. 4GB minniskort að 

verðmæti 7.000 kr. fylgir. 

á tilboði til þín: 169.900 kr.

Þú sparar: 22.000 kr.

30.000 kr 20.000 kr

fermingargjafirnar
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Að uppyggingu Ásbrúar koma 
margir aðilar saman og er einn 
þeirra fasteigna- og þróun-
arfélagið Háskólavellir sem 
var stofnað í þeim tilgangi að 
þróa og móta framtíðarbyggð 
á gamla varnasvæði Keflavík-
urflugvallar og koma eignum 
í borgaraleg not. Félagið hef-
ur veg og vanda að svokölluðu 
„campus“ svæði sem vaxið hef-
ur með ógnarhraða að undan-
förnu og hýsir nú um 2000 
nemendur sem sækja nám ým-
ist á staðnum eða  í Reykjavík. 

Háskólavellir bjóða háskóla-
nemum upp á húsnæði á mjög 
hagstæðum kjörum og talsvert 
undir því leiguverði sem þekk-
ist á höfuðborgarsvæðinu. Þar að 
auki eru innifaldar í leiguverðinu 
reglulegar rútuferðir milli Reykja-
víkur og Ásbrúar. Námsmenn 
þurfa ekki að sitja með hendur í 
skauti þegar ferðast er á milli því í 
rútunni er internetsamband.

Fasteignaþróunarfélagið Klasi 
er um fjórðungseigandi að Há-
skólavöllum, en auk þess sér Klasi 
um allan rekstur og verkefna-
stjórn fyrir félagið.  

Klasi hafði jafnframt yfirumsjón 
með rammaskipulagi sem unnið 
var fyrir Ásbrú í nánu samstarfi 
við Engle Architects, Þróunarfélag 
Keflavíkurflugvallar, Reykjanesbæ 
og skipulagsráðgjafa bæjarins.  Í 
nýju rammaskipulagi er sett fram 
heildstæð framtíðarsýn um þróun 
og nýtingu svæðisins. Segja má að 
með þessu hafi útlínur Ásbrúar 
framtíðarinnar verið dregnar upp 
sem um leið móta þann ramma 
sem núverandi uppbygging tekur 
mið af.

Ingvi Jónasson, framkvæmda-
stjóri Klasa, segir að ein helsta 
áhersla í því skipulagi sé að Ásbrú 
verði að órjúfanlegum hluta 
Reykjanesbæjar þar sem nýir íbú-
ar muni skjóta rótum og taka þátt 
í að móta sitt eigið samfélagið.

Stærsta þróunarverkefni Íslands-
sögunnar

Þar sem Klasi sérhæfir sig í þró-
un og rekstri fasteigna segir Ingvi 
að legið hefði beint við að félagið 
kæmi inn í það metnaðarfulla 
starf sem átti eftir að eiga sér stað 
í kjölfar þess að herinn yfirgaf 
svæðið. „Ákveðið var að eignirnar 
skyldu seldar og þegar það lá fyrir 
myndaðist hópur sem hafði hug 
á því að koma að þessu verkefni 
og hófst þá undirbúningsvinna.  
Styrkleiki Klasa í því verkefni var 
sérfræðiþekking á sviði fasteign-
areksturs og þróun stærri fast-
eignaverkefna og aðrir samstarfs-
aðilar komu með sína sérþekkingu 
og reynslu að borðinu. Verkefni 
sem lúta að samfélagsuppbygg-
ingu sem þessari kemur ekki inn 
á borð fasteignaþróunarfélaga á 
degi hverjum hér á Íslandi og því 
litum við á þetta sem gríðarlega 
spennandi verkefni hvað varð-
ar fasteignaumsýslu og ekki síst 
hvað varðar þróunarvinnu. Þetta 
er auðvitað eitt stærsta þróun-
arverkefnið á Íslandi hvernig sem 
litið er á það, en á stuttum tíma 
var mótað samfélag sem er á stærð 
við meðalstórt sveitarfélag.

Í upphafi var sett það markmið 
að verkefnið hefði sem jákvæðust 
áhrif á samfélagið og umhverfið 
og reynt að draga eins og hægt er 
úr neikvæðum áhrifum á önnur 
svæði. Í því ástandi sem við búum 
nú við   má jafnvel sjá enn fleiri 
tækifæri en áður í þessu verkefni, 
og hvernig þessi uppbygging getur 
stutt við sveitarfélagið, atvinnulíf-
ið og aðra íbúa á svæðinu.  

Það hefur verið tekið á þessu 
verkefni með mjög ábyrgum hætti 
til að tryggja það að þessi mark-
mið nái fram að ganga og held ég 
að það hafi svo sýnt sig að menn 
hafi fyllilega áttað sig á umfangi 
verkefnisins og farið gætilega af 
stað. Til að mynda er okkur ekki 
heimilt að selja fasteignir okkar 

fyrstu fjögur ár verkefnisins, en 
það er tímabilið sem álitið var 
hvað viðkvæmast. Megin áherslan 
hefur verið lögð á að búa til nýja 
eftirspurn á svæðinu og þar kem-
ur inn þessi mikla áhersla sem við 
höfum lagt á námsmannaíbúðirn-
ar okkar,“ segir Ingvi.

Framtíðarbúsetukostur í Ásbrú
Eignasafn Háskólavalla á Ásbrú 

nær yfir 130 þúsund fermetra 
íbúðarhúsnæðis, 18 þúsund 
fermetra atvinnuhúsnæðis og 
440 þúsund fermetra af framtíð-
arbyggingalandi sem hugsað er 
sem framtíðarsvæði til frekari 
þróunar. Ingvi segir að frá upp-
hafi hafi þótt best að nýta eignirn-

ar  fyrir námsmenn. „Menn sáu 
að það væri ef til vill vænlegast að 
nýta þessar eignir sem stúdenta-
garða og því var í upphafi árs 2007 
stofnað félagið  Háskólavellir. Það 
félag stóð að stofnun Keilis, mið-
stöð vísinda, fræða og atvinnulífs 
og síðar var fjárfest í þessu eigna-
safni“ segir Ingvi.

Að sögn Ingva hefur það kom-
ið flestum á óvart að sjá hversu 
vel íbúðirnar eru útbúnar og í 
hversu góðu ásigkomulagi þær 
eru. „Þeim íbúðum sem teknar 
hafa verið í notkun hefur verið 
breytt til samræmis við innlenda 
staðla, en yfirleitt voru þær í mjög 
góðu ástandi. Umræðan um þess-
ar íbúðir hefur einkennst svolítið 
af því að þessi hús séu á einhvern 
hátt ekki íslensk, en staðreyndin 
er sú að þau eru byggð samkvæmt 
íslenskum stöðlum og að mörgu 
leyti lagt meira í þau en gengur 
og gerist út af kröfum fyrri eig-
enda. Vitaskuld kemur upp hvers 
konar viðhald á þessum íbúðum 
rétt eins og með aðrar fasteignir 
en við höfum lagt áherslu á mjög 

Háskólavellir –eitt stærsta fasteignafélag landsins

Einstakt tækifæri til þróunar

hátt þjónustustig hvað varðar slík 
mál gagnvart íbúum,“ segir Ingvi.

Háskólavellir hafa boðið íbúð-
irnar til leigu á mun hagstæðara 
leiguverði en tíðkast á Höfuðborg-
arsvæðinu.  Einnig eru íbúðirnar 
stærri og rúmbetri en jafnan er 
um sambærilegar eignir og því fá 
leigutakar mikið fyrir peningana.  
Öll almenn þjónusta er á staðn-
um, leikskólar, skólar, leikvellir og 
útivistarsvæði.  Ingvi telur eign-
irnar afar góðan kost fyrir fjöl-
skyldufólk  „Það sem við bjóðum 
er góð gæði og mun stærri íbúðir 
en gengur og gerist. Þetta hentar 
fjölskyldufólki til að mynda ein-
staklega vel, þó eru einstaklings-
íbúðirnar engu að síður mjög 
stórar líka.  Ekki skemmir fyrir að 
mikið er um að vera á Ásbrú og 
þjónusta sveitarfélagsins góð.  Til 
dæmis er unglingastarf bæjarins 
starfrækt á svæðinu, þ.e. Fjör-
heimar og síðan eru Háskólavellir 
og Reykjanesbær í samstarfi um 
rekstur Tómstundatorgs, en það 
hýsir innileikjagarð fyrir yngstu 
börnin, og skautahöll,“ segir 
Ingvi.

Leigutökum boðinn kaupsréttur
Til að bjóða upp á  framtíðarbú-

setukosti á svæðinu segir Ingvi að 
leigutökum verði á næstunni boð-
inn kaupréttur á ákveðnum eign-
um innan Ásbrúar. Þannig segir 
Ingvi að fólk geti fest þar rætur 
og byrjað að móta samfélagið í 
kring um sig. „Það er stór ákvörð-
un að flytja sig í nýtt sveitarfélag 
- sumir gera það til bráðabirgða á 
meðan nám stendur yfir, en aðrir 
vilja ef til vill horfa til lengri tíma. 
Um leið og fólk er svo komið með 
varanlega búsetu fer það að horfa 
með öðrum hætti á umhverfi sitt, 
vill hafa aukin áhrif á það og taka 
virkari þátt í uppbyggingunni. 
Þess vegna höfum við hug á því að 
bjóða þennan kauprétt á ákveðn-
um eignum, en það er vitaskuld 
einungis kostur í boði en ekki 
krafa.  Til lengri tíma sjáum við 
fyrir okkur bæði leiguíbúðir og 
íbúðir í einkaeigu.

Það er mjög rökrétt að byrja 
að bjóða þeim sem þegar búa á 
svæðinu upp á þennan valkost. 
Þjónustukannanir hafa sýnt mikla 
ánægju með veruna á Ásbrú og 
því eðlilegt að við snúum okk-
ur til þeirra fyrst. Við komum 
til með að bjóða  hagstæð kjör 
og þetta er að stórum hluta fólk 
sem er á leiðinni út í atvinnu-
lífið á næstunni.  Það á þá kost á 
að byggja upp ákveðna inneign í 
formi leigugreiðslna. Það má því 
kannski segja að námsmennirnir 
séu að ryðja brautina og hafi tæki-
færi til að móta umhverfi sitt að 
einhverju leyti og hjálpa til við að 
byggja upp þetta samfélag.  Nán-
ari útfærsla mun liggja fyrir mjög 
fljótlega“ segir Ingvi.

Til að fólk geti séð fyrir sér 
framtíðarbúsetu á svæðinu segir 
Ingvi að stöðugt sé verið að vinna 
í úrbótum og sköpun á aukinni 
þjónustu og atvinnutækifærum. 
„Við höfum í samstarfi við bæði 
sveitarfélagið og Þróunarfélag 
Keflavíkurflugvallar reynt eftir 
megni að sjá til þess að öll grunn-
þjónusta sé til staðar og hefur 
það tekist vonum framar. Sveitar-
félagið  starfrækir tvo leikskólar á 
svæðinu, 16 leikvellir eru dreifðir 
um byggðina, grunnskólaútibú, 
íþróttahús með fullri þjónustu, 
verslun, gistiheimili og glæsi-
legur veitingastaður svo eitthvað 
sé nefnt,“ segir Ingvi. Þar að auki 
hafa Háskólavellir unnið að þróun 
Tómstundatorgs Reykjanesbæj-
ar sem inniheldur meðal annars 
innileikjahöll fyrir börn og hjóla-
skautavöll, sem Ingvi segir hafa 
notið mikilla vinsælda.

Tækifærin eru til staðar
Enn eru nokkrar eignir sem 

hugsaðar eru fyrir atvinnustarf-
semi ónotaðar og segir Ingvi 
þær einfaldlega bíða eftir réttu 
tækifæri. „Þessar byggingar eru 
til staðar og hægt að hefja þar 
rekstur án þess að fjárfesta mikið 
í þeim. Þess vegna er þetta svæði 
í raun kjörumhverfi fyrir hvers-
konar nýsköpun. Við höfum góða 
tengingu við nýsköpunardeild 
Keilis og er því stoðkerfið allt til 
staðar.

Nú þegar eru komin inn mörg 
mjög spennandi verkefni og 
sjáum við meðal annars fjölmörg 
tækifæri fyrir fyrirtæki sem bæta 
einhverju við þá starfsemi sem 
þegar er hugsuð á svæðinu , t.d. 
heilsuþorpið sem Þróunarfélagið 
vinnur nú að“ segir Ingvi.
Skýr framtíðarsýn

Halldór Eyjólfsson, þróun-
arstjóri Klasa segir að þar sem 
verkefnið er hugsað til langs 
tíma  sé  gríðarlega mikilvægt að 
hafa skýra framtíðarsýn um hvert 
menn vilji stefna. „Það var því 
mjög heppilegt að stærstu hags-
munaaðilarnir lögðust á eitt með 
að finna þessari framtíðarsýn ein-
hvern farveg og ramma � sem er 
rammaskipulagið sem Klasi og 
Engel Architechts unnu síðasta 
vor.

Yfirskrift rammaskipulagsins 
er „vistvænt þekkingarsamfélag“  
sem þegar er byrjað að spretta 
m.a. með tilkomu háskólafélags-
ins Keilis. Hugmyndafræði 
rammaskipulagsins miðar m.a. 
að því að auka framboð mennt-
unar á efstu stigunum sem getur 
af sér þekkingu og skapar tæki-
færi til nýsköpunar.   Í slíku um-
hverfi  spretta sprotaverkefni best 
sem aftur skapa fjölbreytta flóru 
nýrra atvinnutækifæra. Slík upp-
bygging er grundvöllur þess að  
fjölskyldufólk vilji setjast þar að  
og með fólkinu kemur mannlífið 
og menningin. Þetta er sú hring-
rás sem þróun svæðisins gengur 
út á og því er sú starfsemi og sam-
félagsuppbygging sem þegar er 
orðin raunin sérstaklega ánægju-
legur vísir að því sem koma skal.

Rammaskipulagið snýr meðal 
annars að umbreytingu núver-
andi eigna sem er þegar hafin. 
Þar sem fyrri eigendur hugsuðu 
svæðið aðeins til takmarkaðs tíma 
var ef til vill ekki hugað eins mikið 
að fagurfræði og samfélagslegum 
þáttum en ella. Mesti munurinn 

er í sjálfu sér að lengra er á milli 
húsa og minna um gróður heldur 
en í flestum íbúðahverfum lands-
ins. Við munum því nú kappkosta 
við að fegra svæðið með sam-
setningu lita, gróðursetningu og 
fleiru. Þó aðeins séu nú liðin tvö 
ár af verkefninu verður árang-
urinn þó sýnilegri með hverjum 
deginum.

Græn brú - tenging milli bæj-
arhluta

„Við leggjum mikla áherslu á 
að skapa vistvænt og  fjölskyldu-
vænt umhverfi á Ásbrú með góð-
um tengingum við önnur hverfi 
Reykjanesbæjar. Fólk er almennt 
orðið meðvitaðra um umhverfi 
sitt og tekur virkari þátt í um-
hverfismálum sem er jákvæð þró-
un. Þess vegna vildum við nota 
tækifærið í þessari umbreytingu 
og leggja áherslu á þennan um-
hverfisvæna þátt. Hluti af því er 
að nýta vel þau verðmæti sem 
þegar eru á staðnum, en við lítum 
á það sem bæði samfélagslega og 
umhverfislega ábyrgð okkar að 
gera það,“ segir Halldór.

Í rammaskipulaginu er einn-
ig lögð rík áhersla á vistvæn-
ar samgöngur s.s. öflugt net 
göngu- og hjólreiðastíga.  Hluti 
af þeirri hugmynd gengur út á 
að byggja svokallaða græna brú 
yfir Reykjanesbrautina sem mun 
tengja Ásbrúarsvæðið við önn-
ur hverfi Reykjanesbæjar. Græn 
brú er mannvirki sem fellur vel 
að landslagi og er fyrst og fremst 
ætluð vistvænum ferðamáta og 
í rammaskipulaginu er m.a. gert 
ráð fyrir að reiðleiðir liggi þar 
yfir og opni um leið aðgang að 
fólkvangi sveitarfélagsins. Hall-
dór segir að brúin muni mynda 
sterka tengingu við Reykjanesbæ 
og þétta bæjarmyndina verulega. 
Brúin komi ekki einungis til með 
að virka sem umferðartenging 
heldur einnig til að brúa yfir þær 
huglægu hindrun sem Reykjanes-
brautin getur verið í þróun bæj-
arins . Eitt af markmiðunum er að 
Ásbrú styrkist sem eitt af hverfum 
Reykjanesbæjar og muni til fram-
tíðar fjölga atvinnutækifærum á 
svæðinu og auka þjónustu við alla 
íbúa Reykjanesbæjar,“ segir Ingvi.

Leiðin út úr kreppunni
Áhrif kreppunnar koma inn á 

borð Háskólavalla sem og ann-
arra, en Ingvi segir að hún hafi þó 
ekki sett varanlegt strik í reikn-
ing þeirra. „Auðvitað er ástandið 
krefjandi, en við erum þó á áætl-
un miðað við það sem lagt var 
upp með árið 2007. En ekki má 
gleyma því að svæði eins og Ásbrú 
getur leikið mikilvægt hlutverki 
í ástandi eins og nú ríkir, � hér á 
sér stað mikil atvinnuuppbygging 
sem á eftir að skila miklu til sveit-
arfélagsins sem og til þjóðarbús-
ins í heild sinni fyrr en síðar,“ segir 
Ingvi.  

Ingvi Jónasson, framkvæmdastjóri og Halldór Eyjólfsson   þróunarstjóri Klasa,

Auk góðra almenningsvagnaferða er gert ráð fyrir öðrum samgöngumáta  í Ásbrú.

Barnvænt umhverfi er hluti af skýringu á vinsældum svæðisins.

Rúmgóðar íbúðirnar bjóðast á ahagstæðum kjörum
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Það var Detox meðferðamið-
stöðin sem reið á vaðið í upp-
byggingu heilsuþorps Ásbrúar 
á síðasta ári og segir Jónína 
Benediktsdóttir, íþróttafræð-
ingur og Detox-ráðgjafi, að 
nú þegar séu uppi hugmynd-
ir um að stækka Detox hót-
elið um helming. Jónína segir 
þjóðfélagslegan ágóða Detox 
meðal annars felast í minni 
lyfjanotkun og bættri heilsu 
þjóðarinnar.

Jónína hefur aflað sér gríð-
arlegrar reynslu og þekkingar á 
þeirri aðferðafræði sem notuð er 
í meðferðinni, en undanfarin þrjú 
ár hefur hún  leitt rúmlega 2.500 
Íslendinga í gegnum detox með-
ferðina í Póllandi. Þar sem verk-
efnið hafði gengið vel í Póllandi 
segist Jónína hafa viljað færa 
það til Íslands. „Ég hafði raunar  
miklar áhyggjur af landinu mínu 
og atvinnuástandinu hér og vildi 
því nýta þá reynslu sem ég hafði 
aflað mér í Póllandi hér á landi. 
Þar sem ég vildi ekki taka lán til 
að opna hótelið lá beint við að 
horfa til Ásbrúar, enda er hér allt 
fyrir sem til þurfti. Okkur tókst að 
opna hér án einnar krónu fengna 
að láni og er ég því glöð yfir því að 
skulda ekkert.“ 

Fram úr björtustu vonum
„Samvinna við alla aðila hér á 

svæðinu hefur verið frábær og 

falla hugmyndir um að hér rísi 
heilsuþorp mjög svo að fram-
tíðaráformum Detox. Hér vinna 
allir ötullega saman að því að 
auka verðmæti svæðisins og auka 
hróður þess. Fyrirhugað sjúkra-
hús er auðvitað stór þáttur í því 
og fagna ég tilkomu þess mjög. 
Á teikniborðinu hjá Detox eru 
svo áform um helmings stækkun 
hótelsins og  jafnvel að reisa aðra 
meðferðarstofnun sem byggir á 
öðrum þáttum vanheilsu,“ segir 
Jónína.

