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Frá útgefenda
Skipulags- og byggingarmál hafa verið ofarlega í umræðunni undanfar-
in misseri. Þétting byggðar og síaukin landnotkun kalla ekki einungis á 
vandað skipulag heldur einnig auknar upplýsingar til almennings. Deilur 
um skipulagsmál má oftar en ekki rekja til skorts á upplýsingum. 

Tilgangur þessa blaðs er meðal annars að auka flæði upplýsinga til al-
mennings. Kynna til sögunnar ný skipulagssvæði og draga fram helstu 
einkenni þeirra. Varpa ljósi á nýjungar í hönnun húsnæðis og kynna al-
mennt byggingarmarkaðinn á Íslandi og það sem hann er að bjóða upp á.

Vaxandi umhverfisvitund þjóðarinnar og breyttur lífsstíll kallar á ný úr-
ræði með tilliti til skipulags. Þessum áherslubreytingum eru sveitarfélög, 
verktakar og hönnuðir að mæta en nauðsynlegt er að miðla upplýsing-
unum til almennings. Það gerum við!

Skipulagsmál eru umfangsmikill málaflokkur sem margir koma að. Sveit-
arfélögin, stofnanir og fyrirtæki sem tengjast byggingariðnaðinum tóku 
þessari útgáfu fagnandi og fljótlega var ljóst að eitt tölublað myndi ekki 
nægja til að anna eftirspurn eftir kynningum. Land og saga er því langt 
komin með í vinnslu annað blað um skipulags- og byggingarmál sem líta 
mun dagsins ljós í fyrri hluta októbermánaðar. 

Kærar þakkir fyrir frábærar viðtökur!

F.h. Land og sögu,

Einar Þorsteinsson
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Birgir Hlynur Sigurðsson, 
var skipulagsstjóri í Kópa-
vogi í 18 ár áður en hann tók 
við starfi skipulagsstjóra í 
Reykjavík, eða sviðsstjóra 
skipulags- og bygging-
arsviðs, á síðasta ári. Hann 
hafði því fylgst vel með öllu 
skipulagsferli í Reykjavík 
áður en hann tók við starf-
inu. Birgir segir það und-
irliggjandi í öllu starfi að 
skipulagsmálum í borginni 
nú hvað það sé mikill kraftur 
í því, það sé eins og borgin sé 
að vakna enda ótal verkefni í 
gangi, bæði stór og smá, ekki 
síst hvað varðar eldri hverf-
in og miðborgina auk þess 
sem lögð er mikil rækt við ný 
svæði. Reykjavíkurborg sé 
augljóslega að vakna og taka 
betur á því forystuhlutverki 
sem hún á að vera í sem höf-
uðborg og lang stærsta sveit-
arfélagið.

“Sveitarfélögin í kringum 
Reykjavík hafa töluvert vax-
ið undanfarin ár á kostnað 
Reykjavíkurborgar, borgin var 
ekki alltaf að svara kalli um 
lóðaframboð og því leituðu 
þeir sem vildu fá lóð og byggja 
til nágrannasveitarfélaganna. 
Nú hefur hins vegar verið lögð 
fram ákveðin áætlun um lóða-
framboð af hálfu meirihluta 
borgarstjórnar sem miðar að 
því að hafa byggingalóðir til-
tækar, og sett hefur verið fram 
það markmið að tiltækar séu 
lóðir fyrir um eitt þúsund íbúð-
ir út þetta kjörtímabil sem lýk-
ur árið 2010. Ég tel að það anni 
eftirspurninni, en hingað til 
hefur eftirspurn verið mikil og 
hreinlega verið slegist um allar 
lóðir sem hafa verið auglýstar. 
Búast má við að þetta jafnist 
nokkuð. 

Úlfarsárdalurinn er það 
byggingasvæði sem við horfum 
fyrst og fremst til nú og okkur 
sýnist að árið 2010 höfum við 
náð að úthluta öllum svæðum 
í Úlfarsárdal sem liggur norðan 
við Úlfarsá. Skipulagsráð hefur 
samþykkt deiliskipulag þarna 
fyrir rúmlega 100 íbúða sébýl-
ishúsabyggð sem kemur til út-
hlutunar í næsta mánuði. Það 
svæði heitir Reynisvatnsás og 
við teljum að það muni njóta 
vinsælda vegna landgæða. Í 
Úlfarsárdal verður um 12.000 
manna byggð sem verður vænt-
anlega fullbyggð innan 10 ára 
auk allrar þeirrar þjónustu sem 
þarf að vera í þessum hverf-
um, s.s. miðkjarna, skólum og 
íþróttasvæðis neðst í dalnum 
með sundlaug, íþróttahúsi og 
knattspyrnuvelli en knatt-
spyrnufélagið Fram verður 
þarna með sína framtíðarað-
stöðu og flytur úr Safamýrinni. 
Byggð í Úlfarsárdal er hugsuð 
mjög þétt, bæði með sérbýli og 

fjölbýli. Þegar núverandi meiri-
hluti tók til starfa fyrir rúmu ári 
síðan var tekin ákvörðun um að 
auka framboð á sérbýlishúsa-
lóðum. Að því höfum við hér 
á skipulags- og byggingasviði 
verið að vinna að. Lóðaum-
sóknum verður fyrst og fremst 
beint að Úlfarsdalnum á næst-
unni en einnig verðum við með 
þéttingasvæði á öðrum stöðum 
í borginni.”

Norðursvæðin
Reikna má með að næstu 

svæði sem verða deiliskipulögð 
og lóðum úthlutað á í borginni 
verði á Geldinganesi og hugs-
anlega í Álfsnesi. Þær áætlanir 
munu ef að líkum lætur ekki 
komast á fullt skrið fyrr en 
Sundabraut hefur verið tekin í 
notkun en skipulag þeirra svæða 
byggir mikið á fyrirkomulagi og 
legu Sundabrautar. Í dag virðist 
allt benda til þess að verið sé að 
ná víðtæku samkomulagi um 
að Sundabraut verði í göngum 
yfir á Kjalarnes sem væri góð 
lausn hvað varðar mengun og 
umhverfismál á svæðinu al-
mennt.

Þessa dagana er unnið að 
endurskoðun á aðalskipulagi 
Reykjavíkur og þar er verið að 
horfa mjög langt fram í tím-
ann, eða allt til ársins 2030. 
Í því skipulagi verður tekin 
ákvörðun um það hvert byggð í 
Reykjavíkurborg verður beint á 
næstu áratugum. 

Birgir Hlynur Sigurðsson skipulagsstjóri Reykjavíkurborgar.

Lóðum hugsanlega úthlutað á norðursvæði 
borgarinnar eftir gerð Sundabrautar
- segir Birgir Hlynur Sigurðsson skipulagsstjóri.

Deiliskipulag Úlfarsársdalur





Gríðarlegt framboð á lóðum und-
ir atvinnuhúsnæði á Hólmsheiði

Skipulagsstjóri segir gert ráð 
fyrir atvinnuhúsnæði við Vest-
urlandsveginn og þar mun m.a. 
þýska byggingafyrirtækið Bau-
haus byggja verslunarhúsnæði 
og handan götunnar er að rísa 
stórhýsi Rúmfatalagerins en 
það hús mun hýsa fleiri versl-
anir og einnig ýmsa þjónustu-
starfsemi.

“Skortur hefur verið á lóðum 
fyrir atvinnuhúsnæði á öllu höf-
uðborgarsvæðinu en með því 
nýja svæði sem við höfum ver-
ið að vinna að síðustu mánuði 
á Hólmsheiði verður við með 
gott framboð af lóðum und-
ir atvinnustarfsemi. Þar verða 
tiltækar  bæði stórar og litlar 
lóðir þannig að svæðið muni 
henta sem flestum svo í fram-
tíðinni sjáum við fyrir okkur 
þar öflugt og fjölbreytilegt at-
vinnusvæði. Mörg gamalgróin 
fyrirtæki í Reykjavík hafa sýnt 
þessu svæði mikinn áhuga svo 
við höfum gefið forsvarsmönn-
um þessara fyrirtækja tækifæri 
til að kíkja yfir öxlina á okkur 
meðan á skipulagsvinnu okkar 
fyrir svæðið hefur staðið. Við 
erum því að vinna þetta tals-
vert í samráði við væntingar og 
þarfir þessara fyrirtækja. Hús-
næði margra þessara fyrirtækja 
er orðið óhentugt og svarar 
ekki kröfum tímans og því vilja 
þau taka sig upp og byggja yfir 
starfsemina samkvæmt kröfum 
tímans.

Með þessu verklagi léttum 
við nokkuð á því álagi sem 
fylgir beiðnum um breyting-
ar. Sumum finnst þetta svæði 
kannski langt upp í sveit en 
borgin er að teygja sig bæði í 
norður- og austurátt og sam-
gönguæðar eru mjög góðar við 
þetta svæði. Reykjavíkurborg 

hefur ekki haft neitt land til að 
mæta kröfum og væntingum 
þessara fyrirtækja fyrr en nú.

Mig langar jafnframt að nefna 
að sum eldri atvinnusvæðin í 
borginni munu sannarlega fara 
í einhverja endurgerð. Við get-
um nefnt Borgartúnið þar sem 
mjög stór og öflug fyrirtæki eru 
að setjast að á svæði þar sem 
voru iðnaðarfyrirtæki, vöru-
geymslur o.fl. Gamalt og úr sér 

Í Úlfarsárdal verður 
um 12.000 manna 
byggð sem verður 
væntanlega full-
byggð innan 10 ára 
auk allrar þeirrar 
þjónustu sem þarf 
að vera í þessum 
hverfum, s.s. mið-
kjarna, skólum og 
íþróttasvæðis neðst 
í dalnum með sund-
laug, íþróttahúsi og 
knattspyrnuvelli en 
knattspyrnufélagið 
Fram verður þarna 
með sína framtíð-
araðstöðu. Byggð 
í Úlfarsárdal er 
hugsuð mjög þétt, 
bæði með sérbýli og 
fjölbýli.
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gengið húsnæði sem t.d. tengd-
ist framleiðslu er einfaldlega rif-
ið þegar þessi öflugu fyrirtæki 
koma í staðinn. Atvinnuhús-
næði munu því rísa á svæðum 
norðar og austar í borginni, t.d. 
upp á Hólmsheiði eða á öðrum 
afmörkuðum svæðum fyrir at-
vinnuhúsnæði, og einnig í ein-
hverju mæli í nágrannasveit-
arfélögunum. Það er bara eðli-
legt að borg sé í endurnýjun, en 
það má einnig velta því fyrir sér 
hvort sú endurnýjun hafi verið 
nægjanlega hröð undanfarin ár. 
Borgaryfirvöld þurfa að vera 
opin fyrir því að greiða götur 
fyrirtækja sem vilja fara í end-
urbyggingu og það held ég að 
sé að gerast, enda hef ég orðið 
var mjög góðrar samvinnu og 
samhljóms milli nefndarmanna 
í skipulagaráði, hvar svo sem 
þeir eru í pólitík. 

Hagkvæmt að þétta byggð
Birgir segir það hagvæmt að 

þétta byggð í borginni enda sé 
byggðin afar dreifð. Sjá megi 

á ferðum erlendis að millj-
ónaborgir séu á sömu stærð 
svæðis og Reykjavík. Til þess 
að geta nýtt betur gatnakerfið, 
lagnakerfið og alla þjónustu sé 
mikilvægt að koma fleirum inn 
á minna svæði en er í dag. Því 
hefur verið unnið að þéttingu 
borgarinnar.

Birgir segir helstu svæðin sem 
verið sé að horfa til þéttingar 
á íbúabyggð séu í jaðri mið-
borgarinnar, s.s. Mýrargatan, 
Slippasvæðið og Skuggasvæð-
ið og byggð milli Einholts og 
Þverholts svo fá dæmi séu tek-
in. Húsbruninn í Austurstræti 
í sumar hafi orðið til þess að 
hrundið var af stað ákveð-
inni hugmyndaleit um hvernig 
standa ætti að uppbyggingu í 
Kvosinni. Flestir virðast sátt-
ir við þá niðurstöðu sem þar 
fékkst, enda er sú niðurstaða í 
takt við söguna en gefur engu 
að síður tækifæri til að tengja 
saman nýtt og gamalt en svo 
má að orði komast.

Svo mun Landsbankinn 

byggja höfuðstöðvar sínar í 
miðborginni ekki fjarri menn-
ingarhúsinu sem er að rísa á 
hafnarbakkanum. Þetta banka-
hús verður væntanlega eitt af 
glæsihúsum miðborgarinnar en 
í gangi er hugmyndasamkeppni 
um það. Gangi allar þessar 
áætlanir eftir muni það efla 
miðborgina til mikilla muna, 
ekki síst mannlífið.

- Sumar áætlanir um 
þéttingu byggðar hafa vald-
ið óróa meðal þeirra íbúa sem 
búa í nágrenni svæðisins, s.s. 
við Keilugranda og Ánanaust. 
Kemur það þér á óvart?

“Nei, raunar ekki. Það má 
einnig nefna Lýsislóðina og 
BYKO-reitinn í vesturborginni 
og á sínum tíma voru mikl-
ar athugasemdir gerðar vegna 
byggingaáforma á Slippasvæð-
inu. Það er ekkert óeðlilegt við 
það að menn staldri aðeins við 
þegar slíkar áætlanir eru lagðar 
fram.”

- Eru þessar athuga-
semdir byggðar á því að fólk 
er að mestu samþykkt þeim en 
bara ekki í bakgarðinum hjá 
þeim?

“Bæði og. En ég ber fulla virð-
ingu fyrir þeim sjónarmiðum 
sem þarna hafa komið fram. 
Borgurunum er gefinn kostur á 

Ultraflex 
gluggaopnarar

UCS VEGA 230V
Mjög nettur rafknúinn gluggaopnari úr áli, drifinn keðju úr ryðfríu stáli, sérlega 
auðveldur í uppsetningu. Hentar vel fyrir glugga með gardínum. Átakið er staðsett í 
miðju opnarans. Fáanlegur með og án fjarstýringar. UCS 230 V, 230V 24 VDC, 
300 mm stöðluð opnun.

Skútuvogur 1c      104 Reykjavík     Sími 550 8500   Fax 550 8510      www.vv.is

UCS KEÐJUOPNARI
Handknúinn gluggaopnari með keðju og sveif sem hentar jafnt 
fyrir glugga með lamir að neðanverðu sem ofanverðu og hátt upp í 
opnanleg fög. Á stóra glugga er möguleiki að nota tvo opnara. Auðvelt er að komast 
að þrifum.

Ultraflex gluggaopnarar eru auðveldir í uppsetningu og henta fyrir glugga í 
mismunandi hæð. Fjöldi lausna er í boði fyrir flestar gerðir glugga.

UCS SINTESI 230V
Rafknúinn öflugur gluggaopnari, 
keðjudrifinn, einfaldur í uppsetningu, 
auðvelt að komast að þrifum. UCS 230 V,
250 mm eða 380 mm opnun.

Hólmsheiði
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að koma með athugasemdir við 
uppbyggingaráform og yfir þær 
er farið. Við höfum kappkostað 
að eiga samræður við næstu ná-
granna þegar farið er inn í svona 
áform á þessum þéttingasvæð-
um. Þær viðræður eru ákaflega 
mikilvægar fyrir okkur sem 
erum að vinna að skipulaginu og 
eins fyrir íbúana sem þá sjá von-
andi að það er reynt af fremsta 
megni að taka tillit til þeirra 
sjónarmiða.

Það er yfirlýst stefna borgaryf-
irvalda að þétta byggð í borginni 
með skynsamlegum hætti og það 
gefur auga leið að þessi þéttinga-
svæði eru í eða inni í grónum 
hverfum.”

Vesturhluti borgarinnar tekur 
miklum breytingum

“Svo eru áform um landfyll-
ingar eins og við Ánanaust og á 
Grandagarði og það verkefni er í 
undirbúningi. Innan ekki margra 
ára mun yfirbragð vesturhluta 
borgarinnar kringum höfnina 
taka miklum breytingum sem fe-
last fyrst og fremst í því að þarna 
koma inn íbúar, en það er liður í 
því að styrkja miðborgina.

Það er vinna í gangi milli 
Reykjavíkurborgar og Faxaflóa-
hafna um framtíðarskipulag Ör-
firiseyjar og hvaða möguleikar 
felist þar.”

- Sumir óttast að upp-
bygging í Örfirisey muni eyða 
öllum minjum um sjósókn og 
fiskvinnslu á Grandanum og 
ekki verði hægt að finna fiskilykt 
þarna sem margir telja að verði 
að vera. Er þessi ótti ástæðu-
laus?

“Ég er þeirrar skoðunar að 

það eigi ekki að ryðja út þessu 
gamla umhugsunarlaust og ég 
veit að það var gerð sú breyt-
ing á skipulagi Slippasvæðisins 
nýverið að Daníelsslipp yrði 
haldið inni að hluta en í fyrri 
áætlunum átti hann að hverfa. 
Þannig væri áfram hægt að sjá 
minjar um þá atvinnustarfsemi 
sem þarna var og tengist ekki 
síst útgerðinni á síðustu öld. Það 
væri einnig akkur fyrir svæðið 
að hafa einhverja minningu um 
það hvaða starfsemi var þarna 
tengd sjávarútvegi og hvernig 
hún var. Þetta er bara spurning 
um útfærslu.

Í Halifax er glæsilegt bryggju-
hverfi, og þar við bryggju eru 
bundnir gamlir dallar og bátar 
sem búið er að leggja. Þessi skip 
eru hluti af atvinnusögunni og 
kennslunni fyrir ungviðið, þarna 
er hægt að sjá hvernig lífið var 
um borð í þessum skipum fyr-
ir margt löngu. Það er reyndar 
vísir að þessu hér á Grandanum 
fyrir tilstilli Sjóminjasafnsins, 
en það má eflaust gera betur.”

- Framtíð Vatnsmýr-
arinnar hefur mikið verið til 
umræðu undanfarin ár. Fer fram 
einhver vinna því svæði tengdu?

“Það fer fram hugmyndasam-
keppni um framtíð Vatnsmýr-
arinnar og í nóvembermánuði 
ætti vonandi að vera komin 
niðurstaða í það mál. Þetta er 
tveggja þrepa samkeppni, þ.e. 
það gátu allir tekið þátt í henni 
í upphafi og komu þá vel yfir 
100 tillögur. Dómnefnd valdi 
svo 16 tillögur til áframhaldandi 
þátttöku. Þessi hugmyndasam-
keppni um Vatnsmýrina er líka 
liður í því að styrkja miðborg-
ina.”

- Rússneska Rétttrún-
aðarkirkjan fékk nýverið úthlut-

aða lóð undir kirkju við Mýr-
argötuna. Muslimar hafa líka 
sótt um lóð fyrir alllöngu, m.a. í 
Öskjuhlíð, en ekki fengið svar frá 
borginni. Má búast við að þeir 
fái svör innan tíðar?

“Það er ákveðin vinna í gangi 
til að finna lóð fyrir muslimana. 
Bygging muslima gæti orðið eitt 
af kennileitum borgarinnar og 
því þarf að vanda til staðarvals-
ins. Erlendis eru þessar bygg-
ingar reisulegar og fallegar, og 
það sama verður eflaust uppi á 
teningunum hér í Reykjavík,” 
segir Birgir Hlynur Sigurðsson 
skipulagsstjóri.

