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Á þessum síðustu og verstu tímum 
halda margir vafalaust að lítil sem 
engin hreyfing sé í byggingariðnaði 
og tengdum geirum. Tóm og ókláruð 
húsnæði standa víða og virðist lítil von 
um að breyting verði þar á. Staðreyndin 
er hins vegar sú að fjöldi fyrirtækja og 
stofnanna í þessum geira vinna ötullega 
að því að skapa sér verkefni og vinna 
gegn þessari þróun.

Skipulagsyfirvöld á 
höfuðborgarsvæðinu vinna um þessar 
mundir skipulagsvinnu sem miðar 
að því að mæta þeirri uppsveiflu sem 
að lokum muni koma, með það að 
augnamiði að þessi iðnaður geti tekið 
strax við sér af fullum þunga þegar 
þykkustu óveðurskýin hafa gengið yfir.

Víða hafa þjónustuaðilar breytt 
áherslum í rekstri sínum til að mæta 
breyttri þjóðfélagsmynd. Í stað 
íburðamikilla nýbygginga og hönnunar 
hefur áherslan færst á viðhaldsverkefni 
og endurnýjun. Önnur fyrirtæki sem 
bjóða góða þjónustu og vandaðar vörur 
halda ótrauð áfram þótt á móti blási.

Með þessu blaði vonumst við til að varpa 
ljósi á þá einstaklinga, fyrirtæki og 
stofnanir sem hafa staðið af sér stærstu 
áföllin og með því stuðlað uppbyggingu 
á atvinnulífi Íslands.
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Frá útgefanda 

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

Smiðjuvegi 4C
Box 281  202 Kópavogur
Sími 587 2202  Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is  www.hagblikk.is

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

HAGBLIKK ehf.

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.
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EIK FASTEIGNAFÉLAG HF  |  Sóltún 26  |  105 Reykjavík  |  590 2200  |  utleiga@eik.is  |  www.eik.is

Hvort sem starfsemin vex eða dregst saman     
       hjálpum við þér að finna

Ef þú þarft að stækka, minnka eða einfaldlega að færa þig 
um set, skaltu setja þig í samband við Eik fasteignafélag. 

Eik fasteignafélag sérhæfir sig í rekstrarleigu atvinnuhús-
næðis. Á leiguskrá félagsins eru skrifstofu-, verslunar-, 
iðnaðar- og lagerhúsnæði sem og veitinga- og skemmti-
staðir af ýmsum stærðum og gerðum. Með því að leita til 
Eikar fasteignafélags getur fyrirtækið þitt eflt eigin rekstur. 
Ef þú ert að leita þér að heppilegu atvinnuhúsnæði er Eik 
með lausnina fyrir þig.

Haf›u samband vi› sérfræ›inga okkar í síma 590 2200.

hentugra atvinnuhúsnæði
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Reykjavíkurborg vinnur nú að 
nýju aðalskipulagi sem nær til 
ársins 2030 og verður kynnt á 
næstu mánuðum. Júlíus Vífill 
Ingvarsson, borgarfulltrúi, 
segir að mikilvægt sé að 
horfa til framtíðar þó svo að 
á móti blási í dag og því vinni 
Reykjavíkurborg meðal annars 
að deiliskipulagi að stóru 
svæði fyrir atvinnustarfsemi, 
jafnvel þó mikill fermetrafjöldi 
í atvinnuhúsnæði standi 
ónotaður víða um borgina.

„Þetta eru vissulega 
óvissutímar og mjög margt 
hefur breyst í uppbyggingu og 
uppbyggingaráformum þeirra sem 
voru hvað öflugastir hér á markaði 
fyrir stuttu , að manni finnst. 
Okkar áherslur hafa auðvitað 
breyst á sviði skipulagsmála 
eins og í  öðru. Það er ljóst að 
við verðum að haga seglum eftir 
vindi , en hins vegar er þrýstingur 
á hraða afgreiðslu ekki sá sami 
og fyrr og við nýtum andrýmið 
til að að líta lengra fram á veginn 
og vanda okkur enn betur,“ segir 
Júlíus Vífill.

Áhrif kreppunnar eru flestum 
ljós og sést ef til vill best í þeim 
fjölmörgu ókláruðu verkum sem 
við okkur blasa víða um borgina. 
„Það er sárt fyrir okkur sem erum 
að vinna að skipulagsmálum og 
almennt að þróun borgarinnar 
að sjá þessi mörgu sár sem eru í 
borginni. Því miður sjást fá merki 
um að einhver hafi bolmagn til að 
byggja hér upp á næstunni. Þar 
fyrir utan sjáum við auðvitað að 
sumsstaðar hefur náðst  að klára 
að byggja, en það er enginn sem 
hefur efni á að flytja inn í þessi 
hús. Stóra vandamálið er auðvitað 
að það er ekki lánsfé að fá og það 
er raunar mjög óráðlegt að taka 
lán á þeim vöxtum sem bjóðast ,“ 
segir Júlíus Vífill.

Atvinnustigi haldið uppi
Hvað varðar framkvæmdir segir 

Júlíus að það verði að einblína 
frekar á framkvæmdir þar sem 
verkefni eru mannfrek með 
það að markmiði að halda uppi 
atvinnustigi eins og frekast er 
kostur.  „Hluti af því er til dæmis 
verkefni sem Reykjavíkurborg 
hefur hleypt af stokkunum 
og nefnist Völundarverk, en 
það er í aðra röndina skóli og í 
hina  viðhald gamalla húsa og 

endurbygging þeirra. Með því 
erum við að endurvekja gamalt 
handverk, sem ella myndi falla 
í gleymsku ef ekki væri sérstakt 
átak til að endurlífga það og 
kenna sem flestum handtökin,“ 
segir Júlíus Vífill.  

Nýtt atvinnusvæði á Hólmsheiði
Reykjavíkurborg vinnur nú 

meðal annars að deiliskipulagi 
fyrir 460 þúsund fermetra 
atvinnuhúsnæði   á Hólmsheiði. 
„Það mun kannski koma 
einhverjum á óvart að við 

séum að afgreiða deiliskipulag 
fyrir svo stórt svæði og munu 
einhverjir vafalaust segja að það 
sé alger óþarfi þar sem engin 
eftirspurn er eftir húsnæði fyrir 
atvinnustarfsemi um þessar 
mundir. En í skipulagsmálum 
verðum við að hugsa lengra 
fram í tímann, það er raunar 
eðli skipulagsmála, og þegar hjól 
atvinnulífsins taka að snúast að 
nýju og eftirspurn eykst þarf 
enginn að bíða eftir því að borgin 
verði klár með sitt. Við verðum 
tilbúin.

 Við fórum af stað með þetta 
verkefni fyrir nokkru og nú liggur 
skipulagsvinnan fyrir og það er 
auðvitað mikilvægt að nýta þá 
vinnu og fjármuni sem þegar hefur 
verið varið í að móta deiliskipulag 
svæðisins. Við sjáum þó ekki fyrir 
okkur að undirbúningur fyrir 
úthlutanir (vegagerð, rafmagn, 
hita og frárennsli) fari af stað á 
næstunni, en við viljum hafa þetta 
tilbúið hjá okkur,“ segir Júlíus 
Vífill.

Framtíðarsýn borgarinnar
„Það sem við erum hinsvegar 

að einbeita okkur að núna er 
aðalskipulag í Reykjavík, sem er 
bæði skemmtileg og tímafrek 
vinna. Í aðalskipulagi felst 
framtíðarsýn borgarinnar og virkar 
sem kjölfesta í skipulagsmálum. 
Á aðalskipulaginu byggjast svo 
deiliskipulagsáætlanir sem snúa 
að ákveðnum reitum. Það þarf því 
að vanda vel  til verks og huga að 
öllum þáttum og er aðalskipulag 
eitthvað það pólitískasta skjal 

Litið upp úr skuggadal
-Viðtal við Júlíus Vífil Ingvarsson, borgarfulltrúa

Faxaflóahafnir
Reykjavíkurborg kallar 
um þessar mundir eftir 
hugmyndum frá bæði 
fagfólki og almenningi 
varðandi uppbyggingu 
í Faxaflóahöfnum. 
Hu g m y n d a s a m k e p p n i n 
nær yfir gömlu höfnina, 
Örfirisey og hugsanlega 
landfyllingar. „Hafnarsvæði 
eru að breytast mikið um 
allan heim og íbúðabyggð 
er alls staðar að færast nær 
og inn í höfnina. Það er 
einfaldlega þannig að margir 
bera sterkar tilfinningar til 
hafnarinnar og hafa ánægju 
að vera nálægt henni. 
Þegar niðurstöður liggja fyrir 
í hugmyndasamkeppninni 
koma þær  til með að vera hluti 
af aðalskipulagi. Samhliða 

þessu stóra skipulagsverkefni 
er verið að opna fyrir 
breytta nýtingu verbúðanna 
sem eru við Geirsgötu og 
Grandagarð. Starfsemin í 
verbúðunum og yfirbragð 
mannlífsins á svæðinu á eftir 
að taka miklum breytingum í 
framhaldi af þessu. Við vonum 
að ný fyrirtæki, verslanir, 
kaffihús, listskapendur og 
handverksmenn eigi eftir 
að færa meira líf á staðinn 
og vekja áhuga borgarbúa 
á því sem þarna fer fram 
og um leið auðvitað á hinni 
hefðbundnu hafnarstarfsemi. 
Reykjavíkurhöfn er 
vinnuhöfn og það stendur 
ekki til að breyta því.“ segir 
Júlíus Vífill.

„Gott aðalskipulag verður aldrei unnið nema af þeim sem þekkja best sitt 
umhverfi og í góðri sátt og samvinnu viðborgarbúa.“ Mynd Ingó.
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Sundabraut
Júlíus Vífill segir að það 
væri skynsamlegt að 
hefja framkvæmdir við 
Sundabraut á þessum 
síðustu og verstu 
tímum, en bendir á að 
Sundabraut hafi verið 
inni á aðalskipulagi síðan 
árið 1975. „Það virðist 
vera skilningur einhverra 
að Sundabrautin sé nýtt 
fyrirbæri og tilheyri 
góðærinu, en það er 
fjarri sanni. Mikilvægi 
Sundabrautar og þeirri 
tengingu sem felst í 
lagningu hennar hefur 
verið ljóst í marga áratugi. 
Fjárframlög af vegaáætlun 
til höfuðborgarsvæðisins 
hafa hinsvegar verið langt 
undir því sem teljast mætti 
eðlilegt og hefði ég viljað 
sjá þessa framkvæmd 
fara miklu fyrr af stað. 
Það styður auðvitað allt 
að farið sé út í þessa 
framkvæmd á þessum 
tíma, þar sem þetta er í 
eðli sínu þjóðhagslega 
mikilvæg og mannfrek 
framkvæmd,“ segir Júlíus 
Vífill.

sem kemur frá Reykjavíkurborg 
á hverju kjörtímabili. 
Aðalskipulagið nær yfir skólamál, 
samgöngumál, umhverfismál, 
gæðastefnu á mörgum sviðum og 
tekur raunverulega á öllum þeim 
þáttum sem við erum að fjalla um 
í okkar daglega umhverfi.

Í aðalskipulagsvinnunni erum 
við að fjalla um Reykjavík eins 
og við komum til með að sjá 
hana og viljum sjá hana fram 
til ársins 2030, en jafnframt 
gerum við ráð fyrir því að það 
verði horft til ársins 2050. Þetta 
er vissulega langur tími, en 
aðalskipulag byggist á þróun til 
lengri tíma. Það þarf að ákveða 
hvort byggðin eigi að þéttast og 
þá hversu mikið, það verður að 
gera grein fyrir því hversu mikil 
fólksfjölgun verður á þessum 
tíma, hvaða breytingar verða á 
samgöngum og samgöngumátum 
og hvernig viljum við sjá 
umhverfi okkar þróast með tilliti 
til umhverfissjónarmiða,“ segir 
Júlíus Vífill.

Innlegg borgarbúa grunnur að 
aðalskipulagi

Þar sem margir þættir koma 
inn í aðalskipulagsvinnuna 
munu í október byrja fundir um 
hin ýmsu málefni sem snúa að 
aðalskipulaginu. „Þetta verða 
fundir sem fjalla um sérstök 
málefni til dæmis samgöngumál, 
umhverfið, gæði byggðar og svo 
framvegis, en á sama tíma munum 
við vera með fundi út í hverfunum 

þar sem við erum að kalla eftir því 
að fá fólk til að ræða sitt nánasta 
umhverfi og þau málefni sem að 
því snýr.

Þó þetta sé aðalskipulag og 
fjallað sé um skipulag Reykjavíkur 
í stærra samhengi þá vitum við að 
borgarbúar vilja ræða það sem 
þeim stendur næst. Það er ekki 
nema jákvætt því slík umræða 
er grunnur að skipulagi og það 
hefur líka áhrif á aðalskipulagið. 
Gera má ráð fyrir að gerðar verði 
athugasemdir við bílaumferð, 
bílastæði, umhirðu í kring um 
hús, eða hvað sem stendur 
fólki næst á hverjum tíma. Við 
viljum kalla eftir því og fá fólkið 
með okkur inn í þessa vegferð, 
því gott aðalskipulag verður 
aldrei unnið nema af þeim sem 
þekkja best sitt umhverfi og 
í góðri sátt og samvinnu við 
borgarbúa. En vissulega geta 
komið upp ágreiningsmál í 
aðalskipulagsvinnu enda er hún 
í eðli sínu hápólitísk,“ segir Júlíus 
Vífill.

Gagnagrunnur fyrir borgarbúa
Ef leitað er að grunntóni í 

aðalskipulaginu segir Júlíus Vífill 

að þar beri hæst gæði byggðar, 
húsavernd og umhverfismál. 
„Það verður lögð fram 
sérstök húsaverndaráætlun í 
aðalskipulaginu. Hvað varðar 
umhverfismál þá munu þau 
auðvitað vega þungt, en það 
er erfitt að sjá fyrir hvernig 
vistvænar samgöngur munu 
þróast. Vonir standa til að þær 
taki mikinn kipp á næstu árum 
og er því eðlilegt að þær fái þarna 
mikið vægi. Aðalskipulag er ekki 
bara kort af Reykjavík, heldur er 
það líka bók sem er upplýsinga- 
og uppflettirit fyrir þá sem vilja 
kynna sér betur ákveðna þætti 
grunnskipulagsins, til dæmis 
arkítekta sem eru að vinna sig 
inn í deiliskipulagsáætlanir. 
Aðalskipulagið er í raun 
gagnagrunnur sem er þó auðvitað 
ekki síst mikilvægur fyrir 
borgarbúana sjálfa,“ segir Júlíus 
Vífill.

Að sögn Júlíusar Vífils er 
sjaldgæft að aðalskipulag taki 
algjörum breytingum, en lögum 
samkvæmt ber að gera nýtt 
aðalskipulag á fjögurra ára fresti. 
„Það er öruggt að það verða 
breyttar áherslur þegar nýtt fólk 
kemur inn, en það er sjaldgæft 
að um algerar kollsteypur sé að 
ræða, þó dæmi séu um það,“ segir 
Júlíus Vífill. 

Birtir til um síðir
„Þannig erum við bæði með 

aðalskipulagsvinnu og vinnu á 
borð við það sem liggur fyrir á 
Hólmsheiði að horfa fram yfir 
þessa erfiðleikatíma. Það er 
auðvitað ljóst að margir halda að 
sér höndum að leggja í byggingu 
atvinnu- eða íbúðarhúsnæðis af 
því einfaldlega að slíkt húsnæði 
er til í dag, en á sama tíma 
verðum við auðvitað að vera 
undirbúin fyrir það sem koma 
skal. Þegar atvinnulífið fer að 
styrkjast á ný verðum við að vera 
tilbúin með þá skipulagsvinnu 
og þær skipulagsáætlanir sem 
munu þá vera grunnur að nýrri 
uppbyggingu í Reykjavík. Þó að 
á móti blási núna, svo um munar, 
þá mun engu að síður birta til 
um síðir og þá er það auðvitað 
hlutverk okkar sem vinnum að 
skipulagsmálum ekki bara að 
skynja samtímann, heldur líka að 
horfa inn í framtíðina. Það er ef til 
vill ákveðinn munaður að getað 
leyft sér að líta upp úr þessum 
skuggadal sem við erum í og 
horfa aðeins yfir heiðarnar og inn 
í birtuna,“ segir Júlíus Vífill. 

Tónlistar- og ráðstefnuhúsið
Sem kunnugt er var ákveðið að halda áfram með uppbyggingu 
tónlistar- og ráðstefnuhússins, sem helgast meðal annars 
af því að Reykjavíkurborg og ríkisstjórn höfðu tekist á 
hendur ákveðnar skuldbindingar um uppbyggingu hússins á 
vissum árafjölda. „Það var ákvörðun  ríkisstjórnarinnar og 
borgarinnar að taka yfir uppbyggingu hússins, enda höfðu 
allar forsendur breyst. Í þessu samhengi þarf að hafa í huga 
að þarna var þegar búið að byggja fyrir um ellefu milljarða, 
sem hafa verið afskrifaðir.

Við stóðum frammi fyrir þeirri ákvörðun annað hvort að halda 
þessu verkefni áfram og standa við þær skuldbindingar sem 
við höfðum tekist á hendur, eða hreinlega hætta verkefninu 
og láta húsið standa svart og hálfbyggt. Staðreyndin er sú 
að það var mjög óhagkvæmt að stöðva framkvæmdir á þeim 
tíma. Vissulega hafa komið fram athugasemdir um að það 
hefði mátt taka meiri tíma til uppbyggingarinnar.Upphaflega 
stóð til að húsið yrði opnað í lok árs 2009, en nú er gert ráð 
fyrir það verði um mitt ár 2011. Þetta er auðvitað sjónarmið 
sem maður skilur vel, en það kemur á móti að því lengri tíma 
sem framkvæmd tekur, því dýrari verður hún,“ segir Júlíus 
Vífill. 

Júlíus Vífill bendir á að þó að Reykjavíkurborg og ríkið 
hafi tekið yfir byggingu hússins, sé ennþá opið fyrir það að 
einkaaðilar taki yfir rekstur hússins, eins og upphaflega var 
lagt upp með. „Ef slíkir aðilar gefa sig fram þá viljum við 
gjarnan setjast niður með þeim og ræða málin. Ríki og borg 
fóru vitaskuld ekki af stað með þetta verkefni af áhuga á að 
eiga og reka þetta hús. En ég er sannfærður um að það hafi 
verið rétt ákvörðun að ljúka við byggingu hússins þannig 
að það þjóni þeim tilgangi sem því var upphaflega ætlað og 
verði, auk þess að standa fyrir stórum ráðstefnum, miðstöð 
tónlistarflutnings allrar tegundar tónlistar án nokkurar 
aðgreiningar,“ segir Júlíus Vífill.