Jónína segir að áhugi Íslendinga 
á Detox hafi farið fram úr björt-
ustu vonum. „Nú er fullbókað 
frameftir öllu og erum við afar 
þakklát fyrir móttökurnar. Við 
höfum fundið alveg ótrúlegan 
áhuga hjá þjóðinni og má leiða 

líkur að því að ef fjárhagur þjóð-
arinnar væri betri værum við 
löngu sprungin hvað herbergi 
varðar. En það getur enginn boðið 
upp á þessa meðferð nema ég og 
mitt starfsfólk - Þekkingin er okk-
ar og aðeins okkar.

Það er ljóst að Detox er komið 
til að vera og það er augljóst að 
viðskiptavinir okkar fara ánægðir 
héðan því þeir koma svo aftur og 
aftur,“ segir Jónína.

Losnað úr lyfjavæðingunni
Detox vinnur nú að því að 

markaðssetja meðferðina erlendis 
og hefur þegar komið ár sinni vel 
fyrir um borð í Noregi, en það-
an streymir fjöldi viðskiptavina í 
Detox á Íslandi. „Svo eru önnur 
lönd að detta inn í gegnum mark-
aðsfólk Icelandair og Iceland Ex-

press. Markaðssetningin gengur 
mjög vel, en þetta kostar auðvit-
að bæði tíma og peninga. Þess 
vegna tökum við eitt skref í einu 
og stígum varlega til jarðar,“ segir 
Jónína.

Fyrir utan gjaldeyristekjur og 
atvinnusköpun felst þjóðfélags-
legur ágóði Detox vitaskuld í 
bættri heilsu þjóðarinnar. „Við 
erum að hjálpa fólki að losna við 
fjölda lífsstílssjúkóma, grenna sig 
og ná orkunni sinni í lag. Öll lyfja-
notkun minnkar gríðarlega eftir 
svona meðferð og þann breytta 
lífstíl sem henni fylgir. Við erum 
því að spara ríkinu hundruð millj-
óna á ári hverju. 

Í nánu samstarfi við læknastétt-
ina munum við nú vinna að því að 
rannsaka hvaða áhrif meðferðin 
hefur á margvíslega þætti heilsu-
fars fólks. Þetta er rannsókn sem 
ég hlakka til að veifa framan í al-
þjóðasamfélagið sem virðist fast í 
lyfjavæðingunni,“ segir Jónína.

-Detox Jónínu Ben
Bætt heilsa, aukið þrek og orka 
er uppskrift að hamingjusamara lífi

Leikskólaárin sem og fyrstu 
ár grunnskólans eru mikilvæg 
hverju barni þar sem lengi býr 
að fyrstu gerð. Ráða þau ár oft 
miklu hvað varðar lífshætti 
fólks seinna meir. Skólar ehf. 
er vel meðvitað um mikilvægi 
fyrstu áranna. Fyrirtækið rek-
ur fimm leikskóla undir nafni 
Heilsustefnunnar, þar sem 
hreyfing, holl næring og list-
sköpun eru í fyrirrúmi. Fram-
tíðarstefna Skóla er að reka 
leik- og grunnskóla saman í 
einum skóla og gera skólastarf 
eins sjálfbært og hægt er, að 
sögn Péturs Guðmundssonar, 
framkvæmdastjóra fyrirtæk-
isins.

„Fyrirtækið hóf starfsemi sína 
árið 2000 þegar ég kom með 
þá hugmynd til bæjarstjórnar 
Grindavíkur að byggja og reka lít-
inn leikskóla. Var vel tekið í hug-
myndina og úr varð að við hófum 
rekstur á leikskólanum Króki. 
Þessi háttur á að reka leikskóla 
hefur svo fest í sessi og er í dag 

góður valkostur fyrir sveitarfélög 
þegar kemur að rekstri leikskóla,“ 
segir Pétur. 

Skólar reka um þessar mundir 5 
leikskóla undir merkjum Heilsu-
stefnunnar: Krók og heilsuleik-
skólann Háaleiti í Reykjanesbæ 
og þrjá á höfuðborgasvæðinu: 
Hamravelli í Hafnafirði, Kór í 
Kópavogi og Ársól í Reykjavík .

Heilsustefnan, sem er 15 ára 
um þessar mundir, var sniðin 
af Unni Stefánsdóttur sem var 
þá leikskólastjóri á Urðarhóli í 
Kópavogi. Krókur var annar leik-
skólinn til þess að fylgja þessari 
stefnu. �Markmið stefnunnar er 
að auka gleði og vellíðan barnanna 
með áherslu á næringu, hreyfingu 
og listsköpun í leik,“ segir Pétur. 
Þess að auki gengur stefnan út á 
að reyna að venja börn við heil-
brigða lífshætti strax í barnæsku 
þannig að þeir verði frekar hluti 
af lífstíl þeirra til framtíðar.

„Til þess að fylgja þessum 
markmiðum eftir fær hvert barn 
hina svokölluðu heilsubók en 
þar er allt skráð sem viðkemur heilsu barnsins. Skráningin ger-

ir okkur kleift að fylgjast betur 
með þroskaframvindu barnsins 
en ella. Hún er einnig til þess 
gerð að upplýsa foreldrana um 
heilsu barnins, svo sem hreyfi-
færni, úthald, næringu og færni 
í listsköpun. Svo fylgir þessi bók 
börnunum upp í grunnskólann,“ 
segir Pétur.

„Við stefnum á, ef við verðum 
heppin, að reka grunn- og leik-
skóla saman, þar sem nýju grunn-
skólalögin gera ráð fyrir þessum 
möguleika,“ segir Pétur. „Við 
höfum áhuga á að þróa Heilsu-
stefnuna áfram í skólanámskrá 
grunnskólans í góðu samstarfi 

við okkar fagfólk.“ Hugmyndin er 
að sá skóli næði upp í fjórða bekk 
en það hefur sýnt sig að erfiðasta 
skref barnæskunnar er skrefið á 
milli leik- og grunnskóla að sögn 
Péturs.

Að auki er á stefnuskrá fyr-
irtækisins að færa börnin nær 
náttúrunni og sjálfbærum starfs-
háttum með því að fara til að 
mynda í samstarf við bóndabýli. 
Þar væri áhersla lögð á að börnin 
myndu rækta sitt eigið grænmeti 
og læra fleira tengt búskap. „Við 
sjáum fyrir okkur að þetta gæti 
skapað skemmtilega stemningu 
auk þess sem börnin gerðu sér 
betri grein fyrir því ferli sem felst 

í því að setja niður grænmeti til 
þess að hafa það á borðum hjá 
sér,“ segir Pétur.

„Á endanum þá er það okkar 
meginmarkmið að krökkunum 
líði vel hjá okkur, þau hljóti 
kennslu í örvandi umhverfi bæði 
varðandi líkama og sál. Viðhorf til 
skólastarfs hafa verið að breytast, 
það er ekki aðalatriðið lengur að 
„fjárfesta í námi“ eða að græða, 
heldur að vinna eftir hugsjón og 
stefnu og þeim gildum sem eru 
líklegri til þess að stuðla að góð-
um þroska barna,“ segir Pétur að 
lokum.

Nánari upplýsingar má finna á 
Skólar.is

Með heilsuna í fyrirrúmi í skólastarfi

Veitingahúsið Perlan
Sími 562 0200 - Fax 562 0207

Netfang perlan@perlan.is - Vefur www.perlan.is
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Allt í steik
verð frá 4.990 kr.

Perlan
Ein magnaðasta bygging Reykjavíkur á daginn. 
Eitt besta veitingahúsið á kvöldin.

Allt í steik
framlengt til 11. apríl

Allt í steik 4.990 kr.

 Góð tækifærisgjöf!

4ra rétta seðill frá 4.990 kr.
KRYDDLEGIN KLAUSTURSBLEIKJA

með rússneskri pönnuköku, dillrjóma og piparrótarsósu

RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA
með Madeira og grilluðum humarhölum

FISKUR DAGSINS
ferskasti hverju sinni, útfærður af 

matreiðslumönnum Perlunnar (4.990 kr.)

BEIKONVAFINN OG FYLLTUR FASANI
með polentu og kóngasveppasósu (5.590 kr.)

RIB EYE
með kartöfluturni, Bearnaisesósu 
og steinseljurótarmauki (6.590 kr.)

NAUTALUND
með grænmetismósaík 

og blönduðum skógarsveppum (7.590 kr.)

SÚKKULAÐIFRAUÐ
með hindberjahlaupi, ferskum ávöxtum og passionís
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VELDU MILLI FJÖGURRA AÐALRÉTTA

Tilvalið fyrirárshátíðina!

Nýr A la Carte hefst 12. apríl
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Keilir er alhliða menntafyrirtæki 
í eigu háskóla, fyrirtækja og 
almannasamtaka. Keilir bygg-
ist upp á fjórum mismunandi 
skólum sem eru Háskólabrú, 
sem er undirbúningsnám fyrir 
háskólanám; Heilsu- og upp-
eldisskóla, Orku- og tækni-
skóla sem m.a. leggur áherslu 
á umhverfisvænar auðlindir 
og Flugakademíu sem byggir á 
mikilvægi alþjóðaflugvallar. Í 
upphafi þessa árs voru nemend-
ur 602. Keilir hlaut á dögunum 
viðurkenningu sem fjölskyldu-
vænt fyrirtæki. Verðlaunin 
voru afhent á Degi um málefni 
fjölskyldunnar sem haldinn var 
í Íþróttaakademíunni í Reykja-
nesbæ laugardaginn 27. febrú-
ar sl. Keilir var stofnaður vorið 
2007 og hefur skólinn aðsetur á 
fyrrum varnarsvæði bandaríska 
hersins í Reykjanesbæ – sem nú 
kallast Ásbrú. Keilir er hluta-
félag en stærstu eigendur eru 
Háskóli Íslands, Þróunarfélag 
Keflavíkurflugvallar, rann-
sóknarstofnanir, orku- og fjár-
málafyrirtæki, sveitarfélög, al-
menningssamtök, flugfélag og 
verkalýðsfélög.

Á Háskólabrú fer fram undir-
búningsnám fyrir háskólanám. 
Nemendur skulu hafa lokið um 70 
einingum í framhaldsskóla en ljúka 
að ári liðnu námi á Háskólabrú 
sem veitir inngöngu í háskóla. 
Námsskrá Háskólabrúar hefur ver-
ið sniðin að óskum deilda Háskóla 
Íslands.

Heilsu- og uppeldisskóli Keilis 
leggur áherslu á að þróa og bjóða 

uppá framúrskarandi nám á sviði 
heilsu, heilbrigðis, íþrótta- og upp-
eldisfræða. Nú þegar er kennd við 
skólann ÍAK einkaþjálfun sem hef-
ur vakið verðskuldaða athygli og 
nýtur mikilla vinsælda. Aðstaða 
nemenda til náms og þjálfunar er 
einstaklega góð í stóru fjölnota 
íþróttahúsi á Ásbrú. Innan heilsu-
skólans er m.a. unnið að 
nýjum námsbrautum, s.s. 
heilsuþjónustu, sjúkra-
nudd og f íkniráðgjöf og 
forvarnir.

Flugakademía Keil-
is stefnir að því að hafa 
allt flugtengt nám undir 
einum hatti og skipa því 
verðugan sess í skóla-
kerfinu. Þegar er í gangi 
einka- og atvinnuflug-
nám, flugrekstrarnám, 
flugþjónustunám og nám 
í flugumferðarstjórn.  
Lögð er áhersla á nú-
tímalega kennsluhætti og 
kennsluumhverfi en stað-
setning skólans felur í sér 
einstakt tækifæri til þess 
að skapa frábæra aðstöðu 
til kennslu flugtengdra 
greina. Þegar á Keilir 
fimm glænýjar og full-
komnar kennsluflugvélar 
af gerðinni Diamond.

Keilir hefur lagt þunga 
áherslu á að tileinka sér nýjustu 
og bestu tækni í fjarnámi. Marg-
ar af námsbrautunum má stunda 
í fjarnámi. Í megindráttum er það 
byggt upp á því að kennarar setja 
kynningar sínar og glærur á netið, 
tala skýringar sínar með, jafnvel 
bæta inn teikningum og skýring-
armyndum eftir þörfum, slóðir að 
lifandi myndum o.s.frv. Með þess-
ari tækni er mörgum auðveldað að 
stunda nám við skólann.

Fjölskylduvæn stefna
Hjálmar Árnason, framkvæmda-

stjóri Keilis, segir að allar áætlanir 
um starfsemina, ráðning kennara, 
aðsókn að skólanum og annað hafi 
gengið framar björtustu vonum. 
Nú er í undirbúningi árlegur opinn 
dagur sem verður á sumardaginn 

fyrsta, og verið er að kalla til sam-
starfs þau fyrirtæki sem starfa á 
Ásbrú, en þau eru um 50 talsins.

,,Þegar við vorum að byrja þessa 
starfsemi fyrir um þremur árum 
síðan var þetta svæði hér á Mið-
nesheiðinni eins og draugabær. 
17. ágúst 2007 varð svo gríðarleg 
breyting þegar um 500 manns 

flutti í íbúðir á svæðinu, fólk sást 
á ferli og börn að leika sér. Þegar 
bandaríski herinn var hér, voru 
þetta að mestu einhleypir menn 
og konur en síðan var tekin upp 
fjölskyldustefna og íbúðir stækk-
aðar til að geta hýst fjölskyldur og 
til að auðvelda það að manna her-
stöðina. Lögð var áhersla á að fólki 
liði vel hérna, enda tel ég að þetta 
sé fjölskylduvænsta fjölbýlishúsa-
hverfi á Íslandi. Hér eru leiktæki 
og leikaðstaða út um allt, leiktæki 
í öllum fjölbýlishúsunum og víða 
líkamsræktarstöðvar auk þess sem 
hér er ,,hobby center.” 

- Það heyrast stundum 
þær raddir í þjóðfélaginu að Keilir 
sé ekki alvöru háskóli eða þekking-
arsetur. Er það byggt á misskilningi 

og kannski líka þekkingarleysi?

,,Þetta er ekki nýtt á Íslandi. Þeg-
ar Menntaskólinn á Akureyri fékk 
á sínum tíma leyfi til að útskrifa 
stúdenta töldu margir að þaðan 
mundu útskrifast 2. flokks stúd-
entar. Það hefur heldur betur kom-
ið í ljós að svo er ekki, og það mætti 

líka segja um fleiri skóla 
sem útskrifa stúdenta, 
eins og t.d. Fjölbraut-
arskóla Suðurnesja.

Það var hins vegar 
strax tekin sú ákvörðun 
að hér skyldi vera öðru 
vísi skóli, og hann er 
það enda enginn annar 
skóli á Íslandi sem er 
eins uppbyggður eins og 
þessi. Hann er að svara 
þörfum atvinnulífsins, 
starfar bæði á fram-
haldsskóla- og háskóla-
stigi en hefur mikil og 
bein tengst við atvinnu-
lífið. Tækniskólinn í 
Reykjavík er sá skóli 
sem kemst næst okkur, 
en hann er ekki að bjóða 
upp á nám sem leiðir til 
BS-gráðu eins og hér er 
boðið upp á. Við höfum 
líka sterka bakhjarla, 
eins og Háskóla Íslands 
sem er stærsti einstaki 

eigandinn. 
Haskólabrúin er einnig nýmæli 

hérlendis. Hún opnar þeim sem 
þar sækja nám leið í háskóla, hún 
er brúin úr framhaldsskóla í há-
skóla, og þessu námi ljúka nem-
endur á einu ári. Fyrstu nemend-
urnir sem hér útskrifuðust eru við 

háskólanám bæði hér heima og 
erlendis. Meðalaldur þeirra sem 
þar stunda nám er 30 ár, fólk sem 
af ýmsum ástæðum hætti á sín-
um tíma í framhaldsskóla en vill 
nú mennta sig frekar og komast í 
háskóla. Í dag er brottfallshlutfall 
í íslenskum framhaldsskólum 35 
– 40%, svo þörfin er mikil. Margir 
þeirra sem hingað koma hafa ekki 
of mikið sjálfstraust gagnvart nám-
inu, það er svo langt um liðið síðan 
þeir sátu síðast á skólabekk, svo 
það er fyrst okkar verkefni að fylla 
þá sjálfstrausti.”

Hjálmar Árnason tekur fram 
að mikil starfsánægja sé ríkjandi 
hjá starfsmönnum Keilis, meg-
infjöldinn eru stundakennarar 
sem hafa mikinn áhuga á að taka 
þátt í svona uppbyggingastarfi og 
nýsköpun enda sé nýsköpun í tölu-
verðu mæli þema skólans, í náms-
efni, kennsluháttum og skólinn 
er leiðandi í fjarnámstækni enda 
með nemendur víða um heim, m.a. 
hluta af handboltastrákunum sem 
unnu silfurverðlaun á síðustu Ol-
ympíuleikum, en allt námsefnið 
er vistað inn á netið. Í verklegum 
æfingum þar sem það á við í fjar-
náminu hefur skólinn lagað sig að 
þörfum og þeim tíma sem nem-
endum hentar. 

Orku- og tækniskólinn leggur 
áherslu á tæknifræðinám tengt 
virkjanlegri orku á Íslandi og 
tölvustýringum á vélbúnaði.

Orku- og tækniskóli Keilis í 
samstarfi við Háskóla Íslands, 
býður upp á nám í orkutækni-
fræði og mekatróník tæknifræði 

Keilir er miðstöð vísinda, fræða og 
atvinnulífs og fjölskylduvænt fyrirtæki

(e. mechatronics). Námið í orku-
tæknifræði hjá Orku- og tækni-
skóla Keilis er þverfaglegt nám þar 
sem veittur er sterkur grunnur í 
efnafræði, jarðvísindum og undir-
stöðu orkugreinum. Forstöðu-
maður Orku- og tækniskólans, 
dr. Rúnar Unnþórsson segir meg-
ináhersluna vera á jarðvarmaorku 
en beislun annarrar grænnar og 
endurnýjanlegrar orku eins og sól-
ar-, vind-, sjávar- og efnaorku vera 
einnig viðfangsefni námsins. ,,Í 
mekatróník náminu hjá Orku- og 
tækniskóla Keilis læra nemendur 
rafeindatækni og að hanna meka-
trónísk kerfi - þ.e. vél- og rafbúnað 
og aðferðir til að stjórna honum 
með rafeinda- og hugbúnaði.“ segir 
Rúnar. 

Verklegar æfingar og rannsóknir 
nemenda fara fram í fyrsta flokks 
tilrauna- og rannsóknaraðstöðu 
í orkufræðum í tæknisetri Keilis. 
Áhersla er lögð á að mennta sjálf-
stæða nemendur sem búa yfir 
mikilli greiningarhæfni, verkþekk-
ingu og færni til að skapa og þróa 
nýjar tæknilausnir. Markmiðið er 
að útskrifaðir nemendur skólans 
verði eftirsóttir starfskraftar fyrir 
bæði íslenskan sem og erlendan 
orku- og tækniiðnað. Innan Orku- 
og tækniskólans er boðið upp á 
frumkvöðlanám í samstarfi við 

verkfræði- og náttúruvísindasvið 
Háskóla Íslands og Nýsköpunar-
miðstöð Íslands. 