Deiliskipulag í Vesturbæ að Slippa- og Ellingssensvæði
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Í byggingunni verður meðal 
annars tónleikasalur sem tek-
ur 1.800 manns í sæti, tvískipt-
anlegur ráðstefnusalur með 750 
sætum, æfingasalur með 450 
sætum og minni salur fyrir 180-
200 áheyrendur. Sjálf byggingin 
verður risavaxið glerlistaverk 
sem að líkindum mun vekja at-
hygli víða um heim. Verklok eru 
áætluð í desember 2009.

Austurhafnarverkefnið
Í apríl 2002 gerðu ríki og borg 

samkomulag um sameiginlega 
aðkomu að verkefninu og ári 
síðar var fyrirtækið Austurhöfn-
TR ehf. stofnað. Félagið er að 
54 prósentum í eigu ríkisins en 
Reykjavíkurborg á 46 prósent. 
Tilgangur félagsins var að vinna 
að undirbúningi að byggingu 
tónlistar- og ráðstefnumiðstöðv-
arinnar á austurbakka Reykja-
víkurhafnar, þar sem Faxaskáli 
stóð í eina tíð. Eftir samkeppni 
samdi Austurhöfn við Portus um 
að annast byggingu hússins og 
rekstur þess til 35 ára en Portus 
fékk Íslenska aðalverktaka  til að 
sjá um hönnun hússins og allar 
byggingarframkvæmdir. Eigend-

ur Portus í dag eru Landsbank-
inn og Nýsir.

Tónlistarhöll
Við hönnun tónlistar- og ráð-

stefnumiðstöðvarinnar var lögð 
mikil áhersla á að hljómburður 
verði eins og best verður á kosið 
og aðstaða öll til hljómleika- og 
ráðstefnuhalds til fyrirmyndar. 

Á byggingareitnum sem teng-
ist tónlistar- og ráðstefnumið-
stöðinni mun  einnig rísa 400 
herbergja hótel, verslunar- og 
skrifstofuhúsnæði sem og nýj-
ar höfuðstöðvar Landsbankans. 
Því verður vandlega hugað að 
samþættingu ólíkrar starfsemi 
og jafnframt að heildin falli vel 
að núverandi borgarmynd og 
skipulagsmálum miðborgar 
Reykjavíkur. Til viðbótar verður 
byggð bílageymsla neðanjarðar á 
tveimur hæðum fyrir 1.600 bíla 
sem þjóna mun mannvirkjunum 
og Kvosinni.

Byrjað að steypa
Tímamót urðu í undirbún-

ingi byggingar tónlistar- og ráð-
stefnumiðstöðvarinnar þann 12. 
janúar síðastliðinn þegar fyrstu 

steypunni var rennt í mót í 
grunni hússins við hátíðlega at-
höfn að viðstöddu fjölmenni. Ís-
leifur Sveinsson, byggingastjóri 
ÍAV, stýrði verkinu en honum til 
halds og trausts voru Björgólfur 
Guðmundsson, stjórnarformað-
ur Portus, Stefán Þórarinsson, 
formaður verkefnastjórnar, Vil-
hjálmur Þ. Vilhjálmsson borg-
arstjóri, Þorgerður Katrín Gunn-
arsdóttir menntamálaráðherra 
og Sturla Böðvarsson, þáverandi 
samgönguráðherra. 

Glerlistaverk
Arkitektar hússins eru Henn-

ing Larsens Architects A/S 
(HLA) en Batteríið vinnur með 
þeim að hönnun. Verkfræði-
hönnun er í höndum verkfræði-
stofunnar Rambøll Danmark 
A/S sem aftur er með íslensku 
verkfræðistofuna VGK-Hönn-
un sér til aðstoðar. Teiknistofan 
HLA hefur vakið athygli víða um 
heim en arkitektar á vegum stof-
unnar, í samvinnu við Rambøll 

hönnuðu meðal annars óperuna 
í Kaupmannahöfn sem formlega 
var tekin í gagnið í ársbyrjun 
2005.

Ytra byrði tónlistar- og ráð-
stefnumiðstöðvarinnar við 
Reykjavíkurhöfn er að miklu 
leyti verk hins þekkta listamanns 
og hönnuðar Ólafs Elíassonar í 
samvinnu við HLA. Verður það 
gert úr gleri og stáli með skír-
skotun til íslenska stuðlabergs-
ins. Þetta glerverk verður gríð-
armikið mannvirki og mikil 

Listaverk komandi kynslóða
Í mars 2006 hófu Íslenskir aðalverktakar undirbúningsfram-
kvæmdir vegna eins umfangsmesta og metnaðarfyllsta bygg-
ingarverkefnis sem ráðist hefur verið í á Íslandi; byggingu 
Tónlistarhúss og ráðstefnumiðstöðvar við Reykjavíkurhöfn. 
Verkefnið í heild er tröllvaxið, jafnt á íslenskan sem erlendan 
mælikvarða, en Tónlistar- og ráðstefnuhúsið eitt og sér verður 
um 26.000 fermetrar að stærð.

Listaverk Ytra byrði tónlistar- 
og ráðstefnumiðstöðvarinnar 
við Reykjavíkurhöfn verður úr 
gleri og stáli með skírskotun til 
íslenska stuðlabergsins.
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áskorun með tilliti til hönnunar 
og framkvæmda

Góður gangur í verkinu
Framkvæmdum við Tónlist-

ar- og ráðstefnuhúsið miðar vel 
og koma fjölmargir að bygging-
arframkvæmdum. Í júní voru 
til að mynda um 40 járnabind-
ingamenn að störfum við verkið, 
aðallega frá Eystrasalti, ásamt 
ámóta mörgum Pólverjum sem 
unnu við smíðar. Starfsmenn 
ÍAV; skrifstofufólk, verkstjórar, 
flokkstjórar, tæknifræðingar og 
verkfræðingar, ásamt mötuneyt-
isstarfsfólki, komu sér svo fyrir í 
nýjum vinnubúðum á svæðinu 
þegar líða tók á sumarið. Eyjólfur 
Gunnarsson, framkvæmdastjóri 
sölu- og markaðssviðs ÍAV, segir 
að í sumarlok hafi verið unnið að 
því að ljúka uppsteypu á veggj-
um í kjallara og plötu yfir kjallara 
hússins. „Steypuvinnan heldur 
áfram ásamt uppbyggingu stál-
burðarvirkis og vinnu við raf-, 
frárennslis- og vatnslagnir og 
loftræsingu. Að því loknu mun-
um við byrja að klæða húsið að 
utan með glerskúlptúr Ólafs 
Elíassonar og HLA, en nú eru 
um 130 manns á verkstað“ segir 
Eyjólfur.

Stærsta verkefni ÍAV
Sem stendur eru Íslenskir 

aðalverktakar með mörg stór-
verkefni í gangi víða um land 
en Austurhafnarverkefnið er 
það viðamesta. „Framkvæmd-
ir okkar við Reykjavíkurhöfn 
ná til 60.000 fermetra svæðis 
sem teygir sig frá Ingólfsgarði 
að Lækjartorgi. Tónlistarhúsið 
verður um  26.000 fermetrar  að 
stærð en á Austurhafnarsvæð-
inu í heild verður byggt á um 
200 þúsund fermetrum. Auk 
hótels og skrifstofubyggingar 
verður þar bílastæðakjallari fyrir 
1.600 bíla, verslanir, spa, bíóhús 
og þjónusturými við verslunar-
götu neðanjarðar sem tengir allt 
verkefnið saman. Þá munu nýjar 
höfuðstöðvar Landsbankans líka 
verða hluti af þessu verkefni og 
eiga að rísa við Lækjartorgið en í 
heildina er um að ræða eitt allra 
stærsta byggingarverkefni sem 
ráðist hefur verið í á Íslandi,“ 
segir Eyjólfur.

Tugmilljarða kostnaður
Tónlistar- og ráðstefnumið-

stöðin verður eitt helsta kennileiti 
Reykjavíkurborgar en jafnframt 
að líkindum dýrasta einstaka 
mannvirkið sem reist hefur ver-
ið á Íslandi. Kostnaður við húsið 
fullbúið verður um 14 milljarðar 
en heildarkostnaður við Aust-
urhafnarverkefnið verður  40 
milljarðar króna, að ótöldum 
kostnaði við höfuðstöðvar Lands-
bankans.

„Þegar framkvæmdirnar ná 
hámarki gerum við ráð fyrir að 
um 200 manns muni starfa við 
byggingu Tónlistar- og ráðstefnu-
miðstöðvarinnar. Þeim fjölda til 
viðbótar munu á milli 400 og 500 
manns koma að framkvæmdum 
við Austurhafnarverkefnið í heild 
en mannskapurinn sem nú starfar 
á okkar vegum kemur frá 11 þjóð-
löndum. Bygging hússins er því 
fjölþjóðlegt verkefni sem eflaust á 
eftir að vekja alþjóðlega eftirtekt,“ 
segir Eyjólfur Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri sölu- og markaðs-
sviðs Íslenskra aðalverktaka.
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Reynisvatnsás er nýtt skipu-
lagssvæði í Reykjavík og er 
svæðið eingöngu hugsað fyr-
ir einbýlis-, par- og raðhús. 
Slík hverfi hafa ekki verið í 
boði á höfuðborgarsvæðinu 
lengi en stefna borgaryf-
irvalda er að allir sem vilja 
geti byggt og búið í Reykja-
vik og að borgin verði fyrsti 
búsetukostur sem flestra.

Skipulagssvæðið við Reyn-
isvatnsás er lítt snortið svæði 
norðaustan við Grafarholtið. 
Það afmarkast til suð-vesturs 
af Reynisvatnsvegi, „hægakst-
ursgötu“ sem tengir saman 
íbúðarbyggðina í Grafarholti 
og Úlfarsárdal til norð-vest-
urs. Óbyggt svæði liggur að 
hverfinu að suðaustan- og aust-
anverðu og verndarsvæði Úlf-
arsár afmarkar skipulag svæð-
isins til norðurs. Reiturinn er í 
landhalla og mótast byggðin af 
þeim aðstæðum ásamt spenn-
andi útsýni og nálægð við nátt-
úruna. Aðkoman að hverfinu er 
um fyrrnefnda hægakstursgötu, 
annars vegar frá Reynisvatns-
vegi Grafarholtsmegin og hins 
vegar frá gatnakerfi Úlfars-
árdals. Suð-austan skipulags-
svæðisins, ofar í Reynisvatns-
ási, er skógræktarsvæði sem er 
hluti af Græna treflinum. 

Einstakt hverfi
Í íbúðarhverfinu er gert ráð 

fyrir um 106 íbúðum, auk 
hugsanlegra aukaíbúða. Sam-
kvæmt deiliskipulagi skiptast 
íbúðagerðir þannig að tæplega 
helmingur húsanna verður í 
rað-og parhúsum og rúmlega 
helmingurinn verður í einbýlis-
húsum. Aukaíbúðir, allt að 60 
fermetrar, er heimilaðar á lóð-
um tveggja hæða einbýlishúsa 
þar sem skipulags- og land-
fræðilegar aðstæður leyfa að 
mati skipulagsfulltrúa. 

Óskar Bergsson, formaður 
framkvæmdaráðs Reykjavík-
urborgar, segir tilganginn að 
koma til móts við sífellt vaxandi 
eftirspurn eftir lóðum undir 
sérbýli. „Þarna erum við í fyrsta 
sinn í langan tíma að skipuleggja 
heilt hverfi sem eingöngu er 
ætlað fyrir sérbýli. Því er í raun 
um einstakt nýbyggingarsvæði 
að ræða innan borgarmarkanna 
og hverfið sem heild mun bera 
sterkan sérbýliskarakter. Um-
hverfið er jafnframt einstaklega 
fallegt og ég er ekki í nokkrum 
vafa um að þetta hverfi verður 
mjög eftirsótt“ segir Óskar.

Rólegt og fjölskylduvænt
Við hönnun skipulagssvæð-

isins við Reynisvatnsás hefur 
verið lögð sérstök áherla á að 
hverfið verði fjölskylduvænt og 
aðlaðandi. Gangandi umferð 
innan hverfisins verður alfarið 
á gangstétttum meðfram göt-

um og hverfið tengist vel að-
liggjandi opnum svæðum með 
göngustígum. Gestabílastæði 
verða samsíða götum til þess að 
styrkja bæjarmynd og stuðla að 
hægum akstri. „Það verða góð-
ar aðkomuleiðir að hverfinu og  
innan  hverfisins verður 30 km 
hámarkshraði,“ segir Óskar.

Hefðbundið gatnakerfi verður 
víða brotið upp með trjágróðri, 
hraðahindrunum og öðrum 
umhverfisútfærslum sem stuðl-
að geta að velferð íbúanna og 
auknu umferðaröryggi innan 
hverfisins. Gert er ráð fyrir 
tveimur bílastæðum á lóð allra 
íbúða og að auki rúmlega einu 
gestastæði í götu fyrir hverja 
íbúð. 

Aðlaðandi heildarsvipur
Gert er ráð fyrir trjáröð-

um beggja vegna við aðalað-
komugötu hverfisins, sem og 
á torgum, en Reykjavíkurborg 
mun gróðursetja og viðhalda 
trjágróðrinum. „Við munum 
gera ráð fyrir vönduðum yf-
irborðsfrágangi á götum og 
torgum en á gatnamótum verð-
ur yfirborð víða upphækkað og 
hellulagt í því skyni að stemma 
stigu við hraðakstri. Torgin í 
hverfinu verða hellulögð og 
prýdd lággróðri”, segir Óskar. 

Útfærsla húsagerða verður að 
miklu leyti frjáls en þó háð skil-
yrðum sem ætluð eru til að ná 
fram aðlaðandi heildarmynd. 
Við hönnun húsa skal þess gætt 
að landkostir lóða verði nýttir 

sem best og að byggingar falli 
vel að landi. Þar sem hús verða 
samtengd skal samræma þak-
form, lita- og efnisval. Samtengd 
hús skulu hönnuð af sama aðila 
og lögð fyrir byggingarnefnd 
sem ein heild. Fjöldaframleidd 
hús skulu einnig falla undir 
þessa skilmála. 

Útivistarparadís
Hverfið við Reynisvatnsás er 

við svokallaðan Grænan trefil 
sem umlykur höfuðborgarsvæð-
ið.  Græni trefillinn er skipulagt 
útivistarsvæði þar sem skiptast 
á skógur og opin svæði. Í svæð-
isskipulagi höfuðborgarsvæð-
isins er litið á „Græna tref-
ilinn“sem frístundasvæði fyrir 
allt höfuðborgarsvæðið þar sem 
lögð er áhersla á jafnt aðgengi 
allra þjóðfélagshópa. Óskar 
segir að Græni trefillinn muni 
þegar fram líða stundir, mynda 
hlýlega umgjörð, skapa skjól í 
hverfinu og bjóða uppá  frábæra 
útvistarmöguleika fyrir íbúana. 
„Hverfið í Reynisvatnsásnum 
er einstaklega vel staðsett hvað 
alla útivist varðar. Stutt verður 
í íþróttasvæði í Úlfarsárdalnum 
og ný sundlaug, vatnaparadís, 
mun rísa í nágrenninu. Verið er 
að vinna að deiliskipulagi fyr-
ir útivistarsvæði í Úlfarsárdal 
og er lögð áhersla á góðar og 
öruggar gönguleiðir út úr hverf-
inu. Börnin eiga þannig að geta 
gengið örugg á göngustígum 
alla leið í skólann,“ segir Óskar.

Framboð, fjölbreytni og gæði
Skipulagssvæðið við Reyn-

isvatnsás er eitt þeirra svæða í 
Reykjavík sem ætlað er að full-
nægja vaxtarþörf borgarinnar 
á næstu árum. Hin skipulags-
svæðin eru meðal annars: Úlf-
arsárdalur norðan ár, Slippa-
svæðið, Geldinganes, Örfirisey 
og Vatnsmýrin. Samkvæmt 
áætlun borgaryfirvalda, um 
uppbyggingu í borginni, er gert 
ráð fyrir 1.000 íbúðum í nýjum 
hverfum árlega auk áframhald-
and uppbyggingar á þéttinga-
svæðum. „Almenna reglan er sú 
að lóðum undir sérbýli í hefð-
bundnum úthverfum verður 
úthlutað eins og meirihlutinn 

er þegar farinn að starfa eftir. Á 
þéttingasvæðum verða lóðirn-
ar hins vegar boðnar út.  Þetta 
hefur leitt af sér lægra lóðaverð 
og munu  íbúar nýja hverfisins 
við Reynisvatnsás njóta góðs 
af því“ segir Óskar Bergsson 
og minnir á að fleiri áhugaverð 
hverfi í Úlfársárdal komi til út-
hlutunar á næstu mánuðum og 
misserum.  Hann bendir fólki 
á að fara inná vef Reykjavík-
urborgar og finna svæðið Veldu 
þinn stað þar sem fram kemur 
lóðaúthlutunarstefna meiri-
hlutans næstu fjögur árin.  Þar 
ættu allir að geta fundið eitt-
hvað við sitt hæfi.

Reynisvatnsás 
- yfir 100 sérbýli í nýju íbúðahverfi í Úlfarsárdal

Reynisvatnsás Einstaklega vel staðsett nýtt íbúðahverfi miðsvæðis milli Grafarholts og Úlfarsárdals. Stutt er í alla þjónustu, en jafnframt eru 
útivistarsvæði til allra átta. Byggðin mun á næstu árum teygja sig inn eftir Úlfarsárdalnum.

Óskar Bergsson Formaður framkvæmdaráðs Reykjavíkurborgar segir 
tilganginn með skipulagssvæðinu við Reynisvatnsás að koma til móts 
við sífellt vaxandi eftirspurn eftir lóðum undir sérbýli
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Á næsta ári fagnar Skipulags-
stofnun 70 ára afmæli og 
hyggst stofnunin minnast 
tímamótanna með ýmsum 
hætti. Aukin nýting lands í 
þéttbýli og dreifbýli, ásamt 
vaxandi kröfum um náttúru- 
og umhverfisvernd, kallar á 
öfluga þekkingarmiðstöð á 
borð við Skipulagsstofnun 
sem miðlað getur upplýsing-
um og veitt ráðgjöf til ríkis, 
sveitarfélaga og almennings. 

Skipulagsstofnun heyrir und-
ir umhverfisráðherra og starfar 
samkvæmt skipulags- og bygg-
ingarlögum og lögum um mat á 
umhverfisáhrifum og lögum um 
umhverfismat áætlana. Stofn-
unin gefur út leiðbeiningar, veit-
ir ráðgjöf, umsagnir og stendur 
að fundum og þróunarvinnu 
á sviði skipulags- og bygging-
armála, sem og umhverfismats. 
Aðsetur Skipulagsstofnunar er á 
Laugavegi 166 í Reykjavík og eru 
starfsmenn liðlega 20 talsins. 
Helstu viðskiptavinir stofnunar-
innar eru sveitarfélögin í land-
inu og almenningur. 