Ingólfstorg
Nýverið voru auglýstar breytingar á Ingólfstorgi sem 
hafa vakið mikið umtal, sér í lagi var umdeilt að gamall 
húsakostur yrði færður innar á torgið sem skapa myndi 
rými fyrir hótelrekstur eins og gildandi deiliskipulag gerir 
ráð fyrir. „Það er ánægjulegt að sjá hvað fólk hefur mikinn 
áhuga á þessu sagnfræðilega mikilvæga svæði og vill taka 
þátt í mótun þess. Skipulagsráð er auðvitað að fara yfir þær 
athugasemdir sem hafa borist og endurskoða auglýsta tillögu 
að deiliskipulagi. segir Júlíus Vífill.

Frjálsari hendur í skipulagsmálum 
„Við ætlum raunar að fara yfir Kvosina alla að nýju, en þar 
er nú í gildi deiliskipulag sem við höfum ekki áhuga á að 
haldi gildi sínu. Gildandi deiliskipulag færir ákveðinn rétt til 
uppbyggingar sem við viljum fara betur yfir. Við viljum byggja 
meira á því að menn haldi sig við kvarða gömlu byggðarinnar 
og virði sögu borgarinnar með ríkari hætti en gert var fyrir 
nokkrum áratugum. 
Það getur verið svolítið flókið að vinna sig út úr gildandi 
skipulagi. Ég vil fara yfir það með umhverfisráðherra 
sem fer með skipulagsmál með hvaða hætti við getum 
aukið frelsi skipulagsyfirvalda til að endurskoða gildandi 
skipulagsáætlanir. Það er nú í gangi ákveðin lögfræðileg 
grunnvinna  þar sem meðal annars er farið vandlega yfir 
þær leiðir sem farnar hafa verið í nágrannalöndum okkar. Ég 
vona að úr þeirri vinnu komi tillaga sem miðar að því að auka 
svigrúm okkar til skipulagsgerðar,“ segir Júlíus Vífill. 

Nýtt aðalskipulag Reykjavíkurborgar mun ná til ársins 2030. 
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Framkvæmdir við Tónlistar- 
og ráðstefnuhúsið standa nú 
sem hæst.  Verið  er að glerja  
vesturhlið hússins og  byrjað 
er að setja upp burðarvirki á 
austur- og norðurhlið hússins 
fyrir glerhjúpinn sem hannaður 
var af  Ólafi Elíassyni.

Yfir tónleikasalnum er stærstum 
hluta lofts lokið og vinna hafin 

við endanlegt þak. Um miðjan 
mánuð verður svo hafist handa 
við að setja upp sviðsbúnað í 
aðal tónleikasalinn. Þá standa 
yfir framkvæmdir við bílakjallara 
hússins, sem ganga samkvæmt 
áætlun.  

Tónlistar- og ráðstefnuhúsið 
telst til metnaðarfyllri 
byggingaframkvæmda sem ráðist 

hefur verið í hér á landi til þessa. 
Húsið mun verða 43 metra hátt 
og verður í heildina 28 þúsund 
fermetrar á alls sex hektara lóð. Í 
húsinu verða fjórir salir og rúmar 
sá stærsti 1800 manns í sætum. 
Þá verða 18 minni fundarsalir í 
húsinu. Þetta gerir það kleift að 
halda marga viðburði samtímis í 
húsinu.  Til viðbótar því að vera 
miðstöð tónlistarflutnings á 
Íslandi, mun byggingin hýsa hvers 
konar listviðburði, ráðstefnur 
og sýningar, líkt og nafn hússins 
gefur til kynna.

Til að gefa mynd af umfangi 
framkvæmdarinnar má nefna að í 
bygginguna fara um 2.500 tonn af 
burðarstáli, 4.000 tonn af bendistáli 
og 30 þúsund rúmmetrar af 
steypu. Úr grunni byggingarinnar 
var mokað burt á annað hundrað 
þúsund rúmmetrum af jarðavegi 
og á meðan á framkvæmdum við 
grunn hússins stóð var dælt upp 
sex milljónum tonna af sjó.

Tónlistar- og ráðstefnuhúsið:

Framkvæmdir í fullum gangi

Kynntu þér lán og aðra
þjónustu Íbúðalánasjóðs

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Lán til íbúðakaupa

Lán til endurbóta og viðbygginga

Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)

Úrræði í greiðsluvanda

Byrjað er að setja upp burðarvirki á austur- og norðurhlið hússins fyrir glerhjúpinn.



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
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Eitt stærsta uppbyggingar- 
verkefnið í miðborg 
Reykjavíkur til þessa verður 
tvímælalaust að teljast 
Höfðatorgsreiturinn, sem 
kemur til með að setja sterkan 
svip á borgarmyndina í náinni 
framtíð. Reiturinn afmarkast 
af Borgartúni, Skúlatúni, 
Skúlagötu og Höfðatúni og 
mun þar rísa blönduð byggð 
með fjölda fyrirtækja, íbúðum 
og hóteli, kvikmyndahúsi og 
ráðstefnumiðstöð.

Pétur Guðmundsson, stjórnar- 
formaður Höfðatorgs og Eyktar, 
segir að við skipulagningu og 
hönnun á Höfðatorgi hafi verið 
lögð megináhersla á samræmi og 
gott heildaryfirbragð svæðisins og 
bygginganna sem munu rísa þar. 
Atvinnuhúsnæði á svæðinu sé 
ætlað að mæta óskum kröfuharðra 
fyrirtækja og stofnana um 
vandaða umgjörð, gott aðgengi 
og fallegt umhverfi. „Hvað 
varðar arkítektúrinn sérstaklega 
höfum við  lagt mikla áherslu á 
að allar byggingar á Höfðatorgi 
verði fallegar og vandaðar, en við 
skipulagningu svæðisins var beitt 
ýmsum nýjum aðferðum sem ekki 
höfðu tíðkast hérlendis við þróun 
byggðakjarna.  Strax í upphafi var 
ákveðið að við ætluðum ekki að 
búa til enn eitt byggingaverkefnið 
hér í borginni. Þvert á móti 
settum við okkur það markmið 
að nýta okkur hugmyndafræði 
byggingarlistarinnar ásamt 
ímyndarsköpun og markaðsfræð- 
um til þess að móta nokkurs konar 
vörumerki fyrir Reykjavík. Vel 
má hugsa sér að Höfðatorg verði 
í framtíðinni ákveðið kennileiti 
Reykjavíkur og eftirsóttur 

viðkomustaður borgarbúa og 
innlendra og erlendra gesta 
borgarinnar,“ segir Pétur.

Tenging við Laugaveginn
Höfðatorgsreiturinn hentar 

sérstaklega vel til atvinnureksturs, 
að sögn Péturs, vegna hentugrar 
staðsetningar og nálægðar 
við góðar umferðaræðar. „Á 
undanförnum árum og áratugum 
hefur mikið verið byggt upp við 
Borgartún og um svipað leyti og 
sú uppbygging hófst tók eldri 
starfsemi á svæðinu að flytjast 
burt. Á Höfðatorgsreitnum 
var til dæmis áður gamalt 
iðnaðarhúsnæði Trésmiðju 
Reykjavíkur og Vélamiðstöðvar 

Reykjavíkurborgar. Þá var Sögin 
hér einnig með sína starfsemi. 
Grófari iðnaðarstarfsemi hefur nú 
að mestu flust á ný iðnaðarsvæði 
á höfuðborgarsvæðinu sem henta 
betur fyrir starfsemi af þeim toga. 
Miðborgin hefur svo stækkað 
inn í þá eyðu sem við þetta 
skapaðist og  þangað hefur nú 
flust starfsemi ýmissa stofnana 
og þjónustufyrirtækja. Það má 
því segja að Höfðatorg stækki 
miðborgina til austurs og tengi 
þjónustuhverfið í Borgartúni við 
verslunarumhverfi Laugavegar og 
nágrennis,“ segir Pétur.

Frágangi turnsins að ljúka
Á Höfðatorgsreitnum hefur 

á skömmum tíma risið upp 19 
hæða turn sem setur sterkan 
svip á borgarmyndina. Frágangi 
hússins að utan er lokið og 
einnig lóðarframkvæmdum 
framan við húsið. Vinna við 
frágang sameignar innanhúss er 
á lokastigi og eru allar stofnlagnir 
komnar upp allt húsið, frá kjallara 
og upp á 19. hæð. Starfsemi er 
þegar hafin í húsinu en Serrano 
opnaði þar veitingastað um 
miðjan september. Gunnar Valur 
Gíslason, forstjóri Eyktar,  segir 
að starfsemi fyrirtækja á efstu 
hæðum turnsins muni hefjast 
í byrjun nóvember, um leið og 
vinnu í innréttingum þar ljúki. 

Gunnar Valur segir að turninn 

sé hugsaður fyrir bæði stór og 
smærri fyrirtæki, en jarðhæðin 
henti vel undir veitingastarfsemi 
og ýmsa þjónustu sem þurfi 
að vera á jarðhæð og þá jafnvel 
þjónustu fyrir aðra rekstraraðila 
í byggingunni. Aðrar hæðir séu 
hugsaðar fyrir skrifstofustarfsemi, 
bæði einkafyrirtækja og opinberra 
stofnanna. 

Mikill áhugi fyrirtækja
Gunnar Valur segir að þrátt 

fyrir áhrif kreppunnar sé hann 
nokkuð bjartsýnn á framgang 
mála um útleigu húsnæðisins. 
„Fyrir hrunið var reyndar búið að 
ráðstafa rúmlega 40% í turninum, 
en einn stór leigutaki hefur dregið 
sig til baka. Við skynjum hins vegar 
mikinn áhuga fyrirtækja á að koma 
í turninn. Áhugi fólks hefur aukist 
undanfarnar vikur eftir að húsinu 
var lokað. Við vorum með opinn 
dag á síðastliðinni Menningarnótt 
þar sem við buðum gestum og 
gangandi að koma og skoða 
turninn. Við fengum til okkar  yfir 
2000 gesti og þar af fóru um 1600 
manns upp á efstu hæð og nutu 
útsýnisins.”

Unnið að hagkvæmum lausnum í 
kjölfar verðhækkanna

“Þessa dagana erum við að ganga 
frá leigusamningum, en við erum 
að vinna með mjög framsæknum 
fyrirtækjum að húsnæðismálum 
þeirra. Við leggjum mikið upp 
úr því að vinna með fyrirtækjum 
að hagkvæmum útfærslum og 
lausnum í kjölfar þeirra miklu 
verðhækkana sem orðið hafa í 
byggingariðnaði á undanförnum 
mánuðum. Stóra spurningin er nú 
hvernig staða fjármálamarkaðar 

Vörumerki fyrir Reykjavík
-Höfðatorgsreiturinn setur sterkan svip á borgarmyndina

Höfðatorgið tengir þjónustuhverfið í Borgartúni við verslunarumhverfi Laugavegar og  nágrennis. Myndir Ingó
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verður eftir endurreisn bankanna 
og hversu háir vextir verða í 
þjóðfélaginu í framtíðinni,“ segir 
Gunnar Valur.

Fjögur hundruð ársverk við 
byggingu hótels

Höfðatorgssvæðið er þó fjarri 
því fullklárað þar sem annar turn 
er í farvatninu. Sá turn verður þó 

lægri í loftinu, en hann verður 
að hluta til sjö hæða og rís hæst 
í 16 hæðir. Grunnflöturinn 
verður einnig mun minni. Að 
mati Gunnars Vals og Péturs 
liggja um 400 ársverk fyrir 
byggingariðnaðinn í þeirri 
framkvæmd. Ef fyrirætlanir um 
fjármögnun ganga eftir segir 
Pétur að hönnunarvinna í nýja 

turninum muni hefjast upp úr 
áramótum og að framkvæmdir 
geti hafist næsta vor. Í þeirri 
byggingu verður hótel sem búið 
er að finna rekstraraðila að og 
er fyrirhugað að hótelið taki til 
starfa vorið 2012.

Gunnar Valur segir að þó 
að ákveðnir kostir fylgi því að 
byggja hátt, sé það ekki sérstök 

stefna Eyktar að reisa háhýsi 
frekar en aðrar byggingar. „Á 
ýmsum stöðum hentar vel að 
byggja hátt á meðan annars 
staðar hentar betur að byggja 
lægri hús. Með hærri byggð gefst 
kostur á að nýta betur land og 
opinberar fjárfestingar á borð 
við gatnakerfi, veitukerfi og 
fleira.  Slík uppbygging getur líka 
skapað stærri opin svæði milli 
húsa. En há byggð getur líka haft 
ókosti ef menn gæta sín ekki við 
hönnunina,“ segir Gunnar Valur.

Pétur segir að kröfur um aukna 
landnýtingu á liðnum árum hafi 
kallað á meiri þéttingu byggðar 
og sú stefna hafi meðal annars 
verið mótuð fyrir um áratug 
síðan með svæðisskipulagi 
höfuðborgarvæðisins. „Hvernig 
þeirri stefnu verður fylgt eftir í 
framtíðinni er borgaryfirvalda að 
ákveða. Aðalskipulag borgarinnar 
hefur nú um nokkurt skeið verið 
í endurskoðun og í kynningu 
um þá vinnu hefur komið fram 
að til standi að marka stefnu um 
hvar megi byggja hátt í borginni 
og hvar slík uppbygging verði 
takmörkuð,“ segir Pétur.

Hlýlegur miðbæjarkjarni
Pétur og Gunnar Valur segja 

að stefnan sé nú tekin á að klára 
uppbygginguna á Höfðatorgi 
og byggja þar upp hlýlegan 
miðbæjarkjarna þar sem fjölbreytt 
mannlíf getur þrifist. Þar vilji 
þeir búa til fallegt umhverfi með 
vönduðu skrifstofuhúsnæði, 
veitingastöðum, kaffihúsum, 
verslunum og ýmislegri annarri 
þjónustu þar sem fólk getur átt 
skemmtilegar og góðar stundir. 

Við skynjum 
hins vegar 

mikinn áhuga 
fyrirtækja á að 

koma í turninn. 
Áhugi fólks 
hefur aukist 
undanfarnar 
vikur eftir að 

húsinu var 
lokað.

Við vorum 
með opinn dag 
á síðastliðinni 

Menningarnótt 
þar sem við 

buðum gestum 
og gangandi 
að koma og 

skoða turninn. 
Við fengum 
til okkar  yfir 
2000 gesti og 

þar af fóru um 
1600 manns 
upp á efstu 

hæð og nutu 
útsýnisins.”

Gunnar Valur Gíslason, Pétur Guðmundsson og Pálmar Kristmundsson, arkitekt.

Höfðatorgsreiturinn hentar 
sérstaklega vel til atvinnureksturs 
vegna hentugrar staðsetningar og 

nálægðar við góðar umferðaræðar..  
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G.Á Húsgögn hafa starfað 
í sérsmíði á húsgögnum í 
yfir 30 ár, ásamt því að taka 
að sér öll möguleg verk sem 
tengjast bólstrun. Ef gengið er 
um sýningarsal fyrirtækisins 
verður fljótlega ljóst að um 
afar vandaða framleiðslu er 
að ræða og að starfsmenn 
G.Á. Húsgagna leggja mikinn 
metnað í verk sín. 

Þegar kemur að því að velja 
sér húsgögn í híbýli eða rekstur 
eru margir breytur sem þurfa að 
koma saman svo vel fari. Í fyrsta 
lagi þurfa húsgögnin að passa inn 
í þau rými sem þeim er ætlað, þá 
þurfa húsgögnin að tóna við aðrar 
innréttingar rýmisins og einnig 
þarf að uppfylla ólíkar kröfur 
notenda um notagildi. 

Sérsmíðuð húsgögn útrýma í 
raun öllum þeim vandamálum 
sem þessum breytum kunna að 
fylgja því viðskiptavinurinn getur 
látið smíða nákvæmlega eftir 
málum inn í húsnæðið og í raun 
látið hanna húsgögnin algerlega 
eftir eigin hentisemi. Þannig 
vilja sumir breiða vel úr sér fyrir 
framan sjónvarpið og getur G.Á. 
smíðað sófa með mun meiri dýpt 
en sést víðast. Vinnusjúklingar 
sem ekki geta lagt frá sér 
fartölvurnar jafnvel þegar þeir 
sitja inni stofu geta látið hanna 
fyrir sig vinnuflöt sem fellur inn í 
setustofuumhverfið. 

Óþarfi að sætta sig við húsgögn 
sem ekki henta

Grétar Árnason, forstjóri G.Á. 
Húsgagna, segir að fólk geri sér 
ekki alltaf grein fyrir mikilvægi 
þess að velja sér umhverfi eftir 
eigin smekk og þörfum. „Það er 
í raun alger óþarfi að sætta sig 
við húsgögn sem henta þér ekki 
algerlega. Húsgögnin eru það sem 
skapa umhverfið sem við lifum og 
hrærumst í og  þess vegna leggjum 
við mikla áherslu á að útfæra 
og framkvæma þær kröfur sem 
viðskiptavinurinn setur fram af 
mikilli nákvæmni,“ segir Grétar. 

Þegar verðin eru svo skoðuð 
kemur í ljós að sérsmíðuð 
húsgögn frá G.Á. eru á fyllilega 
samkeppnishæfu verði og 
segir Grétar að verðin komi 
viðskiptavinum sínum iðulega á 
óvart, en flestir haldi að sérsmíðuð 
húsgögn séu á mun dýrari.

Allt sem tengist bólstrun
Til viðbótar við sérsmíðina taka 

G.Á. húsgögn að sér alls kyns 
verkefni sem tengjast bólstrun. 
Þeir sem ástfóstri hafa tekið við 
ævaforn sófasett sem orðin eru 
gatslitin geta einfaldlega látið 
bólstra þau að nýju. Þá segir 
Grétar einnig mikla aukningu hafa 
verið í því að fólk láti bólstra veggi 

á heimilum sínum. „Það er ekki 
óalgengt að fólk og fyrirtæki sem 
er að taka við nýju húsnæði með 
stórum opnum herbergjum glími 
við mikinn glymjanda og bergmál, 
en það má draga verulega úr því 
með því að bólstra hluta rýmisins. 
Þá vill fólk einnig bólstraða veggi 
einungis af fagurfræðilegum 
ástæðum og höfum við til 
dæmis mikið sett upp slíka veggi 
í sjónvarpsherbergjum,“ segir 
Grétar.

Ferskur andi
Grétar segir að þó fyrirtækið 

hafi starfað lengi á markaði sé 
mikil áhersla lögð á endurnýjun 
innan fyrirtækisins, en þar starfi 
ungt og hæfileikaríkt fólk sem 
komi með ferskar hugmyndir 
og nýja strauma inn í rótgróinn 
rekstur.

Húsgögnin skapa umhverfi okkar
-G.Á. Húsgögn hafa yfir 30 ára reynslu af sérsmíði húsgagna

Starfsmenn G.Á hafa starfað við sérsmíði á húsgögnum í yfir 30 ár. ljósm. Ingó.

Með sérsmíðuðum 
húsgögnum má 
koma til móts við 
ólíkar kröfur 
viðskiptavina um 
notagildi. 