Frumkvöðlar tengja hugmynd-
ir sínar við námið og þróa þær 
í náminu með aðstoð sérfræð-
inga. Í undirbúningi er að breyta 
áherslum í frumkvöðlanáminu 
og endurnefna brautina TROMP. 
Um að ræða eins árs nám í við-
burða- og verkefnastjórnun og 
lifandi verkefnum þar sem nem-
endur verða þjálfaðir til að stýra 
atburðum af ýmsum toga með 
raunhæfum viðfangsefnum. Þetta 
er hagnýtt nám á háskólastigi þar 

sem nemendur sitja ekki bara yfir 
bókaskræðum heldur er ekki síður 
verið að vinna ,,með höndunum” 
að ýmsu. Dagurinn byrjar yfirleitt 
með fyrirlestri í einn til tvo tíma 
og svo er hópnum skipt upp í verk-
efni. Nafnið á skírskotun í Trump 
en líkja má raunhæfu viðfangsefn-
unum í náminu við þau verkefni 
sem lærlingar Donald Trump leysa 
úr hendi í sjónvarpsþáttunum vin-
sælu „Lærlingurinn“.

Frábært nám og aðstaða
Richard Henry Eckard, er nem-

andi í Háskólabrúnni. Fjölskyldan 
hafði búið í Danmörku í mörg og 
hann starfað þar sem móttöku-
stjóri á hóteli en langaði til að 
koma heim aftur og fara í fram-
haldsnám. Þar sem hann hafði ekki 
lokið stúdentsprófi fannst honum 
þessi möguleiki alveg stórkostleg-
ur, en yngri systir Richards hafði 
verið í skólanum og því hafði hann 
ýmsar upplýsingar um hann þegar 
fjölskyldan fluttist til landsins. Auk 
þess sem fjölskyldan fékk stóra íbúð 
til leigu á Ásbrú fyrir tiltölulega 
lága leigu. Hjónin eru með fjögur 

börn sem öll eru mjög ánægð með 
staðsetninguna auk frírra ferða 
milli höfuðborgarsvæðisins og 
Ásbrúar en eiginkonan vinnur á 
leikskóla á svæðinu svo ferðir eru 
ekki miklar. Eldri tvö börnin eru 
í skólum í Reykjanesbæ, og svo 
hafa krakkarnir frábæra aðstöðu til 
íþróttaæfinga á svæðinu.

,,Ég lýk þessum áfanga í vor og 
langar í framhaldinu í orkutækni-
námið sem einnig er boðið upp á 
hér í Keili, en er að skoða fleira. Í 
þessu atvinnuleysi sem nú er leyn-
ast miklir atvinnumöguleikar að 
loknu þessu tækninámi, ekki síst 

tengt tengt vistvænni orku og sól-
arorku. Ég hef ekki orðið var við 
neina fordóma gagnvart þessu 
námi hér eða vantrú, frekar að fleiri 
hugsi til þess hversu hentugt þetta 
nám gæti verið fyrir þá eftir að hafa 
fengið útskýringar á þeim náms-
möguleikum sem hér bjóðast. Ég 
held líka að fleiri fyrirtæki sækist 
eftir að setja sig niður hér í náinni 
framtíð. Ég gæti sjálfur vel hugsað 
mér að ef ég stofnaði fyrirtæki að 
loknu námi að staðsetja það hér, 
þetta er frábær staðsetning, stutt 
í alla þjónustu og til Reykjavíkur,” 
segir Richard Henry Eckard. 

viðarparket

Verðdæmi:
Eik 3ja stafa kr. 5.290 m2

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

Gunnhildur Vilbergsdóttir fer fyrir heilsu, heilbrigðis, 
íþrótta- og uppeldisfræðasviði. Myndir: Ingó

Hjálmar Árnason, framkvæmdastjóri Keilis

Á Háskólabrú fer fram undirbúningsnám fyrir háskólanám. 
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Ásmundur Friðriksson, bæj-
arstjóri í sveitarfélaginu Garði 
á Suðurnesjum segir að ekki 
sé mikill áhugi á sameiningu 
sveitarfélaga á Suðurnesjum, 
hvorki meðal íbúa né sveit-
arstjórnarmanna, enda hafi 
sameiningu verið hafnað í 
tengslum við sveitarstjórn-
arkosningarnar 2006. Ás-
mundur telur ástæðuna fyrst 
og fremst vera þá að fólk vill 
halda í sitt gamla sveitarfélag, 
og telur sig jafnframt ekki hafa 
neinn hag af því að samein-
ast nágrannasveitarfélaginu 
og ekki fá aukna þjónustu við 
það. Ásmundur segir að hæfi-
legur rígur milli sveitarfélaga 
sé af hinu góða en svar sveit-
arstjórnarmanna á Suðurnesj-
um sé aukin samvinna sveit-
arfélaganna á ýmsum sviðum.

,,Það hefur ekki verið skoðað 
sérstaklega hvort þjónusta við 
íbúa í Garði mundi aukast t.d. við 
sameiningu við Reykjanesbæ en 
því mundu örugglega fylgja ýmis 
jákvæð samlegðaráhrif. Samein-
ingarmál hafa alls ekki verið á 
stefnu bæjarstjórnarinnar hér. Nú 
er á dagskrá svæðaskipulag fyrir 
svæðið norðan flugvallar til árs-
ins 2028 og þar eru ýmsir sam-
eiginlegir hagsmunir sveitarfélag-
anna á svæðinu, s.s. línulagnir, 
vegalagnir og iðnaðarsvæði en 
svæðaskipulag tekur raunar tillit 
til alls mannlegs lífs á þessu svæði 
og umhverfisins. Reykjanesbær, 
Sandgerði og Garður hafa tekið 
þá sameiginlegu ákvörðun í sam-
starfi við Þróunarfélag Keflavík-
urflugvallar að fara í sameiginlegt 
svæðaskipulag á svæði sem kall-
ast Ásbrú – norður sem er raunar 
að mestu leiti það svæði sem her-
inn lagði undir sig á sínum tíma. 
Með því er verið að laða fyrirtæki 
til að staðsetja sig á Suðurnesjum 
en um leið skiptir það ekki máli í 
hvaða sveitarfélagi þau staðsetja 
sig, heldur farið eftir þörfum neyt-
endanna, en sveitarfélögin munu 
síðan skipta á milli sín gjöldum og 
tekjum í samræmi við íbúafjölda 
þeirra. Sameiginlegir hagsmunir 
munu því ráða staðsetningu fyr-
irtækja ef þetta svæðaskipulag 
verður samþykkt og sveitarfélögin 
munu því ekki þurfa að bítast um 
það hvar fyrirtæki verður stað-
sett, heldur munu hagsmunir 
svæðisins ráða mestu um hvar slík 
þjónusta verður í boði.

Helstu markmiðin með svæða-
skipulagi er m.a. efling þeirrar 
sameiginlegu þjónustu sem er fyr-
ir hendi; öflug nærþjónusta; búa í 
haginn fyrir félagslegan fjölbreyti-
leika og tækifæri fyrir alla aldurs-
hópa; efla skólastarfsemina á efri 
stigum; stuðla að ábyrgri nýtingu 
og góðu aðgengi að útivistarsvæð-
um til afþreyingar, fræðslu og 
ferðamennsku og mörkuð verði 
sameiginleg stefna um skógrækt; 
auk nýtingu minja um búsetu og 
atvinnulíf ásamt byggingu nýrra 
safna og heilsulinda til eflingar 
ferðaþjónustu. Ég vil einnig nefna 
að orka frá gjöfulum jarðhita-
svæðum á Suðurnesjum verði nýtt 
í þágu fjölbreyttrar atvinnuupp-
byggingar og jafnframt að tryggt 
sé að nægt og öruggt aðgengi sé 
að neysluvatni á Suðurnesjum,” 
segir bæjarstjórinn í Garði.

Í haust fóru bæjarstjórarnir í 
Garði og Reykjanesbæ til Þýska-
lands til að kynna sér sambærileg 

mál þar þar sem fjöldi sveitarfélaga 
kemur að sameiginlegum verkefn-
um. Ásmundur Friðriksson nefnir 
sem dæmi Rotterdamhöfn í Hol-
landi og iðnaðarsvæði sem er að 
stærð eins og frá Helguvíkurhöfn 
til Hafnarfjarðarhafnar og fjöldi 
sveitarfélaga á aðild að en er rekið 
sem ríkisfyrirtæki. Verkefnið fær 
því að þróast og dafna án þess að 
þar ráði togsteita milli sveitar-
félaga, enda rekstur hafnarinnar 
sameiginlegt hagsmunamál. Besta 
svarið við uppbyggingu og þróun 
byggðar og atvinnutækifæra sé 
því aukið samstarf sveitarfélag-
anna á svæðinu.

Tekjum iðnaðarsvæðis skipt milli 
sveitarfélaganna í hlutfalli við 
íbúafjölda

,,Við höfum verið að taka upp 
samstarf um málefni fatlaðra og 
skólanna og viljum vinna það í 
sátt og samlyndi og þannig ætt-
um við að taka á móti fleiri verk-
efnum. Hér er nýr barnaskóli og 
það er ekki biðlisti á leikskóla. 
Það vilja stór og smá fyrirtæki 
koma hingað og við eigum í sam-
einingu að skapa þeim viðunandi 
umhverfi þar sem fyrst og fremst 
hefur forgang arðsemi þeirra. Í 
kjölfarið koma síðan hagsmun-
ir sveitarfélaganna hér, og njóta 
allir þar með afrakstursins. Ef 
fyrirtæki vill koma hingað sem 
beint tengist orkunni sem er í 
nágrenni Grindavíkur er eðlileg-
ast að það sé staðsett á Reykjanesi 
nær orkunni en hér t.d. í Garði, en 

í góðu samstarfi allra sveitarfélag-
anna á svæðinu. Orkan spyr ekki 
um bæjarmörk!”

Ásmundur segir að nú sé lag 
að gera þetta og efla traust milli 
sveitarfélaganna enda fjarlægðir 
milli staða á Suðurnesjum ekki 
miklar. Hann bendir á sem for-
dæmi Groniken í Hollandi þar 
sem þrjú sveitarfélög sameinuðust 
um að byggja upp verksmiðjugarð 
og orkugarð þar sem orkuverin 
eru að mestu keyrð á kolum og 
gasi en munu framleiða um 6500 
MW. Huga þarf að sameiginlegu 
iðnaðarsvæði sveitarfélaganna á 
Suðurnesjum þar sem hagsmun-
ir þess eru hagsmunir allra íbúa 
svæðisins og tekjum svæðisins 
skipt milli sveitarfélaganna í sam-
ræmi við íbúafjölda.

,,Heilsugæslunni hefur ver-
ið lokað hér í Garðinum og við 
verðurm nú að sækja þá þjónustu 
í  Reykjanesbæ. Það er ekki langt 
þangað en fólk hefur almennt 
áhyggjur af heilbrigðisþjónustu á 
Suðurnesjum, t.d. rekstur sjúkra-
húss. Við höfum skilning á þeim 
hagkvæmnissjónarmiðum sem 
valda sameiningu á heilsugæsl-
unni með staðsetningu í Reykja-
nesbæ en eigum erfitt með að 

skilja að dregið sé úr þjónustu 
sjúkrahússins.

Atvinnumálin 
Fjölmennur atvinnumálafundur 

var haldinn í Garðinum 4. mars sl. 
enda brenna atvinnumálin mjög á 
Suðurnesjamönnum. Markmið 
fundarins var að leitast við að 
skýra stöðuna á vinnumarkaði og 
sjá hvert stefndi. Mikil þörf er tal-
in á að allir taki höndum saman 
og myndi  breiða samstöðu stjórn-
valda, atvinnulífs og sveitarfélaga 
í landinu til að koma hjólum 
atvinnulífsins af stað. Frummæl-
endur komu frá Alþingi, atvinnu-
lífinu, ASÍ og Samtökum atvinnu-
lífsins. Umræður voru einarðar 
og góðar og voru menn nokkuð 
bjartsýnni eftir fundinn, ekki síst 
eftir ummæli Ágústs Hafberg frá 
Norðuráli en hann sagði að þeir 
væru tilbúnir að byrja, jafnvel 
eftir mánuð. Sá bjartsýnistónn 
vakti vonir í brjóstum margra við-
staddra.

,,Ef stór fyrirtæki fást hingað 
inn á svæðið bindum við ekki 
síður vonir við alla þá sprota sem 
tengjast þeim og þjónustufyr-
iræki af ýmum toga sem getur 
að vissu marki komið í stað allra 

þeirrar útgerðar og fiskvinnslu 
sem hefur horfið héðan af Suður-
nesjum á síðustu árum. Það er um 
70 manns á atvinnuleysisskrá hér, 
eða um 7% vinnufærra manna, en 
við bíðum eftir atvinnutækifær-
um eins og uppbyggingu álvers 
í Helguvík og tengd störf, allt að 
10.000 störf. Margt ungt fólk hér 
á Suðurnesjum bíður þess að þær 
framkvæmdir fara í gang og á 
Suðurnesjum skapist því hundruð 
starfa.”

-	 Það	hefur	oft	verið	tekist	á	
um	tekjur	af	alþjóðaflugvellinum,	
leysist	sá	ágreiningur	kannski	með	
nýju	svæðisskipulagi?

,,Nýtt svæðisskipulag, þegar 
og ef það verður samþykkt, hef-
ur ekki áhrif á það. Sveitarfélögin 
Sandgerðisbær, Reykjanesbær og 
Garðurinn eiga öll nú þegar hlut 
þar að en flugstöðin er í Sand-
gerðisbæ sem fær fasteignagjöld-
in af henni. Menning og atvinna 
skiptir hér meira máli.

Svæðisskipulag mundi bæta 
atvinnuástandið á svæðinu,” seg-
ir Ásmundur Friðriksson, bæj-
arstjóri í Garðinum.

Ásmundur Friðriksson bæjarstjóri í Garði:

,,Orka frá gjöfulum jarðhitasvæðum á Suðurnesjum 
verði nýtt í þágu fjölbreyttrar atvinnuuppbyggingar”

Fyrirhugað sameiginlegt iðnaðarsvæði sveitarfélaganna á Suðurnesjum.

Ásmundur Friðriksson, bæjarstjóri.

Nesfiskur er með mjög öfluga fiskvinnslu í Garðinum. Höfnin er hins vegar ekki nothæf og hefur ekki verið haldið neitt við. Skip Nes-
skips landa því aðallega í Sandgerði.

Samtök iðnaðarins - www.si.is
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Þegar þú skiptir við meistara eða fagmann með tilskilin 

réttindi geturðu verið viss um að verkefnið verður unnið 

af fagmennsku sem er grunnurinn að vönduðu og vel 

unnu verki. Innan raða Samtaka iðnaðarins eru starfandi 

meistarafélög sem hafa á að skipa löggiltum fagmönnum 

til hvers kyns verkefna. Ekki sætta þig við fúsk þegar þú 
getur tryggt þér meistaraverk.

Meistaraverk!
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Blaðabakkar

Sigurður Valur Ásbjarnarson 
bæjarstjóri segir að vinna við 
aðalskipulag og svæðisskipu-
lag Suðurnesja hafi staðið í 
u.þ.b. ár og taki til allra þeirra 
sveitarfélaga sem eru á svæð-
inu auk Keflavíkurflugvallar 
og Varnarmálastofnunar sem 
einnig koma að endanlegu 
svæðisskipulagi. Sveitar-
félögin eru Sandgerðisbær, 
Sveitarfélagið Garður, Reykja-
nesbær, Grindavíkurbær og 
Sveitarfélagið Vogar en þessa 
vinnu hafa Kanon arkitektar 
ehf. og VSÓ-Ráðgjöf verið að 
vinna fyrir þessi sveitarfélög. 
Opinn kynningarfundur um 
skipulagstillöguna var hald-
inn 4. mars sl.

Þessar sjö nefndir hittast reglu-
lega og fara yfir þær hugmyndir 
og atriði sem þarf að taka til um-
fjöllunnar. Sigurður Valur segir 
að vinnan hafi gengið afskaplega 
vel allt til þessa dags, gott sam-
komulag sé ríkandi á þessum 
fundum.

Sigurður Valur var spurður 
hvort svæðisskipulagið muni 
breyta miklu fyrir Sandgerðisbæ 
þegar þegar hefur tekið gildi.

,,Þegar bandaríski herinn fór 
þá endurheimti sveitarfélagið 
mikið af landi sem herinn hafði 
haft til afnota sem varnarsvæði, 
þ.e. skipulagslega séð. Það var 
ekki til neitt skipulag fyrir þetta 
svæði og aðalskipulagstillagan 
tekur mjög til þess að verið er að 
tengja bæjarfélagið meira og bet-
ur því svæði sem áður var inni á 
varnarsvæðinu.

Þetta svæði var áður kallað 
borgaralega svæðið á Keflavík-

urflugvelli þar sem Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar er m.a. en 
skipulagið tekur fyrst og fremst 
til þess svæðis sem er þar norðan 
við, og kallast flugtengd starf-
semi og er gert í góðri samvinnu 
við skipulagsyfirvöld á Keflavík-
urflugvelli.”

-	 Mun	þetta	skipulag	hafa	
áhrif	 til	 breytinga	 á	 því	 svæði	
þar	sem	nú	þegar	er	íbúabyggð	í	
Sandgerði?

,,Þar er verið að skilgreina ný 
byggingasvæði og þétta byggð-
ina, einnig að afmarka þjónustu-
reiti og ákveða frekar hvað er 
iðnaðarsvæði, þjónustusvæði og 
hvað hafnarsvæði. Þarna er líka 
verið að skipuleggja nýtt grunn-
skóla og leikskólahverfi þannig 
að það er tekið á ansi mörgum 
þáttum, nánast öllum þáttum. 
Skipulag þessara svæða tekur 
mikið tillit til tíðarandans í dag, 
því umhverfismál skipta þarna 
gríðarlegu máli og miklu meira 
máli í öllu þessu skipulagsferli 
en var hér áður fyrr þegar að-
alskipulagið var síðast endur-
skoðað. Þetta er grundvallarat-
iði. Nú eru nýir tímar, sem betur 
fer.”

Sigurður Valur Ásbjarnarson 
segir að um leið og sveitarfélögin 
fari að hreyfa sig í umhverf-
isátt fylgi ýmislegt í kjölfarið, 
s.s. betri gangstéttar og lagning 
göngustíga, meira hugsað um 
umhverfisvæn opin svæði. Fólk 
hafi í vaxandi mæli áhuga fyrir 
umhverfismálum, vilji búa í um-
hverfisvænni byggð. Skipulags-
málin muni í framtíðinni tengj-
ast þeim þætti órjúfanlegum 
böndum.