Breyttar áherslur
Skipulagsstjóri fer með stjórn 

Skipulagsstofnunar og frá árinu 
1985 hefur Stefán Thors sinnt 
því embætti. Hann segir starf-
semi stofnunar hafa tekið mikl-
um breytingum undanfarinn 
rúman áratug. „Starfsemin er 
enn í stöðugri mótun en í fyrra 
tóku til að mynda gildi ný lög um 
umhverfismat áætlana sem kalla 
á breytt og bætt vinnubrögð 
við skipulagsgerð sveitarfélaga 
og gerð framkvæmdaáætlana. Í 
fyrra voru einnig send út til um-
sagnar frumvörp til nýrra skipu-
lagslaga og laga um mannvirki 
en áformað er að þau taki gildi 
í ársbyrjun 2009. Það má því 
búast við einhverjum áherslu-
breytingum í kjölfar gildistöku 
þeirra,“ segir Stefán.

Á næsta ári verða liðin 10 ár 
frá því að núgildandi skipulags- 
og byggingarlög tóku gildi og 
15 ár frá því fyrstu lög um mat 
á umhverfisáhrifum voru sett 
á Íslandi. Stefán segir að sam-
hliða gildistöku skipulags- og 
byggingarlaganna 1998 hafi álag 

á starfsmenn Skipulagsstofn-
unar aukist en þá voru gerðar 
verulegar breytingar á verka-
skiptingu ríkis og sveitarfélaga 
og ábyrgð og vald í skipulags-
málum fært í auknum mæli til 
sveitarfélaganna. Auknar kröfur 
voru um gerð skipulagsáætlana 
og Skipuagsstofnun falin ýmis 
afgreiðsluverkefni sem áður 
voru á borði skipulagsstjórnar 
ríkisins. „Það er vaxandi krafa 

í þjóðfélaginu að skipulagsmál 
séu almennt í lagi en við afgreið-
um nú að jafnaði um 40 mál í 
hverri viku. Þar er t.d. um að 
ræða aðalskipulagsáætlanir til 
staðfestingar umhverfisráðherra 
og deiliskipulagsáætlanir til yf-
irferðar varðandi form og inni-
hald. Þetta finnst mér of mikill 
málafjöldi þar sem fyrir vikið 
hefur stofnunin minni tíma en 
ég hefði kosið í ráðgjöf, leiðbein-
ingar og rannsóknir. Mín fram-
tíðarsýn er því að málum fækki, 
að rannsóknir verði vaxandi 
þáttur í starfinu og Skipulags-
stofnun verði alhliða miðstöð 
þekkingar er snýr að skipulagi 
og umhverfismati. Í því skyni 
þurfum við jafnframt að hafa 
tíma og tækifæri til að fylgjast 
vel með erlendum rannsóknum 
er snúa að skipulagsmálum og 
koma öllum helstu upplýsingum 
til þeirra er málið varðar hér á 
landi,“ segir Stefán.

Skipulagsstofnun skiptist í 
þrjú svið: Skipulags- og bygging-
arsvið, umhverfissvið og þjón-
ustusvið. Skipulags- og bygg-

ingarsvið fer með megin verk-
efni og hlutverk stofnunarinnar 
samkvæmt skipulags- og bygg-
ingarlögum en umhverfissvið 
samkvæmt lögum um mat á 
umhverfisáhrifum. Þjónustusvið 
annast ýmsa stoðstarfsemi við 
önnur svið og stofnunina í heild, 
þ.á m. lögfræðiráðgjöf.

Virðing fyrir umhverfinu
Skipulagsstofnun hefur sett 

sér það meginhlutverk að stuðla 
að því að ákvarðanir um land-
notkun séu teknar heildstætt 
og lýðræðislega og með hags-
muni almennings og sjálfbæra 
þróun að leiðarljósi. Stefán segir 
töluvert skorta á að Íslendingar 
beri viðhlýtandi virðingu fyrir 
umhverfinu. „Undirbúningur 
verkefna er oft ekki nægilega 
góður. Stundum er ruðst af stað 
með framkæmdir í fljótfærni og 
þá jafnvel þess ekki gætt að þær 
framkvæmdir falli vel að því sem 
þegar hefur verið framkvæmt. 
Til að forðast slíkt þurfum við 
að horfa á hlutina heildrænt og 
með virðingu fyrir umhverf-
inu. Ég vil að farið verði með 

Skipulagsstjóri Stefán Thors segir mikilvægt að Skipulagsstofnun fái tækifæri til að starfa að þróunarverkefnum sem nýtist sveitarfélögunum í þeirra vinnu.

Land er takmörkuð auðlind

„Mín framtíðarsýn 
er því að málum 
fækki, að rann-
sóknir verði vaxandi 
þáttur í starfinu og 
Skipulagsstofnun 
verði alhliða mið-
stöð þekkingar er 
snýr að skipulagi og 
umhverfismati.“
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land sem takmarkaða auðlind 
og stigið verði varlega til jarðar 
í framkvæmdum og þá með til-
liti til umhverfisins, bæði þess 
sem er náttúrulegt og þess sem 
er manngert,“ segir Stefán.

Áfangasigur
Á næsta ári eiga öll íslensk 

sveitarfélög að hafa lokið gerð 
aðalskipulags en þar setja sveit-
arfélögin fram stefnu sína um 
landnotkun, byggðaþróun, 
byggðamynstur, samgöngu- og 
þjónustukerfi og umhverfismál 
til minnst 12 ára. Hlutverk 
Skipulagsstofnunar varðandi 
aðalskipulag er að leiðabeina 
og aðstoða sveitarfélögin við 
aðalskipulagsgerð, allt frá því 
ákvörðun um að hefja að-
alskipulagsgerð er tekin og þar 
til endanlegt aðalskipulag er af-
greitt. „Flest sveitarfélög munu 
hafa náð því markmiði að ljúka 
gerð aðalskipulags á næsta ári 
og verður það mjög stórt skref 
í skipulagsmálum þjóðarinn-
ar. Líklegt verður þó að telja að 
nokkur smærri sveitarfélög, þar 
sem lítið er um að vera í skipu-
lagsmálum, nái ekki að ljúka gerð 
aðalskipulags á tilsettum tíma en 
mikilvægt er að þau hraði vinnu 
sinni sem kostur er. Samkvæmt 
lögum ber svo að endurskoða 
aðalskipulag allra sveitarfélaga á 
fjögurra ára fresti,“ segir Stefán.

Umhverfismat
Fyrstu lög um mat á umhverf-

isáhrifum voru sett árið 1993 
en þau lög voru endurskoðuð 
árið 2000 og 2005. Lögunum er 
ætlað að tryggja að umhverfisá-
hrif framkvæmda, sem kunna að 
hafa umtalsverð umhverfisáhrif 
í för með sér, hafi verið metin 
áður en leyfi er veitt fyrir þeim. 
Matinu er einnig ætlað draga 

eins og kostur er úr neikvæðum 
umhverfisáhrifum framkvæmda 
og stuðla að samvinnu þeirra að-
ila sem hafa hagsmuna að gæta 
eða láta sig málið varða. Mark-
mið laganna er jafnframt að um-
hverfisáhrif framkvæmda verði 
kynnt fyrir almenningi og stuðla 
að því að almenningur geti kom-
ið að athugasemdum og upplýs-
ingum áður en álit Skipulags-
stofnunar um mat á umhverfisá-
hrifum liggur fyrir.

Hlutverk Skipulagsstofnunar 
er varða lög um mat á umhverf-
isáhrifum er að gefa álit á því 
hvort matsskýrsla framkvæmda-
raðila uppfylli skilyrði laga og þar 
kemur einnig fram niðurstaða 
Skipulagsstofnunar um mat á 
umhverfisáhrifum. Í álitinu, sem 
kynnt er í dagblöðum og á net-
inu, er ekki tekin afstaða til þess 
hvort fallast beri á eða leggjast 
gegn tiltekinni framkvæmd, eins 
og gert var áður.

Afmælisárið
Næsta ár, 2008, verður fyr-

ir ýmsar sakir tímamótaár hjá 
Skipulagsstofnun. Auk þess að 
þá verða liðin 15 ár frá gildistöku 
fyrstu laga um mat á umhverf-
isáhrifum og 10 ár frá gildistöku 
nýrra skipulags- og bygging-
arlaga þá verða liðin 70 ár frá 
því grunnur var lagður að starfi 
Skipulagsstofnunar. „Með breyt-
ingu á skipulagslögum árið 1938 
var skipulagsnefndinni, sem 

fram að þeim tíma hafði sjálf 
unnið að skipulagsgerð, veitt 
heimild til að ráða húsameistara 
og ráðunaut í heilbrigðismál-
um sér til aðstoðar. Ráðning 
Harðar Bjarnasonar arkitekts 
til skipulagsnefndarinnar árið 
1938 markar því upphaf þeirrar 
stofnunar sem síðar varð emb-
ætti skipulagsstjóra ríkisins og 
Skipulagsstofnun árið 1998,“ 
segir Stefán

Skipulagsvefsjá
Afmælisársins verður minnst 

með ýmsum hætti, til að mynda 
með opnun skipulagsvefsjár en 
þar verða aðal- og deiliskipulag-
sáætlanir sveitarfélaga tengd-
ar við loftmyndagrunn af öllu 
landinu. „Megin tilgangurinn 
er að veita almenningi og sveit-
arfélögum gleggri upplýsingar 
er varða skipulag og þá án end-

urgjalds. Skipulagsvefsjáin verð-
ur í áföngum byggð upp þannig 
að þar verði hægt að nálgast upp-
lýsingar um stöðu aðalskipulags 
í hverju sveitarfélagi og hægt að 
skoða allar samþykktar deili-
skipulagsáætlanir,“ segir Stefán.

Skipulagssagan á prent
Á næsta ári mun Skipulags-

stofnun byrja að búa sig undir 
gerð fyrirhugaðrar landsskipu-
lagsáætlunar á vegum umhverf-
isráðherra og stofnunin mun 
jafnframt stuðla að því að Saga 
skipulags á Íslandi  verði gefin 
út. „Haraldur Sigurðsson, sagn-
fræðingur og skipulagsfræðing-
ur, hefur á undanförnum árum 
unnið að ritun skipulagssög-
unnar en verkið er í framhaldi af 
ritverki Páls Líndal um skipulag 
á Íslandi sem kom út fyrir um 
20 árum. Verk Páls náði fram 

til ársins 1918 og þar hefst verk 
Haraldar en það mun ná til árs-
ins 1978. Að auki verður stiklað 
á stóru fram til dagsins í dag,“ 
segir Stefán.

Fleira áherslur verða í starfi 
Skipulagsstofnunar í tilefni af-
mælisársins svo sem að standa 
fyrir málþingum um skipulag og 
umhverfismat, auk þess sem árs-
fundur norrænna skipulagsyfir-
valda verður haldinn á Íslandi á 
næsta ári. 

Stefán Thors skipulagsstjóri 
segir mjög mikilvægt að Skipu-
lagsstofnun fái tækifæri til að 
starfa að þróunarverkefnum sem 
nýtist sveitarfélögunum í þeirra 
vinnu og jafnframt að stuðla 
að því að ákveðin festa verði í 
þessum málaflokki sem varð-
ar svo marga. „Skipulagsdeilur 
hafa verið áberandi í fjölmiðlum 
undanfarin ár en þær deilur hafa 
einkum snúið að sveitarfélögum 
en ekki Skipulagsstofnun. Við 
erum og eigum að vera óháð-
ir fagaðilar sem ber að fara yfir 
mál og meta á faglegum for-
sendum samkvæmt þeim lög-
um og reglum sem við störfum 
eftir. Deilur um skipulag munu 
alltaf blossa upp öðru hvoru en 
það er mín ósk að umræðan um 
skipulagsmál verði viðvarandi 
og þá á jákvæðum nótum. Til 
að svo megi verða er mikilvægt 
að sveitarfélögin nái samhljóm 
og stefnumörkun innan sveit-
arfélaga verði skýr í stórum 
dráttum. Með þeim hætti er 
hægt að komast hjá að skipulagi 
verði umbylt eftir hverjar kosn-
ingar með tilheyrandi óánægju 
og átökum,“ segir Stefán Thors 
skipulagsstjóri.

„Við erum og eigum að vera óháðir fagaðilar sem ber að fara yfir 
mál og meta á faglegum forsendum samkvæmt þeim lögum og 
reglum sem við störfum eftir. Deilur um skipulag munu alltaf blossa 
upp öðru hvoru en það er mín ósk að umræðan um skipulagsmál 
verði viðvarandi og þá á jákvæðum nótum.“
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Á skömmum tíma hafa Ís-
lenskir aðalverktakar orðið 
leiðandi aðilar á íbúðabygg-
ingamarkaði og á undanförn-
um misserum hefur félagið 
byggt hundruðir íbúða sem 
seldar hafa verið almenningi. 
Eyjólfur Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri sölu- og mark-
aðssviðs ÍAV, segir þennan 
þátt í starfsemi ÍAV fara vax-
andi. „Lóðastaða fyrirtæk-
isins er mjög góð og útlit fyrir 
að íbúðabyggingar hjá okkur 
haldi áfram að aukast. Við 
erum nú með til sölu íbúðir 
við Hrólfsskálamel á Seltjarn-
arnesi, Sóltún og Gullengi í 
Reykjavík og Norðurbakka í 
Hafnarfirði. Þá erum við með 
til sölu raðhús við heilsu-
stofnun Náttúrulækninga-
félagsins í Hveragerði og ein-
býlis og raðhús á Egilsstöðum 
og Reyðarfirði en  á vefsíðu 
okkar, www.iav.is, má sjá all-
ar helstu upplýsingar,“ segir 
Eyjólfur.

Íburður á Seltjarnarnesi
Í júní síðastliðnum hófust bygg-

ingaframkvæmdir og sala á 26 
íbúðum við Hrólfsskálamel á Sel-
tjarnarnesi en alls áforma Íslensk-
ir aðalverktakar að reisa þar þrjú 
fjölbýlishús; samtals með um 80 
íbúðum. Íbúðirnar 26 við Hrólfs-
skálamel 2 – 8 verða mjög íburð-
armiklar og einstaklega glæsileg-
ar að allri gerð og segir Eyjólfur 
Gunnarsson að þær verði hlaðnar 
nútímaþægindum. „Það verður 
hugað sérstaklega að öllum þæg-
indum og þess  gætt að íbúar húss-
ins búi við flesta þá kosti sem fylgja 
einbýli, á sama tíma og ókostir á 
borð við umfangsmikið viðhald 
verður úr sögunni. Staðsetning 
Hrólfsskálamels er einstök á höf-
uðborgarsvæðinu en melurinn 
stendur hátt á Seltjarnarnesi og 
þar er útsýni mjög gott. Stutt er í 
fagrar gönguleiðir meðfram nes-
inu og að sundlaug Seltjarnarness 
en um leið er aðeins steinsnar í 
alla þjónustu og í miðbæ Reykja-

víkur. Einn af betri golfvöllum 
landsins er skammt frá, vestast 
á Seltjarnarnesi, og öll aðstaða 
til íþróttaiðkunar er afbragðs-
góð. Þetta verða því sannkallaðar 
draumaíbúðir,“ segir Eyjólfur. 
Þráðlaus stýring lýsingar verður 
og rafdrifin gluggatjöld. Í hverri 
íbúð verður plankaparket, bað-
herbergin flísalögð sem og for-
stofu- og þvottahúsgólf. Innrétt-
ingar verða frá danska fyrirtæk-

inu JKE Design með granítborð-
plötum en heimilistækin koma 
frá Miele. Bæði þessi fyrirtæki 
hafa getið sér gott orð fyrir mik-
il gæði  og hagnýta hönnun. 
Hærra verður til lofts í þessum 
íbúðum en almennt er og innfelld 
lýsing í loftum með Instabus ljósa-
stýringakerfi sem staðsett verður 
í tækniskáp miðsvæðis í hverri 
íbúð. Hægt verður að stjórna 
þráðlaust lýsingu og gólfhita, 

draga gardínur til og frá, stjórna 
loftræstingu og fleiru. Einnig 
verður boðið upp á sveigjanlega 
og notendavæna tengimöguleika 
fyrir sjónvarp, tölvu, raftenging-
ar og rafstýringar. Mikil áhersla 
er lögð á að hljóðeinangrun milli 
íbúða verði sem best og skýli 
úr hertu gleri verða á svölum. 
Innangengt verður úr bílageymslu 
inn í stigaganga í kjallara en gert 
er ráð fyrir einu til þremur bíla-
stæðum fyrir hverja íbúð. Í kjall-
ara verða rúmgóðar geymslur 
fyrir íbúðir, auk aðstöðu fyrir hús-
vörð. Í anddyri hvers stigagangs 
verður mynddyrasími og örygg-
ismyndavél.

Að utan verður húsið klætt að 
mestu með leirbrenndum flísum 
en að hluta með sléttri álklæðn-
ingu. Allir gluggar verða ál-
klæddir timburgluggar og húsið 
þarfnast því lágmarksviðhalds.

Eyjólfur Gunnarsson segir að 
sala á íbúðunum gangi mjög vel 
en fyrstu íbúðirnar verða afhent-
ar í nóvember á næsta ári. 

Íbúðir við allra hæfi

Sérlega glæsilegar íbúðir á Seltjarnarnesi

Á dögunum veittu tvö sveit-
arfélög Íslenskum aðalverk-
tökum verðlaun fyrir góð-
an frágang lóða og húsa; 
Mosfellsbær og Kópavogur. 
Eyjólfur Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri sölu- og mark-
aðssviðs ÍAV, segir viðurkenn-
ingarnar endurspegla metn-
að Íslenskra aðalverktaka um 
leið og þær hvetji starfsmenn 
félagsins til að halda áfram á 
sömu braut.

Mosfellsbær
Umhverfisnefnd Mosfells-

bæjar veitti ÍAV viðurkenningu 
fyrir snyrtilegan frágang og góð-
an heildarsvip fjölbýlishúsalóða 
við Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. 
Alls eru 60 íbúðir í húsunum 
en framkvæmdir hófust haustið 
2004 og lauk í október 2006.

Bílastæði eru malbikuð og 
stígar og verandir hellulagðar 
með snjóbræðslu að hluta. Lóð-
irnar eru þökulagðar og lim-
gerðum plantað við lóðamörk og 
séreignahluta. Eyjólfur Gunn-
arsson segir að við hönnunina 
hafi verið leitast við að ná fram 
hámarks notagildi húsa og lóða 
með þarfir íbúanna og fallegt 
útlit og samræmi í heildarsvip 
að leiðarljósi. „Viðurkenningin 
undirstrikar hve vel hefur til tek-
ist,“ segir Eyjólfur.

Kópavogur
Íslenskir aðalverktakar hlutu 

viðurkenningu umhverfisráðs 
Kópavogs árið 2007 fyrir frágang 
húss og lóðar við Ásakór 2 – 4. 
Byggingarframkvæmdir hófust 
í september 2005 og lauk þeim 

í mars 2007. Ásakór 2 – 4 er 18 
íbúða lyftuhús á þremur hæðum, 
auk bílageymslu. Íbúðirnar eru 
þriggja og fjögurra herbergja; 
allar með sérinngangi. 