Hægt er að láta sníða sófasett inn í hvaða rými sem er.
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Úrskurður umhverfisráðherra 
um að fella úr gildi ákvörðun 
Skipulagsstofnunar að ekki 
skuli fara fram sameiginlegt 
mat á umhverfisáhrifum 
Suðvesturlína og öðrum 
hugsanlega tengdum fram- 
kvæmdum hefur vakið mikla 
athygli, en úrskurðurinn skapar 
talsverða óvissu um framtíð 
þessa viðamikla verkefnis. 
Guðmundur Ingi Ásmundsson 
aðstoðarforstjóri Landsnets 
telur að þó úrskurðurinn 
taki ekki til efnislegra þátta 
skapi hann nokkra óvissu um 
tímasetningar verkefnisins 
og muni leiða til a.m.k. 3-4 
mánaða seinkunar. 

Guðmundur segir jafnframt 
að í raun sé óraunhæft að 
Suðvesturlínur séu metnar 
sameiginlega með orkuframleiðslu 
á þeim stöðum sem Landvernd 
og Náttúruverndarsamtökin 
fara fram á, enda kerfið ekki 
háð orkuframleiðslu þar.  Að 
mati Landsnets væri það mikil 
skammsýni að horfa einungis til 
einstakra framkvæmda í stað þess 
að spá fyrir um framþróunina til 
lengri tíma. Þetta gæti leitt til þess 
að mun fleiri og minni línur yrðu 
lagðar á svæðinu sem valda munu 
meiri röskun á umhverfinu. Að 
sögn Guðmundar hefur Landsnet 
aldrei eytt jafnmiklum tíma og 
fjármunum í undirbúningsvinnu 
nokkurs verkefnis þegar kemur að 
umhverfis- og skipulagsmálum.

Viðamikið verk
Suðvesturlínuverkefnið felst 

í endurnýjun raforkuflutnings- 

kerfis sem nær til 12 sveitarfélaga, 
allt frá Hellisheiði og út á 
Reykjanes. Gert er ráð fyrir því að 
verkefnið taki sjö ár í framkvæmd 
og verði lokið árið 2017. Yfir 500 
ný möstur verða reist, en um 400 
eldri möstur verða tekin niður 
og jarðstrengir lagðir á nokkrum 
svæðum.

Guðmundur segir að 
Suðvesturlínuverkefnið sé líklega 
bæði umfangsmesta og flóknasta 
verkefnið sem Landsnet hafi ráðist 
í til þessa. „Við erum sannarlega 
ekki að tjalda til einnar nætur 
þegar við ráðumst í verkefni af 
þessari stærðargráðu. Þegar horft 
er til framtíðar sjáum við fram á að 
það verði umtalsverð uppbygging 
í atvinnustarfsemi á þessu svæði 
og því höfum við lagt mikið kapp 
á að undirbúa verkefnið vel. 
Sökum þess að framkvæmdin 
fer í gegnum fjölda sveitarfélaga, 
nálægt mjög þéttri byggð, 
höfum við unnið mjög náið með 
bæði sveitarfélögum á svæðinu 
og öðrum hagsmunaaðilum. 
Við höfum reynt að samræma 
sjónamið allra þeirra sem að þessu 
máli koma og setja fram tillögur 
með því markmiði að byggja fáar, 
en endingargóðar flutningslínur, 
og koma með þeim hætti til móts 
við umhverfissjónarmið. Þessi 
vinna hefur að okkar mati tekist 
afar vel og munum við nánast 
eingöngu fara inn á svæði sem 
þegar hefur verið raskað og reyna 
að forðast eftir fremsta megni að 
fara með meginflutningskerfið 
inn á viðkvæmari svæði á borð við 
fjallgarðinn á Reykjanesi,“ segir 
Guðmundur.

Allir umhverfisþættir til skoðunar
Guðmundur segir að í 

S u ð v e s t u r l í n u v e r k e f n i n u 
séu í raun allir hugsanlegir 
umhverfisþættir til skoðunar. 
„Í matsferlinu skoðum við alla 
umhverfisþætti í samráði við 
sérfræðistofnanir, hvort sem það 
á við um sýnileika, nálægð við 
íbúabyggð, jarðrask eða áhrif á 
lífríki svæðisins. Það er vitaskuld 
mjög gott að fá ábendingar frá 
þessum stofnunum og við leggjum 
okkur fram við að bregðast við 
þeim. Við leggjum mikla áherslu 
á að ganga mjög vel um þau svæði 
sem við erum að vinna á og skila 
landinu í eins góðu ástandi og 
mögulegt er,“ segir Guðmundur.

Umræðan um sýnileika 
háspennulína hefur verið 
einna mest áberandi í þessu 
sambandi, en stefna Landsnets 
er að leggja jarðstrengi þar sem 
mjög sérstakar aðstæður krefjast 
þess, t.d. þétt íbúabyggð, eða á 
lægri spennu þar sem slíkt er 
hagkvæmt. Guðmundur segir það 
stafa fyrst og fremst af óhóflegum 
stofnkostnaði við lagningu 

jarðstrengja, auk minni líftíma 
og tæknilegra vandamála af 
rekstri þeirra á svo hárri spennu. 
Hann segir gjarnan koma upp 
misskilning í þessari umræðu þar 
sem svokallaðar dreifilínur með 
lágri spennu eru settar undir sama 
hatt og háspenntar flutningslínur 
á borð við Suðvesturlínur. Því hafi 
Landsnet farið sérstaklega ofan 
í saumanna í þessari umræðu. 
„Lágspenntari dreifilínur er hægt 
að plægja niður og valda því minna 
raski, en þegar leggja á háspenntar 
flutningslínur í jörð þarf að grafa 
breiða og stóra skurði og leggja 
veg meðfram þeim. Þetta getur 
valdið miklu raski þegar farið er í 
gegnum ósnert hraunasvæði eins 
og á Reykjanesinu þar sem þyrfti 
að sprengja skurði í hraunið. Þar 
yrðu mjög sýnilegar og varanlegar 
rásir í hrauninu. Það má svo ekki 
gleyma því að bygging loftlína 
er afturkræfari framkvæmd en 
lagning jarðstrengs. Ef framtíðin 
ber í skauti sér hagkvæmari kost 
getum við því einfaldlega tekið 
línurnar niður þegar kemur 
að endurnýjun þeirra,“ segir 
Guðmundur.

Allt að tífaldur kostnaður
Kostnaður  við lagningu 

háspennulína í jörð og tæknilegir 
annmarkar vega þó hvað þyngst í 
þessari umræðu. Stofnkostnaður 
við gerð jarðstrengja er margfaldur 
á við loftlínu og segir Guðmundur 
að ef allar háspennulínur Íslands 
ættu að grafast í jörð myndi 
samkeppnisstaða orkuiðnaðar 
Íslands versna verulega og 
uppbyggingin nánast stöðvast. 
„Kostnaður við að leggja 
háspennulínur í jörð er mjög 
mikill, en veldisvöxtur er á 
kostnaði við aukna  flutningsgetu. 
Þannig getur stofnkostnaður við 
að leggja háspennulínu í jörð verið 
allt að tífaldur miðað við loftlínu, 
en ef við horfum til Reykjanessins 
þá er stofnkostnaður við að 
leggja línuna í jörð að meðaltali 
fimmfaldur á hvern kílómeter. 
Þá ber að vekja athygli á því að í 
þessum útreikningum er einungis 
tekið tilliti til stofnkostnaðar, 
en endingartími jarðstrengja er 
helmingi styttri en loftlína og er 
því raunkostnaður hærri,“ segir 
Guðmundur. 

Í einhverjum tilvikum, einkum 
á lægri spennustigum, er 
verjandi út frá kostnaði að leggja 
háspennulínu í jörð að sögn 
Guðmundar og mun Landsnet 
því til dæmis leggja 132 kV 
jarðstreng frá Nesjavallavirkjun 
til Reykjavíkur. „Það er einnig 
hugsað sem mótvægisaðgerð þar 
sem mjög margar háspennulínur 
eru þegar á þessu svæði og erfitt 
að fjölga þeim frekar. Þá verða 
samkvæmt stefnu okkar lagðir 

Suðvesturlínur stærsta og flóknasta 
verkefnið hingað til
-Viðtal við Guðmund Inga Ásmundsson, aðstoðarforstjóra Landsnets

„Það hefur verið gegnumgangandi í öllu verkefninu að lögbundnir umsagnaraðilar 
hafa ekki virt lögbundin tímamörk.“ Segir Guðmundur.  ljósm. Ingó
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jarðstrengir í Reykjanesbæ, en 
álverið tengist í gegn um byggðina. 
Þar að auki þurftum við að taka 
tillit til nálægðar við flugvöllinn.

Tæknilegir annmarkar og 
rekstaröryggi strengja skipta 
einnig verulegu máli þegar 
ákvarðanir eru teknar. Þar spilar 
m.a. inn í vandamál vegna 
jarðskjálfta og jarðhita á svæðum 
eins og Reykjanesskaga. Á 
svæði Suðvesturlína er talsverð 
jarðskjálftahætta auk þess sem 
hitastig jarðvegsins er hátt á hluta 
svæðisins og því illmögulegt 
að leggja jarðstrengi á hluta 
svæðisins,“ segir Guðmundur.  

Möstur fjarlægð af viðkvæmum 
svæðum

Mótvægisaðgerðir við áhrif 
Suðvesturlína eru talsverðar, en 
til mótvægis við þau 500 möstur 
sem stendur til að reisa, verða 
um 400 gömul möstur tekin 
niður. „Það er því tiltölulega lítil 
fjölgun á möstrum á þessu svæði 
og eldri línuleiðir eru nýttar eins 
og framast er kostur. Við erum 
ekki að stækka þau svæði þar 
sem línur eru sýnilegar í dag. 
Þar að auki munum við taka 
niður línur á mjög viðkvæmum 
svæðum, t.d. háspennulínuna frá 
Geithálsi í gegnum Heiðmörk 
og íbúðarbyggðina í Hafnarfirði. 
Þannig munum við fjarlægja 
mjög há og sýnileg möstur á 
viðkvæmum svæðum og færa 
línur fjær byggðinni og tengja 
notendur með öðrum hætti. 
Einnig er gert ráð fyrir mikilli 
samvinnu við leyfisveitendur, 
heilbrigðiseftirlit á svæðunum 
og Umhverfisstofnun varðandi 
ýmsa þætti framkvæmdar.  
Það má því segja að vel hafi 
verið vandað til verks þegar 
kemur að mótvægisaðgerðum í 
Suðvesturlínuverkefninu“ segir 
Guðmundur.

Ný tegund mastra
Fyrir skemmstu stóð 

Landsnet fyrir alþjóðlegri 
hönnunarsamkeppni um hönnun 
á nýjum háspennulínumöstrum. 
„Keppnin var mjög vel heppnuð, 
en við fengum yfir hundrað tillögur 
og var þetta að margra mati 
einhver best heppnaða samkeppni 
í heiminum um hönnun á útliti 
háspennumastra. Það er mjög 
tímafrekt og kostnaðarsamt 
að vinna að útfærslu á nýjum 
möstrum, en við erum sífellt að 
horfa til framtíðaruppbyggingar 
og gætum fengið út úr keppninni 
mjög spennandi mastragerðir í 
framtíðinni sem falla betur að 
umhverfinu,“ segir Guðmundur.

Óvissa framlengd
Landsnet er um þessar 

mundir að fara yfir úrskurð 
umhverfisráðherra sem 
felldi úr gildi ákvörðun 
Skipulagsstofnunar um að ekki 
skuli fara fram sameiginlegt mat á 
umhverfisáhrifum Suðvesturlína 
og annarra hugsanlega tengdra 
framkvæmda.  Guðmundur segir 
að úrskurðurinn virðist fyrst 
og fremst gera athugasemd við 
vinnulag Skipulagsstofnunar og 
feli ekki í sér efnislega afstöðu til 
þeirra  ákvarðana sem þegar hafa 
verið teknar. Hann segir ákveðinn 
misskilning ríkja um þetta mál og 
tekur fram að ekki sé verið að draga 
til baka álit Skipulagsstofnunar á 
umhverfisáhrifum verkefnisins. 
„Það sem málið snýst um er að í 
upphafi þessa ferils var athugað 
hvort Suðvesturlínur og önnur 
verkefni ættu að fara í sameiginlegt 
umhverfismat. Í ákvörðun sinni 
færði Skipulagsstofnun margvísleg 
rök fyrir því að þess þyrfti ekki og 
það er þessi ákvörðun sem hefur 
verið felld úr gildi með úrskurði 
umhverfisráðherra. Þetta virðist 
einvörðungu gert vegna formgalla 

og hefur þá ekkert efnislega með 
umhverfismatið sjálft að gera.

Vissulega mun úrskurðurinn 
framlengja óvissu í verkefninu. 
Ef niðurstaða málsins verður 
hins vegar sú að Suðurvesturlínur 
þurfi að fara í sameiginlegt mat 
með áformum um orkuöflun 
í Reykjanesfjallgarðinum mun 
það valda verulegum töfum á 
verkefninu. Við teljum hins vegar 
engin rök fyrir slíkri ákvörðun 
þar sem framkvæmdirnar við 
Suðvesturlínur eru að mjög litlu 
leyti háðar þessum áformum,“ 
segir Guðmundur.

Sameiginlegt mat óraunhæft
„Við höfum raunar alla tíð verið 

þeirrar skoðunar að sameiginlegt 
mat í þessu verkefni sé ekki 
raunhæft. Hér er í undirbúningi 
flutningskerfi sem er mun 
víðtækara en þær virkjanir sem 
vísað er til í úrskurðinum. Við 
horfum langt fram í tímann 
og erum að byggja línur sem 
munu standa í áratugi. Þar 
sem við erum að gera ráð fyrir 
atvinnuuppbyggingu og þróun 
íbúabyggðar langt fram í tímann 
finnst okkur það skjóta skökku við 
að setja verkefnið í umhverfismat 
vegna tiltekinna framkvæmda 
sem eru þó aðeins hluti af 
heildarmyndinni. Við teljum það 
því óraunhæft að setja verkefnið 
í sameiginlegt umhverfismat þar 
sem slíkt myndi leiða til mun 
þrengri sýnar en eðlilegt er. Ef 
kerfið er klæðskerasaumað að 
þörfinni á hverjum tíma myndi 
það að öllum líkindum leiða til þess 
að fleiri minni línur yrðu lagðar 
um allt svæðið, sem vart þjónar 
hagsmunum umhverfisins. 

Þegar undirbúningsvinna við 
verkefnið hófst kom í ljós að óvissa 
er um ákveðna virkjanakosti, bæði 
stærð þeirra og staðsetningu. Það 
voru því of óljósar forsendur 
og óvarlegt að leggja í kostnað 
við undirbúning framkvæmda 
sem ekki var meiri vissa um. 
Því var ákveðið í samráði við 
sveitafélögin og Skipulagsstofnun 
að miða undirbúninginn við 
meginflutningskerfið, sem í öllum 
tilvikum þarf að byggja, ásamt 
tengingu þeirra virkjana sem vissa 
var um. Þó við höfum vissulega 
skoðað hvaða leiðir eru færar til að 
tengja við meginflutningskerfið 
þessa mögulegu virkjanakosti 
sem Landvernd og 
Náttúruverndarsamtökin benda 
á. 

Það liggur hins vegar fyrir að 
hluti framkvæmdanna þolir ekki 
bið þar sem einungis ein lína 

liggur eftir Reykjanesskaganum í 
dag. Þörf er fyrir þessa línu bæði 
af öryggisástæðum og til að þjóna 
almennri uppbyggingu á svæðinu. 
Þetta er eina flutningsleiðin 
og ef hún liggur niðri koma 
virkjunaraðilar orkunni sinni 
ekki á markaðinn, en hlutverk 
Landsnets er meðal annars að 
tengja virkjanir inn á kerfið,“ segir 
Guðmundur.

Erfitt starfsumhverfi
Samtök atvinnulífisins hafa bent 

á að ákvörðun umhverfisráðherra 
hafi í raun borist of seint og sé því 
ólögmæt. Samkvæmt 14. grein laga 
um mat á umhverfisáhrifum nr. 
106/2000 skal umhverfisráðherra 
úrskurða um kærur innan 
tveggja mánaða frá því þær 
berast. Kæra Landverndar og 
Náttúruverndarsamtaka Íslands 
barst 24. Apríl, en úrskurður 
umhverfisráðherra barst 29. 

September, eða þremur mánuðum 
eftir lögbundinn frest.

„Vinna við þetta verkefnii 
hefur dregist mjög mikið miðað 
við upphaflegar áætlanir vegna 
stjórnsýslunnar. Við gerðum ráð 
fyrir ákveðnum sveigjanleika í 
tímaáætlunum til að mæta töfum 
af þessu tagi byggða á reynslu 
síðustu ára. Nú er raunin sú 
að þessi slaki er uppurinn. Það 
hefur verið gegnumgangandi í 

öllu verkefninu að lögbundnir 
umsagnaraðilar hafa ekki virt 
lögbundin tímamörk. Þetta 
gerir okkur mjög erfitt fyrir 
og er sérstaklega bagalegt 
þegar við erum að vinna með 
fyrirtækjum sem starfa í hörðu 
samkeppnisumhverfi og þurfa að 
taka ákvarðanir um gríðarstórar 
fjárfestingar. Til þess að koma í veg 
fyrir að Landsnet skaðist höfum 
við þurft að gera ráðstafanir í 
samningum vegna þessara mála, 
en auðvitað væri það betra fyrir 

alla aðila að stjórnsýslan væri 
skilvirk,“ segir Guðmundur.

Metnaður lagður í að 
mæta auknum kröfum um 
umhverfisvernd

Sífellt auknar kröfur eru gerðar 
til umhverfisverndar á Íslandi og 
segir Guðmundur að búast megi 
við að þær aukist enn meir með 
tíð og tíma. „Allir ferlar varðandi 
umhverfismál verða sífellt 
flóknari og þarf því að vanda til 
verks. Þá þarf að verja meiri tíma 
og fjármunum í undirbúning 
en áður hefur verið. Þetta eru 
staðreyndir sem við höfum sætt 
okkur við og við höfum mikinn 
metnað til að fylgja þessari þróun. 
Í viðleitni okkar til að bregðast 
við þessum auknu kröfum 
hefur Landsnet líklega aldrei 
eytt jafnmiklum fjármunum 
og tíma í undirbúning vegna 
umhverfismála og samráðsvinnu 
en gert er í Suðvestur- 
línuverkefninu. Við höfum haft 
mikið samstarf við hagsmunaaðila 
og nær þar til 30-40 aðila, auk 
landeigenda sem eru afar margir 
á þessu svæði. Við höfum fundað 
með öllum sveitarfélögunum, 
haldið opna fundi með íbúum, 
landeigendum og öðrum 
hagsmunaaðilum, opnað sérstaka 
heimasíðu (www.sudvesturlinur.
is) þar sem allar upplýsingar um 
verkefnið eru aðgengilegar og lagt 
okkur fram við að kynna þetta mál 
eins mikið og kostur er, raunar 
mun meira en lög gera ráð fyrir. 
Þetta hefur skilað niðurstöðu sem 
við teljum vera ásættanlega þegar 
litið er til heildarhagsmuna á 
þessu svæði,“ segir Guðmundur. 

Landsneti bárust yfir hundrað tillögur 
að hönnun nýrra háspennumastra í 
nýyfirstaðinni hönnunarkeppni.

Guðmundur segir að úrskurður umhverfisráðherra 
muni fresta verkinu um a.m.k 3-4 mánuði.