Tillit tekið til umhverfissjón-
armiða í Aðalskipulagi Sandgerð-
isbæjar

Nýtt aðalskipulag Sandgerð-
isbæjar 2008 – 2024, unnið af Ka-
non arkitektum og VSÓ-Ráðgjöf, 
markar stefnu um aukna þróun 
byggðarinnar og bætt samgöngu- 
og þjónustukerfi. Áætluð þróun 
kallar á aðgerðir sem tryggja 
efnisleg og samfélagsleg gæði bæj-
arfélagsins. Helst má nefna  bætt 
samgöngukerfi,fjölbreytt atvinnu-
líf og aukna samfélagsþjónustu. 
Tilgangur með með gerð umhverf-
ismats er að greina þau áhrif sem 
uppbygging í Sandgerðisbæ hefur 
á umhverfið svo hægt sé að bregð-
ast við þeim við gerð aðalskipu-
lagsins eða síðar í skipulagsferlinu. 
Mikil áhersla er lögð á að matsv-
innan nýtist sem innlegg og hafi 
áhrif á gerð aðalskipulags. Í mats-
vinnunni er litið á möguleg áhrif 
stefnu í mismunandi málaflokk-
um aðalskipulagsins á umhverfið, 
t.d. breytingar á landnotkun og 
nýtingu landrýmis, breytingar í 

umferð og ekki síst samfélagslegar 
breytingar.

Tilgangur umhverfismats Að-
alskipulags Sandgerðisbæjar er 
m.a. að tryggja að tekið sé tillit til 
umhverfissjónarmiða við endur-
skoðun aðalskipulagsins, í því 
skyni að stuðla að umhverfisvernd 
og draga úr neikvæðum umhverf-
isáhrifum byggðaþróunar.

Líkleg áhrif Aðalskipulags Sand-
gerðisbæjar eru talin er á heildina 
er litið vera jákvæð á samfélag 
bæjarins en gert er ráð fyrir fjöl-
breyttu framboði íbúðarhúsnæðis 
og atvinnutækifæra. Áform um að 
staðsetja þjónustusvæði í nálægð 
við notendur eru líkleg til að auka 
styrk bæjarins sem búsetukosts.

Atvinnusvæðin taka breytingum
Bæjarstjóri segir að atvinnu-

svæðin muni taka breytingum 
frá fyrra skipulagi og atvinnulóð-
um muni fjölga, til viðbótar þeim 
svæðum sem áður var búið að 
skipuleggja sem atvinnusvæði. 
Þessi atvinnusvæði eru aðallega 

Verið er að skilgreina ný byggingasvæði 
og þétta byggðina, einnig að afmarka 

þjónustureiti og ákveða frekar hvað er 
iðnaðarsvæði, þjónustusvæði og hvað 
hafnarsvæði. Skipulag þessara svæði 

tekur mikið tillit til tíðarandans í dag, því 
umhverfismál skipta þarna gríðarlegu 
máli og miklu meira máli í öllu þessu 

skipulagsferli en var hér áður fyrr.

Svæðisskipulagið á Reykjanesi:

Tillit sé tekið til þess að áhugi fyrirtækja 
og ferðamanna sé vakinn á svæðinu

í tengslum við höfnina og hafn-
arsvæðið og meðfram henni er 
gert ráð fyrir atvinnulóðum fyrir 
sjávartengda starfsemi, eða hafn-
sækinna atvinnustarfsemi. Ekki 
er hins vegar gert ráð fyrir neinni 
breytingu á Sandgerðishöfn eða 
stækkun hennar.

,,Það er grundvallaratriði í allri 
skipulagsvinnu að sveitarfélögin 
séu að skipuleggja sambærilega 
starfsemi beggja vegna markanna 
milli þeirra, þannig að sé ekki verið 
að setja upp hesthúsahverfi annars 
vegar þar sem rís svo íbúðarhverfi 
hins vegar, eins og stundum hef-
ur gerst á höfuðborgarsvæðinu. 
Það er litið á þetta norðursvæði 
sem svæði fyrir fyrirtæki sem 
eru að sækjast t.d. eftir þjónustu 
sem heimtar umtalsverðan starfs-
mannafjölda en að þau geti stað-
sett sig þar sem hentar, burtséð frá 
sveitarfélagamörkum. Í tengslum 
við það hefur verið rætt um hvort 
skoði eigi gjaldstofna með þeim 
hætti að það sé ekki spurning um 
í hvaða sveitarfélagi viðkomandi 
fyrirtæki er heldur sé litið á að 
starfi á sameiginlegum svæðum 
fleiri sveitarfélaga. Þannig væri 
t.d. eðlilegt að orkufrekt fyrirtæki 

væri staðsett næst þeirri orku sem 
það þarf á að halda, t.d. við Svarts-
engi í Grindavík. Nærtækt dæmi 
um svona samvinnu er væntanleg 
álverksmiðja Norðuráls í Helgu-
vík, en að hluta til mun það vera 
staðsett á svæði sveitarfélagsins 
Garðs en höfnin er í Reykjanesbæ 
og þannig skipta þessi tvö sveitar-
félög tekjunum af álverinu á milli 
sín.”

Vantar lóðir fyrir fyrirtæki í flug-
tengdri starfsemi

-	 Þessi	 vinna	 við	 svæð-
isskipulagið	 snýst	 væntanlega	
einnig	 um	 það	 að	 gera	 svæðið	
að	 ákjósanlegum	 kosti	 fyrir	 fyr-
irtæki,	 smá	 og	 stór,	 að	 staðsetja	
sína	starfsemi	þar.	Einnig	að	gera	
það	að	segli	fyrir	það	fólk	sem	vill	
sækja	 atvinnu	 á	 Suðurnesin	 og	
setjast	þar	að.	Hversu	þungt	vega	
slíkar	 hugmyndir	 þegar	 verið	 er	
að	 vinna	 svæðisskiplag	 eins	 og	
þetta	 sem	 Kanon	 arkitektar	 og	
VSÓ-Ráðgjöf	eru	nú	að	vinna	fyr-
ir	sveitarfélögin	á	Suðurnesjum?

,,Auðvitað skipta þær umtals-
verðu máli. Við skulum átta 
okkur á því að í rúm 50 ár hefur 

varnarsvæðið verið nánast al-
gjörlega lokað. Þetta hefur valdið 
því að fyrirtæki sem hafa verið í 
flugtengdri starfsemi hafa verið 
að byggja upp fyrirtæki á höf-
uðborgarsvæðinu, s.s. geymslur, 
lagera og fleira. Lóðir þar eru 
mun dýrari en á Reykjanesinu 
þannig að það vantar meira af 
slíkum svæðum hér, og þau munu 
opnast nú með nýju svæðisskipu-
lagi, á Ásbrú, norðursvæðinu og 
raunar í öllum sjö sveitarfélögum 
sem að svæðisskipulaginu 
standa. Við vonumst til að þetta 
svæði verði í heild aðlaðandi fyrir 
þessa aðila, bæði vegna nálægðar 
við alþjóðaflugvöllinn og einnig 
gegnum Helguvíkurhöfn.”

Sigurður Valur Ásbjarnarson 
bæjarstjóri segir að einnig verði 
svæðisskipulag að taka tillit til 
þess að vakin sé áhugi ferðamanna 
á svæðinu, þeir stígi ekki bara upp 
í rútur á Keflavíkurflugvelli og 
séu horfnir til höfuðborgarsvæð-
isins, enda hafi Suðurnesin upp 
á mýmargt að bjóða fyrir ferða-
menn, erlenda sem innlenda. En 
til þess þurfi að koma vegakerf-
inu og umferðarmenningunni á 
svæðinuí betra horf, m.a. að koma 
Ósabotnaveginum í gagnið en þá 
skapast möguleikar a hringakstri 
um svæðið. Það sama megi segja 
um veginn frá Reykjanestánni til 
Grindavíkur og Bláa Lónsins.

,,Nýr Suðurstrandarvegur 
er einnig hluti af þessari upp-
byggingu, við Suðurnesjamenn 
bíðum spenntir eftir að þeirri 
vegalagninu ljúki, þá skapast þar 
annar möguleiki a hringakstri hér 
um Reykjanesið. Ferðamálayfir-
völd á Suðurlandi eru einnig að 
velta fyrir sér með hvaða hætti 
Suðurstrandarvegur getur auk-
ið ferðamannastrauminn inn á 
þeirra svæði, fram hjá höfuðborg-
arsvæðinu, þessum ,,tappa” sem 
höfuðborgarsvæðið er oft gagn-
vart straumi ferðamanna út á 
landsbyggðina,” segir Sigurður 
Valur Ásbjarnarson, bæjarstjóri í 
Sandgerði.

Sigurður Valur Ásbjarnarson bæjarstjóri Sandgerðisbæjar. Mynd Ingó
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Þegar Íslendingar hugsa um 
afþreyingu og ferðamöguleika 
á Reykjanesi kemur Bláa Lón-
ið líklega fyrst upp í hugann 
hjá flestum. En þrátt fyrir allt 
það sem Bláa Lónið hefur upp 
á að bjóða er það langt í frá það 
eina sem Reykjanes hefur fram 
að færa. Undanfarin ár hefur 
verið unnið markvisst að því 
að kynna svæðið betur fyrir 
Íslendingum, bæta aðgengi að 
áhugaverðum stöðum og auka 
þjónustu. Suðurnesjamenn 
ætla ekki að láta þar við sitja 
því í farvatninu er metnaðar-
fullt verkefni þar sem Gunnu-
hver er hjartað, en til stendur 
að afmarka svæði vestast á 
Reykjanesi sem jarðminja- 
orku- og náttúrugarð. 

Kristján Pálsson, framkvæmda-
stjóri Markaðsstofu Suðurnesja, 
segir að verkefnið sé hugsað sem 
einskonar garður þar sem hægt 
verði að dvelja um lengri eða 
skemmri tíma við náttúruskoð-
un, fuglaskoðun,  jarðfræðirann-
sóknir og gönguferðir á svæði þar 
sem Reykjaneshryggurinn gengur 
á land og úthafsaldan rís hæst við 
Íslandsstrendur. Reykjanesgarð-
ur mun ná yfir svæði frá Háleyj-
abungu austan við Reykjanestá 
að brúnni milli heimsálfa og 
þaðan norður fyrir Hafnaberg.  
Hápunktarnir innan Reykjanes-
garðs verða háhitasvæðið við  
Gunnuhver eins og fyrr er get-
ið, fuglabjörgin við Hafnaberg 
og Valahnjúk, Reykjanesvirkjun 
með sýningunni Orkuverið jörð, 
100 gíga hringurinn, ströndin 
við Stóru-Sandvík, Reykjanesviti, 
brúin milli heimsálfa, Skálafell, 
Háleyjabunga, hraunmyndanir , 
náttúrulaugar og hellar. Í garð-
inum verði þjónustuhús með að-

stöðu fyrir ferðamenn. 

Gunnuhver opnaður aftur
Gunnuhverinn sjálfur er afar 

tilkomumikill um þessar mundir 
að sögn Kristjáns. „Gunnuhver 
hefur breitt verulega úr sér síð-
ust 2 árin og látið mikið á sér 
kræla með leirgosum og spreng-
ingum. Hættuástand skapaðist 
að mati Almannavarna við þetta 
og var svæðinu því lokað af ör-
yggisástæðum. Öll mannvirki við 
hverinn hafa svo eyðilagst við 
þessa auknu virkni – þ.e. veg-
urinn að hvernum, göngubrýr og 
stígar,“ segir Kristján.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
Gunnuhver færir sig um set eða 
breiðir úr sér og má nefna árin 
1905 og 1967 þegar þar urðu mik-
il leirgos samfara jarðhræring-
um sem gengu yfir Reykjanesið. 
Ástæða breytinganna á Gunnu-
hver að þessu sinni eru þó ekki 
vegna jarðhræringa heldur vegna 
borana Hitaveitu Suðurnesja eftir 
gufu fyrir Reykjanesvirkjun. „Að 
áliti Ferðamálasamtaka Suður-
nesja er það skylda HS orku að 
lagfæra aðgengið við Gunnuhver 
en við lítum svo á að það sé hluti 
af frágangi vegna Reykjanesvirkj-
unar. Nauðsynlegar lagfæringar 
lúta að því að byggja upp nýjan 
veg fyrir norðan hverinn sem að 
hluta til hefur verið hannaður 
uppi á varnargarði Gráa Lónsins. 
Einnig þarf að byggja göngubrýr 
að hvernum svipað því sem áður 
var og útsýnispall í stað þess sem 
hefur eyðilagst. Ferðamálasam-
tök Suðurnesja hafa fyrir styrk 
frá Ferðamálastofu keypt allt efni 
í pall við hverinn sem bíður upp-
setningar og er vonast til að með 
samstilltu átaki Grindavíkurbæj-

ar, Reykjanesbæjar og HS orku 
náist  að opna þennan vinsæla 
ferðamannastað fyrir sumarið,“ 
segir Kristján.

Gufuorgel og eggjasuða
Þrátt fyrir þessar tafir segir 

Kristján að Reykjanesvirkjunin 
sjálf bjóði upp á mörg tækifæri 
hvað þetta verkefni varðar. Þar 
sjáist að ferðamennska og virkj-
anir eigi ágætlega saman ef vel er 
að verki staðið. „Reykjanesvirkjun 
sem slík stendur fyrir sínu en þar 
innandyra er mjög merkileg sýn-
ing sem heitir „Orkuverið jörð“ 
og er þar lýst í máli og myndum 
hvernig orka jarðar hefur orðið 
til og hvernig hún brýst fram og 
er nýtt af manninum. Frá Reykja-

nesvirkjun rennur einnig mikið af 
heitum sjó, álíka mikið og með-
alrennsli Elliðaánna en hugmynd-
in er að virkja þennan heita sjó t.d. 
fyrir ylströnd,“ segir Kristján. 

Aðrir merkilegir staðir á svæð-
inu eru til að mynda Gráa Lónið 
sem hefur myndast á svipaðan 
hátt og Bláa Lónið við jarðhit-
anýtingu og segir Kristján að það 
gæti nýst til baða. „Á háhitasvæð-
inu viljum við svo gefa fólki kost 
á því að sjóða sér egg í leirnum. 
Eins hafa heyrst hugmyndir um 
gufuorgel og ýmislegt fleira. 
Gunnuhver er svo kjörinn til að 
sýna fólki hvernig orkan úr iðrum 
jarðar brýst upp úr jarðskorpunni 
sem bullandi leir, sjóðandi vatn 

eða gufa. Í þessum umbrotum 
verður oft til mikið litaspil sem 
vekur mikla furðu og áhuga ljós-
myndara.

Þarna er fuglabjarg í Valahnjúk 
en þar var fyrsti viti landsins reist-
ur árið 1878 en það þurfti að taka 
hann niður 1905 vegna hruns úr 
bjarginu eftir jarðskjálfta. Nýr viti 
var reistur árið 1908 sem í dag er 
einn þekktasti viti landsins. Eldey 
er undan landi með eina stærstu 
súlubyggð heimsins, en Eldey 
varð til við eldgos 1226 og Karlinn 
sem klýfur ógnar háar öldur N-
Atlantshafsins. Neðan Bæjarhóls 
þar sem Reykjanesviti rís er nátt-
úrulaug sem Grindvíkingar lærðu 
að synda í á árum áður. Reykja-

nesgarður býr því yfir gríðarleg-
um tækifærum fyrir ferðaþjón-
ustuna,“ segir Kristján.

   
Reykjanesið logaði

Kristján segir að Reykjanesið 
sjálft sé jarðfræðilega mjög sér-
stakt á heimsvísu því þar gangi 
N-Atlantshafshryggurinn á land 
í orðsins fyllstu merkingu.“St-
órbrotin náttúra svæðisins og 
sérstakar aðstæður skapast hér 
þar sem náttúran og orkan úr iðr-
um jarðar mætast. Jarðmyndanir 
með stórbrotnum og víðfeðm-
um hraunum, fjölbreytilegum 
hellum, eldstöðvum og hverum af 
ýmsum gerðum. Samspil litaflóru 
háhitasvæðanna skartar sínu feg-
ursta hér sem gerir þetta svæði 
að paradís ljósmyndarans. Gróð-
urfar er mjög fjölbreytilegt innan 
um svarta sanda og úfin hraun 
sem standa þverhnípt  í sjó fram 
og skarta stórum fuglabjörg-
um eins og Krýsuvíkurbergi og 
Hafnabergi. 

Reykjanesið er jarðfræðilega 
séð einn yngsti hluti landsins þar 
sem svo fjölmenn byggð er. Hér 
eru yfir 100 eldgígar með fjöl-
breyttum eldstöðvum og dyngj-
um með tilheyrandi hraunum. 
Elsta hraunið er trúlega frá ísöld 
úr Háleyjabungu og er bergteg-
und sem kallast pigrít  og kem-
ur beint frá möttli jarðar.Yngstu 
hraunin runnu um 1226 í svo-
nefndum Reykjaneseldum en 
þá logaði Reykjanesið í orðsins 
fyllstu merkingu. Eldurinn gekk 
upp eftir Reykjanesinu í norð-
austur og austurundir Stóra-
Skógfell þ.e. langt austur fyrir 
þar sem núverandi Grindavík-
urvegur  liggur. Nokkrum árum 
áður nánar tiltekið árið 1151 log-
aði Reykjanesið frá Hafnarfirði í 
austur að Undirhlíðum og þaðan 
niður í sjó vestan við Krýsuvík 
þar sem Ögmundarhraun rann í 
sjó fram. Reykjanesið er því mikil 
hraunhella misjafnlega gróin þar 
sem sjá má allar gerðir af hraun-
um en í þessum hraunum hafa 
fundist yfir 200 hellar. Á ysta 
hluta Reykjanessins nánar tiltek-
ið frá Reykjanestá að Krýsuvík 
eru þrjú háhitasvæði þar sem 
er mikill yfirborðshiti með til-
heyrandi hverum, litadýrð og sí-
breytilegri náttúru. Á einu slíku 
svæði er Bláa Lónið en vatnið og 
leirinn frá jarðvarmavirkjuninni í 
Svartsengi kemur þaðan. Ferða-
þjónustan á Suðurnesjum og á 
Reykjanesi öllu tengist því mjög 
þeim verðmætum sem tengj-
ast háhitasvæðum. Þar eru eins 
og fyrr er getið Bláa Lónið mest 
áberandi sem fjölfarnasti einstaki 
ferðamannastaður landsins. Önn-
ur háhitasvæði eru við Seltún við 
Krýsuvík og svo Gunnuhver  yst á 
Reykjanesinu. Brúin milli heims-
álfa tengist einnig jarðfræðinni 
mjög sterkt þar sem hún ligg-
ur á milli Evró-Asíuflekans og 
Ameríkuflekans þar sem jörðin 
gliðnar um 2 sentímetra á ári. Það 
má því segja að ferðaþjónustan 

á Suðurnesjunum sé mjög tengd 
jarðfræðinni,“ segir Kristján.