Fjölbýlishúsið við Ásakór er 
falleg bygging sem nýtir vel þá 
möguleika sem lóðinni fylgir en 

húsið stendur í hallandi landi og 
bílageymsla neðanjarðar leysir 
hluta hæðarmunar á lóðinni. Frá 
jarðhæð hússins er hæðarmun-
ur leystur með gras- og gróð-
urbrekkum og þannig mótast 
skjólgóður hvammur sem snýr 
við sólu. Á jöðrum lóðarinnar 

og aðkomusvæði er markvisst 
unnið með gróður til skjólmynd-
unnar og til að skapa hlýlegt yf-
irbragð. 

Öll húsin, bæði í Mosfellsbæ 
og Kópavogi, voru hönnuð af 
ASK arkitektum en lóðahönnun 
var í höndum Landslags.

Verðlaun fyrir vönduð vinnubrögð

Verðlaunahönnun Umhverfisnefnd Mosfellsbæjar veitti Íslenskum aðalverktökum viðurkenningu fyrir fjöl-
býlishúsalóðirnar númer 1-3, 2, 5 og 4-6  við Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. 

Metnaður Góður frágangur og 
fagmennska þykir einkenna frá-
gang húss og lóðar við Ásakór 2 
– 4 í Kópavogi.
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Íslenskir aðalverktakar hafa 
sett í sölu fyrstu tvö húsin af 
fjórum sem fyrirtækið byggir 
við Norðurbakkann í Hafn-
arfirði. Húsin standa í nýja 
bryggjuhverfinu og verða 
íbúðirnar afar vandaðar í alla 
staði.

Húsin verða á fjórum til fimm 
hæðum með lyftu sem gengur 
niður í sameiginlegan bílakjall-
ara en einkastæði fylgir hverri 
íbúð. Að utan verða húsin klædd 
viðhaldslítilli álklæðningu og að 
hluta til með harðviði. Gluggar 
verða álklæddir timburgluggar. 
Íbúðunum verður skilað full-
búnum með parketi á gólfum 
en baðherbergi og þvottahúsgólf 
verða flísalögð.

Eyjólfur Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri sölu- og mark-
aðssviðs ÍAV, segir staðsetningu 
húsanna einstaka á höfuðborg-
arsvæðinu. „Húsin standa við 
sjávarsíðuna og snúa í suður, að 
sól, og mikil áhersla var lögð á að 
hafa íbúðirnar bjartar og rúm-
góðar. Til að ná því markmiði ná 

gluggar niður í gólf og lofthæð 
er meiri en gengur og gerist. Þá 
var hugað sérstaklega að hljóð-
einangrun og í húsunum verða 
tvöföld upphituð gólf,“ segir Eyj-
ólfur.

Til að auka þægindi íbúanna 
enn frekar verða mynddyrasímar 
í öllum íbúðum, sem og bruna-
viðvörunarkerfi og loftskipta-
kerfi. Snjóbræðslukerfi verður á 

göngustígum og tvennar svalir 
með vindskermum með flest-
um íbúðum. Innréttingar verða 
spónlagðar og hægt að velja á 
milli þriggja viðartegunda. 

 „Við hönnun lóða var lögð 
rík áhersla á snyrtilegan frágang 
og notagildi en á þaki bílakjall-
ara verður sameiginlegur garður 
með leiksvæði, garðbekkjum og 
púttvelli,“ segir Eyjólfur.

Íslenskir aðalverktakar 
(ÍAV) fögnuðu 50 ára afmæli 
árið 2004 og er félagið því 
eitt elsta starfandi verktaka-
fyrirtæki landsins. Á liðlega 
hálfri öld hefur félagið áunnið 
sér mikla sérþekkingu og eru 
Íslenskir aðalverktakar leið-
andi  á verktakamarkaði á Ís-
landi.

 Íslenskir aðalverktakar hf. 
eru eitt stærsta og öflugasta 
verktakafyrirtæki landsins og 

er félagið í broddi fylkingar á 
öllum sviðum byggingariðn-
aðar, hvort heldur um er að 
ræða íbúðarhúsnæði, atvinnu-
húsnæði, opinberar bygging-
ar, mannvirkjagerð, jarðvinnu 
eða gatnagerð. „Starfsmenn og 
stjórnendur félagsins eru full-
ir metnaðar og við lítum svo 
á að ekkert verkefni sé okkur 
ofviða,“ segir Eyjólfur Gunn-
arsson, framkvæmdastjóri 
sölu- og markaðssviðs ÍAV

Þann 23. september árið 
2005 var fyrsta skóflustung-
an tekin að stækkun Grand 
Hótels í Reykjavík. Fram-
kvæmdir hófust í kjölfarið 
og lauk þeim í mars síðast-
liðnum.

Stækkunin fól í sér byggingu 
14 hæða viðbyggingar við hót-
elið sem samanstendur af kjall-
ara, 12 hæðum, inndreginni 13. 
hæð og hæð sem skilur húsin í 
tvær einingar. Byggður var nýr 
aðalinngangur, gestamóttaka 
sem tengist yfirbyggðum inni-
garði, þjónusturými í kjallara 
og á fyrstu hæð, hótelherbergi 
á 1. til 13. hæðar og tæknirými 

á efstu hæð. Í byggingunni eru 
alls 212 herbergi og segir Eyjólf-
ur Gunnarsson, framkvæmda-
stjóri sölu- og markaðssviðs 
ÍAV, segir að framkvæmdir 
hafi gengið mjög vel. „Þetta 
verk gekk hratt og vel fyrir sig 
en byggingahraðinn samsvar-
aði því að við hefðum byggt eitt 
fullbúið einbýlishús á viku. Til 
að unnt sé að halda uppi svo 
miklum byggingahraða þarf 
skipulagið að vera sérlega gott 
og til að tryggja það hefur ÍAV 
yfir að ráða mjög hæfum bygg-
inga- og gæðastjórum á vett-
vangi. Þeir fylgja eftir hverjum 
einasta verkþætti og leysa jafn-

harðan öll þau úrlausnarefni 
sem koma upp á verkstað,“ segir 
Eyjólfur.

Í árslok 2006 gengu Íslenskir 
aðalverktakar og 101 Skugga-
hverfi frá samstarfssamningi um 
byggingarframkvæmdir við 2. 
áfanga Skuggahverfis í Reykja-
vík. Framkvæmdir hófust þá 
þegar en verklok verða um miðj-
an október á næsta ári.

Síðastlið voru tóku ÍAV við 
framkvæmdunum við þrjú fjöl-
býlishús í Mörkinni sem ætluð 
eru eldri borgurum. Öll húsin 
verða fjögurra hæða, auk kjall-
ara, en í hverju húsi verða 26 
íbúðir.

Sólríkar íbúðir við sjávarsíðuna

Bryggjuhverfi Glæsilegar íbuðir við Norðurbakka í Hafnarfirði.

Grand Hótel  Mikill hraði og gott skipulag starfsmanna ÍAV einkenndu byggingarframkvæmdir.

Mikill hraði 
og gott skipulag

Leiðandi afl á 
byggingarmarkaði

Metnaðarfullur Eyjólfur Gunnarsson framkvæmdastjóri sölu- og 
markaðssviðs ÍAV.

Vel gengur að byggja 
Háskólatorg
Íslenskir aðalverktakar, 
ásamt arkitektastofunum 
Hornsteinum og Teikni-
stofu Ingimundar Sveins-
sonar, urðu sumarið 2005 
hlutskarpastir í lokaðri 
samkeppni fimm verktaka 
og hönnuða um byggingu 
Háskólatorgs en torgið 
er samheiti tveggja nýrra 
bygginga á háskólasvæð-
inu. Byggingarnar verða 
alls um 10.000 fermetrar að 
flatarmáli og hófu Íslenskir 
aðalverktakar framkvæmd-
ir í apríl 2006. Meginhluti 
bygginganna verður tek-
inn í notkun í árslok 2007 
en lokaáfanginn í febrúar 
2008.
Eyjólfur Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri sölu- 
og markaðssviðs ÍAV, segir 
framkvæmdir ganga vel . 
„ Uppsteypu lauk snemma 
sumars og í kjölfarið var 
hafist handa við að reisa 
stálvirkin sem marka útlín-
ur bygginganna. Lokafrá-
gangur lóðar hófst síðla 

sumars og líkt og við önn-
ur verk munum við tryggja 
að framkvæmdum ljúki á 
tilsettum tíma,“ segir Eyj-
ólfur.
Hornsteinn var lagður að 
Háskólatorgi þann 17. júní 
síðastliðinn. Í máli Krist-
ínar Ingólfsdóttur rekt-
ors við það tækifæri kom 
fram að Háskólatorgið 
muni gjörbreyta mögu-
leikum Háskóla Íslands til 
að veita stúdentum sínum 
góða þjónustu og stuðning 
í námi og starfi.
Háskólatorg mun hýsa á 
þriðja hundrað starfsmenn 
og um 1.500 stúdenta á 
hverjum tíma, auk gesta, 
en þar verður að finna fjöl-
breytta starfsemi er lýtur 
að þjónustu við stúdenta 
og starfsfólk. Markmið-
ið er að Háskólatorg verði 
síkvikur og aðlaðandi vett-
vangur þar sem fólk komi 
saman til að stunda nám, 
sinna erindum, nærast og 
eiga samskipti.



Fasteignasalan Miðborg, sem 
tók til starfa árið 1996, ann-
ast sölu á hverskyns húsnæði, 
bæði stóru og smáu. „Við 
seljum mikið af notuðu hús-
næði, bæði íbúðir og atvinnu-
húsnæði og erum að auki 
í tengslum við fáa en góða 
verktaka sem byggja og selja 
nýbyggingar,“ segja eigendur 
Miðborgar, þeir Karl Georg 
Sigurbjörnsson hæstarétt-
arlögmaður og Björn Þorri 
Viktorsson héraðsdóms-
lögmaður, sem báðir eru auk 
þess löggiltir fateignasalar. 

Karl Georg og Björn Þorri 
segja að ákveðið jafnvægi sé nú 
að nást á fasteignamarkaðnum 
sem hafi verið í miklu ójafnvægi 
á liðnum misserum. Eftirspurn-
in hefur á síðustu árum verið 
talsvert umfram framboð og það 
hefur leitt til mikilla verðhrær-
inga. 

Fermetraverð og staðsetning
„Fyrir 15 árum var munur á 

dýrustu og ódýrustu eignum til-
tölulega lítill og verðstuðullinn 
var u.þ.b. 1,2 til 1,3. Sambæri-
leg íbúð á dýrustu og ódýrustu 
svæðum hefði sem dæmi kostað 
frá 5,0 til 6,5 milljónir eftir stað-
setningu. Verðstuðullinn er að 
breytast aftur og er nú á bilinu 
3,5 til 4,0 og munurinn á senni-
lega bara eftir að aukast innan 
höfuðborgarsvæðisins. Til sam-
anburðar má nefna að í London 
er þessi verðstuðull nálægt 10. “

Frá því Miðborg tók til starfa 
má segja að sveitarfélögin sjö á 
höfuðborgarsvæðinu hafi farið 
að mynda heild sem lýtur lög-
málum borgarsamfélagsins, að 
mati Karls Georgs og Björns 
Þorra. Byggðin flæðir nú öll 
saman og það verður til þess að 
ýmis svæði á þessum stöðum, 
sem áður voru „fjarri“ Reykjavík 
eru jafnvel dýrari en í borginni 
sjálfri.

Ákveðin svæði verða alltaf eft-
irsóttari en önnur enda er það 
eðli markaðarins þar sem fram-
boð og eftirspurn ráða. 

Þeir félagar nefna Þingholt-
in, vesturbæ Reykjavíkur, Foss-
vog, Seltjarnarnes og Garðabæ 
sem eftirsótt svæði, en einnig 
ákveðna hluta í Grafarholti og 
Grafarvogi sem og í Kópavogi. 
Þetta eru ákveðin þroskamerki 
sem sýna að höfuðborgarsvæðið 
sé orðið að alvöru borgarsam-
félagi.

Ekki verðdýfa framundan
„Við sjáum ekki fyrir okkur 

að það verði einhver dýfa á fast-
eignamarkaðnum, að verðið 
lækki yfir línuna, heldur mun 
eiga sér stað leiðrétting og skýr-
ari skil verða milli svæða þar sem 
sum svæði verða töluvert dýrari 

en önnur. Oftast eru jaðarsvæðin 
ódýrust en verðið hækkar eftir 
því sem nær dregur miðjunni, en 
svo geta líka verið nokkrir mið-
punktar á höfuðborgarsvæðinu í 
heild.

Þá má benda á að jafnvel lélegt 
húsnæði hefur til skamms tíma 
verið selt á háu verði m.a. vegna 
þess að fólk hafði tæpast tíma til 
að skoða og varð að kaupa eða 
missa ella af húsnæðinu.“ 

Umhverfi fasteignaviðskipta  
skýrara

„Fasteignakaupalögin frá 2002 
voru gríðarleg réttarbót,“ segja 
Karl og Björn. „Þau hafa gert allt 
umhverfi í fasteignaviðskiptum 
skýrara og gegnsærra um leið og 
þær meginreglur sem áður giltu 
voru þá lögfestar. Nú geta allir 
kynnt sér þann ramma sem fara 
ber eftir í þessum viðskiptum og 
skerpt hefur verið á réttarstöðu 

seljenda og kaupenda sem og 
á stöðu fasteignasala gagnvart 
þessum aðilum. Fasteignasalar 
bera ábyrgð gagnvart báðum að-
ilum og eiga að gæta hagsmuna 
beggja jafnt.“ 

Það er mikið áhyggjuefni að 
margir réttindalausir starfa í 
fasteignasölu, jafnvel sem sjálf-
stætt starfandi verktakar, en bæði 
Björn Þorri og Karl Georg hafa, 
sem formaður og varaformaður 
í Félagi fasteignasala, barist fyrir 
því að menn verði meðvitaðri um 
réttindamál fasteignasala. Þeir 
segja að það sé eðlileg krafa neyt-
enda að löggiltir fasteignasalar 
annist fasteignaviðskipti, enda 
geri lög ráð fyrir því að menn afli 
sér þekkingar og réttinda. „Þú 
getur ekki lánað öðrum manni 
ökuskírteinið þitt,“ segir Karl 
Georg, „Engu að síður hefur ekki 
gengið að koma böndum á þessa 
ósvinnu. Þegar fasteignasali er 

kominn með 20-30 sjálfstætt 
starfandi verktaka sem sölumenn 
er ólíklegt að hann geti mikið ver-
ið með púlsinn á viðskiptunum 
og kannski hafa þessir verktakar 
hvorki reynslu né þekkingu sem 
getur orðið til baga fyrir neyt-
endurna.“ Og báðir bæta þeir við: 
„Við vonum að þessi mál komist 
sem fyrst í betra horf.“

Hjá Miðborg eru tíu starfs-
menn. Þar eru fjórir löggiltir fast-
eignasalar, þar af þrír lögmenn, 
þrír sölufulltrúar og tveir ritarar 
auk eigendanna. Einn sölufulltrú-
anna er nú að ljúka sérhæfðu 
matstækninámi frá Háskólanum í 
Reykjavík. Þá er einn sölufulltrú-
anna lærður ljósmyndari sem 
skilar betri myndum við kynn-
ingu á eignum hjá Miðborg.

Fólk hefur raunhæft val
Varðandi lóðaframboð sögðu 

þeir Karl og Björn að ánægjulegt 

væri að í fyrsta skipti í sögunni 
hafi fólk raunhæft val um það 
hvar það vill eða getur hugsað 
sér að setjast að á höfuðborg-
arsvæðinu. Lóðir og nýbyggingar 
séu í boði í flestum ef ekki öllum 
sveitarfélögunum og nú þurfi 
fólk ekki lengur að hafa á tilfinn-
ingunni að því sé skipað á ákveð-
inn bás t.d. í gegnum lóðaúthlut-
anir, heldur getur það valið sjálft. 
Mikið sé lagt upp úr vönduðu og 
góðu skipulagi, enda er fólk stöð-
ugt meðvitaðra um að það ræð-
ur hvað mestu um verðmyndun 
og eftirspurn þegar fram í sækir. 
Þeir nefna sem dæmi Urriðaholt 
í Garðabæ, en Miðborg er nú 
með lóðir þar til sölu. Þar telja 
menn að um gríðarlega góðan 
kost sé að ræða, til framtíðar 
litið. Þarna verður ekki aðeins 
íbúðabyggð heldur er einnig gert 
ráð fyrir viðskiptastræti í norð-
anverðu holtinu. Þarna er því 
engin hætta á að rísi “svefnbær” 
heldur blönduð byggð íbúða og 
aðlaðandi atvinnustarfsemi. 

Betri og fyllri þjónusta 
Fasteignasalan Miðborg er 

í hinni glæsilegu byggingu að 
Laugavegi 182. Björn og Karl 
leggja að lokum á það áherslu 
að þeir vilji að stofan skeri sig 
úr á markaðnum með því að 
veita viðskiptavinum betri og 
fyllri þjónustu en almennt ger-
ist. Lykilatriði í því sambandi sé 
að hafa gott og metnaðarfullt 
starfsfólk. Þá skipti einnig miklu 
máli að vera með frambærilega 
skrifstofu og vinnuaðstöðu og 
sýna þannig viðskiptavinum og 
sjálfum sér virðingu í þeim efn-
um. 

Fasteignasalan Miðborg:

Fasteignaverð mun í auknum 
mæli ráðast af staðsetningu

Vinnuumhverfið hjá Miðborg er glæsilegt og vinnuaðstaðan góð. 

Starfsmenn Miðborgar frá vinstri: Perla Þrastardóttir, Þorvarður Guðmundsson, Guðbjarni Eggertsson, Björn Þorri Viktorsson, Bene-
dikt Bragi Sigurðsson, Brandur Gunnarsson, Karl Georg Sigurbjörnsson, Magnús Gunnar Helgason, Bergþóra Sigurðardóttir. Á 
myndina vantar Þórunni Birgisdóttur.

18    fasteignasaLan miðborg
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Heildarlausnir á sviði
byggingaframkvæmda

Hjá HBH framkvæmdum vinna um 80 manns. Á myndinni má sjá hluta af starfmönnum HBH.

HBH framkvæmdir var stofn-
að 1999 af Hafliða Bárði 
Harðarsyni og hét í fyrstu 
HB Harðarson ehf. Nafni fyr-
irtækisins var breytt í byrjun 
árs 2007. Fyrstu árin voru um 
tíu starfsmenn en í dag eru 
þeir um 80 talsins. Undanfar-
in ár hefur fyrirtækið ein-
beitt sér að heildarlausnum 
byggingarverkefna jafnt inn-
anlands sem utan. Fyrirtækið 
er til húsa að Skógarhlíð 10, 
Reykjavík.

HBH framkvæmdir bygg-
ir orðspor sitt á metnaði,fra-
múrskarandi framleiðslu og 
fagmennsku starfsmanna sinna 
sem saman leita bestu fáanlegu 
lausna á hverju verki fyrir við-
skiptavini fyrirtækisins. Helstu 
viðskiptavinir eru fyrirtæki í 
hátækniiðnaði, bankastarfsemi, 
verslunarrekstri og útgerð og 
einnig einstaklingar sem gera 
miklar kröfur og vilja hátt þjón-
ustustig. Forstjóri HBH fram-
kvæmda er Hafliði Bárður Harð-
arson og framkvæmdastjóri 
Theódór S. Halldórsson.