„Landsnet  hefur líklega aldrei eytt jafnmiklum fjármunum og tíma í undirbúning 
vegna umhverfismála og samráðsvinnu en gert er í Suðvesturlínuverkefninu.“
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Fyrirtækið Malbik og völtun 
hefur flutt til landsins nýjan 
tækjakost sem gerir viðgerðir 
og viðhald á malbiki mun 
skilvirkara og ódýrara. Valgarð 
Einarsson, forstjóri Malbiks og 
völtunar, segir að með tilkomu 
þessa tækis dragi verulega úr 
efniskostnaði við hvers konar 
malbiksviðgerðir, enda nýtir 
tækjakosturinn það efni sem 
fyrir er á staðnum.

Samskeytalausar viðgerðir
Tækið er í raun risastór gashitari 

sem keyrður er yfir skemmda 
svæðið og hitar undirlagið upp 
í 140-160° hita á um það bil 
sjö mínútum. Ef þörf krefur er 
malbiki bætt ofan í skemmdirnar 
og svo bræðir tækið í raun saman 
það malbik sem fyrir er og það 
sem er bætt við. Að lokum er 
yfirborðið rakað til og svo valtað 
yfir.

Þetta gerir það að verkum að 
viðgerðin er samskeytalaus og er 
því mun endingarmeiri. „Veikasti 
punkturinn í svona viðgerðum 
hefur alltaf verið samskeytin, en 
það vill rifna upp úr þeim. Hér er 
alveg komið í veg fyrir það með því 
að bræða saman heitt malbik við 
heitt malbik, í stað þess að annar 
hluti samskeytanna sé kaldur og 
hinn heitur,“ segir Valgarð.

Mikill sparnaður í efnisnotkun
Einn stærsti kostur nýju 

tækninnar að sögn Valgarðs er 
sparnaður í efnisnotkun. „Áður 
þurfti annað hvort að fræsa eða 
saga flötinn sem gera átti við og 
fjarlægja allt það efni og setja 
nýtt malbik í staðinn. Með nýju 
tækninni náum við að endurvinna 
það efni sem er fyrir á staðnum. 
Það skilar sér svo vitaskuld í verði 
til viðskiptavinarins, þar sem 
efniskostnaðurinn hefur vegið 
lang þyngst í þessari vinnu. Það 
liggur ljóst fyrir að umtalsverður 
munur er á því að bæta við einum 
hjólbörum og að keyra ef til vill 

tvö tonn af malbiki í götuna,“ 
segir Valgarð.

Tekur örfáar mínútur  
Tækjakostur sem þarf við 

viðgerðirnar er einnig umtalsvert 
minni. Brennarinn er á stærð 
við hefðbundna bílkerru og 
má því hengja aftan í pallbíl, í 
stað þess að keyra gríðarstórar 
malbikunarvélar á staðinn. 
Það malbik sem gæti þurft að 
nota í viðgerðirnar geymist í 
heitum malbikunarkassa sem 
rúmast aftan á pallbíl. Þessi 
malbikunarkassi virkar einnig 

sem endurvinnsluvél, því gömlu 
malbiki má moka ofan í hann 
sem er endurhitað og verður 
endurnýtanlegt. „Þetta gerir það 
að verkum að öll lokun á götuni á 
meðan á framkvæmdum stendur 
minnkar verulega. Áður þurfti 
að loka stórum hluta götunnar í 
talsverðan tíma á meðan gatan var 
söguð og malbikið tekið upp, þar 
sem til þurfti stórar vinnuvélar 
sem taka mikið pláss á götunni. 
Þá gat oft liðið einhver tími á milli 
þess að sögun lauk og malbikið 
barst á staðinn. Með þessum 
hitara er þetta allt gert í einu og 
tekur í raun aðeins örfáar mínútur. 
Með því að minnka tækjakostinn 
með þessum hætti þjónum við svo 
auðvitað umhverfissjónarmiðum, 
því þarna næst gríðarlega mikill 
olíusparnaður,“ segir Valgarð. 

Tækið má í raun nota í hvaða 
malbikað flöt sem er, hvort sem 
það eru bílastæði, gangstéttir 
eða göngustígar. Eðli málsins 
samkvæmt nýtist tækið þó ekki 

í undirlagsskemmdir þar sem 
undirlag malbiksins er ónýtt, en 
í þeim tilfellum verður að taka 
malbikið upp.

Hellumynstur stimplað í malbik
Valgarð segir að í kjölfar 

kreppunnar hafi verkefni 
fyrirtækisins breyst og nú fái 
viðhald og viðgerðir aukið vægi. 
Fólk sýni aukinn áhuga á að 
malbika innkeyrslur, enda sé það 
ódýrari kostur en hellulagning. 
Malbik og völtun býður hinsvegar 
upp á þann kost að stimpla 
hellumynstur á malbikaða fleti. 
„Þá eru sérstakar víramottur settar 
á malbikið og valtaðar niður, en 
við það er mynstrið stimplað ofan 
í malbikið þannig að það lítur út 
eins og hefðbundinn hellulagður 
flötur. Flötinn má svo mála eftir 
hentisemi og annar augljós kostur 
er að með þessu er illgresi sem 
gjarnan sprettur upp á milli hella 
útrýmt. Með tilkomu gashitarans 
má svo hita upp gamalt malbik 
og stimpla munstur í það,“ segir 
Valgarð.

Ný tækni í malbiksviðgerðum
-Malbik og völtun flytja inn gashitara sem einfaldar holuviðgerðir svo um munar

Nýja tækið minnkar veglokun verulega á meðan viðgerðum stendur.

Valgarð Einarsson, forstjóri Malbiks og 
völtunar. Ljómyndir Einar Þorsteinsson

Dæmi um hvernig hellumunstur er stimplað í malbik. Nýja tæknin minnkar allann tækjakost sem þarf við viðgerðirnar.
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Ráðgjafarfyrirtækið Verkís 
mun standa fyrir opnu málþingi 
þann 13. október næstkomandi, 
um sjálfbærni í lýsingarhönnun 
þar sem virtir erlendir 
fyrirlesarar munu miðla 
nýjum rannsóknum og þeim 
möguleikum sem fólk hefur á að 
bæta umhverfi sitt og vellíðan 
með birtunni í umhverfi sínu. 
En sjálfbær lýsingarhönnun, 
einsog sjálfbær hönnun, er 
þegar að í hönnunarferlinu 
eru skilgreindir þættir 
við hönnunina sem 
samræmast eiginleikum 
til sjálfbærni. Þórdís Rós 
Harðardóttir, iðn- og 
ljósahönnuður hjá Verkís, segir 
að forsendur ljósahönnunar 
hafi tekið miklum breytingum 
og  rannsóknir sýni að 
aðgengi fólks að dagsbirtu 
sé manneskjum líffræðileg 
nauðsyn.   

Áhrifavaldar í ákvarðanatöku við 
hönnun bygginga eru margþættir 
og segir Þórdís að hönnun lýsingar 
hafi gjarnan verið flokkuð sem ill 
nauðsyn sem þurfi fyrst og fremst 
að uppfylla kröfur reglugerða 
um birtustig á láréttum fleti. 

„Sannleikurinn er þó sá, að ef ekki 
er birta í umhverfi okkar, þá getum 
við illa athafnað okkur. En það 
liggur fleira að baki birtu í rýmum 
bygginga en hin einfalda aðgerð að 

draga gluggatjöldin frá eða teygja 
sig í rofann og kveikja. Við hönnun 
lýsingar eru rými skilgreind af 
arkitektum og þeim mun ítarlegar 
sem rýmin eru skilgreind í þáttum 

notkunar og efnisáferða, þeim mun 
auðveldar er fyrir lýsingarhönnuð 
að taka ákvarðanir um ljósgjafa 
sem samræmast notkun rýma til 
daglegra og eða árlegra athafna.  

Líffræðileg nauðsyn
Hingað til hefur venjan verið sú 

að lagt hefur verið fyrir lömpum í 
byggingar án þess að tekið sé tillit til 
þess að dagsbirta hafi veruleg áhrif 
á birtu innan bygginga.  Dagsbirtan 
er tekin sem sjálfgefin og á tímabili 
í sögu arkitektúrs 20. aldarinnar 
voru skrifstofubyggingar jafnvel 
hannaðar sérstaklega aflokaðar 
frá áhrifum umhverfisþátta svo 
manngerð lýsing væri undir 
fullkomnu eftirliti birtustigs á 
vinnusvæðum. Í dag er öldin 
önnur og rannsóknir sýna að 
mikilvægi dagsbirtu, aðgengi 
að upplýsingum um umhverfið 
og skynjun okkar á breytileika 
birtunnar með tilliti til tímaskyns 
eru okkur líffræðilega nauðsynleg. 
Til dæmis þarf hönnun lýsingar í 
spítala sérstaka aðgæslu þar sem 
þarfir sjúklingsins til notkunar 
birtu eru mjög ólíkar þörfum 
hjúkrunarfólksins, en slæm 
hönnun lýsingar getur hreinlega 
hamlað öryggi og batahorfum 
sjúklings,“ segir Þórdís.

Ending og aðlögun til framtíðar
Þórdís segir að umræðan í 

Birtan sem skapar umhverfið okkar
-Verkís með opið málþing um sjálfbærni í lýsingarhönnun

Verkís hefur sinnt ráðgjafar- og umsjónarhlutverki í Bleika boðinu, sem er í þágu átaks Krabbameinsfélagsins, í fjögur ár, en hér má sjá verk nemenda í lýsingarhönnun í Tækniskólanum veturinn 2008-2009.

Rannsóknir sýna að mikilvægi dagsbirtu, aðgengi að upplýsingum um umhverfið og skynjun okkar á breytileika birtunnar með tilliti til tímaskyns eru okkur líffræðilega nauðsynleg.
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Heildarlausn í eftirliti

dag varðandi þróun samfélaga 
sé gjarnan sett í samhengi við 
sjálfbærni,  en það hugtak var 
innleitt í nefnd Sameinuðu 
Þjóðanna um þróun umhverfis 
árið 1983 að frumkvæði 
Brundtland nefndarinnar.  Sjálf- 
bærni manngerðra samfélaga 
er skilgreind með hæfni þeirra 
til endingar og aðlögunar til 
framtíðar. „Ef stefnumótun í 
hönnun mannvirkja fyrir komandi 
kynslóðir verður skilgreind undir 
merkjum sjálfbærni þá fellur lýsing 
mannvirkjanna einnig undir þá 
skilgreiningu. Grunn undirstöður 
sjálfbærni manngerðra samfélaga 
eru þrjár og felst í innleiðingu 
hagkvæmni, félagslegra og 
umhverfisvænna gilda, svo hægt 
sé að uppfylla þarfir nútímans 
en hamli ekki samfélögum 
framtíðarinnar til að uppfylla sínar 
þarfir.  

Stór þáttur í rekstri bygginga
Þegar hönnun lýsingar er 

skilgreind, þá þarf hún að 
samræmast mörgum þáttum.  
Fyrst og fremst þarf lýsingin að 
uppfylla þarfir þeirra sem nota 
rýmin og tilgangi notkunar þeirra.  
En tilgangur með rýmunum getur 
verið breytilegur miðað við dagleg- 
ar þarfir og er einnig  árstíðabundinn.  
Lýsingin þarf einnig að vinna með 
formum arkitektúrsins sem þrívídd 
og leiðbeina á umferðasvæðum.  
Lýsing er stór þáttur í rekstri 
bygginga og geta ákvarðanir við 
kaup á lýsingarbúnaði og stýringum 
haft mikil áhrif á rekstrartölur til 
lengri tíma.  Þegar lýsingarhönnun 
er sett í samhengi við sjálfbærni 
eru gjarnan sett samasem merki 
á orkusparnað og umhverfisáhrif, 
innkaup á lömpum og hagkvæmni 
meðan félagslegi þátturinn 
gleymist gjarnan,“ segir Þórdís.

Kevan Shaw, forsvarsmaður 
sjálfbærni í lýsingarhönnun 
hjá alþjóðlegum samtökum 
lýsingarhönnuða PLDA og einn 
af fyrirlesurum málþings Verkís, 
leggur ríka áherslu á að þegar 
lampar eru valdir, þurfi að skoða 
þá í samhengi við heildarmyndina.  
Það eru: tegund birtunnar og 

tilgangur með henni, kerfið sem 
knýr hana, samræming kerfanna 
og líftími þeirra.  Engan veginn 
dugi að taka einn þessara þátta 
án þess að skilja áhrif þáttanna í 
heild.

Birtan hefur áhrif á líkama og sál
Þórdís segir að í ljósi breyttra 

aðstæðna í mannvirkjagerð hér 
á Íslandi, séu þó tækifæri til 
endurmats og uppbyggingar 
fyrir nýja tíma og nýjar stefnur.  
„Raunhæft er að ætla að áherslur í 
framtíðinni verði á hönnun lýsingar 
með tilliti til orkusparnaðar 
og vellíðunar þeirra sem innan 
bygginganna eru.  Fram eru að 
koma rannsóknir sem undirstrika 
nauðsyn þess að menn fái aðgengi 
að dagsbirtu og breytileikanum 
sem henni fylgir.  Dr. George C. 
Brainard, taugafræðingur, er með 
kenningar um hversu áhrifamikil 
birtan, í okkar næsta umhverfi, er 
á okkur og vísar í rannsóknir sem 
hann hefur í áraraðir unnið með 
Geimferðastofnun Bandaríkjanna.  
En sannanir eru fyrir því að birta 
hefur áhrif á líkamsstarfsemi 
og tilfinningar okkar auk þess 
að hjálpa okkur við sjónrænar 
athafnir okkar.

Samtímis er þróun að eiga sér 
stað við greiningu á dagsbirtu í 
arkitektúr með það að markmiði 

að ná fram orkusparnaði bygginga.   
Almenna greiningin tekur fyrst 
og fremst mið af dagsbirtu 
með skýjafari og tilgreinir 
dagsbirtustuðul í rýmum.  Óbeisluð 
getur dagsbirtan þó valdið 
óþægindum.  En með greiningu 
á dagsbirtunni geta hönnuðir 
tekið meðvitaðar ákvarðanir um 
hvar í byggingunni þurfi að gera 
varúðarráðstafanir og hvers konar 
stýringar og búnaður geti nýtt 
dagsbirtuna en hamlað óþægindum 
sem glýjuvaldandi sólargeislar 
geta valdið á vissum tímum dags 
og árs. Merete Madsen, PhD 
Lýsingararkitekt, hefur starfað við 
greiningu dagsbirtu í fjölda ára 
og bendir á nauðsyn þess að við 
dagsbirtuhönnun sé ekki nóg að 
skilgreina birtustig á láréttum fleti, 
einsog reglugerðin um lýsingu 
vinnustaða fer fram á, heldur 
þurfi einnig að koma til móts við 
upplifun manna á umhverfinu, 
sem er fyrst og fremst á lóðréttum 
flötum rýmisins,“ segir Þórdís.

Guðjón L. Sigurðsson, Lýsingarhönnuður PLDA, Rósa Dögg Þorsteinsdóttir, 
Lýsingarhönnuður / Innanhússarkitekt fhi og Þórdís Rós Harðardóttir, Iðnhönnuður / 
Lýsingarhönnuður MSc. Ljósm. Villi.
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Smíðafyrirtækið Iðntré 
lætur kreppuna ekki á sig fá 
og er nú að stækka húsnæði 
sitt um helming, úr 250 
fermetrum í 500. Iðntré smíðar 
innréttingar og húsgögn  og 
þjónustar fyrirtæki, stofnanir 
og einstaklinga í viðhaldi, 
breytingum og nýsmíði. 

Hermann Gunnarsson, fram- 
kvæmdastjóri Iðntré, segir að 

ráðist hafi verið í stækkunina 
vegna þrengsla á vinnustaðnum. 
„Ætlun okkar var alltaf að hafa 
þetta lítið og þægilegt, en vegna 
aukinna verkefna var það ekki hægt 
lengur. Með stækkuninni getum 
við nú bætt við okkur verkefnum, 
hagrætt vinnuumhverfinu og 
skapað mun aðgengilegra pláss,“ 
segir Hermann.

Regluleg endurnýjun tækjakosts
Fyrirtækinu veitir ekki af 

plássinu því allar innréttingar 
Iðntré eru smíðaðar frá grunni 
og til þess þarf mikinn tækjakost. 
Hermann segir að mikil áhersla 
sé lögð á reglulega endurnýjun 
tækja. „Við endurnýjum öll 
tæki reglulega og fyrirtækið búi 
því yfir vönduðum tækjakosti.

Heildarlausnir
Fyrirtækið var stofnað árið 2002, 

en allir starfsmenn Iðntré störfuðu 
áður hjá Húsgagnavinnustofu 
Ingvars og Gylfa á Grensásvegi 
og segir Hermann því gríðarlega 
reynslu vera í fyrirtækinu. 

Starfsmenn Iðntré eru því í stakk 
búnir til að leysa flest verkefni 
sem viðskiptavinir kunna að koma 

með inn á borð til þeirra, að sögn 
Hermanns. „Ef við tökum til 
dæmis að okkur íbúðarhúsnæði, 
þá getum við leyst allann 
pakkann; eldhús, baðherbergi, 
skápa, hurðir, húsgögn og annað.  
Við höfum verið mikið í því að 
sérsmíða húsgögn inn á heimili, 
en það er nokkurn veginn sama 
hvar er tekið á þessum húsgagna- 
og innréttingageira, við höfum 
komið að því flestu,“ segir 
Hermann.

Þá hefur Iðntré þjónustað 
fjöldamörg fyrirtæki af ýmsum 
toga í gegn um tíðina, ásamt 
því að vinna náið með fjölda 
arkítekta „Við smíðum mikið 
inn í skrifstofur þar sem við 
höfum sérsmíðað fundarborð, 
móttökuborð, skrifborð, skápa 
og fleira. Einnig höfum við 
smíðað innréttingar í apótek, 
fundaherbergi fyrir hótel og 
síðast innréttuðum við yfir 
70 hótelherbergi fyrir hótel í 
Reykjavík, svo eitthvað sé nefnt.  
Við höfum í raun og veru fengist 
við allt sem kemur að þessari 
sérsmíði,“ segir Hermann.

Næg verkefni
Hann segir að þó vissulega 

hafi verið meira um stærri og 
íburðarmeiri verkefni fyrir 
kreppuna, séu verkefni næg 
hjá fyrirtækinu. „Sú breyting 
hefur helst orðið að fólk vill 
frekar endurbætur, viðbætur eða 
breytingar í stað þess að henda 
jafnvel öllu út. Það er mun meira 
aðhald hjá fyrirtækjunum núna, 
og lítið gert nema nauðsyn sé til, en 
þá koma bara fleiri einstaklingar 
inn,“ segir Hermann.