Uppbyggingin í höndum Suður-
nesjamanna

Kristján segir að ímynd 
Reykjanessins hafi batnað mjög 
á undanförnum árum og þá sér-
staklega í augum Íslendinga sem 
margir hafi haft fordóma gagn-
vart svæðinu. „Bæjarfélögin hér 
hafa lyft grettistaki í umhverf-
ismálum sínum og þau öll orðin 
til fyrirmyndar. Ferðaþjónustan 
hefur einnig eflst mjög síðust árin 
og á það bæði við um afþreyingu 
og þjónustu við ferðamenn á öll-
um sviðum. Mjög vegleg söfn og 
sýningar hafa risið hér og göngu-
leiðir um allt Reykjanesið hafa 
verið stikaðar og eru nú auðrat-
aðar. Gistirými er gríðarlega mik-
ið og nýting góð. Við hér höfum 
litið á uppbyggingu ferðaþjónust-
unnar sem langtímaverkefni þar 
sem smám saman byggist upp 
sú þekking og reynsla sem þarf 
til að reka ábyrga og góða ferða-
mennsku. Uppbyggingin á svæð-
inu hefur verið stöðug og er nú að 
verða með því besta sem sjá má 
á landinu. Allt þetta mun koma 
ferðaþjónustunni á Reykjanesi 
til góða á næstu árum og bæta 
aðsóknina enn frekar. Bláa Lónið 
er eins og flestir vita fjölsóttasti 
ferðamannastaðurinn á land-
inu en án þeirra náttúrauðæfa 
sem eru á Reykjanesinu væri sá 
ferðamannastaður ekki til. Upp-
bygging Bláa Lónsins hefur einnig 
verið að langmestu leit í höndum 
Suðurnesjamanna og fyrirtækja 
í þeirra eigu. Uppbygging þar er 
eins og flesti vita einstök á heims-
vísu og Bláa Lónið einn örfárra 
ferðamannastaða á Íslandi sem 
draga til sín erlenda ferðamenn 
með það eina markmið að kom-
ast í Lónið. Við teljum ekki sann-
gjarnt að taka Bláa Lónið út fyr-
ir sviga þegar rætt er um áhuga 
ferðamanna á Reykjanesinu, Bláa 
Lónið er hluti ferðaþjónustunn-
ar á Reykjanesi og byggt upp af 
þeim,“ segir Kristján.

Aðgengi fyrir alla
Hluti af uppbyggingarstarfinu 

felst í verkefninu ,,Aðgengi fyrir 
alla,“ en það felur í sér að helstu 
ferðamannastaðir á Suðurnesj-
um verði gerði aðgengilegir fyrir 
hreyfihamlaða. Aðgengi fyrir alla 
er nú að flestum helstu ferða-
mannastöðum svæðisins og má 
þar nefna Bláa Lónið, Saltfisk-
setrið, Duushús, Víkingaheima, 
Byggðasafnið í Garði og sýn-
inguna „Orkuverið jörð“ í Reykja-
nesvirkjun. Í fyrrasumar var 
opnað aðgengi fyrir alla að Garð-
skagavitanum gamla. Kristján 
segir að aðgengið að brúnni milli 
heimsálfa sé heldur bratt en þó 
fært öllum og stefnt er að því að 
laga aðgengið að Gunnuhver og 
Valahnjúk sem fyrst. Eins sé eftir 
að laga aðgengið að Fræðasetrinu. 
Að því loknu sé stefnt að því að 
fá aðgengisvottun frá Öryrkja-
bandalagninu og Ferðamálastofu.

„Sérstaða Reykjanessins felst 
svo einnig í nálægðinni við Höf-
uðborgarsvæðið og að hér er 
stærsti alþjóðaflugvöllur lands-
ins. Innan klukkustundar radí-
usar frá Suðurnesjunum búa 70% 
þjóðarinnar en samgöngur hing-
að eru mjög góðar með upplýstri 
hraðabraut þeirri einu sinnar 
tegundar á Íslandi. Reykjanesið 
er einnig tiltölulega lítið svæði 
þar sem finna má flest af því sem 
annarsstaðar býðst. Hér eru einn-
ig meira framboð á gistirými en 
víðast annarsstaðar en  s.l. sumar 
telst mér til að um 1200 gistirúm 
hafi verið tiltæk á Suðurnesj-
unum auk starfsemi sem teng-
ist heilsuferðamennsku,“ segir 
Kristján.

Neikvæðri umræðu lokið
„Það skal viðurkennt að þeir 

sem hafa skrifað um Ísland sem 
ferðamannaland sleppa gjarnan 
Reykjanesinu úr umfjöllun sinni 
um landið þegar farinn er hring-
urinn. Sem dæmi þá sleppti Páll 
Ásgeir Ásgeirsson Reykjanesinu 
í ferðabókinni 101 Ísland áfanga-
staðir í alfaraleið um áfangastaði 
hringinn í kringum Ísland. Skáld 
eins og Örn Arnarsson taldi allt 
ljótt hér og beinlínis komið úr því 
neðra. Mikil og neikvæð umræða 
um bandaríska herinn lá yfir 
þessu svæðið eins og mara frá því 
í stríðinu þó hernum hafi í raun 
verið komið fyrir á landi Suður-
nesjamanna að þeim forspurð-
um. Pólitískt var það íþrótt að 
tala illa um allt sem var staðsett 
nærri hernum og farnar sérstakar 
Keflavíkurgöngur frá Reykjavík 
til að níða allt niður sem hér var 
og mótmæla hernum. Hér dvöldu 
þúsundir Íslendinga í vinnubúð-
um eftir 1951 þegar bandaríski 
herinn kom aftur. Fólksstraum-
urinn var slíkur að allt tiltækt 
húsnæði var nýtt; hálfbyggð hús, 
hálfónýtar skemmur og bragg-
ar. Fólk bjó svo þröngt að í 14 
fermetra herbergi voru 10-14 
menn. Allt þetta fólk kom vegna 
atvinnuleysis heimafyrir  og tók 
allri vinnu fagnandi. Svæðið fékk 
á sig þennan „Klondæk“ stimpil. 

Staðreyndin er samt sú að þetta 
átti engan vegin við um heima-
menn sem þurftu nauðugir vilj-
ugir að taka á móti öllu þessu 
fólki þúsundum saman og gerðu 
sitt besta til að þeim liði vel, en 

nú er þessi tíma að baki og her-
inn farinn,“ segir Kristján.

Upplýsingar um svæðið eru 
mjög aðgengilegar bæði í bækl-
ingum, bókum og á netinu; www.
reykjanes.is.

-Ferðaþjónusta á Reykjanesinu

Ævintýralegur jarðfræðigarður
Gunnuhver hefur breitt verulega úr sér síðustu tvo árin og látið mikið á sér kræla með leirgosum og sprengingum.

Verkefnið Aðgengi fyrir alla felur í sér að helstu ferðamannastaðir Suðurnesja verða gerðir 
aðgengilegir fyrir hreyfihamlaða..

Kristján Pálsson, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Suðurnesja, 

„Bæjarfélögin hér hafa lyft 
grettistaki í umhverfismálum sínum 

og þau öll orðin til fyrirmyndar. 
Ferðaþjónustan hefur einnig eflst 
mjög síðust árin og á það bæði við 

um afþreyingu og þjónustu“
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Apótekið þitt 
í  gamla Héðinshúsinu við Sel javeg 2.

Frí heimsendingarþjónusta til eldri borgara og öryrkja.

Reykjavíkur Apótek býður 

NOW vítamín og bætiefni með 

20% afslætti út september.

Reykjavíkur Apótek er 

sjálfstætt starfandi apótek sem 

leggur áherslu á persónulega 

þjónustu og hagstætt 

verð. Apótekið er í gamla 

Héðinshúsinu við Seljaveg 2.
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Það hafa eflaust margir tekið 
eftir þremur nýlegum, svart-
hvítum fjölbýlishúsum norðan 
megin við Miklubrautina sem 
hafa staðið auðar að miklu leyti 
síðan fjármálakreppan brast 
á. Eignarhaldsfélagið Mörk-
in ætlar hins vegar að glæða 
þessi hús lífi á nýjan leik, en nú 
stendur  fólki yfir sextugu til 
boða að tryggja sér búseturétt 
í þessum glæsilegu íbúðum við 
Suðurlandsbraut 58-62.

Hagstætt verð á íbúðarrétti
Um er að ræða 78 íbúðir sem 

eru frá 80 upp í 138 fermetrar að 
stærð og er sá háttur hafður á að 
fólk tryggir sér íbúðarétt með 30% 
íbúðaréttargjaldi sem gerir mán-
aðarlega leigu svo lægri en ella. 
Viðbrögðin hafa verið einstaklega 
góð samkvæmt Gísla Páli Pálssyni 
framkvæmdastjóra Eignarhalds-
félaginu Mörkinni sem sér um 
rekstur fjölbýlishúsanna.

„Um er að ræða vandaðar íbúð-
ir sem eru nú komnar á mjög hag-
stætt verð vegna breytta tíma,“ 

segir Gísli. „Í tengslum við þær 
verður svo hægt að fá þjónustu 
sem verður sniðin að þörfum 
íbúanna.“ „Fyrirspurnir 
eftir íbúðum hafa farið fram úr 
björtustu vonum, en við vorum 
búin að fá 130 beiðnir um skoðun 
áður en við byrjuðum að auglýsa. 
Fólk hefur náttúrulega vitað af 
þessum íbúðum lengi og haft 
áhuga á þeim enda nýjar íbúðir 
á góðum stað í Reykjavík þaðan 
sem er stutt í alla þjónustu sem 
fólk þarf að nýta sér,“ segir Gísli. 
Fyrstu íbúarnir munu koma til 
með að flytja inn í apríl.

„Við reynum að stilla verði í hóf 
enda viljum við að sem flestir ráði 
við þetta fjárhagslega. Ef ég ætti 
að nefna verðdæmi þá er kaup-
verð á 80 fermetra íbúð í kringum 
7,9 milljónir króna. Mánaðarleiga 
á slíkri íbúð yrði um 130 þúsund 
krónur með hússjóði sem stendur 
straum af rekstri og viðhaldi hús-
eignarinnar.“ 

Íbúðarréttur felur í sér rétt til 
þess að búa í íbúðinni ævilangt, 
eða svo lengi sem íbúar kjósa að 

hafa afnot af íbúðinni. Það þýð-
ir að ekki er hægt að segja upp 
samningi við leigjanda eins og 
á venjulegum leigumarkaði. Við 
andlát eða ef fólk kýs að segja upp 
íbúðinni eru 30 prósentin endur-
greidd að frádreginni fyrningu 
og öðrum kostnaði samkvæmt 
reglum.

Rúmgóðar og bjartar íbúðir
Íbúðirnar eru misstórar, með 

tveimur upp í fjögur herbergi, 
en níu ólíkar gerðir eru af íbúð-
um. Að utan eru húsin með hvítri 
og svartri álklæðningu og allir 
gluggar eru úr áli og timbri. 

Íbúðirnar eru bjartar og rúm-
góðar og skilast fullbúnar, með 
gólfefnum úr eik sem og eik-
arinnréttingum og -hurðum. Auk 
þess fylgir hluti eldhústækja, svo 
sem helluborð, vifta og ofn. Lögð 
hefur verið áhersla á að allt útlit 
íbúðanna sé stílhreint og fallegt. 
Íbúðirnar snúa móti suðri og eru 
með útsýni yfir skjólgóða garða 
með göngustígum. Með flestum 
íbúðunum eru stórar og góðar 

suðursvalir en nokkrar íbúðir eru 
með svalir sem snúa í austur. Svöl-
unum er hægt að loka svo hægt er 
að nýta þær allan ársins hring. 

 

Meiri lofthæð er í íbúðunum 
en gengur og gerist í Reykjavík 
og sérstaklega mikið er lagt upp 
úr hljóðeinangrun vegna nálægð-
arinnar við Miklubraut. Bæði eru 
hljóðdúkar undir parketi og gler 
húsanna sérstaklega hljóðein-
angrandi. „Íbúðirnar eru sérstak-
lega hugsaðar þannig að fatlaðir 
geti farið um þær og hjólastólaað-
gengi er sérlega gott,“ segir Gísli 
Páll.

Baðinnréttingin er með hillu-
skáp, salerni, vaskborði, sturtu og 
blöndunartækjum. Stærri íbúðum 
fylgir einnig setlaug. Gólf er flísa-
lagt og með hita. Hvað þvottaað-
stöðu varðar, þá er gert ráð fyrir 
tengingu þvottavélar og þurrkara 
á baðherberginu í flestum íbúð-
unum, en í stærstu íbúðunum við 
Suðurlandsbraut 60 er sérþvotta-
hús í íbúðinni. Einnig eru sameig-
inleg þvottahús á hverri hæð sem 
sex til sjö íbúðir deila.

Vilji maður halda sig á kunnugleg-
um slóðum

Suðurlandsbrautin er, eins og 
svo margir vita, í gamalgrónu 
hverfi í hjarta Reykjavíkur, sunn-

an við smáíbúðahverfið og norð-
an við Vogana og Heimana. „Þeg-
ar fólk er orðið eldra og vill færa 
sig í nýlegri og þægilegri íbúðir 
þá hefur það undanfarin ár mikið 
þurft að leita í útjaðar borgarinn-
ar. Það eru ekki allir sem vilja það 
og því erum við að bjóða fólki 
sem vill búa í þessum gamalgrónu 
hverfum en samt í nýrri íbúð, upp 
á fullkominn valkost.“

Nánari upplýsingar fást í síma 
530-6100 til klukkan 15, alla virka 
daga. Utan þess tíma er hægt 
að fá frekari upplýsingar í síma 
8978080.  Hægt er að senda fyr-
irspurnir á netfangið morkin@
morkin.is.

 

 

Glæsilegar þjónustuíbúðir
á miðpunkti Reykjavíkur

Gísli Páll Pálsson framkvæmdastjóri Eignarhaldsfélagsins Mörkin.
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opna glugga og loftræsa vinnu-
rými sín náttúrlega, sama hvernig 
viðrar utandyra. Jafnframt gegnir 
ytra byrðið því hlutverki að draga 
úr sólarálagi, en prentað krist-
allamynstur, sem unnið er út frá 
frostrósamyndum, brýtur niður 
sólarljós og hefur þar af leiðandi 
sömu virkni og utanáliggjandi 
gluggatjöld. Auk þess hefur þetta 
verulegt og jákvætt útlitsgildi, 
gefur húsinu umtalsverðan kar-
akter.

Byggingin er skorin sundur af 
tveimur gjám, þar sem aðeins 
mjór glergangar og léttir stigar 
sem tengja saman byggingarhlut-
ana. Þessir grönnu og gagnsæju 
tengigangar veita notendum 
byggingarinnar tilbreytingu frá 
skrifstofu- og rannsóknaumhverf-
inu. Þarna getur starfsfólkið stigið 
út í annan heim og komist í sterk 
sjónræn tengsl við aðliggjandi 
gróðurveggi,veðurfar, himinn 
og sjóndeildarhring,” segir Björn 
Guðbrandsson.

-	 Er	þetta	dýrari	bygginga-
máti	en	almennt	þekkist	í	dag?

,,Kannski er málið ekki svo 

einfalt, bygging útveggja hússins 
verður ódýrari en verið er að flytja 
hluta af þeim áhrifum sem verða á 
útveggi almennt út í þennan gler-
skerm sem verður á húsinu, gler-
skermurinn ver útveggina fyrir 
álagi. En eitthvað er þetta dýrari 
byggingakostnaður en það jafn-
ast að hluta til út í rekstri hússins 
þegar til lengri tíma er litið, m.a. 
í lægri viðhaldskostnaði og sparar 
talsverða orku. Áætlað er að taka 
húsið í notkun í októbermánuði 
nk.”

Gestastofa á Skriðuklaustri
Arkís hannaði Gestastofuna 

á Skriðuklausti sem er hluti af 
Vatnajökulsþjóðgarði, bygging 
sem situr vel í landinu, fyrirkomu-
lag opið og sveigjanlegt og rým-
isnýting góð. Byggingin er nú í 
BREEAM-vottunarferlinu. Vatna-
jökull og nágrenni geymir mörg 
aðalatriði sköpunrsögu Íslands og 
jarðarinnar undanfarnar ármillj-
ónir, þ.e. jarðelda, jökulís, vatn og 
vind. Við hönnun byggingarinnar 
er vísað til þessara frumafla og 
er útlit þeirra og notagildi því í 
sterkum tengslum við umhverfið. 

Þarna er hugmyndin að gestir og 
gangandi geti fengið upplýsingar 
um þjóðgarðinn.

Byggingin fellur afar vel að um-
hverfinu í Skriðdal, hefur sterka 
nærveru, er með gróðurþekju á 
þaki og með klæðningu úr lerki úr 
Hallormsstaðaskógi. Ekki er þörf 
þarna á viðarvörn, en viðurinn 
gránar með tímanum og myndar 
eigin húð. Komið er inn í miðrými 
í Gestastofunni sem tengir saman 
móttöku, verslun, bókasafn og 
sýningarsal. Beggja vegna mið-
rýmis er aðstaða fyrir starfsmenn 
og gesti, auk kaffistofu, mynda-
gallerís og fundarherbergis. Áætl-
að er að Gestastofan verði tekin í 
notkun síðar á þessu ári.

Þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi
Þeir Egill og Björn segja að svip-

að verkefni sé í hönnun, þ.e. þjóð-
garðsmiðstöð á Hellissandi. Það 
sé svipað mannvirki og á Skriðu-
klaustri. Við hönnun á þjóðgarðs-
miðstöðinni hefur verið gerð út-
tekt á gróðurfari á lóð og bygging-
arreit. Skýrsla var gerð um vist-
fræðilegt gildi svæðisins og settar 
fram tillögur til þess að auka vist-

fræðilegt gildi samhliða byggingu 
hennar. Auk þess var metið hvaða 
svæði bæri að vernda meðan á 
framkvæmd stendur og hvernig 
ætti að ráðstafa uppgreftri til þess 
að lágmarka neikvæð áhrif

-	 Er	 hægt	 að	 hanna	 um-
ferðarmannvirki,	 s.s.	 vegi	 og	 brýr	
vistvænt?

,,Það er hægt, en tækifærið felst 
miklu frekar í því að breyta ferða-
mynstri og bæta landnotkun.

Við teljum blönduð hverfi lyk-
ilinn að þessu, íbúðir og þjónusta 
s.s. verslanir saman, það styttir í 
mörgum tilfellum ferðalög milli 
heimilis og vinnustaðar eða í 
þjónustukjarna. 

Mannvirkjageirinn er nú fros-

inn, en þegar byggingageirinn fer 
aftur á stað mun sjálfbær hugsun 
í hönnun verða mjög áberandi, 
ekki bara í nýbyggingum heldur 
einnig hvað varðar t.d. breytingar 
á eldra húsnæði og endurhönn-
un á notagildi þeirra. Það munu 
opnast miklir mögurleikar til að 
laga til í umhverfis- og bygginga-
málum, en við erum bjartsýnir á 
að hjólin í mannvirkjageiranum 
fari aftur að snúast þegar til lengri 
tíma er litið, en hann hefur nán-
ast stöðvast alveg um skeið,” segir 
Egill Guðmundsson, arkitekt.

Arkitektastofan Arkís er í 
Kvosinni, við Aðalstrætið, og 
er eitt af leiðandi fyrirtækj-
um á sviði vistvænnar hönn-
unar á markaðnum í dag og 
er eina arkitektafyrirtækið 
með vottun um að mega taka 
út visthæfni bygginga fyrir 
vottun samkvæmt evrópsku 
kerfi sem nefnist BREEAM. 
Arkís er komið með alþjóðlegt 
leyfi frá  BRE Communities og 
BREEAM til að umhverfisvotta 
bæði skipulag og bygging-
ar samkvæmt  þessu alþjóð-
lega matskerfi sem er það út-
breiddasta í heiminum í dag, 
og er eina arkitektastofan á 
landinu sem er með slíkt leyfi. 
Skilningur og áhugi á vistvænu 
skipulagi og hönnun hefur 
aukist mjög mikið á Íslandi á 
undanförnum misserum. Ark-
ís býður upp á víðtæka þjón-
ustu við verkkaupa sem hyggj-
ast undirbúa vistvæna hönnun 
bygginga eða vistvænt skipu-
lag. Með sjálfbærum lausnum 
og umhverfisvænni hugsun 
mætir arkitektastofan kröfum 
samtímans um leið og unnið 
er á ábyrgan hátt að hag kom-
andi kynslóða. Umhverfisvæn 
hönnun og skipulag bætir 
frammistöðu bygginga með 
tilliti til náttúruauðlinda, svo 
sem orku, vatns og bygging-
arefna, samhliða því sem dreg-
ið er úr áhrifum byggingarinn-
ar á umhverfi og heilsu fólks. 
Ábyrg vistvæn hönnun getur 
tryggt lægri rekstrarkostn-
að bygginga, aukið verðmæti 
þeirra með bættri ímynd og 
auðveldað markaðssetningu. 
Ennfremur draga markvissar 
aðgerðir í hönnunarferlinu úr 
neikvæðum umhverfisáhrif-
um, bæði af framkvæmdum og 
daglegum rekstri bygginga.