Aukin fjölbreytni 
Theódór segir að í upphafi 

hafi helstu verkefni fyrirtæk-
isins verið í viðhaldi og breyt-
ingum á fasteignum fyrir ein-
staklinga og smærri fyrirtæki. 
“Við erum ennþá í slíkum 

verkefnum en fjölbreytni hefur 
aukist mikið samfara því að fyr-
irtækið er í örum vexti og í dag 
erum við með víðtæk verkefni 
fyrir fyrirtæki og einstaklinga 
hér á landi sem og erlendis, auk 
þess sem á undanförnum árum 
höfum við byggt sjálfir og selt. 

Seljum við íbúðir í gegnum 
Eignamiðlunina og Ás fast-
eignasölu í Hafnarfirði.” 

Eitt stærsta verkefni HBH 
framkvæmda undanfarin miss-
eri hefur verið í nýju húsnæði 
Straums Burðaráss í Borgatúni 
þar sem HBH hefur verið að 

innrétta fimm hæðir. Þá er fyr-
irtækið að byggja á eigin vegum 
sex raðhús á þremur hæðum að 
Drekavöllum 11 í Hafnarfirði 
en nýverið byggði HBH einn-
ig blokk í Berjavöllum í Hafn-
arfirði og er búið er að selja allar 
íbúðirnar í henni. Þá er einnig í 
undirbúningi fimmtán íbúðir á 
í Hafnarfirði og er aðeins verið 
að bíða eftir leyfum til að geta 
hafist handa og einnig atvinnu-
húsnæði að Selvöllum, einn-
ig í Hafnarfirði. Þá má nefna 
að verið er að vinna utanhús-
klæðningu í Lágmúla 9, ýmis 
verkefni fyrir Marel, innrétting 
tveggja leikskóla í Reykjanesbæ, 
breytingar á skrifstofum Visa, 
nýjar innréttingar í afgreiðslu-
sali Póstsins, ýmis verk fyrir 
Alþingi, auk fleiri verkefna.

Hvað varðar vinnu erlendis 
þá segir Theódór það vera mest 
fyrir Landsbankann: “Við höf-
um mikið unnið fyrir Lands-
bankann í London, Luxembo-
urg og fleiri stöðum þar sem 
Landsbankinn er með stöðvar í 
útlöndum. 

Heilmikið framundan
Auk þess að byggja og selja 

hefur sérsvið HBH framkvæmda 
verið að innrétta fyrirtæki og 
stofnanir og að sögn Theódórs 
er heilmikið framundan á þeim 
vettvangi sem kemur í ljós síðar: 
“Við leggjum metnað okkar í að 
skila afburða vöru, veita góða 
þjónustu og sýna fagmennsku í 
hvívetna í samskiptum við við-
skiptavini okkar og sérhæfum 
okkur í heildarlausnum á sviði 
byggingaframkvæmda hvort 
heldur er fyrir einstaklinga eða 
fyrirtæki; nýbyggingar, fram-
kvæmdir innanhúss, lóðafram-
kvæmdir og þjónusta við báta 
og skip. Við búum yfir afar full-
komnu trésmíðaverkstæði auk 
þess sem öflugur tækjakostur 
gerir fyrirtækinu kleyft að ta-
kast á við fjölbreytt verkefni fyr-
ir breiðan hóp viðskiptavina.”

HBH sérhæfir sig í heildarlausnum og hér má sjá glæsilegt eldhús.

Smíðaverkstæði HBH að Skógarhlíð 
10 hefur yfir að ráða fullkomnum 
vélum



trésmiðja gks     21

GKS-trésmiðja við Funahöfða 
19 á rætur í Gamla komp-
aníinu og Kristjáni Siggeirs-
syni en hefur á síðustu árum 
tekið miklum stakkaskiptum 
og þróað margt á þeim tíma. 
Fyrirtækið er nú í liðlega 
2.000 fermetra og starfsmenn 
liðlega 30 talsins sem vinna 
að hluta til á tveimur vökt-
um. Auk þess er fyrirtækið 
með undirverktaka við upp-
setningar. Húsnæði og allur 
tækjakostur hefur verið end-
urnýjaður og þar eru full-
komnustu tæki sem hægt er 
að fá í dag við smíði eldhús-
innréttinga, baðinnréttinga, 
fataskápa og annars tréverks.

Í nútímanum er gert ráð fyr-
ir að nota eldhúsið með nýjum 
hætti. Áður fyrr var það oft ein-
angrað vinnusvæði fyrir hús-
móðurina, en í dag er það oft 
líflegasti kjarni heimilisins. Eld-
húsið er oft staðurinn þar sem 
fjölskyldan og vinir hittast á til 
að borða saman og spjalla. Því 
eru gerðar í dag kröfur til þess 
að eldhúsið sé vandað að allri 
gerð. Sérkenni fyrirtækisins er 
m.a. sérsmíði fyrir fyrirtæki og 
stofnanir, t.d. sjúkrahús, skóla 
og hótel, en boðið er upp á að 
annast alla verkþætti frá tilboði 
til uppsetningar.

Tækjakosturinn hefur allur 
verið einangraður til að gera 
fyrirtækið enn samkeppnisfær-
ara en í upphafi árs 2004 var 
tekin í notkun fullkomnasta fjöl-
vinnsluvél landsins. Hún er allt í 
senn; tölvustýrður yfirfræsari, 
borvél og kantlímingavél. Fjöl-
vinnsluvélin getur unnið með 
AutoCad teikningar og leyst 
flókin verkefni á styttri tíma en 
mögulegt hefur verið til þessa. 
Meðal annara framleiðslutækja 
hjá GKS-trésmiðju má nefna 
fullkomna lakklínu, þ.e. púss-
vél, lakkvalsa og UV-ofna sem 
þurrka lakkið á nokkrum sek-
úndum svo lakk er ekki í vitum 
þeirra sem nærri eru lakklín-
unni. Þessi meðhöndlum gerir 
yfirborðið mun sterkara en ella 
og lakkið er umhverfisvænt og 
án leysiefna.

Arnar Aðalgeirsson fram-
kvæmdastjóri segir mjög mik-
ið að gera en þrátt fyrir það 
sé stöðugt verið að reyna að 
stytta afhendingatímann með 
því að bæta framleiðslugetuna 
af fremsta megni, fólk þurfi að 
hafa nokkra mánaða fyrirvara 
en stundum áttar fólk sig ekki á 
því, gerir sér jafnvel ekki grein 
fyrir að hér er ekki um hilluvöru 
að ræða sem hægt er að grípa 
með sér. Fyrirtækið sérhæfi sig 
í allri smíði innanstokksmuna 
fyrir íbúðahúsnæði og einnig er 

fyrirtækið í skrifstofuhúsgagna-
framleiðslu og er þar m.a. í sam-
starfi við Pennann og fleiri aðila. 
GKS-trésmiðja framleiðir öll 
íslensk skrifstofuhúsgögn sem 
Penninn selur og nú er verið að 
framleiða nýja línu sem heitir 
Falsa sem Valdimar Harðarson 
hefur hannað.

“Okkar sala byggist fyrst og 
fremst upp á innréttingum, 
bæði til verktaka, fyrirtækja og 
einstaklinga og við erum einn-
ig í samstarfi við arkitekta en 
einnig kemur fólk nokkuð oft 
með teikningar sem það hefur 
látið arkitekt teikna. Það getur 
verið nánast allt inn í húsið auk 
hefðbundinna innréttinga eins 
og t.d. skrifborð, náttborð, rúm, 
borðstofuborð og skenkar. Við 
leggjum gríðarlega mikla áherslu 
á að efnisval sé það fyrsta, þ.e. 
spónval í innréttingar og alla 
smíði í sama hús komi úr sama 
trénu. Við erum með samninga 
við fremstu birgja t.d.í skúffum 
og öðrum íhlutum eða “fittings” 
og flytjum allt það efni beint 
inn sjálfir. Við viljum bjóða okk-
ar viðskiptavinum aðeins það 
besta sem völ er á í heiminum 
en vera jafnframt samkeppn-
isfærir í verði.

Grunnurinn að því hvað okkur 
hefur gengið vel á markaðnum 
er að við höfum hér kjarnafólk 
í vinnu, margt sem hefur unnið 
hér árum saman,” segir Arnar 
Aðalgeirsson.

Hundruðir viðartegunda
Hefur með vaxandi velmegun 

í þjóðfélaginu aukist áhugi fólks 
á að eiga “öðru vísi” innrétt-
ingar en sem almennt þekkist á 
markaðnum, og að spónninn sé 
kannski af mjög lítt þekktri við-
artegund, t.d. frá Afríku?

“Já, og það er gaman að því. 

Við getum boðið mjög fjölbreytt 
úrval viðartegunda, hundruðir 
tegunda, sem aldrei hafa sést hér 
á íslenska markaðnum, s.s. ebony 
frá Afríku sem er ein dekksta 
náttúrulega viðartegundin sem 
til er og við getum boðið hér. Það 
er því ekki mikill vandi fyrir fólk 
að skapa sér sérstöðu með því 
að velja úr sjaldgæfum viðarteg-
undum, jafnvel tegundum sem 
ekki hafa sést hér í innréttingum 
til þessa. Fólk vill það besta, gerir 
miklar kröfur og við erum hér til 
að þjóna því.

Við bjóðum upp á faglega ráð-
gjöf, útfærum teikningar og för-
um alltaf á staðinn áður en við 
smíðum til að mæla og vinna 
aðra nauðsynlega undirbún-
ingsvinnu. Mjög oft er fólk búið 
að móta sér hugmyndir um það 
hvernig það vill hafa hlutina, og 
þá er það okkar að útfæra það og 
smíða síðan.

Hér er boðin heildarþjónusta, 
hér fæst allt í íbúðina eða fyr-
irtækið og hér eru sýnishorn sem 
hægt er að skoða og velja úr og 
eins hvernig viðurinn er valinn 
og hvort hann er t.d. t.d. lárétt-
ur eða lóðréttur. Í dag er vinsælt 
að fá háglanslakkað allt upp í 
100% gljástig, en það verður að 
vera í lóðréttum flötum en ekki 
á slitflötum eins og borðplötum. 
Eins bjóðum við t.d. mikið úrval 
af borðplötuefnum, m.a. akryl-
steinefni í miklum fjölda lita sem 
hægt er að vinna samskeytalaust í 
plötur og hafa með ísteypta vaska 
svo yfirborð er algjörlega heilt og 
bakteríufrítt og er það hitaþol-
ið að það þolir að pottur sé tek-
inn af hellu og lagður á það án 
þess að það springi, taki í sig lit 
eða skilji eftir bletti,” segir Arnar 
Aðalgeirsson, framkvæmdastjóri 
GKS-trésmiðju.s

Val um hundruðir 
viðartegunda í 

innréttingar

Arnar Aðalgeirsson framkvæmdastjóri við eina innréttinguna í sýning-
arsal. Dökki viðurinn í henni er afrískur og nýtur vaxandi vinsælda.
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Kópavogsbær hefur auglýst til 
úthlutunar byggingarrétt fyr-
ir íbúðarhús í Vatnsendahlíð 
í Kópavogi. Húsin munu rísa 
í fögru umhverfi, með víð-
femu útsýni, en það sem gerir 
skipulagssvæðið einstakt á Ís-
landi er að það er hugsað frá 
grunni með þarfir stafrænnar 
tilveru í huga. Það sem var 
fjarlægur vísindaskáldskapur 
fyrir nokkrum áratugum er að 
verða staðreynd í Kópavogi.

 
Alls er um að ræða lóðir undir 

650 íbúðir í blandaðri byggð ein-
býlis-, par-, rað- og fjölbýlishúsa. 
Hverfið mun rísa í hærra landi en 
nærliggjandi íbúðarhverfi með 
ægifögru útsýni yfir Elliðavatn, 
Heiðmörk og allt að Hengils-
svæðinu og Vífilsfelli. Til austurs 
verður greiðsýnt að Bláfjöllum 
og hluta Kópavogs og Reykja-
víkur til norðurs en í vesturátt 
gefur að líta Esjuna, Akrafjall og 
sæinn. Um 100 metra breiður 

gróðursæll reitur mun skilja nýja 
hverfið frá núverandi byggð.

 
Stafræn tilvera

Kópavogsbær og Síminn hafa 
gert samkomulag um lagningu 
ljósleiðaranets í fyrirhugaðri 
íbúðabyggð í Vatnsendahlíð. Slík 
ljósleiðaranet hafa áður verið 
lögð í nýbyggingahverfi á Ís-
landi en að þessu sinni er stigið 
skrefum framar. Af hálfu bæj-
aryfirvalda í Kópavogi verða 
gefnir út leiðbeinandi staðlar 
svo að strax við hönnun húsa 
og íbúða verði hugað að þeim 
möguleikum sem í boði eru, og 
sýnt að í boði verða, hvað varð-
ar fullkomnar stafrænar lausnir 
til fjarskipta, afþreyingar, þæg-
inda og aukins öryggis íbúanna. 
Háhraða nettenging, Sjónvarp 
Símans, með bestu mögulegum 
myndgæðum, gagnvirkt sjón-
varp eða bíó heim í stofu - það er 
bara byrjunin! 

 

Kópavogur í fararbroddi
Allar íbúðirnar í Vatnsendahlíð 

í Kópavogi verða með fullkomin 
boðlagnakerfi en mis-fullkomin 
þó; allt eftir óskum og þörfum 
hvers og eins. Lagnir liggja helst 
að einum þjónustuskáp í hverri 
íbúð og lausar snúrur, og tilheyr-
andi flækjur, munu því hvorki 
verða íbúum hverfisins þyrnir í 
augum né fjötur um fót.

Sæmundur E. Þorsteins-
son, forstöðumaður rannsókn-
ardeildar Símans, segir að samn-
ingur Kópavogsbæjar og Sím-
ans tryggi að Kópavogur verði 
fremstur á meðal íslenskra sveit-
arfélaga í fjarskiptalegu tilliti. 
„Íbúarnir í Vatnsendahlíð verða 
betur í stakk búnir en íbúar ann-
arra sveitarfélaga til að takast á 
við stafræna tilveru og nýta þá 
tækni sem til staðar er og fyr-
irsjáanlegt er að verði í boði í 
framtíðinni,“ segir Sæmundur.

Íbúðabyggðin í Vatnsenda-
hlíð í Kópavogi mun rísa á 
einstaklega góðum stað með 
tilliti til útivistar og umhverf-
is. Ómar Stefánsson, formað-
ur bæjarráðs Kópavogs, segir 
að það eitt og sér muni freista 
margra en að auki muni fólk 
sækjast eftir búsetu á svæð-
inu sökum fyrirhugaðra 
þjónustutilboða. „Íslensk 
náttúra, fjarskipti og upplýs-
ingatækni renna saman í eitt 
í Vatnsendahlíðinni og ég 
trúi því að þessar lóðir verði 
mjög eftirsóttar,“ segir Ómar 
og bætir við að örstutt sé í 
tvær helstu útivistarperlur 
Kópavogs, Guðmundarlund 
og Elliðavatn. „Það verður 
vart betra!“

Lóðirnar í Vatnsendahlíð voru 
auglýstar til úthlutunar þann 16. 
september síðastliðinn og síðan 
hafa fjölmargir sótt um lóðir og 
enn fleiri spurst fyrir. Úthlut-

un verður í samræmi við reglur 
Kópavogsbæjar um úthlutun á 
byggingarrétti en úthlutunar-
gögn fást afhent á Tæknideild 
Kópavogs að Fannborg 2 og á 
vefsíðunni www.kopavogurlod-
ir.is. 

 Umsóknum um lóðir á að 
skila til Tæknideildarinnar fyrir 
klukkan 14 föstudaginn 5. októ-
ber.

 „Þar sem hverfið í heild verð-
ur strax í upphafi hannað með 
framtíðarþarfir íbúanna í huga, 
hvað varðar stafrænar lausnir, 
þá eru notkunarmöguleikarn-
ir óendanlegir. Íbúar hverfisins 
munu ekki einungis geta nýtt þá 
tækni sem í boði er í dag heldur 
einnig tækni framtíðarinnar. Það 
er því óhætt að segja um vænt-
anlega íbúa í Vatnsendahlíðinni 
að þeirra er framtíðin,“ segir 
Ómar Stefánsson, formaður 
bæjarráðs Kópavogs.

Framtíðarhverfi Hin staf-
ræna tilvera samtímans 
og komandi framtíðar 
verður höfð til hliðsjónar 
við hönnun húsa og 
íbúða.

Framtíðin kemur í Kópavog

Skipulagssvæðið Frá Vatnsendahlið er frábært útsýni en alls er gert ráð 
fyrir 650 íbúðum í hverfinu.

Væntanlegum íbúum í Vatnsendahlíð 
standa til boða fjölmargir nýir mögu-
leikar hvað varðar fjarskipti, afþrey-
ingu, þægindi og öryggi. Hér að neð-
an gefur aðeins að líta sýnishorn af 
því sem koma skal í Kópavogi.
 

• Hægt verður að njóta mynd- og 
hljóðefnis í nánast öllum her-
bergjum.

• Sjónvarpssímtöl geta átt sér 
stað hvar sem er í húsinu.

• Sjálfvirk vatnsstýring og leka-
vöktun í baðherbergjum – bein-
tengt öryggismiðstöð eða stjórn-
kerfi íbúðarinnar. Þetta býður t.d. 
upp á að vinnulúnir geta hringt 
úr farsíma sínum í stjórnkerfi 
íbúðarinnar og baðið mun bíða 
heitt og notalegt þegar þeir koma 
heim.

• Þvottavélin getur verið bein-
tengd framleiðenda og jafnvel 
hægt að fjargreina bilanir sem 
upp koma.

• Hægt verður að stýra gardínum 
með fjarstýringu en einnig verður 
hægt að stilla þær þannig að þær 
haldi ávalt sömu birtu inni eða 
loki og opni fyrir birtu á tiltekn-
um tíma.

• Ljós verða sömuleiðis fjarstýrð 
eða fyrirfram stillt, t.d. þannig að 
þau kvikni þegar gengið er inn í 
tiltekið rými.

• Ofnastýringar verða nákvæm-
ari en nú þekkist og hægt að halda 
fyrirfram gefnum hita í hverju 
rými – hvernig sem viðrar.

• Vöktunarmyndavélar verða víða 
í íbúðunum og á lóðum.

• Fullkomnir gas-, vatns- og reyk-
skynjarar verða þar sem þörf er á 
og hægt að tengja þá beint við ör-
yggismiðstöð.

• Flatskjáir verða ekki eingöngu 
í sjónvarpsherbergjum heldur í 
mörgum rýmum og hægt að nýta 
þá bæði til afþreyingar og mynd-
rænna samskipta.

• Boðlagnakerfin ná út fyrir 
veggi heimilisins, t.d. að heitum 
pottum sem hægt verður að for-
stilla eða stýra með fjarstýringu 
eða snertiskjá innandyra.

• Sími og sjónvarp í sturtunni.

• Eldri borgurum og sjúkum opn-
ast fjölmargir nýir möguleikar 
svo sem: Fjarheilbrigðisþjónusta 
þar sem íbúarnir verða í beinu 
hljóð- og myndsambandi við 
heimilislækni sinn. Hægt verður 
að greina innihald blóðs án þess 
að taka blóð með þar til gerðum 
búnaði sem festur er á húð. Gert 
verður ráð fyrir tengingum fyrir 
ýmis lækningatæki svo sem  blóð-
þrýstingsmæli, neyðarhnapp og 
lífsskynjara sem skynjar t.d. hvort 
farið er fram úr rúmi.