Stækkað í kreppunni
-Iðntré sérsmíðar innréttingar og húsgögn fyrir fyrirtæki og einstaklinga

„Starfsmenn Iðntré eru í stakk búnir til að leysa flest verkefni sem viðskiptavinir kunna að koma með inn á borð til þeirra“ Ljósm Ingó
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„Sú breyting hefur helst 
orðið að fólk vill frekar 
endurbætur, viðbætur 

eða breytingar í stað þess 
að henda jafnvel öllu út.“

það er nokkurn veginn sama hvar er tekið 
á þessum húsgagna- og innréttingageira, 

við höfum komið að því flestu,“
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Ölfusgluggar er nýtt vörumerki 
hjá Hurða- og gluggasmiðjunni 
ehf., en fyrirtækið flutti 
rekstur sinn nýverið í Ferjukot í 
Sveitarfélaginu Ölfusi. Andrés 
Sigurbergsson, framkvæmda- 
stjóri Ölfusglugga, segir að 
ákveðið hafi verið að taka upp 
nýtt vörumerki til að skapa 
fyrirtækinu sérstöðu, en fjöldi 
fyrirtækja í sömu framleiðslu 
starfi undir svipuðum 
nöfnum.

Gott að vera í Ölfusinu
Andrés segir að reksturinn 

hafi vaxið umfram húsnæðiskost 
sem fyrirtækið starfaði í áður og 
því hafi verið tekin sú ákvörðun 
að flytja reksturinn í Ölfusið 
áramótin 2007-2008. „Þegar við 
skoðuðum húsnæðiskosti á þeim 
tíma var húsnæði mun dýrari á 
höfuðborgarsvæðinu en í öðrum 
sveitarfélögum. Það er gott að 

vera í Ölfusinu, hér er mjög 
gott þjónustu- og flutningsnet 
og höfum við því getað 
þjónustað viðskiptavini okkar á 
höfuðborgarsvæðinu með sama 
hætti og áður,“ segir Andrés.

Áratuga reynsla
Líkt og gamla vörumerkið gefur 

til kynna sérhæfa Ölfusgluggar sig 
í smíði hurða og glugga, þá bæði 
nútímalegri hönnun og að gamalli 
fyrirmynd. Fyrirtækið var stofnað 
árið 2002 og eru starfsmenn núna 
8 til 10 manns, en fyrirtækið 
er einnig í samvinnu við aðra 
smiði sem sjá um mælingar og 
ísetningar. 

Starfsemi fyrirtækisins fólst 
mestmegnis í húsaviðgerðum frá 
1997 til 2002, en gluggar hafa verið 
smíðaðir í fyrirtækinu frá árinu 
1999. „Árið 2002 ákáðum við svo 
að fara meira út í framleiðslu og 
minnka alla útivinnu. Að lokum 

hættum við allri verktakastarfsemi 
og einbeitum okkur nú að 
vandaðri vöruframleiðslu,“ segir 
Andrés. Verkefnastaða er góð að 
sögn Andrésar og hefur fyrirtækið 
verkefni fram yfir áramót. 

Hestamenn stórir viðskiptavinir
Helstu viðskiptavinir 

Ölfusglugga koma að sögn 
Andrésar úr öllum stigum 
þjóðfélagsins, bæði einstaklingar, 
verktakar, fyrirtæki og stofnanir. 
Þá eru hestamenn einnig stór 
viðskiptahópur hjá Ölfusgluggum. 
„Við höfum framleitt bæði 
glugga og hurðir fyrir hesthús og 
reiðskemmur og þau eru orðin 
mörg hesthúsin sem prýdd eru 
klæðningu frá okkur, bæði á 
veggjum og í innréttingum. Allt 
framleitt eftir málum og úr því 
efni sem kaupandinn óskar,” segir 
Andrés.

Nýtt vörumerki á nýjum stað
-Ölfusgluggar smíðar glugga og hurðir í Ölfusinu

Ölfusgluggar framleiða þrjár megintegundir glugga, ásamt 
því að sérsmíða glugga og hurðir í óhefðbundnum sniðum, 
allt eftir óskum viðskiptavina.

Ölfusglugginn svokallaði er að sögn Andrésar stöðluð 
hágæða framleiðsla sem sé gjarnan valkostur þeirra sem 
eru að byggja ný hús sem og þeirra sem eru að endurnýja 
glugga í híbýlum sýnum. Gluggarnir eru framleiddir eftir 
teikningum varðandi stærð og lögun. Ölfusgluggar eru 
smíðaðir úr valinni furu en opnanleg fög eru úr Oregon Pine. 
Fyrir þá sem kjósa harðvið er Mahogany einnig valkostur.

Antik 1 glugginn er gamaldags útlit með nútíma þægindum. 
Antik 1 glugginn er valkostur þeirra sem eru að endurnýja 
glugga í eldri húsum, vilja halda upprunalegu útliti en búa 
við nútíma þægindi varðandi opnunarbúnað, þéttingar og 
lamir.

Antik 2 gluggarnir eru smíðaðir að gamalli fyrirmynd eldri 
húsa og búnaður allur eins og tíðkaðist áður fyrr. „Við 
eigum til á lager allan búnað sem þarf til framleiðslunnar. 
Antik 2 gluggarnir eru valkostur þeirra sem eru að gera upp 
gömul hús og vilja halda sig algerlega við upprunalega mynd 
húsanna. Þessir gluggar eru einnig notaðir þegar verið er að 
gera upp friðaðar byggingar,“ segir Andrés.

Ölfusglugginn

Andrés segir gott að vera í Ölfusinu, en þar sé öflugt þjónustu- og flutningsnet.

„Þau eru 
orðin mörg 

hesthúsin sem 
prýdd eru 

klæðningu frá 
Ölfusgluggum.“

Andrés Sigurbergsson, framkvæmdastjóri Ölfusglugga

Ölfusgluggar sérsmíða glugga og hurðir í óhefðbundnum sniðum, allt eftir óskum viðskiptavina.
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Fanntófell sérhæfir sig í smíði 
á borðplötum, sólbekkjum, 
skilrúmum og ýmsu öðru fyrir 
arkitekta, hönnuði, verktaka, 
innrétt ingaframleiðendur 
og einstaklinga. Fyrirtækið 
sérhæfir sig í framleiðslu á 
svokölluðum formbeygðum 
plötum og er í stakk búið til að 
koma til móts við nær hvaða 
kröfur sem viðskiptavinur kann 
að setja fram, að sögn Sigurðar 
Braga Sigurðsonar, fram- 
kvæmdastjóra Fanntófells.

Fanntófell er eina fyrirtækið 
á Íslandi sem framleiðir 
formbeygðar (postformed) borð- 
plötur og segir Sigurður Fanntófell 
líklega vera eina fyrirtækið á 
Íslandi með viðlíka sérhæfingu. 
Sigurður segir þessa sérhæfingu 

tvímælalaust skila sér í gæðum 
á þeim vörum og þjónustu sem 
fyrirtækið veitir. Kostir þess 
að framleiða efnið sjálfir segir 
Sigurður vera að fyrirtækið getur 
sveigt sig meira eftir þörfum 
viðskiptavinarins. „Við getum til 
dæmis framleitt breiðari plötur en 
þeir sem flytja svona plötur inn í 
stöðluðum stærðum. Við getum 
framleitt allt í þeim málum sem 
einstaklingurinn vill. Þá getum 
við framleitt borðplötur í mörgum 
þykktum, allt eftir óskum hvers 
og eins. Þannig er til dæmis ekki 
óalgengt að fólk taki allt að 6 cm 
þykkar plötur. 

Ótrúlegar hugmyndir
Svo erum við líka í sésmíðuðum 

borðum sem miðar að því að 

borðið passi inn í það rými sem 
því er ætlað. Til viðbótar við 
hringlaga og sporöskjulaga borð 
af öllum stærðum og gerðum 
er einnig algengt að fólk komi 
hingað með einhverja hugmynd 
um borðplötu og við útfærum 
það fyrir viðskiptavininn. Þá 
erum við jafnvel að tala um mjög 
óhefðbundin form og eru alveg 
ótrúlegustu hugmyndir sem 
hafa komið hingað inn,“ segir 
Sigurður.

Hann segir að þó efnið sé 
framleitt hér á landi séu vörur og 
þjónusta Fanntófells á fullkomlega 
samkeppnishæfu verði og hafi 
jafnvel frekar verið lægra en hjá 
samkeppnisaðilum. Á meðal kosta 
formbeygðra plata segir Sigurður 
felast í bættari þrifum, því ávalar 

brúnir dragi síður í sig raka og 
óhreinindi.

Ósýnileg samskeyti
Til viðbótar við formbeygðar 

plötur býður Fanntófell einnig upp 
á plötur með viðarkanta, sem og 
stálkanta, sem Sigurður segir vera 
mjög vinsæla um þessar mundir. 
Þá er Fanntófell með svokallaðann 
Rausolid arkílstein, sem er 
gegnheilt steinefni. Samskeyti í 

akrílsteininum eru næsta ósýnileg 
og er efnið hitaþolið og dregur 
ekki í sig raka eða óhreinindi. Þá 
býður Fanntófell upp á skilrúm 
fyrir salerni sem Sigurður segir 
veitingastaði og opinberar 
stofnanir kaupi mikið. Fanntófell 
býður upp á borðplötur unnar 
úr límtré í þykktunum 26, 32 og 
42 mm. Límtréð er olíuborið og 
tilbúið til uppsetningar.

Sigurður segir að meira sé orðið 
um eftirspurnir einstaklinga, nú 
þegar byggingariðnaðurinn stendur 
í stað, og því hafi Fanntófell opnað 
nýjan sýningarsal á Bíldshöfða 
12 þar sem fólk getur komið og 
skoðað allt það sem Fanntófell 
býður upp á.

Sérsniðið að þörfum viðskiptavina
-Fanntófell er eina fyrirtækið á Íslandi sem framleiðir formbeygðar borðplötur

„Þó efnið sé framleitt hér á landi bjóðum við upp á fullkomlega 
samkeppnishæf verð,“ segir Sigurður. Ljósm. Ingó

Þar sem engin kverk er þar sem 
borðflöturinn og veggurinn mætast 
safnast þar ekki fyrir óhreindi.

Samskeyti í akrílsteininum eru næstum ósýnileg.

„Sé miðað við fyrstu níu mánuði
þessa árs er Volvo með 26% mark-
aðshlutdeild í flokki vörubíla hér á
landi,“ segir Ríkarður Úlfarsson,
framkvæmdastjóri sölusviðs at-
vinnubíla hjá Brimborg ehf. „Það
má að sjálfsögðu rekja til þess að
Volvo vörubílalínan er mjög breið,“
segir hann. „Enginn annar framleið-
andi býður vörubíla og vinnuvélar
undir sama merki og Brimborg legg-
ur mikla áherslu á að vera með
heildarlausn fyrir hvaða flutnings-
vandamál sem er. Kostir þess eru
meðal annars að sömu aðalvélar eru
í vörubílum og sumum gerðum
vinnuvéla. Þekking starfsfólks
Brimborgar varðandi þjónustu vél-
anna er því meiri og gerir þá mun
sterkari á svellinu en ella við lausn
ýmissa vandamála sem upp kunna
að koma.“ 

Brautryðjandi á ýmsum sviðum

„Volvo er brautryðjandi á ýmsum
sviðum hvað varðar vörubíla og

vinnuvélar. Þeir voru til dæmis
fyrstir til að koma fram á sjónar-
sviðið með forþjöppu vélar í vöru-
bíla (turbocharged engines),“ segir
Ríkarður. „Á fimmtíu árum hefur
Volvo framleitt vel á aðra milljón
vörubílavéla með forþjöppu og
verður það að teljast vel af sér vik-
ið.“ Sömu grundvallargildi eiga við
um Volvo vörubíla og vinnuvélar
og Volvo fólksbíla. Volvo leggur
mikla áherslu á grundvallargildi
sín, að bílarnir séu öruggir, hafi
háan gæðastaðal og séu umhverfis-
vænir. Þá er ekki eingöngu átt við
ytra umhverfi bílsins, mengunar-
þætti ofl., heldur ekki síst innri
umhverfisþætti. Volvo leggur því
höfuðáherslu á að bílstjóranum líði
vel í vinnunni og að vinnuum-
hverfi hans, bíllinn, sé heilsusam-
legt, fari vel með líkamann og sé
þægilegt. Öryggisbúnaður bílsins
er hannaður af atferlisfræðingum
með það að leiðarljósi að búnaður-
inn sé innan seilingar ökumanns

og að hann eigi auðvelt með að
nota hann. Gæði Volvo vörubílana
geri þá að afar hagkvæmum kosti
til lengri tíma. 

Breið atvinnubílalína

„Fyrir viðskiptavini atvinnu-
tækjasviðs Brimborgar er það eink-
um aðlaðandi hve breið atvinnu-
bílalínan er,“ segir Ólafur Árnason,
sölustjóri atvinnubíla hjá Brimborg
en öll atvinnubílalína Volvo hefur
verið endurnýjuð á síðustu fjórum
árum og hefur Brimborg getað boð-
ið hana á nær einu bretti. „Minni
bílar í flokki atvinnubíla eru Volvo
FL 6 línan. Þessi flokkur var endur-
nýjaður árið 2000 og FL 6 bílana er
m.a. hægt að útbúa með lyftu eða
kælikassa. Þeir henta því mjög vel
í ýmis verkefni í sendibílaakstri og
vörudreifingu, sérstaklega í þétt-
býli.“ Að sögn Ólafs getur Volvo
boðið öflugustu vélina á markaðn-
um í dag, í flokki stærri bíla. Sú vél
sé í Volvo FH16, og sé hvorki meira
né minna en 610 hestöfl. Aðrir bíl-
ar í þessum flokki séu frá 260 hest-
öflum og sé hægt að fá tveggja,
þriggja og fjögurra öxla bíla. Vöru-
bílarnir, FM línan og FH 12 bíllinn,
hafi verið endurnýjaðir árið 2001,
fyrir utan FH 16 bílinn sem er al-
veg nýr og kom því fyrst til lands-
ins í byrjun þessa árs. Ólafur segir
ýmis fyrirtæki hafa tekið bílana í
sína þjónustu. t.d. hafi Steypustöð-
in fengið, fyrr í mánuðinum, af-

henta fjóra nýja fullbúna FM-12
bíla en þrír þeirra séu steypubílar.
„Þeir tóku 420 hestafla bíla með
daghúsum í Comfort útfærslu og
allir bláir,“ segir Ólafur og vísar í
hinn nýja lit Steypustöðvarinnar.

Eins og svíta fyrir einn

Hægt er að velja milla þriggja teg-
unda af húsum á vörubílana, allt
eftir því hvað hentar hverjum og
einum. „Frá 2001 hefur verið fáan-
legt rýmra og stærra daghús en
áður, sem þýðir auðvitað aukið
rými og þar af leiðandi aukin þæg-
indi fyrir bílstjórann,“ segir Ólafur.
Einnig sé hægt að fá kojuhús með
einni eða tveimur kojum. „Tveggja-
kojuhúsið er mun hærra en hið
hefðbundna svefnhús sem er afar
góður kostur því þar er nóg rými
fyrir bílstjórann til að athafna sig,
t.d. þegar hann þarf að skella sér í
vinnugallann áður en farið er út að

keðja eða þegar hann þarf af ein-
hverjum ástæðum að bíða.“
Tveggjakojuhúsið er einnig hægt
að fá án neðri kojunnar en í henn-
ar stað er komið fyrir borði (Office
útfærsla). „Það er svíta fyrir einn,“
segir Ólafur.

Auk þess að flytja inn og þjónusta
atvinnutæki frá Volvo, selur Max1,
dótturfyrirtæki Brimborgar, vöru-
bíladekk frá Pirelli. Pirelli dekkja-
framleiðandinn er þekktastur fyrir
hönnun sína og framleiðslu á
dekkjum til rallaksturs og notar þá
reynslu og tækni sem hlotnast á
því sviði til framleiðslu á fólksbíla-
og vörubíladekkjum sem eru með-
al þeirra bestu í heiminum, að mati
fagmanna. „Í kjölfar aukinna við-
skipta hefur Max 1 náð gríðarlega
góðum samningum við Pirelli,“
segir Piero Segatta framkvæmda-
stjóri Max 1. „Við betum því boðið
Pirelli dekkin á afar samkeppnis-
hæfu verði.“ Max 1 býður dekk fyr-
ir flestar gerðir vörubifreiða. „Mis-
munandi munstur, til mismunandi
aksturs fyrir mismunandi þyngdir
við mimunandi aðstæður,“ segir
Piero. „Við erum með dekk sem
henta t.d. fólksflutningabílum,
malarflutningabílum, vöruflutn-
ingabílum, vöruflutningabílum
með tengivagni og til nota við sér-
stakar aðstæður.“ 

Þægindin höfð að leiðarljósi

Hvað varðar nýjungar í flokki
vinnuvéla frá Volvo má nefna nýja
kynslóð af 2,5 til 8 tonna gröfum.
Gröfurnar eru með nýja línu af 16
ventla dísilvélum. Þær eru með
lágmarkssnúningsradíus og er
þeim ætlað að uppfylla þarfir verk-
taka sem vinna í miklum þrengsl-
um. Þessi nýja kynslóð sam-
anstendur af fjórum vélum; ECR28,
ECR38, ECR58 og ECR88. Eins og
við hönnun allra bíla og tækja frá
Volvo voru þægindi gröfumannsins
höfð að leiðarljósi við hönnun nýju
línunnar. Stjórnhúsið er óvenju-
stórt miðað við stærð gröfunnar og
eru sætin sértaklega þægileg.
Einnig er húsið hannað þannig að
dregið er úr hávaðamengun eins
mikið og kostur er, bæði innan stýr-
ishússins sem og utan þess. „Útlit-
ið er gott,“ segir Ríkarður Úlfars-
son. „Ég geri ráð fyrir að í ár
munum við flytja inn um 60 nýja
vörubíla og nýjar vinnuvélar og allt
bendir til þess að svipað verði uppá
teningnum á næsta ári.“

Brimborg:

Atvinnubílar með öllu

10B vb.is vinnuvélar & atvinnutæki Viðskiptablaðið 13. október 2004

Volvo er brautryðjandi á ýmsum sviðum hvað varðar vörubíla og vinnuvélar.

Öll atvinnubílalína Volvo hefur verið endurnýjuð á síðustu fjórum árum og

hefur Brimborg getað boðið hana á nær einu bretti.

„Ein af hinum nýju Volvo gröfum,

Volvo ECR88“.
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Markvisst er nú unnið að 
því að innleiða notkun 
upplýsingalíkana (BIM) í 
mannvirkjagerð á Íslandi. 
Haraldur Ingvarsson, 
verkefnisstjóri BIM Ísland, 
segir að upplýsingalíkönum 
fylgi ótal kostir sem nái 
að samþætta öll svið 
byggingariðnaðarins; hönnun, 

framkvæmdir, rekstur og 
viðhald. 

BIM er í stuttu máli hlutbundið 
upplýsingalíkan sem geymir 
allar upplýsingar um mannvirki 
yfir líftíma þess og gerir kleift 
að samnýta hönnunargögn milli 
mismunandi forrita t.d. CAD 
forrita og burðaþolsforrita frá 
mismunandi framleiðendum, 

en þar sem mismunandi verk ( 
lagnir, burðarþol, orkureikningar, 
o.s.frv.) eru unnin í mismunandi 
forritum er nauðsynlegt að geta 
flutt gögnin á milli og kallar það 
á samhæfða miðlun upplýsinga 
(IFC).