Þeir arkitektarnir Egill Guð-
mundsson og Björn Guðbrands-

son segja að vistvæn hönnun sé 
heilstætt ferli og nálgun við verk-
efnið og hvernig hægt er að lág-
marka neikvæð umhverfisáhrif og 
um leið að hámarka verðmæti og 
gæði þeirrar byggingar sem verið 
er að hanna..

Flest ríki heims, þ.á.m. Ísland, 
hafa skuldbundið sig til að stuðla 
að sjálfbærri þróun. Menningar-
stefna í mannvirkjagerð, stefna ís-
lenskra stjórnvalda í byggingalist, 
staðfestir að hið opinbera skuli 
vera í forystu á sviði sjálfbærrar 
þróunar. Stefna um vistvæn inn-
kaup ríkisins miðar að því að við 
öll innkaup ríkisins sé tekið tillit 
til umhverfissjónarmiða jafnt sem 
kostnaðar og gæða við mat á hag-
kvæmustu kaupum.

,,Menn munu í auknu mæli fara 
að hanna byggingar út frá um-
hverfissjónarmiðum, jafnvel þótt 
þær séu ekki vottaðar, og það 
breytir hönnunarviðmiðum og 
vistvæn hönnun mun þegar til 
lengri tíma er litið hækka gæða-
staðal bygginga um allt land. 
Mörg viðmið sem eru í vistvænni 
hönnun eru þegar farin að hafa 
áhrif við hönnun bygginga, og 
munu gera það í vaxandi mæli. 
Gæðastaðall íslenskra bygginga 
er almenn hár, en samt höfum 
við tækifæri til að bæta okkur enn 
umtalsvert.”

Þetta ferli byrjar strax á 
skipulagsstigi og færist svo yfir 
í byggingarnar.  Mikilvægt er að 
sameina skipulags – og bygging-
arstigið í eina heild s.s hvað varð-
ar, val á landssvæði til byggingar, 
vistfræðileg sjónarmið, umferð-
armál, þéttleika byggðar svo að 
nokkur dæmi séu nefnd. Hingað 
til hefur þéttbýli á íslandi haft til-
hneigingu til þess að þenjast út 
vegna þess að talið hefur verið að 
landrými væri nóg og samræmd 
heildarhugsun á skipulags – og 
byggingaferli ekki ráðið ferðinni.  

Mikilvægt er að þetta breytist 
í framtíðinni til þess að mæta 
kröfum samtímans um sjálfbærar 
lausnir og vistvæna byggð.

,,Vistvæn bygging grundvallast 
af sjálfbærri þróun en sjálfbær 
þróun leitast við að mæta þörf-
um samtíðar án þess að skerða 
möguleika komandi kynslóða. 
Þannig reynum við að taka til-
lit til umhverfisins svo í fram-
tíðinni þurfi ekki að takast á við 
vanda sem skapaður er í dag með 
framkvæmdum og hönnunum 
sem ekki eru vistvænar. Með vist-
vænni hönnun er líka stefnt að því 
að hámarka notagildi og gæði en 
lágmarka neikvæð umhverfisá-
hrif. Það er mjög mikilvægt,”segir 
Egill Guðmundsson.

Regnhlífasamtök um vistvæna 
hönnun

Undir forystu Framkvæmda-
sýslu ríkisins hefur í eitt ár verið 
starfshópur sem í eiga sæti full-
trúar ríkisstofnana, sveitarfélög, 
Orkuveita Reykjavíkur, fulltrúar 
verktaka, fulltrúar arkitektafyr-
irtækja og verkfræðifyrirtækja 
. Hugmyndin er að taka hug-

myndafræði sjálfbærrar þróunar 
í mannvirkjagerð sæmbærilegt 
við það sem  er víða erlendis og 
úr verði regnhlífasamtök til að 
móta hvernig þessi hugmynda-
fræði muni þróast hér á landi..  
Stofnun samtakanna sem nefnast 
Vistvæn byggð – samtök um sjálf-
bæra þróun í mannvirkjagerð átti 
sér stað þann 23. febrúar sl.

,,Það hefur þjóðhagslegt gildi 
að framkvæmdir, hönnunarstigið 
og rekstrarstigið sé umhverfis- og 
vistvænt. Hvatinn til slíkra stefnu 
þarf að vera umhverfislegur, fjár-
hagslegur og samfélagslegur og 
þegar þessir þættir verða samein-
aðir í framtíðinni í eina heild er 
það til hagsbóta fyrir samfélagið. 
Málaflokkurinn hefur ekki fengið 
nægjanlega athygli undanfarin ár 
í þeim hraða sem var í bygginga-
geiranum en það verður meiri 
skilningur á því núna þegar um 
hefur hægst á þessum markaði. 
Umhverfisráðuneytið, sveitar-
félög og skipulagsyfirvöld eru far-
in að hugsa mun meira á þessum 
nótum. Nú er verið að endurskoða 
aðalskipulag Reykjavíkurborg-
ar og hluti af þeirri vinnu mið-

ast við að þétta byggð en ganga 
ekki á græn svæði, gera borgina 
íbúavænni. Við á Arkís komum 
að stefnumörkun þeirrar vinnu,” 
segja þeir Egill Guðmundsson og 
Björn Guðbrandsson.

Nýjungar í byggingu Náttúrufræði-
stofnunar í Urriðaholti

Í Urriðaholti í Garðabæ hefur 
Urriðaholt ehf, sem er einkaaðili, 
ákveðið að skipuleggja heilt íbúða-
hverfi í samvinnu við Garðabæ út 
frá vistvænum sjónarmiðum.  Í 
Urriðaholti er verið er að byggja 
Náttúrufræðistofnun Íslands, 
sem Arkís hefur hannað, í þessu 
hverfi. Byggingin er hönnuð út frá 
bandarísku vottunarferli, LEED, 
og samræmi við þær kröfur og á 
öllum stigum hönnunarinnar er 
vistvæn hönnun byggingarinnar 
höfð til hliðsjónar. LEED kerfið 
hefur þróast út frá BREEAM og 
er sniðið fyrir aðstæður í Banda-
ríkjunum. Margt er því líkt með 
þessum matskerfum

,,Hús Náttúrufræðistofnunar 
í Urriðaholti markar tímamót 
í hönnun vistvænna bygginga 
á höfuðborgarsvæðinu. Hönn-
unarferlið einkennist af ígrund-
aðri ákvarðanatöku sem mótast 
af viðurkenndu alþjóðlegu um-
hverfisvottunarferli. Efnisval, 
uppbygging, innra fyrirkomulag 
og útfærsla kerfa er öll mótuð 
út frá vistvænni hugsun. Enn-
fremur endurspeglast náttúruleg 
fyrirbæri í byggingunni, jafnt að 
innan sem utan. Athygli gesta og 
starfsmanna er dregin að náttúru-
legum hringrásarferlum, t.d. með 
því að gera yfirborðsvatn sýnilegt 
og áþreifanlegt í yfirborðsrásum. 
Gróður þekur alla þakfleti og 
hluta veggflata.

Tvöfaldur glerhjúpur umlykur 
skrifstofu- og rannsóknarými á 
efri hæðum. Ytra byrðið er hugsað 
sem einskonar hlífðarkápa, sem 
gerir notendum hússins kleift að 

Arkitektastofan ARKÍS:

Mætir kröfum samtímans með sjálfbærum 
lausnum og vistvænni hönnun

Þrívíddarmynd af Gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs á Skriðuklaustri á Fljótsdalshéraði.

Gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs á skriðuklaustri á Fljótsdalshéraði 
og hús Náttúrufræðistofnunar í Urriðaholti í Garðabæ marka tímamót 
í hönnun vistvænna bygginga á Íslandi. Hönnunarferlið einkennist 
af ígrundaðri ákvarðanatöku sem mótast af viðurkenndu alþjóðlegu 
umhverfisvottunarferli. Efnisval, uppbygging, innra fyrirkomulag 
og útfærsla kerfa er öll mótuð út frá vistvænni hugsun. Ennfremur 
endurspeglast náttúruleg fyrirbæri í byggingunni, jafnt að innan sem 
utan.

Arkitektarnir Egill Guðmundsson og Björn Guðbrandsson við líkan af Náttúru-
fræðistofnun Íslands sem er að rísa í Urriðaholti í Garðabæ og er vistvæn hönnun.

Þrívíddarmynd af Náttúrufræðistofnun Íslands.
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Hannarr er fyrirtæki sem hef-
ur fengist við ráðgjöf og þá 
sérstaklega þá er viðkemur 
byggingarheiminum, allt frá 
árinu 1968. Sem dæmi um 
þjónustu Hannarrs ber helst að 
nefna Byggingarlykilinn sem 
hefur að geyma allar upplýs-
ingar fyrir þann sem hyggur á 
byggingarframkvæmdir á Ís-
landi, en að auki má nefna sér-
lega ráðgjöf við utanhússvið-
hald sem hentar til að mynda 
húsfélögum vel.

Lykill að byggingarheiminum
Það er ljóst að vilji maður starfa 

á vettvangi bygginga og fram-
kvæmda er að mörgu að huga. 
Svo mörgu að erfitt getur verið að 
henda reiður á öllum þeim þáttum 
sem þarf að taka með í reikning-
inn, sérstaklega fyrir byrjendur í 
faginu. Þar af leiðandi getur verið 
mikilvægt að hafa greiðan aðgang 
að upplýsingum sem taka mið 
af raunverulegum aðstæðum til 
bygginga á Íslandi hverju sinni.

Hannarr hefur gefið út slíkt 
upplýsingarit allt frá árinu 1979. 
Fyrirtækið skynjaði þörf fyrir 
ákveðna viðmiðun á verði hús-
næðis og bygginga til þess að 
geta áætlað betur um alls kyns 
byggingar og framkvæmdir. Gekk 
það fyrst um sinn undir nafn-
inu Verðskrá bygginga, en síðar 
varð umfang og efni ritsins auk-
ið og úr varð Byggingarlykillinn. 
Aðaláhersla Byggingarlykilsins er 
því hin fjárhagslega hlið á sviði 
bygginga og framkvæmda.

Á þeim tíma var algengt að 
tilboð í ákveðnar framkvæmdir 
samræmdust ekki raunverulegum 
kostnaði sem gat haft alvarlegar 
afleiðingar í för með sér, svo sem 
gjaldþrot fyrirtækja. Eitt mark-
miða Byggingarlykilsins er að 
gera fyrirtækjum kleift að gera sér 
fulla grein fyrir öllum þeim kostn-
aðarliðum sem búa að baki hverri 
framkvæmd fyrir sig og koma í 
veg fyrir þann vítahring gjald-

þrota og erfiðrar rekstrarstöðu 
sem óraunsæ verð í tilboðum geta 
haft í för með sér.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Hannarri eru það alls kyns aðilar 
sem nýta sér lykilinn. Fyrirtæki 
og stofnanir á borð við verkfræði-
stofur, arkitektastofur, verktaka, 
sveitarfélög og opinberar stofn-
anir eru oft á tíðum í áskrifenda-
hópi Byggingarlykilsins, en síðan 
nýtist lykillinn einnig fólki sem 
vinnur tímabundið að einhverj-
um framkvæmdum, svo sem ein-
staklingum og minni verktökum 
og fyrirtækjum. 

Efni og innihald Byggingarlykilsins
Byggingarverðskráin er aðall 

lykilsins enda sá þáttur sem olli 
því að Byggingarlykillinn sem 
upplýsingarit varð að veruleika. 
Verðskráin hefur að geyma 3500 
kostnaðarliði við byggingafram-
kvæmdir. Einnig er hægt að finna 
verðdæmi á 21 mismunandi húsa-
gerðum eftir því hver stærðin er 
og hvaða efniviður er notaður. 
Reynt er að endurspegla markaðs-
verð hverju sinni, en fylgst er með 
gangverði við þá vinnu Hannarrs 
þegar fyrirtækið aðstoðar verktaka 
við gerð tilboða og kostnaðaráætl-
ana. Þar af leiðandi hefur Hannarr 
betri yfirsýn en ella yfir þau verð 
sem eru í gangi hverju sinni.

Aðaluppistaða verðskrárinnar 
flokkast í almenna þætti á borð 
við hönnun, teikningar og opinber 
gjöld, og síðan jarðvinnu, burða-
virki, lagnir, raforkuvirki, frágang 
innanhúss, frágang utan-
húss og frágang lóðar. 

Auk bygginga-

verðskrárinnar má finna skrá 
í Byggingarlyklinum yfir að-
ila sem tengjast byggingariðn-
aðinum með einum eða öðrum 
hætti. Einnig efni yfir vísitölur og 
verðlagsbreytingar sem og ýmis 
eyðublöð sem koma að góðum 
notum við byggingaframkvæmdir 
svo sem varðandi verkáætlanir og 
samninga. 

Eins og gefur að skilja hefur 
Byggingarlykillinn þróast með 

bre y ttum 

tímum frá árinu ´79. Þar af leið-
andi er lykillinn mjög reglulega 
uppfærður eða fjórum sinnum á 
ári. Hægt er að fá Byggingarlyk-
ilinn í tölvutæku formi fyrir kerfi 
sem vinna með upplýsingar úr 
lyklinum. Um tvenns konar kerfi 
er þar að ræða, annars vegar 
Sporkerfið sem hentar vel þeim 
sem vinna að útboðs- og tilboðs-
gerð. Hins vegar BL-kerfi Hann-
arrs fyrir þá sem vinna sjaldnar 
að tilboðsgerð og kostnaðaráætl-
unum, en þurfa samt sem áður að 
vinna með útreikninga sem þessa 
á handhægan hátt.

Ráðgjöf við utanhússviðhald
Hannarr sér ekki aðeins um að 

útvega aðilum í byggingariðnaðin-
um handhægan leiðarvísi held-
ur veitir fyrirtækið einnig öllum 
þeim ráðgjöf sem þurfa á einn eða 
annan hátt að huga að byggingum 
og rekstri. Sem dæmi má nefnda 
að Hannarr veitir ráðgjöf við við-
hald bygginga utanhúss, en eins 
og gefur að skilja þarf að halda við 
byggingum og húsnæði í hvaða 
árferði sem er. 

Þessi ráðgjöf felst aðallega í 
þremur atriðum. Í fyrsta lagi ger-
ir fyrirtækið lauslega úttekt á þörf 
fyrir viðhald byggingar að utan. Í 
öðru lagi er gerð nákvæm úttekt 
á húseigninni með kostnaðar-
áætlun auk þess sem viðhalds-
framkvæmdirnar eru boðnar út og 
vertaki valinn. Í þriðja lagi getur 
Hannarr einnig stjórnað og haft 
eftirlit með verkinu.

Samkvæmt upplýs-
ingum frá Hannarri 

kemur það oft-

ast húseigendum til góða að bjóða 
út verkið, þá sé hægt að gera sér 
grein fyrir því í upphafi hvaða 
kostnaður liggi fyrir auk þess sem 
þannig fáist sem hagstæðast verð. 
Hins vegar kunni ávallt að vera 
maðkur í mysunni við lág tilboð 
og því gerir Hannarr ávallt úttekt 
á verktakanum til þess að velja 
traustan aðila til verksins. 

Velji húseigendur Hannarr einn-
ig til stjórnar og eftirlits með verk-
inu gætir fyrirtækið þess að unnið 
sé eftir verklýsingum, að gæðin séu 
í lagi, að reikningar séu í samræmi 
við framkvæmdina, hafa almennt 
eftirlit með verktaka og bregðast 
við ef hann stendur sig ekki í stykk-
inu. Hannarr getur einnig komið 
að fjármögnun verksins og hjálp-
ar húseigendum eða húsfélögum 
að semja við banka eða sparisjóði 
um lán til verksins. Eins og gefur 
að skilja kemur Byggingarlykill 
Hannars einnig vel að notum við 
hvers kyns viðhaldsvinnu sem og 
þau tölvukerfi sem Hannarr býður 
upp á í tengslum við lykilinn. 

Að vinna að og tryggja gæðaverk
Ljóst er að um þessar mundir er 

byggingargleði landsmanna ekki 
söm og í góðærinu. En nýir tímar 
bjóða upp á ný gildi, ef magnið var 
það sem skipti máli fyrir hrun eru 
það gæðin sem skipta máli núna, 
að vinna verkin vel og skapa sér 
faglegan grundvöll í hverju því 
sem maður tekur fyrir hendur. Til 
þess er mikilvægt að vera vel upp-
lýstur um viðkomandi verk. Til 
slíks verkefnis á sviði bygginga og 
framkvæmda ætti Byggingalykill 
Hannarrs að koma vel til brúks og 
fyrir þá sem þurfa að fá aðila til 
framkvæmda fyrir sig ætti fagleg 
skoðun, stjórnun og eftirlit að fara 
langt með að tryggja gæðaverk. 

Nánari upplýsingar um starf-
semi Hannarrs má finna á www.
hannarr.com eða í síma 553-
3900.

Verkfræðistofan Hannarr minnir á að nú er tíminn til að huga að utanhússviðhaldi:

Ráðgjöf við byggingar og framkvæmdir
Eins og gefur 
að skilja hefur 

Byggingar-
lykillinn þróast 
með breyttum 

tímum frá 
árinu ´79. Þar 

af leiðandi 
er lykillinn 

mjög reglulega 
uppfærður eða 
fjórum sinnum 

á ári.

Reykás 33-37, eitt af húsum sem hafa notið ráðgjafar Hannarr

Tilboð kr. 360.000

DUX CLASSIC
2 DUX Classic 90x200cm/Xtandard 
y�rdýna 180x200cm og fætur

DUX VISTA CLASSIC PAKKI
2 DUX Classic 90x200cm/Xtandard 
y�rdýna 180x200cm/23cm fætur/
Vista höfuðga� og Mathilda rykfaldur.

Tilboð kr. 457.000

Ný sending
betra gengi
enn betra verð

20% afsláttur af öllum sérpöntunum út mars

Ármúla 10 | sími: 5689950 | www.duxiana.com
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Gólflausnir Malland hefur sér-
hæft sig í hvers konar gólfefn-
um undanfarin 30 ár, en fyr-
irtækið einskorðar sig þó síður 
en svo við lagningu gólfefna 
því fyrirtækið býður meðal 
annars upp á einstök bónlaus 
hreinsikerfi fyrir flestöll gólf-
efni ásamt öryggisyfirborði 
sem sjá má bæði við leikskóla 
og sundlaugar.