 

Framtíðarheimilið

Ómar Stefánsson 
Formaður bæj-
arráðs Kópavogs 
segist vænta þess 
að lóðirnar í Vatns-
endahlíð verði mjög 
eftirsóttar.

Útivist í bland við 
upplýsingatækni
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1. Einbýlishús á einni hæð auk kjallara. Svæði E1
 Um er að ræða 18 lóðir fyrir einbýlishús á einni hæð auk kjallara:
 Iðuþing nr. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 38, 40, 42, 44, 52, 54 og 58. 

Kelduþing nr. 10, 11, og 12. Kvistaþing nr. 21. 
 Leiðarþing nr. 29. 

2. Einbýlishús á tveimur hæðum. Svæði E1
 Um er að ræða 19 lóðir fyrir tveggja hæða einbýlishús:
 Iðuþing nr. 2,14, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 48, 50 og 56. 

Jötnaþing nr. 1. Kelduþing nr. 6, 7, 8, 9, 18 og 23. Leiðarþing 
nr. 22.

3. Einbýlishús á einni hæð auk kjallara. Svæði E2
 Um er að ræða 39 lóðir fyrir einbýlishús á einni hæð auk kjallara: 

Jakaþing nr. 2, 4, 6, 8,10, 12 og 14. Kelduþing nr. 13, 14, 15 
og 17. Klukkuþing nr. 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 18. Kollaþing 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14 og 16. Kvistaþing nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17 og 19. Leiðarþing nr. 13, 15 og 27. 

4. Einbýlishús á tveimur hæðum. Svæði E2
 Um er að ræða 41 lóð fyrir tveggja hæða einbýlishús:
 Jakaþing nr. 1, 3, 5, 7 og 9. Jötnaþing nr. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 

17, 19, 21 og 23. Kambaþing nr. 34, 36, 38 og 40. Kelduþing 
nr. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 19 og 21. Klukkuþing nr. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15 og 17. Leiðarþing nr. 2, 4, 12, 14 og16. 

5. Einbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara. Svæði E2
 Um er að ræða 9 lóðir fyrir einbýlishús á tveimur hæðum auk 

kjallara. Krókaþing nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 18.

6. Einbýlishús á einni hæð auk kjallara. Svæði E3
 Um er að ræða 13 lóðir fyrir einbýlishús á einni hæð auk kjallara: 

Stapaþing nr. 17,19, 23, 24, 28, 30, 37, 39, 40, 41, 43, 45 og 
47.

7. Einbýlishús á tveimur hæðum. Svæði E3
 Um er að ræða 24 lóðir fyrir tveggja hæða einbýlishús: 
 Stapaþing nr. 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 

33, 35, 36, 38, 44, 46, 49, 51, 53, 55 og 57. 

8. Parhús á einni hæð auk kjallara. Svæði E2
 Um er að ræða fjögur parhús (8 íbúðir) á einni hæð auk kjallara:
 Kelduþing nr. 20-22, 24-26 og 28-30. Jakaþing nr. 16-18. 

9. Parhús á tveimur hæðum. Svæði E2
 Um er að ræða 11 parhús (22 íbúðir) á tveimur hæðum:
 Kambaþing nr. 2-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-28 

og 30-32. Klukkuþing nr. 2-4. Jakaþing nr. 11-13. Lundaþing 
nr. 1-3. 

10. Parhús á tveimur hæðum auk kjallara. Svæði E2
 Um er að ræða 4 parhús (8 íbúðir) á tveimur hæðum auk kjallara: 

Leiðarþing nr. 1-3, 5-7. Lundaþing nr.  9-11 og 24-26                            
.

11. Raðhús á einni hæð auk kjallara. 
 Um er að ræða 21 íbúð fyrir raðhús á einni hæð auk kjallara:
 Kópaþing nr.  9-15, 17-21, 23-27 og 29-33. Lundaþing nr. 

14-22 og 25-29.

12. Raðhús á tveimur hæðum. 
 Um er að ræða 10 íbúðir fyrir raðhús á tveimur hæðum. 
 Kópaþing nr. 1-3 og 5-7. Lundaþing nr. 8-12 og 31-35. 

13. Klasahús.
 Um er að ræða 6 klasahús (20 íbúðir) á tveimur hæðum auk 

kjallara: Lundaþing nr. 13, 15, 17, 19, 21 og 23.

14. Fjölbýlishús. Svæði F1
 Um er að ræða 17 fjórbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara:
 Jötnaþing nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 18. Stapaþing 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 8 og 12. 

15. Fjölbýlishús. Svæði F2
 Um er að ræða: Tvö 6 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum auk 

kjallara: Krókaþing nr. 9 og 11. • Sjö 8 íbúða fjölbýlishús á 
fimm hæðum auk þakhæðar og kjallara: Kollaþing nr. 1-3 og 
5-7. Kópaþing nr. 2-4. Kringluþing nr. 1-3 og 2- 4. Krókaþing 
nr. 1-3 og 5-7. • Fimm 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum 
auk kjallara:  Vallaþing nr. 1, 3, 5, 7 og 8. • Tvö 12 íbúða 
fjölbýlishús á sjö hæðum auk þakhæðar og kjallara: Stuðlaþing 
nr. 10 og 12. • Eitt 15 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum: 
Kollaþing nr. 15-17. • Eitt 16 íbúða fjölbýlishús á fjórum 
hæðum auk kjallara: Vallaþing nr. 6. • Tvö 18 íbúða fjölbýlishús 
á þremur hæðum auk kjallara: Stuðlaþing 2-4 og 6-8. • Eitt 20 
íbúða fjölbýlishús á fimm hæðum auk kjallara: Vallaþing nr.  2. 
• Þrjú 27 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum: Kollaþing nr. 
9-13. Kvistaþing nr. 2-6 og 8-12. Um er að ræða þrjá 
stigaganga með 9 íbúðum hver, Í umsókn skal tilgreina hvort 
sótt er um 9, 18 eða 27 íbúðir í húsi. 

Til vara er hægt að sækja um sérbýlishús á ákveðnu svæði og er um 
að ræða svæði E1, E2 og E3.  Einnig er hægt að sækja um fjölbýlis-
hús til vara á svæðum F1 og F2.

Lóðagjöld.
Lágmarks gatnagerðar- og yfirtökugjöld:
Einbýlishús
 Svæði E1 20.022.800 kr. 
 Svæði E2 15.644.950 kr.
 Svæði E3 13.144.950 kr. 

Parhús 11.116.800 kr.  (á íbúð)
Raðhús 10.616.800 kr.  (á íbúð)
Klasahús 9.089.650 kr.  (á íbúð)

Fjölbýlishús
 Svæði F1 7.447.000 kr.  (á íbúð)
 Svæði F2 6.217.600 kr.  (á íbúð)

Framangreind gjöld taka mið af byggingarvísitölu í september 2007, 
sem er 375,2 stig.

Gert er ráð fyrir að ofangreindar lóðir verði byggingarhæfar í lok árs 
2008, nánar verður kveðið á um afhendingu í úthlutunarbréfi. 

Úthlutunargögn fást afhent á Tæknideild Kópavogs, Fannborg 2, 3 
hæð, frá og með  þriðjudeginum 18. september 2007. 
Úthlutunargögn fást afhent fyrir kr. 1000 en einnig er hægt að 
nálgast gögnin á vefsíðu Kópavogs www.kopavogurlodir.is 

Umsóknum skal skilað á sama stað fyrir kl. 14:00 
föstudaginn 5. október 2007.

Vakin er athygli á reglum Kópavogsbæjar um úthlutun á bygginga-
rétti fyrir íbúðarhúsnæði. Þá er jafnframt vakin sérstök athygli á því 
að umsóknum einstaklinga um byggingarétt þarf að fylgja staðfest-
ing banka eða lánastofnunar á greiðsluhæfi: Fyrir umsækjendur 
einbýlishúsalóða kr. 35 milljónir og fyrir umsækjendur parhúsa kr. 
30 milljónir. Fyrirtækjum ber að skila ársreikningi sínum fyrir árið 
2006 og/eða milliuppgjöri fyrir árið 2007 með áritun löggiltra 
endurskoðenda. Yfirlýsing frá banka og lánastofnun um greiðsluhæfi 
og  lánamöguleika umsækjenda skal vera án fyrirvara. Æskilegt er að 
umsækjendur leggi fram skattframtal.
Byggingarétti á lóðum verður úthlutað með fyrirvara um samþykkt 
deiliskipulags.  Lóðastærðir geta því tekið breytingum. 

Bæjarstjórinn í Kópavogi.

Mikið og fagurt útsýni er frá fyrirhugaðri íbúðabyggð í Vatnsendahlíð í Kópavogi. Þaðan sér yfir Elliðavatn og Heiðmörk og allt að Hengilssvæðinu, Vífilsfelli og Bláfjöllum 
til austurs og hluta af Kópavogi og Reykjavík til norðurs og vesturs með útsýni yfir Esjuna, Akrafjall og til sjávar. 

Vatnsendahlíð verður ekki aðeins í nánum tengslum við íslenska náttúru heldur tengist hún einnig framtíðinni á sviði fjarskipta- og upplýsingatækni. Síminn sér til þess á 
grundvelli samkomulags við Kópavogsbæ að leggja ljósleiðaranet í hverfið með fjölbreyttu þjónustuframboði, þar með talið háhraða nettengingu og Sjónvarpi Símans

sem veitir aðgang að bestu mögulegum myndgæðum og VOD–bíói heima í stofu.

Framtíðarheimilið rís í Vatnsendahlíð - í meira en hefðbundnum skilningi.

Kópavogsbær – Vatnsendahlíð
Úthlutun á byggingarrétti

Kópavogsbær auglýsir til úthlutunar byggingarrétt fyrir íbúðarhús í Vatnsendahlíð í Kópavogi

Kópavogsbær auglýsir byggingarétt til úthlutunar á eftirtöldum lóðum:
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Fallegir og vandaðir gluggar 
og hurðir, setja mikinn svip 
á byggingar, sama hvort um 
er að ræða íbúðarhús, fyr-
irtæki eða sumarbústaði. 
Lengst af hafa gluggar þurft 
töluvert viðhald og sama 
gildir um hurðir en segja má 
að allt viðhald sé úr sögunni 
ef PVC-u gluggar og hurð-
ir verða fyrir valinu. PGV í 
Bæjarhrauni í Hafnarfirði 
hefur framleitt og selt hvort 
tveggja undanfarin ár en fyr-
irtækið hefur nýverið sam-
einast Glugga- og Glerhöll-
inni á Akranesi sem fram-
leiðir tvöfalt gler og einnig 
PVC glugga. Fyrirtækið mun 
framvegis heita PGV ehf. og 
framkvæmdastjóri er Þor-
steinn Jóhannesson.

„Reynslan af gluggum úr 
PVC-u spannar 35-40 ár hér á 
Íslandi. Eitt af fyrstu fyrirtækj-
unum sem hóf framleiðsluna 
hér var á Dalvík og ég hef séð 
35 ára gamla glugga þaðan sem 
líta enn út sem nýir. Erlendis 
er komin enn lengri reynsla á 
þessa framleiðslu og þróunin 
hefur víðast orðið sú að varla 
eru framleiddir gluggar úr öðr-
um efnum. 

PVC-u harðplastefni er það 
gluggaefni sem þolir einna best 
íslenskar aðstæður, sama hvort 
um er að ræða sandfok, sjáv-
arseltu eða slagveður. Það helst 
alltaf sem nýtt og ekki þarf 
að óttast að málning flagni af 
gluggunum eins og getur gerst 
með glugga úr tré og áli, og 
hurðirnar þrútna ekki í bleytu 
og vinda sig,“ segir Þorsteinn. 
Hann bætir við að einangr-
unargildið sé mikið og hita- og 
kuldaleiðni lítil. Efnið haldist 
hlýtt viðkomu í kulda og svalt 
í hita. Þannig henta PVC-u 
gluggar jafnt á köldustu svæðum 
Rússlands sem á heitustu stöð-
um Spánar. Gluggar úr PVC-u 
eru líka mikið notaðir í lönd-
um eins og Færeyjum þar sem 
mikið rignir og sjávarseltan er 
erfið viðureignar. Rannsókna- 
stofnun Byggingariðnaðar-

ins hefur prófað og samþykkt 
gluggana frá PGV ehf. og tíu 
ára ábyrgð fylgir efninu.

Áralöng reynsla tveggja fyr-
irtækja

PGV, sem stofnað var árið 
2002, er ekki aðeins langstærsti 
framleiðandi viðhaldsfrírra 
glugga og hurða úr pvc-u hér 
á landi heldur sérhæfir það sig 
einnig í smíði sólstofa og svala-
lokana úr sama efni. Tækni og 
fagmennska við framleiðsluna 
tryggir að þessar vörur standast 
hæstu gæðakröfur og haldast 
sem nýjar um ókomna tíð. Því 
er ekki að undra að söluaukn-
ing PGV hefur á hverju ári ver-
ið frá 50 upp í 100%  allt frá því 
fyrirtækið var stofnað.  

Við sameiningu PGV og 
Glugga- og glerhallarinnar 
er fyrirhugað að flytja fram-
leiðsludeild PGV upp á Akra-

nes þar sem starfsemi 
beggja fyrirtækjanna 
verður undir sama þaki. 
Hins vegar verður sölu-
skrifstofa áfram í Bæj-
arhrauni í Hafnarfirði 
sem og reyndar líka á 
Akranesi. Eftir samein-
inguna mun 21 starfs-
maður vinna hjá fyr-
irtækinu en starfsmönn-
um fer fjölgandi. 

Glugga- og glerhöll-
in er rótgróið fyrirtæki 
í glerframleiðslu, enda 
stofnað árið 1946 og hét 
þá Glerslípun Akraness 
en breytti um nafn árið 
2000. Mikil aukning hef-
ur verið í sölu fyrirtæk-
isins undanfarin ár og 
þá sérstaklega eftir að 

það hóf fyrir 2-3 árum fram-
leiðslu á pvc gluggum. Fram að 
þeim tíma hafði aðeins verið 
framleitt gler hjá Glugga- og 
glerhöllinni. 

Vaxandi sala og hagræðing
Sameining fyrirtækjanna býð-

ur upp á aukin og ný tækifæri í 
sölu á tvöföldu gleri og ætlunin 
er að tvöfalda sölu þess strax á 
næsta ári. „Ég geri einnig ráð 
fyrir áframhaldandi aukningu á 
sölu á gluggum, hurðum, garð-
skálum og svalalokunum, enda 
göngum við út frá því að sam-
einuð verði fyrirtækin leiðandi 
í framleiðslu og sölu á þeim 
vörum sem þau hafa boðið 
hvort í sínu lagi fram að þessu 
og um leið öðrum tengdum 
vörum í byggingariðnaði. Mik-
il hagræðing verður í rekstri 
fyrirtækjanna í kjölfar samein-
ingarinnar. Mun hún skila sér í 
betra verði til viðskiptavina og 
ekki síður í enn betri þjónustu 
þar sem menn þurfa nú aðeins 
að fara á einn stað til þess að 
kaupa glugga, hurðir, sólstofur, 
svalalokanir og gler. Ekki má 
heldur gleyma því, að vörurnar 
sem við bjóðum henta ekki að-
eins í nýbyggingar heldur og 
ekki síður þegar kemur að við-
haldi eldri húsa. Pvc gluggar 
og hurðir eru að auki frábær 
lausn í tengslum við viðhald 
eða nýsmíði sumarbústaða sem 
fjölgar nú óðfluga um allt landi. 
Einmitt í sumarbústaðnum vill 
fólk gjarnan losna við að þurfa 
að eyða sólskinsstundunum í 
að skrapa málningu af glugg-
um og mála þá að nýju,“ segir 
Þorsteinn Jóhannesson, fram-
kvæmdastjóri PGV ehf. 

PVC gluggar og hurðir:

Henta íslenskum aðstæðum

Þorsteinn Jóhannesson, framkvæmdastjóri PGV ehf.

Sólstofa frá PGV. Það hlýtur að vera unun að láta fara vel um sig í svona fallegu umhverfi.

Útihurð úr PVC sem ekki þarf að óttast að þrútni í bleytu eða 
vindi sig með árunum.

Fallegir horngluggar úr PVC.





Urriðaholt ehf. og bæjaryf-
irvöld í Garðabæ hafa tek-
ið höndum saman um afar 
metnaðarfulla uppbyggingu 
íbúðar-, verslunar- og þjón-
ustubyggðar í Urriðaholti. 
Svæðið er liðlega 100 hekt-
arar að stærð og þar munu 
búa og starfa átta til tíu þús-
und manns að uppbyggingu 
lokinni. Skipulagið hefur nú 
þegar vakið athygli innlendra 
og erlendra fagaðila og hlotið 
verðlaun virtra arkitektasam-
taka í Bandaríkjunum.

Hönnun og skipulag Urr-
iðaholts er að hluta til byggt á 
nýjum straumum í borgarskipu-
lagi, en að skipulaginu hafa 
unnið breskir, bandarískir og 
íslenskir skipulagsfræðingar og 

arkitektar. Byggðir í hæðum eru 
spennandi fyrirbæri og óþrjót-
andi uppspretta fjölbreytileika. 
Þekktar eru borgir í mið Evrópu 
þar sem byggðin liggur í hlíð-
um, með götum og stígum sem 
leiða upp að fallegum torgum á 
hæðartoppunum umkringdum 
virðulegum byggingum. Þaðan 
hefur verið sóttur innblástur, en 
í Urriðaholti mun byggðin drei-
fast út frá þróttmiklum og þétt-
byggðum verslunar-, menningar 
og þjónustukjarna á háholtinu. 
Íbúðabyggðinni hefur verið val-
inn staður á besta stað, í sól-
ríkum suður-, vestur- og norð-
vesturhlíðum Urriðaholts þaðan 
sem útsýni er einstakt yfir allt 
Reykjavíkursvæðið.

Iðandi mannlíf
Uppbyggingarsvæðið á Urr-

iðaholti er alls um 101 hektari að 
stærð og þar verða allt að 1.625 
íbúðir með um 4.400 íbúum. Að 
auki er gert ráð fyrir 140 þúsund 
fermetrum atvinnu- og þjónustu-
húsnæðis þar sem starfa munu 
fjögur til fimm þúsund manns. 
Fyrir liggur samþykkt deiliskipu-
lag vegna fyrsta áfanga Urriða-
holts en þar er gert ráð fyrir 377 
íbúðum.

Uppbygging Urriðaholts er 
sameiginlegt verkefni Urriðaholts 
ehf. og Garðabæjar. Garðabær 
annast gatnagerð og innheimtir 
gatnagerðargjöld en Urriðaholt 
selur byggingarrétt.