Misræmi milli fagaðila fyrirbyggt
Upplýsingalíkanið (BIM) er gert 

með því að útbúa þrívítt líkan af 
byggingunni, sem er hlutbundið 
en ekki einungis samansett úr 
línum og flötum. Þannig er hver 
byggingarhluti „meðvitaður“ um 
úr hverju hann er gerður („ég 
er 18 cm steinsteyptur veggur 
með 10 cm steinull, múrhúð 
beggja vegna og málaður hvítur).“ 
Haraldur segir þetta gera það 

mögulegt að sækja magntölur 
um leið og líkanið er búið til og 
það auðveldi notendum einnig að 
gera nákvæmari magntöku með 
því að bera saman mismundandi 
útfærslur og samræma allar 
breytingar á margfalt skemmri 
tíma en með hefðbundinni aðferð. 
Til viðbótar við að fyrirbyggja 
misræmi milli fagaðila, segir 

Gengið um þrívíddarlíkön
-Uppýsingalíkanið BIM samþættir öll svið byggingariðnaðarins

Gefur góða yfirsýn við 
tilboðsgerð og innkaup
Endurskoðunarmöguleikar 
og greining á kostnaðarliðum 
og samanburður á mismun-
andi lausnum
Skipulagning og samhæfing 
á byggingarferlinu (jafnvel 
bara fyrir tvennskonar 
iðnaðarmenn)
Kynna verkefnið og hvernig 
það er unnið fyrir fjárfestum 
eða verkkaupa
Möguleikinn á 
árekstraprófunum (t.d.milli 
lagna og burðs) 
Möguleikinn að sjá 
mannvirkið fyrir sér í rafrænu 
umhverfi

Færri villur og leiðréttingar 

á staðnum, minni þörf á 
viðbótar gögnum vegna 
upplýsingaskorts
Áreiðanlegri upplýsingar 
um aðstæður á verkstað, 
gerir kleift að nota forunnar 
einingar í meira mæli, sem 
eru yfirleitt ódýrari og aukin 
gæði
Auðveldara að gera 
samanburð á mismunandi 
möguleikum, bera saman 
kostnað á mismunandi 
lausnum, t.d. verkröðun , 
flæðisstjórnun, staðsetningu 
krana
Auðveldara að skýra verkið 
fyrir  þeim sem eru óvanir að 
lesa teikningar
Minna um aukaverk og þar af 
leiðandi lægri kostnaður

Upplýsingalíkanið er gert með því að útbúa þrívítt líkan af byggingunni, sem er hlutbundið en ekki einungis samansett úr línum og flötum.

BIM er mörgum kostum gætt, hér er 
yfirlit yfir helstu kosti fyrir verktaka:
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Haraldur að með því að nýta 
þrívíddina geti menn útbúið 
skýrari upplýsingar sem einnig 
leiði af sér færri mistök. „Þannig 
er auðvelt að skýra mannvirkið 
út fyrir öðrum þar sem allar 
upplýsingar eru í þrívídd og það 
er hreinlega hægt að labba um 
það,“ segir Haraldur.

Hann segir BIM henta fyrir öll 
verk, bæði lítil og stór. „Almennt þar 
sem skipulagningar er þörf, sem er 
í flestum verkum, þá skilar vinnan 
sér á seinni stigum verksins,“ segir 
Haraldur.

Breyttir vinnuferlar
Framkvæmdasýsla ríkisins 

hafði frumkvæði að því að setja á 
laggirnar BIM Ísland, sem hefur 
unnið að því undanfarið ár að 
innleiða BIM í mannvirkjagerð 
á Íslandi. Markmið hópsins er 
að stofna samstöðu meðal 
opinberra verkkaupa um notkun 
byggingaupplýsingalíkana í 
opinberum framkvæmdum með 
það fyrir augum að bæta gæði í 
hönnun og framkvæmdum og 
lækka líftímakostnað bygginga.

Haraldur segir að líklega séu 
ástæður þess að innleiðing BIM 
sé ekki komin lengra hér á landi  
vera að kröfur markaðarins hafi 
ekki ýtt á það og svo sé ákveðin 
tregða að breyta aðferðafræði 
sem virki. „BIM aðferðafræðin 
gerir kröfur um að menn breyti 
hefðbundnum vinnuferlum og 
aukin samvinna á milli hönnuða 
arkitektúrs, burðarþols og lagna 
verður ennþá mikilvægari. BIM 
er ekki eitt ákveðið forrit, en þau 
forrit sem eru notuð verða að 
geta skipst á upplýsingum og þá 
er IFC staðallinn skilyrði. Fólk 
er almennt ekki meðvitað um 
möguleikana sem skapast með 
BIM væðingu,“ segir Haraldur.  

Allir fagaðilar njóta góðs af BIM
Haraldur segir það vera 

víðtæka skoðun að allir njóti góðs 
af slíku upplýsingalíkani og þar af 
leiðiandi eigi allir að bera hluta 
af kostnaðinum. „Það er almennt 
talið að kostnaðurinn við BIM 
væðinguna (endurnýjun tækja, 
hugbúnaður og þjálfun) sé lægri 
en hagnaðurinn sem fæst með 
breytingunni. Nánari skoðun er 
í gangi hjá mörgum aðilum, enda 
mikilvægt að upplýsingarnar séu 
sem nákvæmastar og menn viti 
hverjir eru að hagnast mest og 
síðan borga mest. Hvernig líkanið 
er afhent, hvernig samningar eru 
og hvernig greiðslum er háttað 
stýrir að verulegu leyti hvernig 
hagnaðinum af BIM væðingunni 
er skipt,“ segir Haraldur. Að hans 
sögn hafa verkkaupar yfirleitt leitt 
breytinguna í þeim löndum þar 
sem BIM er lengst komið, enda 
sé ávinningur mestur þar.

„BIM aðferðafræðin gerir kröfur 
um að menn breyti hefðbundnum 

vinnuferlum og aukin samvinna á milli 
hönnuða arkitektúrs, burðarþols og 

lagna verður ennþá mikilvægari. BIM 
er ekki eitt ákveðið forrit, en þau forrit 

sem eru notuð verða að geta skipst á 
upplýsingum og þá er IFC staðallinn 

skilyrði. Fólk er almennt ekki meðvitað 
um möguleikana sem skapast með 

BIM væðingu“

Haraldur segir flesta byrja 
notkunina á BIM með því 
að nota aðeins hluta af 
þeim möguleikum sem í 
boði eru. „Listinn yfir þessa 
möguleika er hins vegar 
nánast að verða ótæmandi 
og með hverjum degi virðast 
bætast við möguleikar sem 
upplýsingalíkanið gerir 
kleift,“ segir Haraldur. 
Fyrir byrjendur þá nær 
upptalningin yfir þá 
möguleika sem opnuðust fy
rst:                                              
Sjóngerving, möguleikinn 
að skoða mannvirkið þrívítt 
og með ljósmyndagæðum
Athugun og skipulagning á 
umfangi verksins
Skipulagning og samhæfing 
vinnu við verkið eftir 
fagaðilum (rafvirki, smiður 
o.s.frv.)

Villuleit og árekstraprófun
Gæðamat og notkunar-
prófun
Skipulagning og samhæfing 
uppbyggingarinnar, verk-
röðun, áfangaskipting og 
flæðistjórnun
Markaðssetning og útskýring 
fyrir verkkaupa,  fjárfestum 
og kaupendum
Samanburður á mismunandi 
möguleikum og kostnaði við 
þá
Allskyns hreyfimyndir, 
gegnumgangur og flug um 
rýmið
Rafrænar þrívíðar eftir-
myndir      
Rannsókn á áhrifum skugga- 
vörpunar eftir tímum
Skoðun á sjónlínum

Auðvelt að skýra mannvirkið út fyrir öðrum, en það er hreinlega hægt að labba um það.

Haraldur Ingvarsson, verkefnisstjóri BIM Ísland. Ljósm. Ingó

Ótæmandi möguleikar
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Háskólasetur Vestfjarða fór af 
stað með nýtt meistaranám í 
Haf- og strandsvæðastjórnun 
haustið 2008. Slíkt nám 
hefur ekki verið í boði 
hér á landi áður og segir 
Sigríður Ólafsdóttir, fagstjóri 
námsins,  og að tími hafi verið 
kominn á nám af þessum 
toga hér á landi, enda hafi 
haf- og strandsvæðastjórnun 
fengið stóraukið vægi hjá 
nágrannaþjóðum okkar 
sem eru hvað mest háð 
strandsvæðum um afkomu og 
samgönguleiðir.

Sigríður segir að námið sé afar 
þverfaglegt og komi mikið inn á 
skipulagsmál. „Starfsemin á haf- og 
strandsvæðum er orðin svo miklu 
fjölbreyttari og meiri en áður var. 
Því hefur fylgt hnignun lífríkis og 
umhverfisgæða margra þessara 
svæða ásamt óumflýjanlegum 
hagsmunaárekstrum og deilum 
notenda. Margar strandþjóðir hafa 
brugðist við með gerð skipulags 
fyrir  þessi svæði, svipað því sem 
tíðkast á landi,“ segir Sigríður.

Að sögn Sigríðar krefst 
skipulag á haf- og strandsvæðum 
kortlagningar á þeirri starfsemi 
sem fyrir er á svæðinu og gerð 
áætlunar um hvernig nýting skal 
vera til framtíðar. „Þannig geta 
þeir sem hafa hug á að byggja eða 
hefja einhverskonar starfsemi 
á þessum svæðum gengið að 
skipulagi fyrir svæðin. Þetta 
auðveldar þessum aðilum að 
finna staðsetningu sem hentar 
fyrir tiltekna starfsemi. Þar fyrir 
utan er þetta nauðsynlegt þegar 
horft til að burðargeta svæðanna 
og virkni vistkerfanna sem þarf 
að vera tryggð fyrir komandi 
kynslóðir, sem og samræma þarf 
ólíka starfsemi og nýtingu,“ segir 
Sigríður.

Sameign þjóðarinnar
Samþætt haf- og 

strandsvæðastjórnun hefur ekki 
verið áberandi í umræðunni hér á 

landi og segir Sigríður raunar að 
þegar hún hafi farið að rannsaka 
málið fyrir fjórum árum síðan hafi 

fæstir vitað um hvað málið snérist. 
„Ég finn þó að skipulagsyfirvöld 
og stofnanir eru að taka við sér. 
Æ fleiri stofnanir eru farnar að 
sjá mikilvægi þess að samræma 
nýtingu þessara svæða, sem 
og við áætlanir á landi. Það 

má því segja að boðskapurinn 
sé kominn út, en þetta snýst 
ekki bara um framkvæmdir 
á þessum svæðum, heldur 
snýst þetta líka um jafnrétti 
og lýðræði. Strandsjórinn er 
sameign þjóðarinnar og er það 
því vitaskuld réttmæt krafa að 
nýtingaráætlanir tryggi aðkomu 
almennings og  arður af nýtingu 
auðlinda skili sér til almennings,“ 
segir Sigríður.

Hún nefnir til dæmis 
vel heppnað haf- og 
strandsvæðaskipulag Hjaltlands- 
eyjar við Skotland. Nýting 
strandsvæðanna þar hefur verið 
kortlögð og stefnumótun og 
ítarleg framkvæmdaáætlun gerð. 
„Haf- og strandsvæðastjórnun 
Hjaltlandseyja er til fyrirmyndar, 
en þetta er fámenn eyja og 
afkoma eyjaskeggjanna byggir 
að mestu á þessum svæðum, rétt 
eins og víðast hvar hér á landi. 
Þarna er ýmislegt sameiginlegt, 

en nýtingaráætlanir hér á landi 
eru þó mun fátæklegri,“ segir 
Sigríður.

Skortur á heildarsýn
Í ljósi þess hve Íslendingar 

eru háðir auðlindum sjávar og 
auðlegð segir Sigríður að það megi 
ef til vill segja að undarlegt sé að 
haf- og strandsvæðaskipulagsmál 
séu ekki komin lengra hér á 
landi. „Það skýrist að hluta til af 
því að nýtingarflokkarnir eru á 
höndum margra stofnanna sem 
ekki hafa sameiginlega sýn og 
skýra stefnumörkun um nýtingu á 
þessum svæðum. Enn fremur gerir 
flókin og brotakennd lagaumgjörð 
og takmörkuð þekking á lífríki 
strandsvæða alla ábyrga stjórnun 
og hugsanlegt skipulag erfiðara 
um vik,“ segir Sigríður.

Að sögn Sigríðar nyti 
skipulagvinna við Faxaflóahafnir 
góðs af aðkomu aðila með menntun 
í haf- og strandsvæðastjórnun. 

„Skipulag Faxaflóahafna helgast 
að mestu af notagildi þeirra fyrir 
sveitafélögin og kröfu um arðsemi 
af starfseminni. Það er hinsvegar 
ljóst að skipulagið þarf að nálgast 
út frá miklu víðara samhengi eins 
og tíðkast víða erlendis. Þannig 
væri allur Faxaflóinn tekinn til 
skoðunar og mismunandi kostir 
útlistaðir og bornir saman. Í þeirri 
vinnu væri  meðal annars horft 
til  náttúrfarslegra aðstæðna, 
þörf fyrir nýtt hafnarmannvirki, 
samræmingu á hlutverkum 
og starfsemi hafna og áhrifum 
hafnarstarfsemi á aðra starfsemi 
og nýtingu í og við flóann, 
t.d. ferðaþjónustu, fiskveiðar, 
samgöngur, íbúðabyggð, útivist 
og verndun. Við viljum ekkert 
endilega hafa iðnaðarstarfsemi 
dreifða út um allan flóann, mun 
eðlilegara væri að hafa annars 
vegar skilgreind svæði þar sem 
væri minni atvinnustarfsemi og 
hins vegar svæði þar sem reynt 
væri að þjappa saman iðnaðar- og 
flutningsstarfsemi flóans,“ segir 
Sigríður.

Ýmislegt í farvatninu 
Sigríður segist þó sjá fram á  

þónokkrar breytingar hvað haf- og 
strandsvæðastjórnun varðar. „Það 
er ýmislegt í farvatninu. Nú er 
verið að innleiða vatnatilskipunin 
ESB og það á ef til vill að taka 
upp haftilskipun ESB sem kæmi 
líka inn á stjórnun strandsvæða. 
Einnig liggur fyrir frumvarp 
að nýjum skipulagslögum. Þar 
er talað um landsskipulag sem 
stjórnvöld geta aðlagað og nýtt 
við gerð nýtingaráætlunar fyrir 
strandsvæði,“ segir Sigríður.

Sigríður segir að námið hafi 
þegar vakið góð viðbrögð og 
hafi skapað umræðugrundvöll 
sem áður var ef til vill ekki til 
staðar. Háskólasetur Vestfjarða 
hefur þannig þegar staðið fyrir 
tveimur málþingum og stendur 
til að halda fleiri við upphaf hvers 
skólaárs. „Þarna hafa fræðimenn, 
vísindamen og starfsmenn 
opinberra stofnanna haldið erindi 
þar sem lögð er áhersla á að nálgast 
þessi mál út fyrir þann ramma sem 
nú er skilgreindur. Við sjáum að 
fólk sem vinnur að þessum málum 
í ráðuneytum og stofnunum 
vinnur samkvæmt reglugerðum 
eða stefnumörkun, en á þessum 
málþingum sér það hlutina í miklu 
víðara samhengi, en ég held að það 
skili miklu,“ segir Sigríður.

Jákvæð viðbröðg
Námið hefur vakið afar jákvæð 

viðbrögð að sögn Sigríðar, 
þó fagfólk úr geiranum frá 
höfuðborgarsvæðinu hafi ekki sótt 
mikið í námið enn. „Í dag leggja 
29 nemendur stund á námið, en 
öll námskeið meistaranámsins 
standa fagaðilum og öðrum 
áhugasömum opin, að því gefnu 
að umsækjendur standist almenn 
inntökuskilyrði til námsins, en 
hvert námskeið er nefnilega kennt 
á þremur vikum og því alveg 
gerlegt fyrir fólk sem stundar 
vinnu að sækja einstök námskeið. 
Ég held að þegar þetta nám hefur 
sannað sig, sem það hefur í raun 
þegar gert, fari þetta fagfólk að 
láta sjá sig. Við fáum margar 
fyrirspurnir, jafnvel frá fólki sem 
þegar hefur sótt sér meistaragráðu 
og vill afla sér sérfræðiþekkingar 
á þessu sviði og skapa sér þannig 
sérstöðu,“ segir Sigríður. 

Skipulagi komið á strandsjóinn
-Viðtal við Sigríði Ólafsdóttur, fagstjóra haf- og strandsvæðastjórnunarnáms hjá Háskólasetri Vestfjarða

„Virkni vistkerfa á haf- og strandsvæðum þarf að 
vera tryggð fyrir komandi kynslóðir.“

Sigríður Ólafsdóttir, fagstjóri haf- og 
strandsvæðastjórnunarnámsins.

Í dag leggja 29 nemendur stund á námið, en öll 
námskeið meistaranámsins standa fagaðilum og 
öðrum áhugasömum opin
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Einn af afar hvimleiðum  
fylgifiskum kreppunnar 
sem nú ríður yfir landið 
er umtalsverð aukning í 
innbrotum sem hefur kallað á 
auknar kröfur um eftirlitskerfi 
í atvinnuhúsnæði. Svar tækni 
kynnir um þessar mundir 
eftirlitsmyndavélakerfi frá 
framleiðandanum Mobotix, 
sem býður upp á umtalsvert 
betri upplausn en áður hefur 
þekkst í þessum geira. 

Daníel Rúnarsson, Vöru- og 
markaðsstjóri hjá Svar tækni, 
segir að í dag séu verslunar- 
og skrifstofuhúsnæði í 
langflestum tilfella teiknuð með 
myndavélakerfi í huga. „Það 
mætti tvímælalaust segja að 
myndavélakerfi séu orðin hluti 
af nauðsynlegum innréttingum 
í atvinnuhúsnæði, rétt eins og 
til dæmis ljósabúnaður, net og 
raflagnir. Verktakafyrirtæki 
og verkfræðistofur eru mjög 
meðvituð um þessa þörf og leita 
því jafnan til okkar vegna ráðgjafar. 
Svo hefur því miður verið töluverð 
aukning innbrota í kreppunni og 
því hafa fyrirtæki og einstaklingar 
lagt jafnvel enn meiri áherslu en 
áður á eftirlitsmyndavélakerfi,“ 
segir Daníel.

Hægt að þekkja andlitin á 
myndunum

Mobotix eftirlitsmyndavélarnar 
bjóða upp á meiri myndgæði en 
þekkst hefur hér á landi, að sögn 

Daníels. Þetta næst fram með 
hærri upplausn en tíðkast hjá 
sambærilegum framleiðendum. 
Algengt er að upplausn í 
eftirlitsmyndavélum sé allt frá 
0.4 megapixlum og upp í 1.3. 
„Mobotix býður hinsvegar allt að 
3.1 megapixlum, sem augljóslega 
skilar mun meiri myndgæðum. 
Með slíkri upplausn er virkilega 
hægt að þekkja andlit fólks á 
myndunum, sem oft eru ekki mjög 
greinileg í eldri kerfum. Þá er hægt 
að fækka myndavélum töluvert 
þökk sé þessari háu upplausn, þar 
sem ein Mobotix myndavél getur 
sinnt svæði sem tvær til fjórar 
hefðbundnar myndavélar sinntu 
áður,“ segir Daníel. 