Þarf aldrei að bóna aftur
I-Vax viðhaldskerfið sam-

anstendur af tveimur hreinsiefn-
um sem notuð eru í daglegum 
þrifum og koma alfarið í stað sápu 
og bóns. Kristinn F. Sigurharð-
arson , framkvæmdastjóri Gólf-
lausna Mallands, segir að með I-
Vax viðhaldskerfinu megi ná fram 
umtalsverðum sparnaði fyrir fyr-
irtæki og stofnanir. „Með því að 
útrýma bóni og bónleysingum er 
hægt að koma í veg fyrir það rask 
sem óhjákvæmilega hlýst af þeirri 
aðgerð. Það er til dæmis alls ekki 
óþekkt að loka þurfi fyrirtækjum 
eða einstökum deildum þeirra um 
einhvern tíma á meðan bónleyst 
og bónað er. Með því að skipta 
yfir í I-Vax viðhaldskerfið er hægt 
að koma í veg fyrir það og þar fyr-
ir utan er það tíu sinnum ódýrara 
og laust við allar eiturgufur,“ segir 
Kristinn, en I-Vax vörurnar eru 
Svansmerktar.

I-Vax er blandað í vatn og bor-
ið á með annað hvort moppu 
eða skúringavél. I-Vax má nota á 
hvaða undirlag sem er, hvort sem 
það eru flísar, dúkar eða parket. Til 
merkis um ágæti I-Vax viðhalds-
kerfisins má nefna að Háskólinn 
í Reykjavík notast eingöngu við 
það í byggingu sinni í Nauthólsvík 
sem var opnuð fyrir skemmstu. 
Landsspítalinn og Fasteignir 
Hafnarfjarðar hafa einnig notast 
við I-Vax kerfið ásamt mörgum 
öðrum.

Öryggisyfirborð fyrir allt að þriggja 
metra falli.

Gólflausnir Malland hefur 
einnig sérhæft sig á undanförn-
um árum í lagningu sérstaks ör-
yggisyfirborðs og telur Kristinn 
að fyrirtækið hafi þegar lagt á 
milli átta og tíu þúsund fermetra 
af því víðsvegar um landið. Gólf-
lausnir Malland er í samstarfi við 
breksa fyrirtækið Playtop, sem er 
einn stærsti framleiðandi örygg-
isyfirborðsefna í heiminum. Efnið 
sem um ræðir er höggdeyfandi 
yfirborð sem hugsað er fyrir leik-

velli og er hannað í þeim tilgangi 
að draga úr meiðslum barna sem 
kunna að verða fyrir óhöppum 
við leik. 

Gólflausnir Malland hefur þó 
ekki aðeins lagt efnið á leikvelli 
því fyrirtækið hefur séð um að 
klæða vaðlaugar og umhverfi 
þeirra og sundlauga með örygg-
isyfirborðsefni. Þeir sundkenn-
arar sem starfa við sundkennslu 
í laugum með Playtop umhverfi 
staðhæfa að meiðsli barna hafi 
gjörsamlega horfið eftir að ör-
yggisyfirborðið var sett í stað 
flísa. Þetta framtak hefur vakið 
athygli erlendis og hafa aðilar frá 
Playtop lýst yfir áhuga á þessari 
lausn, en Kristinn segir Playtop 
vera einn besta samstarfsaðila 
sem hann hafi kynnst á starsferli 
sínum. Það sést meðal annars á 
því að Playtop hefur tekið það 
upp á sitt einsdæmi að þýða allar 
upplýsingar um vörur sínar yfir á 
íslensku, bæði á heimasíðu sinni 
www.playtop.com og í kynning-
ar- og tæknibæklingum.

Gólflausnir Malland vinnur 
alla lagningu öryggisyfirborðs-
ins samkvæmt stöðlum sem 
settir eru af Evrópusamband-
inu og segist Kristinn ekki vera 
í nokkrum vafa um að innan 
tíðar verði allir leikskólar komn-
ir með öryggisyfirborð undir 
leiktækin. Staðlar Evrópusam-

bandsins kveða á um að fallhæð 
úr leiktækjum ákvarði þykktina 
á efninu. Kristinn segir að ein-
hver brögð séu á því hvort menn 
fylgi þessu stöðlum, en það geti 
á endanum orðið til þess að rífa 
þurfi efnið upp aftur með til-
heyrandi kostnaði eða hreinlega 
að stöðum með ófullnægjandi 
öryggisyfirborð verði lokað. 

Öryggisyfirborðið er umhverf-
isvænna en mörg önnur efni þar 
sem undirlag þess er samansett 

úr tættum vörubílahjólbörðum 
sem ellegar væru urðaðir eða 
brenndir. Yfirlagið er svo úr unnu 
gúmmíi sem hægt er að fá í öllum 
litum regnbogans.

Bakteríulaus gólfefni
Öll gólf- og veggefni Gólflausna 

Mallands er hægt að fá með bakt-
eríuvörn sem lágmarkar dreif-
ingu baktería þegar gengið er um 
gólfin. Vörnin heitir BioCote og 
byggir á svonefndri „silver ion 
antimicrobial technology“ en í 
stuttu máli þá er sett silfur í gólf-
efnin með nanótækni sem mynd-
ar þannig innbyggða vörn gegn 
bakteríu-, sveppa-  og mygluvexti. 
Kristinn segir þetta marki byltingu 
fyrir þá sem starfa í matvælaiðn-
aði, íþróttahúsum, sundlaugum, 
heilbrigðisstofnunum og öðrum 
geirum þar sem hreinlæti skipt-
ir sköpum. „Efnið drepur allar 
bakteríur og veldur engum skaða 
því efnið blæðir aldrei úr gólf-
efninu. Þetta skilar sér ótvírætt í 
lægri þrifakostnaði og svo bættu 
öryggi fyrir vinnustaði sem eru 
viðkvæmir fyrir bakteríusmiti. 
Að sama skapi eru gólfefni með 
BioCote vitaskuld dýrari, en við 
bjóðum alltaf báða kostina þeg-
ar við gerum tilboð í verk á slíka 
staði. Þá þykja sumum freistandi 
að taka ódýrari kostinn, en ef 
málið er hugsað aðeins lengra sjá 
menn að BioCote skilar sér marg-
falt á endanum,“ segir Kristinn.

Ekki bara gólfefni
Gólflausnir Malland bjóða upp á öryggisyfirborð, ræstikerfi og bakteríulaus gólfefni

Kristinn F. Sigurharðarson , framkvæmdastjóri Gólflausna Mallands



3�  • Skipulag, byggingar og hönnun Skipulag, byggingar og hönnun •  33

Lán til íbúðakaupa

Lán til endurbóta og viðbygginga

Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)

Úrræði í greiðsluvanda

Með umhverfisstjórnun er 
greint með markvissum hætti 
hvaða þættir í rekstri fyr-
irtækja hafa mest áhrif á um-
hverfið og fundnar leiðir til að 
stýra þeim á öruggan og hag-
kvæman hátt, m.a. með fyr-
irbyggjandi aðgerðum í inn-
kaupum og vali birgja en jafn-
framt tæknilegum lausnum 
s.s. mengunarvörnum. Augum 
stjórnenda er þannig beint að 
mikilvægustu umhverfismál-
unum og öll verkefni umhverf-
isstjórnunar síðan skilgreind í 
framkvæmdaáætlun sem lögð 
er til grundvallar og skilgreinir 
mælanleg markmið einstakra 
þátta. 

Með umhverfisstjórnun eru 
auknar kröfur viðskiptavina, 
hagsmunaaðila og stjórnvalda 
meðhöndlaðar í vel skilgreindum 
farvegi þannig að trygging er fyr-
ir því að þeim verði mætt. Tveir 
af mikilvægum þáttum umhverf-
istjórnunar er vinna við áhættu-
greiningar og við stefnumótun 
í umhverfismálum. Mörg fyr-
irtæki og samtök hafa séð sér hag 
í því að vinna slíka stefnumótun 
án þess að ganga svo langt að 
setja upp vottunarhæft umhverf-
isstjórnunarkerfi. Sérfræðingar 
VSÓ Ráðgjafar hafa mikla reynslu 
í uppbyggingu umhverfisstjórn-
unarkerfa. Á vettvangi umhverf-
ismála er lögð áhersla á tillitssemi 
við umhverfið í öllum verkefnum, 
s.s. á sviði skipulagsmála, hönn-
unar, mati á umhverfisáhrifum 
framkvæmda og umhverfisstjórn-
unar.

,,Við nálgumst umhverfismálin 
á fjölbreyttan hátt,” segir Sverrir 
Bollason, skipulagsverkfræðingur 
hjá VSÓ Ráðgjöf. ,,Við sinnum því 
stærsta og því smæsta og komum 
víða við. Mat á umhverfisáhrif-
um er stór þáttur í öllum stærri 
framkvæmdum og þar höfum við 
mikla reynslu. En það sem er nýtt 
er að gera þarf mat á umhverfisá-
hrifum áætlana og þar erum við 
líka í fararbroddi því við gerðum 
mat á fyrstu landsáætluninni, 
Samgönguáætlun og vorum byrj-
uð áður en lög þar að lútandi tóku 
gildi. Nú erum við líka farin að 
huga sérstaklega að því hvernig 
umhverfismálin koma út í skipu-
lagi sveitarfélaga. Okkar nálgun 
við umhverfismálin er að hafa 
þau með sem víðast og við förum 
býsna víða. 

Ég get nefnt sem dæmi að einn 
mikilvægasti iðnaðurinn, ferða-
málaiðnaðurinn byggir á bæði 
upplifun ferðamannsins og um-
hverfi. Við höfum í því sambandi 
búið til tvö verkefni kringum ann-
ars vegar ferðamannavegi og hins 
vegar smávegagerð á hálendinu. 
Ferðamenn hafa aðrar þarfir, til 
dæmis fyrir útsýni og upplifun. 
Það er hægt að skipuleggja vegina 
með þetta í huga. Þá eru margir 
slóðar á hálendinu sem þarfnast 
viðhalds og áhugasamtök sinna 
því gjarnan en þurfa kannski 
leiðbeininga við. Með svona verk-
efnum teljum við okkur vera að 
vinna bæði umhverfi og atvinnu-
lífi gagn.” 

Dagsbirtan er umhverfismál
Vistvæn mannvirkjagerð er að 

byggingaaðferðir og byggingaefni 
sem vinnur gegn skaðlegum um-
hverfisáhrifum í nærumhverfi 
mannvirkisins. Orkuframleiðsla 
í dag er umtalsverður meng-
unarvaldur víða um heim en hér-
lendis er þetta ekki vandamál þar 

sem á Íslandi er orkan að mestu 
vistvæn.

Sverrir Bollason segir að spyrja 
megi við hönnun og byggingu 
hvort verið sé að nota óþarflega 
mikla steypu, málningu sem eitr-
ar andrúmsloftið þegar hægt er 
að velja mildara efni, eru gólf-
efni nógu vistvæn og gefa jafnvel 
frá sér einhverjar eiturgufur eða 
hvort verið sé að velja timbur úr 
ósjálfbærum skógum. Lágmarks-
kröfur í byggingareglugerð miða 
m.a. að því að vernda heilsu fólks 
og að endurnýjun lofts gegn-
um loftræstikerfi sé í einhverju 
ákveðnum staðli, og hægt sé að 
stýra því betur.

,,Einnig þarf að gæta að því að 
nóg sé af dagsbirtu í vistvænu hús-
næði, en næg dagsbirta í vinnu-
rýmum hefur góð áhrif á líðan og 
heilsu fólks en í dag gefur tæknin 
möguleika á að flytja dagsbirtu í 
miðrými húsa með filteringu. Það 
þarf að gæta að aðföngum í hús-
ið, bæði á byggingatímanum og 
rekstrartímanum, t.d. að vatns-
notkun sé ekki óþarflega mikil 
og að á staðnum sé strax aðstaða 
til þess að flokka úrgang af öllu 
tagi. Það þarf líka að huga að stað-
setningu húsa, og nýta vannýtt 
iðnaðarsvæði fremur en óhreyfð 
svæði sé þess einhver kostur.”

-	 Byggjum	 við	 á	 Íslandi	
óþarflega	 flott	 og	 jafnvel	 óþarf-
lega	 traust,	 jafnvel	 með	 tilliti	 til	
jarðskjálfta?

,,Stundum er það þannig að 
byggt er óþarflega f ínt, en þró-
unin í steinsteypu og hönnun 
hefur gert okkur mögulegt að ná 
ótrúlega miklu burðarþoli miðað 
við það sem áður þekktist. Ég er 
viss um að byggingaraðilar munu 
þurfa að skoða vandlega  sínar 
byggingaaðferðir með tilliti til 
kostnaðar á næstu árum. Ekki er 
víst að markaður séu fyrir þau 
miklu gæði sem byggt hefur verið 
á að undanförnu.” 

Vistbyggðaráð
Vistvæn byggð og vettvang-

ur um sjálfbæra þróun í mann-
virkjagerð á sér stöðugt meira 
fylgi. Fyrir skömmu voru stofnuð 
samtök um vistvæna byggð sem 
nefnast Vistbyggðaráð. Þetta eru 
regnhlífasamtök eða fagfélag fyr-
ir viðkomandi aðila til að koma 
saman og leggja línurnar um hvað 
geti kallast viðurkenndar aðferðir 
í vistvænu umhverfi. Að stofn-
uninni komu um 30 fyrirtæki. 
Á heimsvísu eru það svonefnd 
Green Building Councils í hverju 
landi sem leiða umræðuna meðal 
opinberra aðila og fagfólks. Með 
stofnun Vistvænnar byggðar mun 
Ísland eignast slíkan vettvang 
til að koma umhverfismálunum 
í framkvæmd í íslenska mann-
virkjaiðnaðnum. Í Vistvænni 
byggð koma þeir saman sem 
hafa áhuga á að móta framtíð-
ina, til þess að velja réttar leiðir að 

markinu og leiða umræðuna með 
virkri þátttöku, s.s. verkfræðingar, 
arkitektar, húsasmiðir, fasteigna-
félög, orkufyrirtæki, sveitarfélög 
o.fl. Sambærileg þróun á sér stað 
á hinum Norðurlöndunum, og 
reyndar víða um heim, en það 
verður stöðugt fleirum ljóst að 
mannvirki duga lengur ef sjálf-
bærni og vistvæn viðhorf fá að 
njóta sín allt frá hönnun til þess 
að byggingin er tekin í notkun. 
Í heiminum eru fyrst og fremst 
tvö matskerfi í notkun, LEED og 
BREEAM, en víða í heiminum 
fer fram þróun á þessum kerfum 
sem er þá oftast byggð á aðstæð-
um hvers lands. Matskerfin fjalla 
meira um aðferðir en útkomur.

,,  Það er að svo mörgu að 
hyggja svo bygging verði um-
hverfisvæn. Þess vegna eru þessi 
matskerfi svona vinsæl, þau setja 
manni rammann sem fylla á út 
í.  Við höfum tekið þessa þróun 
mjög föstum tökum og höfum því 
hjá okkur vottaðan úttektarmann 
í BREEAM kerfinu. Svo erum við 
virkir þátttakendur í hinu ný-
stofnaða Vistbyggðaráði, þar sem 
ég er stjórnarmaður. Í samræmi 
við það beitir VSÓ Ráðgjöf sér 
fyrir nýsköpun og rannsóknum 
í umhverfismálum og er að inn-
leiða ISO 14001 umhverfisstjórn-
unarkerfi og vottun en fyrir hefur 
fyrirtækið ISO 9001 vottun.”

Byggingavaktin
Sveitarfélögin á höfuðborg-

arsvæðinu koma til með að halda 
að sér höndum á þessu ári og 
því næsta með framboð á nýjum 
byggingarlóðum og skipulag nýrra 
hverfa. Offramboð á fasteigna-
markaðnum og kreppan hafa gert 
það að verkum að þúsundir íbúða 
og lóða standa ónotaðar, mismun-
andi eftir sveitarfélögum. Talið er 
að um 3.000 íbúðir séu í byggingu 
á höfuðborgarsvæðinu og þar af 
1.900 sem eru langt komnar og 
nánast tilbúnar til notkunar, sam-

kvæmt nýlegri samantekt VSÓ 
Ráðgjafar. Séu sérbýli og önnur 
einbýlishús dregin frá, sem fólk 
hefur byggt sér sjálft, er fjöldi 
íbúðanna um 1.500.

Til viðbótar er talið að um 4.000 
lóðir séu nær tilbúnar til fram-
kvæmda, bæði á vegum sveitar-
félaga og einkaaðila, en fjölmörg-
um lóðum hefur verið skilað eftir 
bankahrunið.

Til að svara nýliðun og eft-
irspurn á höfuðborgarsvæðinu 
er talið að þurfi um 1.400 íbúðir 
en sú tala gæti lækkað verulega 
þar sem algjört frost hefur verið á 
fasteignamarkaðnum og lítið um 
nýframkvæmdir.

Gerð áætlana um viðhald og 
rekstur eigna er mikilvægur þátt-
ur í því að halda verðgildi eigna 
stöðugu á hagkvæman hátt. Áætl-
anirnar segja fyrir um hvenær 
grípa skal til viðeigandi aðgerða 
á markvissan hátt þannig að til-
kostnaður verði sem minnstur. 
Þær segja ennfremur fyrir um hve 
miklu fjármagni þurfi að verja 
til viðhalds á eigninni á hverjum 
tíma. VSÓ Ráðgjöf í Borgartúni 
20 hefur á að skipa sérfræðingum 
og búnaði til að gera langtíma- og 
skammtíma áætlanir um viðhald 
og rekstur eigna með ofangreind 
markmið að leiðarljósi, s.s. verk-
fræðinga, hagfræðinga og skipu-
lagsfræðinga sem nauðsynlegt er 
fyrir fyrirtæki sem vinnur að um-
hverfisráðgjöf og mannlega þætt-
inum út frá ýmsum verkefnum.

Sverrir Bollason segir að þetta 
ástand hafi beint sjónum forráða-
manna sveitarfélaganna í auknu 
mæli að því með hvaða hætti er 
skipulagt.

,,Endurmat á ýmsum gildum 
samfélagsins eftir bankahrunið 
hefur líka gert sveitarfélögum 
kleift að huga að öðrum þáttum. 
Kópavogur hefur t.d  stefnt að 
því að gera aðgengi mögulegt að 
Þríhnúkagíg. VSÓ Ráðgjöf hef-
ur unnið frumathugun á mögu-
legu aðgengi Þríhnúkagígs frá 
árinu 2004 og lauk þeirri vinnu 
í nóvember 2009. ,,Á hjólreiðar 
hefur í skipulagi sveitarfélag-
annafyrst og fremst verið horft 
á sem afþreyingu en með hækk-
andi bensínverði og meiri vitund 
um umhverfismál er farið að líta 
á hjólreiðar sem valkost sem sam-
göngutæki. Við höfum m.a. verið 
að skoða hönnunarþætti hjól-
reiðastíga, hvar þeir eiga að vera 
og við hvaða almennu útfærslur 
eigi að styðjast.”

-	 Nokkur	 vakning	 hefur	
verið	 í	 umhverfismálum	 og	 vist-
vænni	 þróun	 nú	 þegar	 við	 búum	
við	 efnahagskreppu.	 Telurðu	 að	
þegar	hjól	atvinnulífsins	fara	aftur	
að	snúast	að	aðilar	t.d.	bygginga-
iðnaðinum	 verði	 þá	 fráhverfari	
þeirri	stefnu	almennt?

,,Ég á alls ekki von á því, en nú 
er umhverfisstjórnun yngsti póll-
inn í stjórnun. Það hefur orðið 
varanleg hugarfarsbreyting í þess-
um efnum þannig að það verður 
ekki horfið til baka, ekki frekar en 
t.d. fólk hætti að nota bílbelti. Það 
er ekki lengur notað asbest í ein-
angrun, skipamálning á veggjum 
o.fl. en eftir um 10 ár tölum við 
ekki svo mikið um umhverfismál 
sérstaklega, það verður talið svo 
sjálfsagt og hluti af daglegu lífi. 
Aðalatriðið er að umhverfismálin 
eiga alls staðar við og geta skapað 
betri útkomu fyrir alla með betri 
rekstrarafkomu,” segir Sverrir 
Bollason skipulagsverkfræðingur.