Umhverfisvernd
Við gerð skipulags fyrir Urr-

iðaholt var lögð sérstök áhersla 
á umhverfis- og samfélagsmál. 
Horft var til sérkenna Urriðaholts 
í þeim efnum s.s. verndun Urriða-
vatns m.a. með svokölluðum sjálf-
bærum ofanvatnslausnum, notk-
un byggingarefna sem ekki menga 
vatnið og áherslu á góðar tenging-
ar við náttúru sem gefur frábær 
tækifæri til útivistar. Garðabær 
og Urriðaholt ehf. munu vinna 
sameiginlega að framangreindum 
áherslum með það að markmiði 
að byggð og umhverfi í Urriða-
holti verði í fararbroddi á sviði 
umhverfismála.

Heilbrigt samfélag
Þór Steinarsson, sölu- og mark-

aðsstjóri Urriðaholts ehf., segir 
hugsunina að baki hönnun Urr-
iðaholts miða að því að þar rísi 
mannvæn og umhverfisvæn 
byggð. „Þetta hverfi verður í nán-

um tengslum við íslenska náttúru 
en um leið hluti af borgarbyggð, 
þar sema íbúar geta bæði búið 
og starfað og geta sótt helstu 
þjónustu innan byggðarinnar. 
Skipulagssvæðið er á stærð við 
Þingholtin og miðbæinn og bæði 
við og bæjaryfirvöld í Garðabæ 
leggja mikla áherslu á að bygg-
ingarframkvæmdum ljúki á sem 
skemmstum tíma,“ segir Þór. 

Greiðar samgöngur
Urriðaholt er afar vel stað-

sett á höfuðborgarsvæðinu með 
greiðum umferðartengingum til 
allra átta en Reykjanesbrautin 
og Elliðavatnsvegur tengja Urr-
iðaholt við aðra hluta höfuðborg-
arsvæðisins. Þór segir samgöngur 
innan hverfisins skipulagðar með 
fólk í fyrirrúmi. „Allt skipulag 
gatna miðar að því að draga úr 
ökuhraða og auka öryggi vegfar-
enda og íbúa hverfisins. Sérstök 
áhersla er lögð á gott göngu- og 
hjólreiðastígakerfi innan hverf-
isins en stígakerfið mun jafnframt 
tengjast nærliggjandi svæðum 
svo sem Heiðmörkinni, ásamt 
stofnstígakerfi höfuðborgarsvæð-
isins. Við hönnun hverfisins er 
jafnframt tekið tillit til almenn-
ingssamgangna og því gert ráð 
fyrir strætisvagnabiðstöð í innan 
við fimm mínútna göngufæri frá 
hverju íbúðarhúsi.“

Háholtið hjarta hverfisins
Á háholtinu verður stórt al-

menningstorg þar sem verður 
m.a. starfsemi á sviði umhverf-
is- og menningarmála en í við 
torgið verður viðskipta- og þjón-
ustumiðstöð hverfisins. „Háholtið 
mun tengjast Urriðaholtsstræti, 

viðskiptastræti, sem verður mót-
að sem breiðstræti milli aðkomu-
torgs inn á svæðið og almennings-
torgsins á háholtinu. Þarna verða 
jafnframt skólar og íþróttaaðstaða 
og við sjáum fyrir okkur að torgið 
verði iðandi og síkvikur vettvang-
ur ýmissa atburða árið um kring. 
Háholtið verður því einskonar 
hjarta hverfisins og það mun eiga 
sinn þátt í að skapa hverfisanda og 
tengsl á milli íbúanna sem erfitt 
hefur verið að kalla fram í mörg-
um byggðahverfum höfuðborg-
arsvæðisins,“ segir Þór

Fjölbreytt íbúðabyggð
Skipulag Urriðaholts gerir ráð 

fyrir miklum fjölbreytileika í 
húsagerðum í því markmiði að 
draga úr þeirri einsleitni sem 
oft vill einkenna ný hverfi. Lóðir 
verða seldar undir einbýlishús, 
parhús, raðhús og lítil fjölbýli, 
með fjölbreyttar stærðir íbúða. 
„Íbúðabyggðinni verður skipt í 
þrjá hluta sem hver um sig mun 
hafa sín einkenni hvað varðar 
þéttleika, húsagerðir og stærð 
íbúða. Þannig mun byggðin næst 
Urriðavatni einkennast af ein-
býlis-, par- og raðhúsum á meðan 
fjölbýlishús verða ríkjandi þegar 
nær dregur háholtinu,“ segir Þór.

Íbúðasvæðin verða í suður-, 
vestur- og norðvesturhlíðum Urr-
iðaholts en þannig skapast mögu-
leikar á að haga íbúðum og görð-
um þannig að sem mestrar sólar 
njóti við. Lögð er áhersla á að lög-
un og staðsetning húsa myndi sem 
best skjól fyrir ríkjandi vindáttum 
en jafnframt að götur og opin 
svæði verði sólrík. Þá verður gætt 
sérstaklega að skuggavarpi stærri 
húsa og skjóli á gönguleiðum.

Verðlaunahverfi rís í Garðabæ
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Urriðaholt Í hverfinu munu búa og starfa átta til tíu þúsund manns en hugsunin að baki hönnun Urriðaholts miðar að því að þar rísi mannvæn og umhverfisvæn byggð.



Fjölskylduvænt hverfi
Áhersla er lögð á að skapa fjöl-

skylduvænt umhverfi, með gnægð 
af göngu- og hjólreiðastígum, svo 
og umferðargötum sem eru hann-
aðar sérstaklega til að tryggja hóf-
legan umferðarhraða. Þór segir að 
götumyndirnar verði fjölbreyttar 
að ásýnd sökum ólíkra húsagerða, 
lita- og efnisvals og mismunandi 
þakforma. „Þannig verða göturn-
ar og húsin síbreytileg, með mis-
munandi einkenni, og því auðvelt 
að rata um hverfið,“ segir Þór.

Börnin verða í öndvegi í Urr-
iðaholti en við hönnun hverfisins 
er mikil áhersla lögð á að börn-
um og unglingum líði þar vel. 
Nálægðin við náttúruna, og opin 
græn svæði, spilar þar stórt hlut-
verk. Til að tryggja skjóta og vand-
aða uppbyggingu skóla, íþrótta-
mannvirkja og sundlaugar hefur 
Urriðaholt ehf. skuldbundið sig 
til að leggja rúmlega 1,3 milljarða 
króna til þessara verkefna. „Þessi 
fjárhagslega þátttaka félagsins í 
uppbyggingu á skóla- og íþrótta-
mannvirkjum eykur möguleika 
bæjarins til að standa enn betur 
en ella að þjónustu við íbúa hverf-
isins,“ segir Þór.

Bygging glæsilegrar skólabygg-
ingar hefst strax á næsta ári en 
kennsla hefst þar árið 2010.

Útivist og náttúra
Mikil vinna hefur verið lögð í að 

skipuleggja Urriðaholt með það 
fyrir augum að íbúar fái sem best 
notið útivistar og nálægðar við 
náttúruperlurnar Urriðavatn og 
Heiðmörk. Grænir geirar ganga 
í gegnum hverfið og þjóna sem 
útivistar- og leiksvæði, gönguleið-
ir og skjólbelti trjáa.

Markvisst verður unnið með 
trjágróður í því augnamiði að 
mynda opin rými og skjól og lands-
lag verður stallað og fjölbreytt. „Í 
hverfinu verður stór skeifulaga 
hvammur sem snúa mun að sól 
og Urriðavatni. Þessi hvammur 
mun veita gott skjól gegn vindi og 
nýtast vel til hátíðarhalda að sum-
arlagi. Á vetrum munu börn og 
unglingar hverfisins nota brekk-
urnar til að renna sér á sleðum og 
snjóbrettum,“ segir Þór.

Jaðar Búrfellshrauns liggur að 
brekkurótum Urriðaholts og á 
milli hrauns og hlíðar er skjólgott 
og fallegt svæði. Hraunjaðarinn 
er fjölbreytilegur og aðliggjandi 
hraunbreiður vaxnar birkikjarri 
og lynggróðri. Neðst í holtinu hef-
ur verið stunduð skógrækt í tæpa 
tvo áratugi með góðum árangri. 

Þór segir að við skipulag byggð-
ar í Urriðaholti hafi niðurröðun 
og afstaða bygginga verið hagað 
með þeim hætti að þær myndi 
umgjörð um skjólsæl og sólrík 
svæði sem nýta má til útivistar. 

„Almenningsrými er varin fyrir 
vindi með byggingum og til að 
draga úr vindstrengjum, og auka 
fjölbreytni í umhverfinu, eru göt-
ur látnar hlykkjast eftir hlíðinni 
og hús látin standa mislangt frá 
götum,“ segir Þór.

Í skipulagsvinnunni var unnið 
með forsendur sjálfbærrar þróun-
ar að leiðarljósi og áhersla lögð 
á að Urriðaholt skari fram úr í 
umhverfismálum. Í því sambandi 
má nefna að til að tryggja nátt-
úrulegan vatnsbúskap í Urriða-
vatni er úrkoma ekki látin renna í 
hefðbundin niðurföll heldur beint 

út í jarðveginn sem svokölluðum 
sjálfbærum ofanvatnslausnum.

Góðar viðtökur
Tilboð í lóðir í fyrsta áfanga upp-

byggingar Urriðaholts í Garðabæ 
voru opnuð í lok maí síðastliðins. 
Alls var um að ræða 47 lóðaein-
ingar, fyrir 100 íbúðir, og bárust 
tilboð í þær allar. „Tilboðin voru  
í samræmi við væntingar okkar 
og það er staðfesting á verðmæti 
landsins og þeim skipulagsgæð-
um sem við höfum lagt upp með,” 
segir Þór.

Gatnagerðarframkvæmdir eru 
nú í fullum gangi í Urriðaholti 
en gert er ráð fyrir að allri gatna-
gerð verði lokið í ágúst á næsta 
ári. „Þessar umfangsmiklu fram-
kvæmdir eru unnar mjög hratt 
en um leið af vandvirkni. Áður 
en haust gengur í garð á næsta 
ári verða allar götur tilbúnar, öll 
bílastæði, lýsing og allar hleðslur 
meðfram götum.  Bæjaryfirvöld 
í Garðabæ hafa sama metnað og 
við sem stöndum að Urriðaholti 
til að gera þetta hverfi einstakt 
á Íslandi og mér skilst að gatna-
gerðarframkvæmdin í hverfinu 
sé sú viðamesta, metnaðarfyllsta 
og kostnaðarsamasta sem íslenskt 
sveitarfélag hefur ráðist í,“ segir 
Þór.

Fjármögnun og skilmálar
Urriðaholt ehf. hefur samið við 

Landsbankann um að bjóða kaup-
endum hagstæð lán til kaupa og 
byggingu fasteigna í Urriðaholti. Í 
boði er allt að 100% lóðalán, fram-
kvæmdalán sem getur numið allt 
að 80% af byggingarkostnaði og 
langtímalán, til allt að 40 ára, þar 
sem miðað er við allt að 80% af 
markaðsvirði.

Til að tryggja markvissa upp-
byggingu Urriðaholts eru sett 
fram ýmis skilyrði af hálfu selj-

enda byggingaréttar og bæjaryf-
irvalda í Garðabæ. „Þar er meðal 
annars að finna ákvæði er lúta að 
afmörkuðum byggingartíma og 
fleiru er snýr að byggingarfram-
kvæmdum. Tilgangurinn með 
þessum skilmálum er að koma í 
veg fyrir brask með lóðir og flýta 
framkvæmdum eins og kostur er. 
Þetta á að verða fjölskylduvænt 
hverfi og við viljum að íbúum 
Urriðaholts líði vel frá fyrsta degi,“ 
segir Þór Steinarsson, sölu- og 
markaðsstjóri Urriðaholts.

Fyrsta mannvirkið sem rísa 
mun í Urriðaholti verð-
ur skúlptúr; tré sem hinir 
þekktu frönsku hönnuðir 
M/M, Mathias Augustyni-
ak og Michael Amzalag, 
vinna nú að í samstarfi við 
Gabríelu Friðriksdóttur 
listakonu. Verkið hefur 
hlotið heitið Tree of Signs 
eða Táknatréið. 

M/M og Gabríela hafa 
áður unnið saman með 
góðum árangri. Við sköp-
un Táknatrésins sækja 
hönnuðirnir innblástur í 
rætur íslenskrar menning-
ar og það mun án efa sóma 
sér vel, og vekja verðskuld-
aða athygli, í Urriðaholti í 
Garðabæ.

Táknatréð

Þór Steinarsson Sölu- og mark-
aðsstjóri Urriðaholts ehf., segir 
félagið og bæjaryfirvöld í Garða-
bæ leggja mikla áherslu á að 
byggingarframkvæmdum ljúki á 
sem skemmstum tíma
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Umhverfið Hrauntanginn skagar út í Urriðavatn. Þar fyrir handan 
er Urriðaholt og enn lengra í burtu blasir Heiðmörkin og fjalla-
hringurinn við.

Stórkostleg náttúra Mikil vinna 
hefur verið lögð í að skipuleggja 
Urriðaholt með það fyrir aug-
um að íbúar fái sem best notið 
útivistar og nálægðar við nátt-
úruperlurnar Urriðavatn og 
Heiðmörk.

Alþjóðleg 
athygli
Skipulag Urriðaholts hefur 
nú þegar vakið athygli fag-
aðila, heima og erlendis, 
og hefur hlotið verðlaun 
virtra arkitektasamtaka í 
Ameríku, Boston Society 
of Arcitechts. Skipulagið er 
jafnframt framlag Íslands 
í sameiginlegt rannsókn-
arverkefni norrænna skipu-
lagsyfirvalda og rannsókn-
arstofnunar í skipulags- og 
byggðamálum, Nordregio, 
sem stofnuð var af Norrænu 
ráðherranefndinni. Þá hef-
ur skipulagið einnig verið 
valið í lokaúrslit LivCom 
verðlaunanna en það eru al-
þjóðleg umhverfisverðlaun 
sem eru veitt með stuðningi 
Umhverfisstofnunar Sam-
einuðu þjóðanna.

Mosagata í Urriðaholti



Um mitt ár 2005 keypti Hanza 
Hópurinn fjölbýlishúsverkefn-
ið á Arnarneshæð í Garðabæ 
sem einnig býður uppá val rað- 
og keðjuhúsa. Um er að ræða 
eitt stærsta byggingarverk-
efni íbúða á einni hendi hér á 
landi. Samtals eru þetta 335 
íbúðir. Byggingarframkvæmd-
ir hófust í lok 2004 og er annar 
áfangi af þremur langt komin 
og byggingarframkvæmdir vel 
á veg komnar með u.þ.b. 200 
íbúðir. Áætlað er að hverfinu 
verði lokið 2009.

Heildarumfang verksins er á 
bilinu 12-13 milljarðar króna. 
Sigrún Þorgrímsdóttir er fram-
kvæmdastjóri Hanza Hópsins 
og hún segir að skipulagið sjálft 
sé frá 1994 og hafi verið farið í 
talsverðar deiluskipulags breyt-
ingar meðal annars að auka bíla-
geymslur undir húsunum.

Jafnvægi í samsetningu byggðar
„Það sem m.a. einkennir þetta 

hverfi er jafnvægi í samsetningu 
byggðar. Öll er byggðin lágreist, 
hæst 3ja hæða og skiptist í minni 

fjölbýli, sambýli þ.e. fjórbýli, rað 
og keðjuhús og einbýlishús. 
Þarna er því örugglega kom-
inn vænlegur kostur fyrir fólk á 
öllum aldri hvort sem um er að 
ræða einstaklinga, fjölskyldufólk 
eða “heldri” borgara.“  

Íbúðirnar eru 2-5 herbergja 
sem skilast fullbúnar án gólfefna. 
Húsin eru annarsvegar lyftuhús 
með bílgeymslum eða lítil 6-12 
íbúða hús á 2-3 hæðum með 
rúmgóðum geymslum, stórum 
suður eða vestursvölum og 
skemmtilegum suðvestur görð-

um. Þá eru að rísa þarna rúmgóð 
raðhús á 2-3 hæðum. Húsin eru 
ýmist seld tilbúin til innréttinga 
eða fullbúin og eiga það sam-
merkt að í hönnun þeirra er lögð 
áhersla á að vel fari um fjölskyld-
una og þau uppfylli þær rým-
iskröfur sem nútímafólk gerir. 
Má þar t.d. nefna að alls staðar 
eru minnst tvö baðherbergi, 
fataherbergi við hjónaherbergi 
og öll svefnherbergi rúmgóð. Að 
minnsta kosti eru tvennar svalir/
verandir  á húsunum og allstaðar 
innangengt í bílskúr.

 
Miðsvæðis á Stór Reykjavík-
ursvæðinu

Kostirnir við byggðina í Arn-
arneshæðinni eru miklir að sögn 
Sigrúnar: „Fyrir það fyrsta er 
byggðin í hlíð sem snýr í suður 
og í töluverðum slakka. Stað-
setning hverfisins í suðurhlíð 
gerir það einnig eftirsóknarvert 
með tilliti til skjóls og birtu 
þannig og útsýnis má njóta nán-
ast í hvaða íbúð sem er og sem 
dæmi má nefna að sjávarútsýni 
er af jarðhæð í mörgum íbúð-
um. Þá er byggðin miðsvæðis á 
Stór Reykjavíkursvæðinu með 
góðar tengingar í allar áttir en 
farið er að skipta miklu máli síð-
ustu misseri að tenging íbúða-
svæðis við atvinnusvæði sé góð. 
Einnig er stutt í alla þjónustu 
og dægradvöl s.s. Smáralind, 
Garðatorg eða Mjódd og örstutt 
bílferð í miðbæ Reykjavíkur eða 
Hafnarfjarðar. Þá er gott rými 
á milli húsa en ekki þétt byggð 

sem stundum hefur einkennt 
nýbyggingarsvæði til þessa.“ 

Skólar og þjónustukjarni 
Í hverfinu á Arnarneshæð eru 

eða er gert ráð fyrir skólum á 
öllum skólastigum með leik-
skóla við Ljósakur, Hofstaða-
skóla og Fjölbrautaskólann sem 
og íþróttahús í kvosinni aust-
ast í hverfinu. Gert er ráð fyr-
ir litlum þjónustukjarna efst í 
hverfinu, grænum svæðum hér 
og hvar og skemmtilegir göngu-
stígir þegar komnir en góðar 
gönguleiðir liggja um hverfið að 
útivistsvæði við lækinn neðst í 
hverfinu og undir Hafnarfjarð-
arveginn til sjávar eða austur 
inneftir byggð. 

Húsin sem byggð eru af Bygg-
ingarfélaginu Kambi eru vönduð 
að allri gerð byggð úr forsteypt-
um einingum og staðsteypt að 
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Hanza Hópurinn byggir 335 íbúðir 
í suðurhlíð Arnarneshæðarinnar

Sigrún Þorgrímsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Hanza Hópsins.Um 120 til 150 manns vinna að staðaldri fyrir Hanza Hópinn við uppbygginguna á Arnarneshæð.