Dregur úr kostnaði
Mobotix nálgast 

eftirlitsmyndavélar á annan 
hátt en aðrir framleiðendur, að 
sögn Daníels. Í stað þess að öll 

úrvinnsla myndefnis fari fram á 
kostnaðarsömum netþjónum eru 
myndavélarnar sjálfar með eigin 
örgjörva sem vinnur myndina 
og sendir tilbúna til geymslu eða 
áhorfs. „Þetta dregur verulega úr 
kostnaði á stoðkerfum s.s netkerfi 
og netþjónum, því eingöngu sú 
mynd sem á að geyma er send 

yfir netlagnir. Sem dæmi má 
nefna hreyfiskynjun, en þegar 
hefðbundnar eftirlitsmyndavélar 
eru settar upp með hreyfiskynjun 
er allt myndefnið sent á 
netþjóninn sem síðan greinir á 
milli hvort geyma eigi efnið eða 
ekki. Hjá Mobotix fer ákvörðunin 
fram í myndavélinni sjálfri og 

því er eingöngu verið að senda 
það myndskeið sem á að geyma 
yfir netkerfið. Við þetta minnkar 
álag á netkerfi fyrirtækja mikið 
og mikill sparnaður næst fram. 
Þrátt fyrir dreifða vinnslu er öll 
uppsetning og stjórnun miðlæg í 
þægilegu stjórnkerfi. Enn frekari 
sparnaður næst með því að nýta 
þær IP lagnir sem til staðar eru í 
fyrirtækjum því Mobotix vélarnar 
vinna á IP neti,“ segir Daníel. 

Ein myndavél vaktar 100 fermetra 
rými

Það nýjasta frá Mobotix er 
eftirlitsmyndavél með 360° 
sýn, svo kölluð Mobotix Q24. 
Daníel segir þessa vél hafa verið 
gríðarlega vinsæla hér á landi 
en með henni er hægt að vakta 
allt að 100 fermetra svæði, t.d 
móttökusal eða skrifstofurými. 
„Þó svo að einungis ein linsa sé í 
vélinni er samt sem áður hægt að 
setja upp fjóra ólíka vaktglugga og 
því má segja að þar séu komnar 
fjórar myndavélar í einni,“ segir 
Daníel.

Daníel segir að 
kostnaður við uppsetningu 
eftirlitsmyndvélakerfis fari alfarið 
eftir stærð þess svæðis sem á að 
vakta og hversu vel á að vakta það. 
„Við mælum með að fyrirtæki og 
einstaklingar hafi samband við 
okkur og fái sérhæft tilboð og 
ráðgjöf frá okkur,“ segir Daníel.

Myndavélakerfi orðin hluti af 
innréttingum atvinnuhúsnæðis
-Svar Tækni býður upp á eftirlitsmyndavélakerfi með betri upplausn en áður hefur þekkst

Verktakafyrirtæki og verkfræðistofur eru mjög meðvituð um þörf  eftirlitsmyndavélakerfa og leita því jafnan til okkar vegna 
ráðgjafar.“

„Með svona hárri upplausn er virkilega hægt að þekkja andlit fólks á myndunum,“ segir Daníel.

Ein myndavél í stað fjögurra.

Myndavélin tekur myndir í 360 gráðu radíus.



 Ármúla 21             108 Reykjavík

 Smiðjuvegi 42      200 Kópavogur

 Smiðjuvegi 5        200 Kópavogur                Sími 510 1400       vatnsvirkinn.is                        Hafðu það vandað allt frá uppsprettu inn til þín
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Vatnsveitur   Hitakerfi   Brunakerfi   Neysluvatnskerfi
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EG Skrifstofuhúsgögn hafa 
starfað á markaði í 13 ár og 
leggja mikið upp úr vandaðri 
vöru og góðri þjónustu við 
viðskiptavini. EG bjóða upp á 
margar spennandi lausnir fyrir 
skrifstofuumhverfið og fær þar 
heilsuvernd síaukið vægi. 

Einar Gylfason, annar 
eigenda EG, segir að fyrirtækið 
hafi í gegnum tíðina aflað sér 
sérþekkingar á sviði heilsuverndar 
á skrifstofum. „Í hönnun 
skrifstofuumhverfis hefur gjarnan 
verið einblínt á útlitið, en við 
viljum bæta kröfur í þá átt að 
umhverfisþættir fái aukið vægi 
þegar kemur að hönnun og vali 
á húsgögnum og þá sérstaklega 
skrifstofustólum. Oftar en ekki 
hafa arkitektar hér á landi látið 
útlitsþáttinn ráðið meiru í vali 
sínu en heilsuvernd, sem bitnar þá 
á þeim sem þurfa að nota stólinn.  
Dýrari stólar eru ekki alltaf betri 
fyrir heilsuna og þannig getur 
slæm eða góð hönnun haft áhrif 
á rekstur fyrirtækja og framleiðni 
starfsfólks.

Þess vegna höfum við verið að 
afla okkur sérþekkingar á þessu 
sviði og hafa sjúkraþjálfar til 
dæmis verið duglegir við að senda 
skjólstæðinga sína til okkar til að 
velja sér hentugri stóla. En við 
erum með til sölu norsku HÅG 
gæðastólana, sem er eitt besta 
merkið í stólum sem taka mið af 
heilsuvernd,“ segir Einar

Rafdrifin hæðarstilling
Þekkt er að hæð vinnuumhverfis 

getur einnig haft bein áhrif á 
heilsu starfsmanna sem við það 
vinna og segist  Einar eiga lausn 
við því. „Það nýjasta í þessum 
geira eru skriborð með rafdrifinni 
hæðarstillingu, en með þeim geta 
þeir sem við borðið hæglega stillt 
borðið eftir líkamsstærð og þannig 
fyrirbyggt marga kvilla sem fylgja 
því að vinna við of hátt eða lágt 
borð. Við bjóðum upp á gott úrval 
af slíkum borðum á hagstæðu 
verði, en fjárfesting í heilsunni er 
fjárfesting sem borgar sig alltaf á 
endanum,“ segir Einar.

Valið vandað
Einar segir að mikilvægt sé 

að vanda valið þegar kemur að 
því að fjárfesta í húsgögnum 
og því bjóði EG annars vegar 
viðskiptavinum sínum upp á 
að prufa húsgögnin í vikutíma 
áður en gengið er frá kaupum 
og hins vegar býður EG upp á 
að teikna skrifstofuumhverfið 
upp fyrir viðskiptavini. Ending 
húsganganna er þá ekki síður 
mikilvægur að sögn Einars og 
því býður EG upp á allt að tíu 
ára ábyrgð á húsgögnum sínum. 
„Við bjóðum til dæmis upp á 10 

ára ábyrgð á HÅG stólunum, 
auk þess að hæðarpumpur eru 
með eilífðarábyrgð. Þá erum 
við til dæmis með tússtöflur 
þar sem boðin er 25 ára 
ábyrgð á töflufletinum. Þetta 
er langar skuldbindingar, en 
gæðavörur bera þetta vel. Þetta 
er ekki íþyngjandi heldur getur 
viðskiptavinurinn treyst því að 
varan mun endast þennan tíma 
að lágmarki og sennilega lengur,“ 
segir Einar. 

Verkin tala
Einar segir að viðskiptavinir EG 

skifstofuhúsgagna hafi í gegn um 
tíðina verið stofnanir og fyrirtæki 
með kostnaðarvitund. „Við bjóðum 
sterk húsgögn og góða þjónustu. 
Við erum með Rammasamning  
Reykjvíkurborgar og höfum verið 
með Rammasamning Ríksins 
frá upphafi.  Þetta sýnir að okkur 
er teyst og við reynum að standa 
undir því trausti sem viðskiptavinir 
okkar bera til okkar.   

Við erum sennilega ein af fáum 

skrifstofuhúsgagaverslunin á 
innflutningsmarkaði í dag sem er 
eftirlifandi. Flestallar sérhæfðar 
verslanir með skrifstofuhúsgögn 
hafa lýst yfir gjaldþroti og hafa hafið 
störf aftur með  nýja kennitölu og 
hafa því sett aftur fyrir sig skuldir 
og óhagstæðar skuldbindingar. 
Ég hef fundið það hjá mörgum 
viðskiptavinum að þeim líkar 
ekki svona kennitöluflakk hjá 
fyrirtækjum sem jafnvel eru í 
ríkiseigu, þeir láta því verkin tala 
og versla hjá okkur,“ segir Einar. 

Hugað að heilsunni á skrifstofunni
-EG Skrifstofuhúsgögn bjóða upp á fjölbreyttar lausnir fyrir skrifstofuna

Capisco stóllinn frá HÅG hvetur til réttrar setu við vinnu. 

Oftar en ekki 

hafa arkitektar 

hér á landi látið 

útlitsþáttinn 

ráðið meiru 

í vali sínu en 

heilsuvernd, 

sem bitnar þá á 

þeim sem þurfa 

að nota stólinn.  

Einar Gylfason, annar eigenda EG

„Við viljum bæta kröfur í þá átt að umhverfisþættir fái aukið vægi þegar kemur að hönnun og vali á húsgögnum.“



Skipulag, byggingar og hönnun  •  29

Þegar kemur að því að velja 
sér búsetuúrræði virðist valið 
standa um kaup eða leigu hjá 
flestum, jafnvel þó svokallaður 
búseturéttur sé vel þekkt 
fyrirbæri á Norðurlöndunum 
og víðar. 

Gísli Örn Bjarnhéðinsson, 
framkvæmdastjóri Búseta, segir 
að með ákveðinni einföldun megi 
útskýra búsetturéttarformið 
þannig að félagsmenn eru 
eigendur að félaginu og kaupa 
eignarhlut í íbúð og borga 
síðan rekstur á kostnaðarverði 
samkvæmt þeim reglum sem 
ákveðnar eru. Það er gerður 
greinamunur á búseturétthafa og 
hefðbundnum leigjendum þar 
sem búseturéttarhafinn er frekar 
eins og eigandi. Fyrirmyndina 
má rekja til Norðurlanda en 
uppruni hugmyndafræðinnar var í 
Bandaríkjunum 1917 á Manhattan 
þar sem enn er mikið af svona 
íbúðum. Búseti á um 700 íbúðir, 
þar af um 560 búseturéttaríbúðir 
og er með 24 ra íbúða fjölbýlishús 
í byggingu.

Svipað og að kaupa fasteign
Gísli segir að víða erlendis sé litið 

á búseturétt svipað og að kaupa sér 
fasteign. „Með búseturéttinum 
færð þú öryggi, sjálfstæði og 
þjónustu. Lítið eigið fé þarf að 
leggja fram til að skapa sér sitt eigið 
heimili og búseturéttareigandi 
hefur mjög sambærilega stöðu og 
hefðbundinn fasteignareigandi. 
Hann fær vaxtabætur og ræður 
miklu er varðar sitt umhverfi. Þá 
nýtur hann þess óskipt að fasteignin 

er keypt undir markaðsverði og því 
er kostnaðarverðið lægra, þ.e. lægri 
lán. Hann hefur hins vegar ekki 
þessa hefðbundnu eignamyndun 
eins og eigandi. Segja má að hans 
eignamyndun felist í því að hann 
greiðir lægra endurgjald fyrir þau 
húsnæðisgæði sem hann nýtur 
heldur en ef hann hefið keypt 
sambærilega eign,” segir Gísli.

Óeðlilegur fasteignamarkaður
Gísli segir að fólk sé almennt að 

verða opnara fyrir nýjum leiðum 
þegar kemur að húsnæðismálum. 
„Umræðan virðist samt mest snúast 
um kaup fasteigna og  því miður 
virðast margir vera fastir í því að 
eina leiðin til að eignast heimili sé 
að kaupa það. Þegar málið er skoðað 
nánar eru flestir í raun aðeins að 

leigja húsnæðið af bankanum eða 
íbúðalánasjóði og veðja á hækkun 
fasteignaverðs umfram hækkun 
lána. Þetta er óraunhæft þegar 
horft er til lengri tíma og eðlilegs 
ástands, en fasteignamarkaðurinn 
hefur hegðað sér mjög óeðlilega 
síðastliðin ár. Að jafnaði ætti 
húsnæðisverð ekki að hækka meira 
en sem nemur hagvexti. Þá gleymir 
fólk að taka inn í dæmið ýmsa 
kostnaðarliði þegar það reiknar 
húsnæðiskostnað svo sem kostnað 
við lántöku, kaup og sölukostnað 
og viðhald,” segir Gísli. 

Vantar skýra stefnu í 
húsnæðismálum

Þrátt fyrir að stjórnmálamenn 
hafi í ræðum vitnað til 
húsnæðiskerfa eins og Búsetu- 

réttarformsins segir Gísli að enn 
vanti að stjórnvöld móti skýra 
stefnu í húsnæðismálum. „Það 
er eins og litið sé á húsnæðismál 
sem aukaatriði þrátt fyrir að 
húsnæðiskostnaður vegi þyngst í 
útgjöldum heimilanna og sé eitt 
mikilvægasta velferðarmálið. Best 
væri að húsnæðismarkaðurinn geti 
boðið upp á mismunandi leiðir eins 
og leigu, kaup, búseturétt, kaupleigu 
og jafnvel fleiri form. Þá ætti að 
einfalda húsnæðisbótakerfið og 
hafa eina gerð húsnæðisbóta, óháð 
húsgerð eða formi sem viðkomandi 
velur sér. Einungis ætti að horfa á 
eignir og tekjur viðkomandi og 
tengja þetta skattaframtali. Þannig 
sætu allir við sama borð óháð 
búsetuformi eða hvernig þeir velja 
að búa.

Í umræðunni um húsnæðismál 
má ekki heldur gleyma því að 
vaxtakostnaður, lántökugjöld 
og stimpilgjöld skipta töluverðu 
máli. Það er sama hvaða kost þú 
velur, allir þurfa að greiða þennan 
kostnað og því til mikils að vinna 
að lækka vexti og skapa umgjörð 
sem lækkar húsnæðiskostnað. 
Hjá Búseta er það aðallega þrennt 
sem skapar sérstöðu og lækkar 
húsnæðiskostnaðinn. 

Félagið er: (1) rekið án 
hagnaðarsjónarmiða (án 
álagningar),  (2) kaupir fasteignir á 
lægra verði (magnkaup) og  (3) tekur 
lán til lengri tíma. Þetta verður til 
þess að greiðslubyrði er lægri en ef 
keypt væri sambærileg eign þar sem 
íbúinn nýtur þessara þátta.  Síðan 
er kaup- og sölukostnaður nánar 
enginn og einfalt að breyta þurfi 
maður minna/stærra húsnæði. 

Skammtímasjónarmið ráðandi á 
leigumarkaði?

Gísli segir að samanborið við 
nágrannaþjóðir sé réttur leigjenda 
hérlendis bágari og að algengast 
sé að litið sé á leiguformið sem 
skammtímalausn. „Framboð á 
leiguhúsnæði er takmarkað og 
oft og tíðum lélegt. Í dag er aukið 
framboð á leiguhúsnæði aðallega 
vegna fasteigna sem ekki seljast og 
ég leyfi mér að fullyrða að verulega 
margir leigusalar munu segja upp 
leigunni um leið og hægt er að selja 
enda þeir flestir með neikvæða 
afkomu. Búsetuöryggið er því 
mun meira í búseturéttaríbúð 
og mánaðargjaldið eltir ekki 
markaðsleigu,“ segir Gísli.

Búseturéttur tryggir öryggi, sjálfstæði og þjónustu
-Búseti býður upp á hagkvæman kost fyrir fólk í húsnæðisleit

Gísli Örn Bjarnhéðinsson, framkvæmdastjóri Búseta. Ljósm. Ingó
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Töl v uþj ónu stu f y r i r t æk ið 
Tölvuvirkni býður fyrirtækjum 
upp á sérsamsettan tölvu- 
búnað sem fellur sérstaklega 
að þörfum hvers reksturs. 
Björgvin Þór Hólm, rekstrar- 
stjóri Tölvuvirkni, segir 
að í þessu felist gríðarleg 
hagræðing, þar sem sérsam- 
settar tölvur skili bæði auknum 
gæðum og auknum hraða. 
Tölvuvirkni rekur einnig öflugt 
verkstæði sem Björgvin segir 
að sé afar mikilvægur þáttur 
í rekstri fyrirtækisins. „Þar 
sem tölvan er orðin ómissandi 
verkfæri í lífi fólks verður 
að vera til traust og óháð 
tölvuverkstæði sem fólk getur 
leitað til með tölvubúnað sinn 
þegar eitthvað bjátar á,“ segir 
Björgvin.

Tölvuvirkni þjónustar fyrirtæki 
af öllum stærðum og gerðum og 
segir Björgvin að sífellt fleiri bætist 
í þann hóp. „Það er ljóst að tölvur 
eru orðnar gríðarlega mikilvægur 
hluti af rekstri fyrirtækja og 
leggjum við því upp með að bjóða 
upp á snögga þjónustu og lausnir,“ 
segir Björgvin.

Nánast allir varahlutir til á lager
Hann segir það 

undantekningalaust betri kost 
að láta sérsmíða tölvur í stað 
þess að kaupa þær forsamsettar 
frá stórum framleiðendum. 
„Viðskiptavinurinn fær mun meiri 
gæði og meira reikniafl sem þýðir 
að viðskiptavinurinn fær hraðari 

tölvu fyrir peninginn. Þá er til 
dæmis betra móðurborð með 
hraðari miðstýringum (kubbasett) 
sem talar betur við reikniverkið 
(örgjörvann), vinnsluminnið og 
graf íska reikniverkið (skjákortið). 
Þessi mál hefur Tölvuvirkni á 
hreinu, enda býr Tölvuvirkni 
yfir víðtækri þekkingu á öllum 
tölvubúnaði og hugbúnaði og á 

nánast alla varahluti á lager.“ segir 
Björgvin.

Hann segir að þessi víðtæka 
þekking skili sér sérstaklega í 
þeirri þjónustu sem verkstæði 
fyrirtækisins bjóði upp á. „Sérstaða 
Tölvuvirkni liggur í Verkstæðinu 
þar sem margra ára reynsla er nýtt 
við að lagfæra stýrikerfi hreinsa 
tölvuvírusa og auglýsingaforrit 

(svokölluð malware) út úr tölvum. 
Við tökum við öllum PC tölvum 
og fartölvum og gerum við, ásamt 
því að sérsníða tölvur er henta 
þörfum notanda,“ segir Björgvin. 

Nánast allar tölvur má endurnýta
Hann segir einnig mikið vera 

um það að fólk komi með eldri 
tölvur og láti uppfæra þær. 
„Með uppfærslu er átt við að 
sett sé stærra reikniverk, meira 
vinnsluminni eða til dæmis stærri 
skjákort fyrir nýjustu leikina. 
Þannig er semsagt hægt að 
endurnýta nánast flestar tölvur 
og spara sér stórfé. Tölvur eru 
vinnutól sem fólk notar við dagleg 
störf og þegar starfsmenn þurfa 
að bíða eftir að vinnutólin sinni 
skyldum sínum, gefur augaleið 

að með því að uppfæra vinnutólið 
nýtist starfstíminn mun betur,“ 
segir Björgvin.