: Sverrir Bollason skipulagsverkfræðingur hjá VSÓ Ráðgjöf. ,,Öll fyrirtæki geta 
hagnast á því að huga markvisst að umhverfismálum.”

VSÓ Ráðgjöf:

Vinnum að grænni framtíð

VSÓ Ráðgjöf hefur unnið frumathugun á mögulegu aðgengi Þríhnúkagígs.

,,Við sinnum 
því stærsta og 

því smæsta 
og komum 

víða við. Mat 
á umhverfis-

áhrifum er 
stór þáttur í 
öllum stærri 
framkvæmd-

um og þar 
höfum við 

mikla reynslu.“

OPIÐ: 6:45 - 2 :00 virka daga, 8:00 - 18:00 um helgar

Skemmtun fyrir alla fjölskylduna
Frítt fyrir börn fjölskyldusundlaug

SÉRHÆFING Í VIÐHALDI GÓLFA

Gólfþjónustan er með sérlausnir 
í smíði borða fyrir fyrirtæki 
og heimili svo sem fundarborð, 
eldhús- og borðstofuborð.

SÉRSMÍÐI ÚR 
PARKETI

info@golfthjonustan.is | golfthjonustan.is

S: 897 2225

Sturtusettin 
komin aftur

24.900.- kr
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Fyrirtækið B.Sturluson sér-
hæfir sig í sölu, innflutningi 
og útflutningi á vinnutækjum, 
en sökum verkefnaskorts fyr-
ir jarðvegsverktaka stendur 
mikill tækjakostur ónotaður 
víða um land og hefur því út-
flutningur fengið mest vægi í 
rekstri fyrirtækisins á síðustu 
misserum.

Að sögn Böðvars Sturluson-
ar, lögilts bílasala og eiganda B. 
Sturluson, liggja gríðarlegir fjár-
munir í ónýttum tækjakosti á Ís-
landi um þessar mundir, jafnvel þó 
umtalsvert magn hafi þegar verið 
selt úr landi. Hann segir jafnframt 
að verktökum sé afar þungbært 
að sitja á nýlegum og fullkomnum 
vinnuvélum sem engin verkefni 
séu fyrir. Því liggi það beint við að 
selja tækin úr landi þar sem eft-
irspurn er eftir þeim.

Viðskiptavinir um allan heim
Böðvar segir að flestir við-

skiptavina fyrirtækisins séu evr-
ópskir, en hann hafi þó selt tæki 
út um allan heim, t.d. til Georgíu og 
Finnlands. Að sögn Böðvars hefur 
fyrirtækið mest selt af vörubílum 
og stórum vinnuvélum. Sjálfur er 

Böðvar ekki ókunnugur þessum 
bransa, en hann starfaði áður til 
margra ára sem flutningabílstjóri 
og vinnuvélastjóri. „Þessi reynsla 
hefur hjálpað mér mikið í starfi, 
en ég veit hvað viðskiptavinir 
mínir eru að tala um og get svar-
að spurningum þeirra hratt og 
örugglega“ segir Böðvar.

Mikil eftirspurn í kjölfar krepp-
unnar

Hann segir að strax í kjölfar 

kreppunnar hafi myndst gríð-
arleg eftirspurn eftir vinnuvélum 
utan úr heimi. �Veikt gengi krón-
unnar hefur vissulega veitt okkur 
gott samkeppnisforskot og hafa 
fyrirtæki náð hagkvæmum samn-
ingum um sölu á tækjum sem hér 
heima fyrir þykja úr sér gengin og 
verðlítil. Þau tæki sem hafa farið út 
á mínum vegum eru á öllum aldri 
og í afar mismunandi ástandi. Ég 
hef verið að selja tæki sem myndu 
líklegast teljast brotajárn hérlend-

is og svo tæki sem eru tiltölulega 
ný og lítið notuð,“ segir Böðvar.

Óalgengari tæki á Íslandi
Eftirspurn hefur þó farið 

minnkandi eftir því sem áhrif 
alheimskreppunar hafa ágerst 
á meginlandi Evrópu, að sögn 
Böðvars. „Viðskiptavinahópurinn 
hefur verið að minnka og kaup-
endur taka sér nú lengri tíma til 
kaupanna. Austur-Evrópu mark-
aðurinn hefur farið minnkandi 
og svo hefur verið mikið framboð 
á vélum til dæmis frá Spáni og 
Bretlandi undanfarið, sem hefur 
gert okkur erfitt hér heima fyrir. 
Þessi þróun hefur orðið til þess 
að verð á notuðum tækjum hefur 
farið hríðlækkandi. Á móti kemur 
að hér á landi eru tæki sem ekki 
eru algeng í öðrum löndum og 
hefur það gert okkur kleift að selja 
á ásættanlegu verði, þrátt fyrir 
þetta ástand,“ segir Böðvar.

Heil starfsstétt þurrkuð út
Böðvar segir að sáralítið sé um 

innflutning á tækjum í dag, enda 
sé verðið margfalt hærra en það 
ætti að vera í eðlilegu árferði og 
jarðvegsverktakar séu utan þess 
nánast allir verkefnalausir. Einu 

tækin sem flutt eru til landsins í 
dag eru sérhæfð tæki sem óum-
flýjanlegt er að þurfi að nota, 
sama hvernig ári. “Það má í raun 
segja að starfsstétt jarðvegsverk-
taka hafi verið nánast þurrkuð út 
af hálfu stjórnvalda. Það er vita-
skild þjóðhagslega óhagkvæmt að 
slá allar samgöngubætur og fram-
kvæmdir af og má því ljóst vera 
að stjórnvöld verða að grípa til 
aðgerða sem hvetja til verklegra 
framkvæmda, svo sem vega- og 
virkjanagerðar,„ segir Böðvar. 

Mikilvæg viðskiptasambönd
Böðvar hefur ekki áhyggjur 

af ástandinu þegar áhrif krepp-
unnar fara að þverra. „Það verð-
ur auðvitað skortur af ákveðnum 
tegundum af tækjum þegar þessi 
iðnaður fer af stað aftur. Þá mun 
þurfa að flytja inn aftur mikið af 
þeim tækjum sem núna eru farin 
úr landi, sem mun aftur kosta tals-
vert meira fyrir kaupendur held-
ur en það þyrfti að gera. Þá mun 
koma sér vel að hafa þau tengsl 
sem fyrirtækið hefur myndað í 
útflutningnum og getum við þá 
keypt af samstarfsaðilum okkar 
bíla og tæki alls staðar að úr heim-
inum,“ segir Böðvar.

H.G. Dráttarbílar hafa yfir 
þrettán ára reynslu í hvers 
kyns hífingum og þungaflutn-
ingum. Fyrirtækið býr yfir 
öflugum tækjakosti sem híft 
getur og flutt allt að áttatíu 
tonnum.

Heiðar Gottskálksson, for-
stjóri H.G. Dráttarbíla, segir að 
fyrirtækið sé í stakk búið til að 
leysa hérumbil hvaða verkefni 
sem komið sé með inn á borð fyr-
irtækisins. „Við höfum til dæmis 
séð um hífingar á rúðum, bátum, 
vinnuskúrum, flekamótum og 
gámum. Þá höfum við séð um 
flutninga á vinnuvélum, sum-
arhúsum, timbri, gámum og 
byggingarkrönum. Hvað varðar 
byggingarkrana, þá sjáum við í 
raun um allt ferlið í kring um þá, 
en við bæði tökum kranann nið-
ur og setjum hann upp aftur. En 
við reynum auðvitað að leysa öll 
þau verkefni sem okkur berast 
og má þannig til gamans nefna 
að við sáum nýverið um að flytja 
stærðarinnar þyrlu fyrir Danska 
sendiráðið,“ segir Heiðar.

 Á meðal þeirra tækja sem H.G. 
Dráttarbílar hafa yfir að ráða er 
kranabíll með 80 tonnmetra krana 
og 80 tonna heildarburðargetu 
með vélarvagni. Heiðar segir fáa 
aðra vera með stærri krana, en 
kraninn getur lyft 15 tonnum ef 
hluturinn sem lyfta skal er við hlið 
bílsins. Eðli málsins samkvæmt 
minnkar lyftigetan því fjær sem 
hluturinn er, en kraninn lyftir 
3,3 tonnum í 18 metra fjarlægð. 
Þá hefur fyrirtækið yfir að ráða 
dráttarbíl, tveimur vélarvögnum 
(einn fjögurra öxla með dolly og 
annar þriggja öxla), malarvagni 
og flatvagni.

Gríðarlegir fjármunir liggja í ónýttum tækjakosti
-B.Sturluson sérhæfir sig í innflutning og útflutningi og sölu á atvinnutækjum.

Leysum öll verkefni 
sem til okkar koma
-H.G. Dráttarbílar flytja og hífa allt frá 
þungavinnuvélum til sumarhúsa

Mestur hluti sölureikninga 
hjá fyrirtækjum er innheimtur 
beint í gegnum netbanka. Mikil 
vinna fer í útgáfu reikninga og 
bókun innborgana getur verið 
flókin og tímafrek. Það er því 
mikilvægt að hagræða í þessum 
þætti starfseminnar. Land og 
Saga fékk Gunnar Óskarsson, 
rekstrarhagfræðings og sér-
fræðings í nýtingu upplýsinga-
kerfa til að skýra út þær leiðir 
sem kaupendum Sage Pastel 
bókhaldskerfanna standa til 
boða og hvaða ávinningi þau 
skila.

“Mikilvægasta kerfið og það sem 
skilar langflestum viðskiptavinum 
augljósum ávinningi er greiðslu-
seðlakerfi, en það er sérhannað 
fyrir íslenska notendur. Kerfið 
uppfyllir tvær mikilvægar þarfir, 
prentar og gefur út greiðsluseðla og 
bókar innborganir sjálfvirkt. Kerfið 
stendur til boða í tveimur útgáfum, 
annars vegar kerfi sem einungis 
gefur út greiðsluseðla og hins veg-
ar kerfi sem býður jafnframt uppá 
sjálfvirka bókun innborgana. Út-
gáfa greiðsluseðla ein og sér flýtir 
fyrir innheimtu reikninga, sparar 
tíma og gefur fyrirtækinu faglegt 
yfirbragð.”

Gunnar tók dæmi um fyrirtæki 
sem gefur einungis út 25 reikninga 
á mánuði skilar kerfinu að fullu til 
baka fyrir utan mikinn sparnað 
í bókhaldsvinnu við bókun inn-
borgana. Algengt verð fyrir útgáfu 
greiðsluseðla í banka er um 400 
kr., en það eitt og sér sparar um 

120.000 krónur á ári. Þessi kostn-
aður er ekki mjög sýnilegur og gera 
stjórnendur fyrirtækja sér ekki 
endilega grein fyrir sparnaðinum. 
Í þessu samhengi skiptir ekki máli 
hvort svokallað seðilgjald sé inn-
heimt hjá viðskiptavininum eða 
ekki, því það sjálfstæð ákvörðun og 
algjörlega óháð þeim kostnaði sem 
fyrirtækið getur sparað. 

“Um daginn átti ég samtal við að-
ila sem rekur verkstæði og sagðist 
einungis vera með litla starfsemi. 
Hann gefur engu að síður út um 
20 reikninga á viku og getur spar-
að yfir 400.000 krónur á ári. Hann 
bókar innborganirnar sjálfur og 
sagði það flókna vinnu sem tæki 
nokkra tugi klukkutíma á mánuði, 
en hver innborgun samanstendur 
af allt að 6 færslum (innborgun við-
skiptamanns, greiðsla inn á banka, 
seðilgjald, dráttarvextir, kostnaður 
og fjármagnstekjuskattur). Fyrir 
utan alla vinnuna sem fer í þetta 
skapar svo flókin bókhaldsvinna 
mikla villuhættu og getur afstemm-
ing bankareikninga tekið ótrúlega 
langan tíma.” 

Aðspurður um sparnaði í bók-
haldsvinnu nefndi Gunnar “ef við 
gefum okkur að aðilinn reikni sér 
einungis 2.000 kr. á klst fyrir bók-
haldsvinnuna, getur það engu að 
síður verið nokkur hundruð þús-
und krónur á ári.”

Það er því til mikils að vinna 
sagði Gunnar að lokum.

Nánari upplýsingar um greiðslu 
og bókhaldskerfin.

www.interland.is

Gríðarlegur sparnaður 
í Greiðsluseðlakerfi
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3�  • Skipulag, byggingar og hönnun

Land og saga hefur nú gefið út 
annað eintak sitt af ferðaþjónustu-
tímaritinu Icelandic Times. Líkt 
og nafnið gefur til kynna er blað-
ið skrifað upp á enska tungu og 
því ætlað þeim mikla fjölda ferða-
manna sem sækja okkur heim allt 
árið um kring. Í blaðinu má finna 
yfirlit yfir fjölda þeirra tækifæra 
sem ferðamönnum standa til 
boða hér á landi, hvort sem það 
eru náttúruperlur Íslands, gisti-
möguleikar, veitingahús, skipu-
lagðar ferðir eða önnur þjónusta. 
Blaðinu er einnig ætlað að kynna 
lesendum þess nánar fyrir landi og 
þjóð. Má því þar finna áhugaverð-
ar greinar um allt frá hreindýrum 
að baðvenjum Íslendinga.

 
Annan hvern mánuð
Blaðið mun koma út annan hvern 

mánuð í sumar og er blaðið að-
gengilegt á flestum þeim stöð-
um sem ferðamenn eiga leið um, 
s.s. samgöngumiðstöðvum, gisti-
heimilum og verslunum. Einnig 
er blaðinu dreift á yfir 300 staði 
erlendis. 

 

Vefútgáfa
 Icelandic Times er líka í netútgáfu 

og hafa erlendar heimsóknir vax-
ið stöðugt milli mánaða. Fyrsta 
tölublað Icelandic Times dreifð-
ist til 150 erlenda ferðaskrifstofa 
og seinna tölublaði er dreift á 300 
ferðaskrifstofur um allan heim.

Nýtt blað í lok apríl
 3 tbl. Icelandic Times kemur út 

í lok apríl. Blaðið verður mun efn-
ismeira og upplagið aukið. Þeir 
sem hafa áhuga að kynna sig eða 
koma með efni í blaðið hafi sam-
band við Elínu Björg Ragnarsdótt-
ur markaðstjóra í síma 534-1880 
eða elin@icelandictimes.com 
Blaðið má einnig lesa í heild sinni 
á www.icelandictimes.com

Mi›ás hf. framlei›ir Brúnás innréttingar
Mi›ás 9 • 700 Egilssta›ir • sími 470 1600 • www.brunas.is

Mi›ás hf. var stofna› á Egilsstö›um ári› 1990. Starfsemi fless hefur frá upphafi veri› smí›i og
uppsetning innréttinga undir vörumerkinu Brúnás innréttingar, auk fless a› sinna fljónustu, rá›gjöf
og sölu. Frá upphafi framlei›slu Brúnás innréttinga hafa flær áunni› sér gott or› fyrir fallega
hönnun og gæ›a handverk sem byggir á áralangri flekkingu og reynslu starfsfólks okkar.

Verksmi›ja Mi›áss á Egilsstö›um er í rúmlega 1900 m2 húsnæ›i, flar sem sérhæf›ir fagmenn í
tæknivæddum vélasal tryggja a› framlei›slan uppfylli auknar kröfur um gæ›i og endingu.
Hjá Mi›ási starfa nú yfir tuttugu manns, karlar og konur, vi› fjölbreytt störf.

Brúnás innréttingar eru íslensk hönnun úr smi›ju Gu›rúnar Margrétar Ólafsdóttur og Oddgeirs
fiór›arsonar hjá GO-Form og framleiddar í verksmi›ju Mi›áss á Egilsstö›um. Mi›ás er me›
söluskrifstofur og s‡ningarsali í Mi›ási 9 Egilsstö›um og Ármúla 17a í Reykjavík flar sem veitt er
rá›gjöf innanhússarkitekta vi› hönnun og val á innréttingum.

gæ›a handverk

Íslensk hönnun • íslensk framlei›sla

gæ›a handverk
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Dyrhólaey, ljósmynd Tim Vollmer

Icelandic Times í annað sinn
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Einn af elstu og örugglega 
einn af skemmtilegustu verk-
fræðingum sem við Íslending-
ar eigum er Prófessor Einar B. 
Pálsson.  Öll umræða við Ein-
ar um verkfræði tvinnast strax 
saman við samfélagið í stærra 
samhengi og þá sér í lagi tón-
list og eftir stuttan tíma verð-
ur ljóst að það er fátt hægt að 
hugsa sér skemmtilegra og 
meira skapandi en að starfa 
sem verkfræðingur. 

Kennsla, tilraunir, samskipti 
við presta, börn og bygging-
arverktaka. Allt mótar þetta dag-
legt starfsumhverfi og vinnulag 
margra starfstétta og ekki skal 
hér fullyrt að öðrum en verkfræð-
ingum sé meinuð hamingja í líf-
inu. Reyndar hefur borið nokkuð 
á því að „ekki - verkfræðingar“ 
skilji ekki hamingju okkar til fulls 
og halda að við séu stærðfræ-
ðitrúar reglugerðargæðingar án 
áhuga á hönnun og höfundarrétt. 
Nú er smekkur manna misjafn 
en til að gefa innsýn í daglegt líf 
verða hér sýndar nokkrar svip-
myndir og getur þá hver met-
ið fyrir sig. Annars vegar er um 
form- og hönnunarrannsókn-
ir burðarvirkja að ræða. Fyrstu 
myndirnar sýna módelrann-
sóknir við Staedel listaháskólann 
í Frankfurt sem  urðu kveikja að 
burðarkonsepti  skúlptúrs sem 
reis við Norræna Húsið sl. sumar 
í samstarfi við SHIFT Architects 
og sér í lagi Arnald Schram.   
Gler og íslenska krónan eiga það 
sameiginlegt að hvort tveggja eru 
hlutir sem hafa verið notaðir í 
óhófi og af sannfærandi vanþekk-
ingu undanfarin ár. Ef svartir X5 
eru bílar kreppunnar þá er gler 
byggingarefnið í sama flokki. Sem 
sagt verkfræðingar og gler. Þeg-
ar verkfræðingar hugsa um gler 
þá sjá þeir t.d. sólhlíf líkt og við 
hönnun Húss íslenskra fræða eða 
handrið sem standast þurfa þenn-
an vaska fótboltahóp frá Akureyri. 
Neðstu myndirnar sýna inngang í 
neðanjarðarlest í London teikn-
aða af Norman Foster. London 
Underground  lét framkvæma til-
raunir í Þýskalandi á burðargetu 
glersins, einnig í brotnu ástandi. 
Þýska borgin þar sem glerin voru 
prófuð var Darmstadt. Þar var 
Einar sem ungur verkfræðinemi 
í kringum 1930. Af hverju Darm-
stadt? Nú þar var besta óperulíf í 
Evrópu!

Höfundur er hamingjusamur 
verkfræðingur á Almennu Verk-
fræðistofunni.

Módlemyndir eft-
ir : Yang Zhenyuan, Mart-
in Schrot,Kristina Madsen 
Fótboltakempur: af vef Gler-
árskóla

Sigurður	Gunnarsson

Úr dagbók verkfræðings
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