Tölvuvirkni byrjaði sem lítið 
verkstæði í bílskúr í Grindavík 
árið 2002 og hefur vaxið ásmegin 
allar götur síðan. „Við notuðum 
bílskúrsverkstæðið til að þjónusta 
tölvur í Grindavík og nágrenni 
ásamt því að flytja inn tölvur og 
íhluti. Bílskúrinn dugði hins vegar 
skammt og árið 2003 ákváðum við 
að flytja í Kópavog og opnuðum 
þar verslun og verkstæði. Það 
var orðið helst til þröngt um 
reksturinn í því húsnæði og höfum 
við því flutt í Hús Hjartaverndar í 
Holtasmára, en þar er mun betri 
aðstaða fyrir viðskiptavini og 
starfsmenn, enda helmingi stærra 
en fyrra húsnæði,“ segir Björgvin.

Gríðarleg hagræðing í sérsamsettum tölvubúnaði
-Tölvuvirkni rekur öflugt verkstæði sem býr yfir margra ára reynslu

Verkfræðistofan Verkís er 
öflugt, leiðandi ráðgjafar- og 
þekkingarfyrirtæki á öllum 
meginsviðum verkfræði og 
tengdra greina með áherslu 
á orkumál. Hlutverk þess 
og markmið er að veita 
viðskiptavinum sínum vandaða 
og faglega ráðgjöf.

Verkís var stofnuð í 
nóvember 2008 við sameiningu 
Verkfræðistofu Sigurðar 
Thoroddsen, Rafteikningar, 
Fjarhitunar, Fjölhönnunar og RT-
Rafagnatækni sem hver um sig 
var með áratuga reynslu af ráðgjöf 
og leiðandi á sínu sérsviði.

Dóra Hjálmarsdóttir, deildar- 
stjóri öryggis- og gæðamála hjá 
Verkís, segir að í fyrirtækinu sé 
fyrir hendi sérfræðiþekking sem 
uppfyllir þarfir framkvæmda- og 
rekstraraðila frá fyrstu hugmynd 
að nýju verkefni, ásamt því að 
vera til aðstoðar við margháttuð 
rekstrar- og viðhaldsverkefni.

Meðal þeirrar þjónustu sem 
fyrirtækið býður er:

Undirbúningur framkvæmda 
og áætlanagerð.

Hönnun hvers kyns mannvirkja, 
svo sem íbúðar-, atvinnu- og 
þjónustuhúsnæðis, orkuvera, 
samgöngumannvirkja og allra 
þeirra sérkerfa sem þarf í slík 
mannvirki.

Verkefnastjórnun, bæði við 
hönnun og á framkvæmdastað.

Framkvæmdaeftirlit.
Umhverfisráðgjöf.
Öryggis- og heilbrigðisráðgjöf.
„Styrkur Verkís felst meðal 

annars í því að á einum og sama 
stað geta viðskiptavinir okkar sótt 
alla hefðbundna verkfræðiráðgjöf, 
auk þeirrar stoðþjónustu sem 

nú er orðin eðlilegur hluti af 
undirbúningi og rekstri flókinna 
verkefna.

Verkís leggur sig fram um að 
sinna þörfum viðskiptavina sinna 
fljótt og örugglega, og veita trausta 
ráðgjöf við byggingu og rekstur 
mannvirkja í sátt við umhverfið 
og skynsamlega nýtingu auðlinda. 
Fyrirtækið hefur þjónustað marga 
af viðskiptavinum sínum í áratugi 
og talar það sínu máli um viðhorf 
þeirra til þjónustunnar,“ segir 
Dóra

Áhersla á öryggi
Um árabil hefur Verkís boðið 

upp á öfluga öryggisráðgjöf 
varðandi alla þætti mann- 
virkjagerðar og almenns rekstrar- 
umhverfis mannvirkja. Þar má 
nefna áhættugreiningar mann- 
virkja, brunavarnir, öryggis- og 
innbrotavarnir, ásamt verk- 
efnum sem snúa að neyðar- 
vörnum veitufyrirtækja svo sem 
áhættugreiningar, viðbragðs- 
áætlanir og neyðarfjarskipti. 
Verkís hefur á því sviði boðið 
viðskiptavinum sínum upp á 

þjálfun í formi æfinga, námskeiða, 
fyrirlestra og leiðbeininga.

Dóra segir að á síðustu árum 
hafi áherslan á öryggis- og 
umhverfismál framkvæmda og 
reksturs farið vaxandi. „Má segja 
að vakning hafi orðið í þeim 
málum á Íslandi og hefur Verkís 
tekið fullan þátt í því að auka 
veg öryggis- og heilbrigðis á 
vinnustöðum og við framkvæmdir 
með því að auka framboð sitt 
á þjónustu á því sviði í formi 
almennrar ráðgjafar, námskeiða, 
fyrirlestra og ráðstefnuhalds,“ 
segir Dóra.

Námskeiðin löguð að þörfum 
fyrirtækja

Verkís hefur staðið fyrir 
námskeiðum um framkvæmd 
áhættumats starfa og gerð 
öryggis- og heilbrigðisáætlana 
fyrirtækja. Efni námskeiðanna 
hefur verið aðlagað þörfum 
fyrirtækja þannig að starfsmenn 
þeirra, öryggisverðir og 
öryggistrúnaðarmenn ásamt 
öðrum sem sinna öryggismálum 
fyrirtækisins séu betur í stakk búnir 

að framkvæma áhættumat á sínum 
vinnustað og fylgja úrbótum eftir. 
En mjög mikilvægt er að byggja 
upp þekkingu á öryggismálum 
innan fyrirtækja. Einnig býður 
Verkís upp á heilsufarsmælingar 
ásamt heilsufars- og 
næringarráðgjöf í samvinnu við 
Rannsóknarþjónustuna Sýni ehf.

Nú þegar heimsfaraldur 
inflúensu geisar býður Verkís 
upp á ráðgjöf um smitvarnir í 
formi fyrirlestra og leiðbeininga 
til starfsmanna, auk þess að bjóða 
fyrirtækjum leiðbeiningu við gerð 
viðbragðsáætlana til að tryggja 
sem best samfelldan rekstur og 
öryggi framleiðslu og þjónustu 
þeirra.

Verkís hefur aflað sér 
viðurkenningar Vinnueftirlitsins 
sem alhliða ráðgjafar- og 
þjónustuaðili á sviði öryggis- og 
heilbrigðis á vinnustöðum og er 
í samstarfi við sérfræðinga á sviði 
öryggismála og vinnuverndar 
m.a. Rannsóknarþjónustuna Sýni 
ehf, Aðgát Eldvarnarþjónustu 
ehf, Meton ehf, Forvarnir ehf og 

Magnús Ólafsson sjúkraþjálfara.

Yfir 300 starfsmenn
Starfsemin, og þar með öll 

þjónusta Verkís, uppfyllir 
kröfur ISO 9001 til vottaðra 
gæðakerfa auk þess að fylgja 
metnaðarfullri stefnu í öryggis- 
og umhverfismálum.

Yfir 300 einstaklingar starfa hjá 
fyrirtækinu í höfuðstöðvunum 
í Reykjavík og á sex öðrum 
stöðum á landsbyggðinni. 
Rekstur dreifðra útibúa tryggir 
þekkingu á staðháttum og aðgang 
viðskiptavina að sérfræðiþjónustu 
hvar sem er á landinu.

Helstu viðskiptavinir Verkís eru 
opinber- og einkafyrirtæki sem eru 
m.a. byggjendur, eigendur og/eða 
rekstraraðilar vatnsaflsvirkjana, 
jarðvarmavirkjana, vatns- og 
hitaveitna, stóriðju, sam- 
göngu-, mennta-, íþrótta-, og heil- 
brigðismannvirkja. Einnig veitir 
Verkís ýmsum þjónustufyrir-
tækjum og verktökum ráðgjöf og 
þjónustu.

Öryggi, heilbrigði og vinnuumhverfi í öndvegi
-Verkfræðistofan Verkís býður meðal annars upp á námskeið á svið öryggis, heilbrigðis og vinnuumhverfis.

Síðustu árin hefur Verkís boðið upp á ýmsa fyrirlestra og 
námskeið á sviði öryggis og heilbrigðis á vinnustöðum. 
Námskeiðin eru sérsniðin að þörfum hvers viðskiptavinar 
og haldin hjá Verkís eða hjá viðkomandi viðskiptavini. 
Meðal þess efnis sem fjallað er um er:
Innleiðing öryggismála hjá fyrirtækjum.
Efling öryggisvitundar starfsmanna.
Öryggis- og heilbrigðisáætlun á vinnustað og áhættumat 
starfa.
Öryggishandbók fyrir smærri verktaka og fyrirtæki.
Afbrot og forvarnir.
Öryggiskerfi, uppbygging og virkni þeirra.
Viðbragðsáætlun vegna farsóttar.
TETRA fjarskipti – námskeið og leiðbeiningar.
Rýmingar, eldvarnir og notkun slökkvibúnaðar.
Neyðarvarnir og neyðarviðbrögð / viðbragðsáætlanir.
Smitvarnir.

„Við eigum nánast alla varahluti á lager.“
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Brunamálastofnun gegnir 
mikilvægu hlutverki í 
skipulagsmálum og nær 
verkefnalistinn yfir síaukinn 
fjölda málefna. Dr. Björn 
Karlsson, brunamálastjóri, 
segir að stofnunin hafi í 
mörg horn að líta um þessar 
mundir og nefnir sérstaklega 
nýyfirstaðnar og fyrirhugaðar 
breytingar á lögum og 
reglugerðum sem hafa með 
Brunamálastofnun að gera. 

Þá séu verkefni á borð við 
aðgengi og flóttaleiðir fatlaðra, 
brunavarnir gamalla bygginga 
með menningarlegt gildi og sífellt 
flóknari brunahönnun nýbygginga 
inni á borði stofnunarinnar. Björn 
segir að þó svo bæði manntjón og 
fjárhagslegt tjón vegna eldsvoða, 
þegar miðað ef við mannfjölda 
og verga landsframleiðslu, sé 
lægra hér á landi en í öllum 
nágrannalöndunum, sé full 
ástæða til að halda uppi 
öflugu forvarnarstarfi vegna 
brunavarna.

Aðgengi fyrir alla
Björn segir kröfur um aðgengi 

og flóttaleiðir séu sívaxandi og 
leggur áherslu á að slíkt aðgengi 
nái til allrar tegunda fötlunar 
eða kvilla sem gætu leitt til þess 
að einstaklingar eigi erfiðara 
um vik að forða sér ef upp kæmi 
eldsvoði. „Það virðist augljóst 
að fólk með ýmiskonar fötlun 
eigi að geta yfirgefið húsakynni 
á öruggan hátt þegar hætta 
steðjar að, eins og til dæmis við 
eldsvoða. Gott aðgengi fatlaðra 
að mannvirkjum er lykillinn að 
þátttöku þeirra í samfélaginu 
og er því gert ráð fyrir aðgengi 
fyrir alla í byggingarreglugerðum 
flestra landa. Þó er alltof algengt 
að byggingaraðilar verði hissa 
í hvert sinn sem hönnuður 
vekur athygli á nauðsyn góðs 
aðgengis. Orsökin virðist vera 
að einhverjum þykir það vera 
svo fáir sem málið varðar og að 

það sé mjög dýrt að gera öruggar 
rýmingarleiðir fyrir einstaklinga 
með hreyfihömlun, skerta sjón, 
skerta heyrn eða aðra slíka fötlun. 
Hönnuðir og eigendur bygginga 
geta hins vegar ekki lengur horft 
framhjá öryggi rýmingarleiða 
fyrir hinn sístækkandi hóp þeirra 
sem á einhvern hátt eru fatlaðir. 

Það er því sífellt unnið að því 
að auka þekkingu á fjölda sviða 
sem þessu tengjast, en það eru 
fyrst og fremst öryggisráðgjafar 
í brunavörnum og þeir sem 
eru ábyrgir fyrir aðgengi og 
rýmingarleiðum bygginga, sem 
ber að reka þessi mál áfram 
gagnvart byggingaraðilum og 
öðrum innan byggingargeirans,“ 
segir Björn.

Sögulegar byggingar áhyggjuefni
Björn segir að eitt af 

helstu áhyggjuefnum 
Brunamálastofnunar sem 
tengist skipulagsmálum séu 
brunavarnir bygginga sem hafa 
menningarsögulegt gildi. „Eftir 
eldsvoðann í Austurstræti 22 
og Lækjargötu 2 var settur 
saman vinnuhópur þar sem 
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, 
Húsafriðunarnefnd, Brunamála- 
stofnun og Byggingarfulltrúinn 
í Reykjavík ákváðu að kortleggja 
stöðuna hvað varðar allar 
helstu byggingar sem hafa 
menningarsögulegt gildi. Í 
framhaldi af því vinnur nú 
mastersnemi í verkfræði að 
kerfi þar sem brunavarnir 
slíkra húsa eru metnar ásamt 
menningarsögulegu gildi þeirra. 
Nokkur fjöldi húsa mun verða 
metinn með þessari nýju aðferð 
og í beinu framhaldi af því verða 
lagðar til aðferðir til að auka 
brunavarnir þar sem það telst 
þörf,“ segir Björn.

Eigendur bera ábyrgð á 
brunavörnum

Þó brunavarnir hafi ekki verið 
komnar langt á árum áður segir 

Björn að nýbyggingar nútímans 
séu ekki alls kostar lausar við 
vandkvæði þegar kemur að 
brunamálum. „Í stórum og 
nútímalegum byggingum eru 
oftar en ekki notaðar flóknar 
brunatæknilegar lausnir til 
að tryggja ákveðið frelsi hvað 
varðar form og innra skipulag 
byggingarinnar. Hins vegar ber 
sífellt meir á því að eigendur 
bygginga séu alls óvitandi um 
forsendur brunahönnunarinnar og 
rekstur hinna flóknu brunavarna. 
Einnig er slökkvilið oft illa upplýst 
um kerfin og forsendur hvað 
varðar virkni þeirra, því er bráð 
nauðsyn á því að tryggja einfalda 
yfirsýn eigenda og slökkviliðs á 
rekstri og forsendum brunavarna 
í flóknum byggingum.

Hlutverk eiganda húsnæðis 
varðandi brunavarnir er í raun 
mjög skýrt í lögum, en hann ber 
ábyrgð á brunavörnunum og því 
að þær séu í samræmi við rekstur 
hússins á hverjum tíma og að þeim 
sé viðhaldið. Það er því ákaflega 

mikilvægt að húseiganda sé ljóst 
með hvaða hætti kerfunum skal 
viðhaldið,“ segir Björn.

Samstarf við Norðurlöndin og 
Evrópu

Björn hefur nýverið tekið við 
formannsembætti í vinnuhópi 
skipuðum af Norrænu 
ráðherranefndinni, sem hefur það 
að markmiði að auka einsleitni 
reglugerða á svið mannvirkjagerðar 
á Norðurlöndunum og segir 
Björn þar vera spennandi vinnu 
framundan. Einnig vill Björn vekja 
athygli á að Evrópusambandið 
hafði árið 2005 forgöngu um 
að settur yrði upp Evrópskur 
þróunarvettvangur á sviði mann- 
virkjagerðar (European Construct- 
ion Technology Platform, ECTP), 
þar sem hagsmunaaðilar í 
mannvirkjagerð kæmu sér saman 
um helstu áherslur í þróun og 
rannsóknum á þessu sviði næstu 
áratugi (nánari upplýsingar má 
nálgast á www.ectp.org). Í kjölfarið 
settu flest allar Evrópuþjóðir upp 

eigin þróunarvettvang. Þannig 
er til norskur, danskur, sænskur 
og finnskur þróunarvettvangur 
á sviði mannvirkjagerðar. 
Nú hefur verið stofnaður 
íslenskur þróunarvettvangur 
á sviði mannvirkjagerðar 
(Icelandic Construction 
Technology Platform, ICTP) 
af helstu hagsmunaaðilum í 
mannvirkjagerð hér á landi (sjá 
www.brunamal.is/ictp). Björn 
segir að náið samstarf sé hafið 
milli norrænna aðila á þessu sviði 
og stefnt sé að því að sameina þá í 
einn Norrænan þróunarvettvang 
á sviði mannvirkjagerðar.

Yfirumsjón rafmagnsöryggismála
Snemma á þessu ári 

samþykkti Alþingi lög nr. 
29/2009, um breytingu á ýmsum 
lögum vegna færslu eftirlits 
með öryggi raforkuvirkja, 
neysluveitna og raffanga frá 
Neytendastofu til Bruna- 
málastofnunar. Með lögunum fær 
Brunamálastofnun yfirumsjón 
með rafmagnsöryggismálum á 
Íslandi, skoðunum á raforku- 
virkjum, neysluveitum, öryggis- 
stjórnunarkerfum rafveitna og 
rafverktaka og sinnir hluta af 
markaðseftirliti raffanga. Björn 
segir samlegðaráhrif vegna 
flutnings þessara verkefna vera 
mikil og jákvæð fyrir báða aðila.

 
Starfsemin styrkt

Björn segist einnig fylgjast 
af áhuga með framþróun 
frumvarps til nýrra skipulags- 
og mannvirkjalaga sem boðað 
hefur verið að lagt verði fram 
á komandi þingi. „Þar er lagt 
til að Brunamálastofnun verði 
falin veigamikil og nauðsynleg 
verkefni sem snerta breytingar 
á stjórnsýslu byggingarmála. 
Starfsemi Brunamálastofnunar 
hefur eflst mikið við flutning 
rafmagnsöryggismála og ef 
ofangreint frumvarp nær fram að 
ganga mun starfsemin styrkjast 
enn frekar. 

Verðugt verkefni
Þó verður að hafa í huga að 

endurreisn efnahagslífsins er 
og verður fremsta verkefni 
stjórnvalda um nokkuð langt skeið 
og óvíst hversu fljótt sé hægt að 
ráðast í nauðsynlegar breytingar 
á stjórnsýslu byggingar- 
mála. Tímabundnar efnahags- 
þrengingar breyta þó engu um 
þau meginmarkmið brunavarna 
að verja líf, heilsu, umhverfi og 
eignir almennings og atvinnulífs. 
Ljóst er að víða verður að hagræða 
í rekstri ríkis og sveitarfélaga, en 
öllum sem starfa að brunavörnum 
ber að standa vörð um þessi 
meginmarkmið og starfsmenn 
Brunamálastofnunar líta á það 
sem verðuga áskorun,“ segir 
Björn.

Staðið vörð um líf, heilsu, umhverfi 
og eignir almennings og atvinnulífs
-Viðtal við Dr. Björn Karlsson, brunamálastjóra

Björn segist fylgjast með fyrirhuguðu frumparpi til skipulags- og mannvirkjalaga. Ljósm Ingó

Ljósm. Júlíus Sigurjónsson
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