Pétur Helgason yfirverkstjóri

Byggð sem vakið hefur athygli
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Byggingarfélagið Kambur sér um bygg-
ingarhlutann í Arnarneshæðinni fyrir 
Hanza Hópinn og er Pétur Helgason 
yfirverkstjóri. ”Ég er búinn að stjórna 
verkframkvæmdum á Arnarneshæð-
inni síðan framkvæmdir hófust 1. apr-
íl 2005 og hef haft umsjón með öllum 
þáttum verksins sem kemur að bygg-
ingarhliðinni, hef séð um áætlanagerð, 
umsjón með öllu sem þarf að panta og 
sjá um að pöntunin komi á staðinn og 
séð um að vinnan gangi sinn gang en 
hér eru á bilinu 120 til 150 manns við 
vinnu þannig að það er í mörg horn að 
líta, en starfið er skemmtilegt og gef-
andi og gaman að vera í miðri hringiðu 
slíkra stórframkvæmda. Hér er unnið 
á öllum stigum framkvæmda, erum að 
taka sökkla undir hús og skila tilbúnum 
íbúðum og allt þar á milli.” 

Að mati Pétur hefur gangur verksins ver-

ið góður og flestar áætlanir staðist: ”Það er 
nú samt svo að þegar um svo margar bygg-
ingar er að ræða að þá er alltaf eitthvað sem 
fer úrskeiðis og tefur framkvæmd en ekkert 
alvarlegt hefur komið fyrir sem hefur haft 
afdrifaríkar afleiðingar:”

Öll húsin einingahús
Pétur segir að verkinu hafi verið skipt 

niður í þrjá áfanga eftir tímaröð. ”Við hóf-
um vinnu við fyrsta áfangann sem er búinn 
og er þegar flutt inn í stóra hluta íbúða þess 
áfanga. Nú erum við að leggja síðustu hönd 
á annan áfangann og byrjum síðan fljótlega 
á þriðja áfanganum sem á að vera lokið 
2009.”

Þegar Pétur er spurður hvort eitthvað 
sérstakt einkenni húsin á Árnarneshæðinni 
sem Hanza Hópurinn byggir segir hann 
það vera: ”Þetta eru blokkir og raðhús sem 
við erum að byggja og það sem er einna 

sérstakast við byggingarnar er að öll húsin 
eru einingahús og gerir það hverfið í heild 
öðruvísi en menn eiga að venjast. Allar ein-
ingarnar koma til okkar frá Loftorku og eru 
keyrðar frá Borgarnesi í Garðabæinn.”

Byggð með góðu útsýni
Pétur minnist á hversu vel hefur tekist til 

að halda útsýninu í hvaða byggingu sem er 
þrátt fyrir að flestar blokkirnar séu aðeins 
tvær hæðir. ”Þetta er mikill kostur þar sem 
íbúðahverfið er í slakka til suðurs og því 
fallegt útsýni.”

Pétur verður talsvert var við að fólk er að 
koma og skoða blokkirnar og raðhúsin og 
er forvitið og margir spenntir. ”Það er alltaf 
einhver traffík af fólki að skoða og sjálfsagt 
mun meira um helgar en á virkum dögum 
og er greinilegt að þessi byggð hefur vakið 
mikla athygli.”

hluta með einangrun að utan og 
fullklædd álkápu með álklædd-
um gluggum og álsvalarhurð-
um sem lágmarkar ytra viðhald 
húsanna á næstu árum. 

Á staðnum er fullinnrétt-
uð íbúð sem Harðviðarval og 
verslunin Egg hafa staðið að 
og er hún  til sýnis í samráði 
við fasteignasöluna Húsakaup 
sem annast sölu á öllum íbúð-
um Hanza hópsins í hverfinu. 
Húsakaup er einnig með sölu-
skrifstofu í hverfinu til að taka 
á móti áhugasömum gestum og 
er opið þar alla virka daga frá 
14-17.

Ánægð með söluna
“Við fórum hægt af stað, seg-

ir Sigrún en erum nú í góðum 
gangi og erum að ganga frá 
kaupsamningi á hundruðustu 
íbúðinni og erum mjög ánægð 
með hvernig gengið hefur að 
selja en eftir er að selja um 200 
íbúðir sem eru fullunnar eða í 
byggingu, 20 í viðbót við þær 100 
sem við erum búin að selja eru 
tilbúnar, 100 íbúðir eru komnar 
vel á veg og í þriðja áfanganum 
sem verið er að byrja á er áætlað 
lokið verð um mitt ár 2009. Þeg-
ar á heildina er litið erum við 
bjartsýn og teljum okkur vera 
með mjög sterka stöðu á mark-
aðinum og finnum fyrir aukn-
um áhuga á þessari íbúðabyggð 
á Arnarneshæðinni.”

Hanza hópurinn
Hanza Hópurinn ehf, áður 

Tjarnarbyggð ehf, var keypt 
af núverandi eigendum í nóv-
emberlok 2004 með það að 
markmiði að ljúka byggingu 
við fjögurra hæða lyftuhúsa á 
“Rafha-reitnum” í Hafnarfirði  
n.t.t. að Lækjargötu 26-32. Síð-
an þá hefur félagið vaxið jafnt 
og þétt og er með mörg verk-
efni í gangi auk byggðarinnar 
í Arnarneshæð, bæði sér og í 
samvinnu við fleiri aðila. Má 
þar nefna  fyrirhugaða nýbygg-
ingu á “Kaupfélags”reitnum við 
Strandgötu í Hafnarfirði, end-
urbyggingu DV-hússins við 
Þverholt, landþróunnarverkefni 
við Kársnesið í Kópavogi auk 
fleiri smærri verkefna.
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JB Byggingafélag ehf. í 
Kópavogi er traust og öflugt 
byggingafélag sem bygg-
ir á liðlega tveggja áratuga 
reynslu og þekkingu. Megin 
áhersla félagsins er bygging 
og sala á vönduðu íbúðar- 
verslunar og þjónustuhús-
næði, auk annarrar mann-
virkjagerðar. 

JB Byggingafélag var stofnað 
árið 1984 og hét þá Járnbend-
ing en fyrstu árin  tarfaði fé-
lagið eingöngu við járnalagnir 
fyrir mörg stærstu bygginga-
fyrirtæki landsins. Árið 1989 
var fyrirtækinu breytt í hluta-
félag og fyrstu skrefin stigin í  
tt að  byggingamarkaðinum. 
Til að undirstrika nýtt hlut-

verk var nafni félagsins  reytt 
í JB Byggingarfélag árið 2002 
og á undanförnum árum hefur 
félagið byggt á áttunda hundr-
að íbúða, auk tugþúsunda fer-
metra í atvinnuhúsnæði.

Bjarni Már Bjarnason, 
framkvæmdastjóri JB Bygg-
ingarfélags, segir félagið vel í 
stakk búið til að takast á hend-
ur krefjandi og ögrandi verk-
efni. „Við lítum svo á að ekkert 
byggingarverkefni sé okkur of-
viða en eitt stærsta verkefnið 
sem félagið hefur tekið þátt í 
til þessa er bygging og rekst-
ur stærstu íþróttamiðstöðvar 
landsins, Egilshallar í Graf-
arvogi, sem tekin var í notkun 
árið 2004,“ segir Bjarni

Hjá JB Byggingafélagi starfa 
að jafnaði hátt í 200 manns og 
nýlegur og góður tækjakostur 
gerir félaginu kleyft að takast 
á við öll þau verkefni sem því 
er falið. „JB hefur vaxið jafnt 
og þétt og með auknum um-
svifum hefur starfsmönnum 
farið fjölgandi. Við höfum ver-
ið þeirrar gæfu aðnjótandi að 
fá til liðs við okkur mjög hæft 
starfsfólk, sem býr yfir mikilli 
þekkingu og reynslu, og fyrir 
vikið höfum við náð að upp-
fylla þarfir viðskiptavinanna 
og skila af okkur vönduðum 
byggingum,� segir Bjarni. 

Einstakt hverfi á Íslandi
JB Byggingafélag er að byggja 

þyrpingu sjö þriggja hæða 
húsa við Grandahvarf 1 - 8; 
við bakka Elliðavatns í Kópa-
vogi. Samtals er um að ræða 
42 íbúðir en í hverju húsi eru 
sex íbúðir og tveir innbyggðir 
bílskúrar. Íbúðirnar eru 3ja og 
4ra herbergja, mjög vandaðar 
að allri gerð og með glæsilegu 
útsýni yfir Elliðavatn og fjalla-
hringinn. Bjarni Már Bjarna-
son, framkvæmdastjóri JB 
Byggingafélags, segir hverfið 
ekki eiga sér hliðstæðu á Ís-
landi „Það sem er einstakt við 
þetta hverfi er að öll umferð að 
og frá hverfinu er vöktuð allan 
sólarhringinn, alla daga árs-
ins, af starfsmönnum Örygg-
ismiðstöðvarinnar. Slíkt þekk-
ist víða erlendis en hefur ekki 
verið gert á Íslandi fyrr. Nátt-
úrufegurð hverfisins og næsta 
nágrennis er einnig einstök og 
húsin standa í halla sem snýr 
á móti suðri og er svæðið því 
mjög sólríkt og skjólsælt. Við 
húsin er sameiginlegt leik- og 
útivistarsvæði sem byggt er í 
rómverskum stíl og setur mjög 
skemmtilegan svip á hverfið. 
Sérinngangur er í allar íbúðir 
og sameign í lágmarki,“ segir 
Bjarni.

Traust fyrirtæki til allra verka

Framkvæmdamaður Bjarni Már Bjarnason, framkvæmdastjóri JB Bygg-
ingafélags, segir félagið hafa mjög hæft starfsfólk og það sé grunn-
urinn að góðu gengi JB Byggingarfélags.

Leiksvið að hætti Rómverja
Útivistar- og leiksvæðið er 
heillandi og vekur verð-
skuldaða athygli en það 
verður girt af með trjám. 
„Þarna verður leiksvið í 
rómverskum stíl með bog-
astúkum í kring en tilgang-
urinn með því er tvíþættur: 
Annars vegar að rúma upp-
ákomur íbúanna af ýmsu 
tagi, svo sem grillveislur, 
skemmtiatriði og hverfahát-
íð, og í annan stað er svæðið 
hugsað sem leik- og útivist-
arsvæði barnanna og for-
eldranna í hverfinu og gesta 
þeirra. Stúkan snýr í suður, 
í átt að sólu, og því verð-
ur þarna mjög skjólsælt og 
svæðið í heild skemmtilegur 
vettvangur fyrir ýmiskonar 
uppákomur,“ segir Bjarni. Útivistarsvæðið Leiksvæði íbúanna er byggt í rómverskum stíl og 

setur skemmtilegan svip á umhverfið.

Við hönnun húsa, íbúða og 
lóðar var lögð mikil áhersla á 
að skapa sterka heildarmynd 
og hátt notagildi þar sem hús, 
gróður, leik- og útivistarsvæði 
falla á smekklegan hátt saman. 
Veðurfarslega séð verður þetta 
hverfi draumi líkast. „Land-
hallinn er á móti suðri og því 
má búast við að Grandahvarf 
verði við vissar aðstæður alger 
veðurpardís,“ segir Bjarni.

Elliðavatn er ein af helstu nátt-
úruperlum höfuðborgarsvæð-
isins og í næsta nágrenni við 
vatnið eru göngu- og reiðleiðir 
með tengingu við Heiðmörk og 
Elliðaárdalinn.

„Það hljóta að teljast mikil for-
réttindi íbúa Grandahvarfs að 
geta stundað stangveiði í fallegu 
og náttúrulegu umhverfi svo gott 
sem við heimilsdyrnar,“ segir 
Bjarni.

Elliðavatn er gjöfult og í því 
flestar þær tegundir villtra fersk-
vatnsfiska sem finnast á Íslandi 
svo sem bleikja, lax, urriði, áll og 
hornsíli. Fuglalíf við Elliðavatn 
er einnig afar fjölskrúðugt og 
eru skráðar um þrjátíu tegundir 
votlendisfugla við vatnið, þar af 
níu sjaldgæfar tegundir.

Veðursæld 
og náttúrufegurð

Náttúruperla Íbúar Grandahvarfs 
njóta þeirra forréttinda að hafa veiði- 
og útivistarparadís við bæjardyrnar.



Í næsta nágrenni við Grandahvarf er 
Vatnsendaskóli en hann hóf starfsemi 
skólaárið 2005 - 2006. Fyrsti áfangi 
skólans var tekinn í notkun við upphaf 
skólastarfs haustið 2005 en gert er ráð 
fyrir að nemendur verði um 500 tals-
ins þegar húsnæðið verður fullklár-
að og skólinn þá heildstæður grunn-
skóli fyrir nemendur 1.- 10. bekkjar. 
Í Vatnsendaskóla er lögð rík áhersla 
á fjölbreytta kennsluhætti og er nám-
ið einstaklingsmiðað. Áhersla er lögð 
á umhverfis-, rannsóknar- og vett-
vangsnám. Gildi skólanámskrár bygg-

ist á virðingu, vináttu, samvinnu og 
skapandi skólastarfi. Sérstök áhersla 
er lögð á náttúrufræði og raungreinar 
og útikennsla er ríkur þáttur þar sem 
skólinn er staðsettur í fallegu umhverfi 
við Elliðavatn.
Haustið 2005 tók til starfa leikskól-
inn Hvarf sem rekinn er af ÓB-Ráð-
gjöf samkvæmt þjónustusamningi við 
Kópavogsbæ. Í leikskólanum Hvarfi 
er samhentur hópur starfsfólks sem 
leitast við að hlúa sem best að hverjum 
einstaklingi fyrir sig. Þá er lögð mikil 
áhersla á gott samstarf við foreldra til 

þess að nálgunin við börnin sé sú sama 
á heimili barnanna og í leikskólanum. 
Meginmarkmiðið með þeirri stefnu er 
að draga úr álagi á börnum, foreldrum 
og starfsfólki. Staðsetning Hvarfs er 
vel til þess fallin að stunda útivist í ná-
inni tengingu við náttúruna en Elliða-
vatn, Heiðmörk og Elliðaárdalur eru 
skammt undan í allri sinni dýrð. Mikið 
er lagt upp úr hreyfingu og útivist sem 
og hollu mataræði, bæði hjá starfsfólki 
og börnum Hvarfs.

Grandahvarf Eitt húsanna sjö sem JB Byggingarfélag er að reisa við Grandahvarf í Kópavogi.

Mikil vinna var lögð í hönn-
un íbúðanna við Grandahvarf 
og þess gætt sérstaklega að íbú-
arnir gætu notið óviðjafnanlegs 
útsýnis yfir Elliðavatn og næsta 
nágrenni. Gunnar Óskarsson 
arkitekt var fenginn til að hanna 
hvert hús fyrir sig en hann átti 
einnig stóran þátt í að móta 
heildarsvip hverfisins. Bjarni 
er mjög ánægður með hvern-
ig Gunnari og öðrum þeim er 
komu að hönnun hverfisins tókst 
að leysa þau úrlausnarefni sem 
þeim voru fengin í hendur. „Hug-
myndin var að byggja lágreista 
byggð með sér íbúðum og sér 
inngöngum þannig að hvert hús 
hafi tiltekna sýn yfir umhverfið 
um leið og öllum húsunum sjö 
yrði raðað í landslagið með það 
fyrir augum að hámarka útsýni. 
Þetta tókst með sóma og stórar 
gluggahliðar snúa í útsýnisáttir.,“ 
segir Bjarni. 

Íbúðirnar eru afar vandaðar 
og innréttaðar á glæsilegan hátt 
en lögð var áhersla á að nota við-
haldslítil eða viðhaldsfrí efni. 
Innréttingar eru frá danska 
fyrirtækinu HTH og valdar í 
samvinnu við hönnunardeild 
Bræðranna Ormsson en HTH er 
stærsti framleiðandi innréttinga 
á Norðurlöndum. 

Raftækin í íbúðunum eru 
framleidd af AEG og stendur 
íbúðaeigendum til boða að velja 
úr fjölbreyttu úrvali innrétt-
inga og raftækja í samvinnu við 
Bræðurna Ormsson.

Fagmennska og metnaður
Bjarni segir JB Byggingafélag 

leggja höfuð áherslu á vönduð 
vinnubrögð; allt frá hönnun 
húsa og umhverfis til afhend-
ingar eigna. „Við gerum okkur 
grein fyrir að fólk er að treysta 
okkur fyrir aleigunni og skuld-

binda sig áratugi fram í tímann 
við kaup á húsnæði. Þegar valin 
er íbúð skiptir því mjög miklu 
máli hver byggði. JB Bygginga-
félag hefur á rúmum 20 árum 
byggt upp gott orðspor og af 

því erum við afar stolt. Þjónusta 
og góð vinna eru einkunarorð 
JB Byggingarfélags og því vil ég 
segja þetta við þá sem eru að 
velta fyrir sér fasteignakaup-
um: Hugið að reynslu, þekkingu 

og orðspori þeirra sem sjá um 
byggingarframkvæmdir áður 
en þið verjið aleigunni í kaup 
á fasteign,“ segir Bjarni Már 
Bjarnason, framkvæmdastjóri 
JB Byggingarfélags.
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Vandaðar   
 íbúðir

Útsýni Umhverfið er afar fallegt og stórar gluggahliðar snúa í útsýnisáttir.

Fjölskyldan í fyrirrúmi

Öryggi 
íbúanna

Einstakt Hverfið í heild verður 
vaktað allan sólarhringinn, alla 
daga ársins, af starfsmönnum 
Öryggismiðstöðvarinnar.

Íbúar Grandahvarfs verða í 
öruggum höndum Örygg-
ismiðstöðvarinnar sem hef-
ur umsjón með öryggisgæslu 
og almennri hús- og garð-
umhirðu í hverfinu. „Tilgang-
urinn er að líf íbúa Granda-
hvarfs verði eins öruggt og 
þægilegt og unnt er,“ segir 
Bjarni.

Innifalið í íbúðarverði er ör-
yggiskerfi sem tengt er stjórn-
stöð Öryggismiðstöðvarinnar. 
Reykskynjari fylgir, sem og 
slökkvitæki og tveir skynjarar 
til viðbótar að vali kaupenda, en 
jafnframt geta íbúðareigendur 
bætt við skynjurum til að auka 
öryggi sitt enn frekar. Örygg-
isverðir munu fara reglulega 
um svæðið og við innkeyrslu 
inn í hverfið verður sett upp 
öryggismyndavél sem tengd 
verður stjórnstöðinni. Íbúar 
Grandahvarfs hafa einnig greið-
an aðgang að þjónustu Örygg-
ismiðstöðvarinnar og verður 
símaþjónusta fyrirtækisins opin 
allan sólarhringinn.
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Aalborg Portland Íslandi ehf. 
(APÍ) er í eigu Aalborg Port-
land AS í Danmörku en fé-
lagið flytur út sement til um 
70 landa. Aalborg Portland 
Íslandi hefur starfað hér á 
landi frá árinu 2000 við mark-
aðssetningu og dreifingu á há-
gæða sementi. Flutningabílar 
félagsins dreifa lausu sementi 
um allt land til afhendingar í 
sementssíló viðskiptavina en 
pakkað sement frá Aalborg 
Portland er selt í helstu bygg-
ingavöruverslunum og múr-
búðum víða um land. 

Aalborg Portland Íslandi ehf. 
(APÍ) rekur tvö sex þúsund 
tonna síló fyrir laust sement í 
Helguvík og dreifingarmiðstöð 
fyrir pakkað sement á sama 
svæði. Í byrjun október 2005 
hóf félagið jafnframt dreifingu á 
sementi frá tveimur 1.300 tonna 
sílóum á Reyðarfirði en sú starf-
semi er í samvinnu við Arnarfell 
ehf og Malarvinnsluna hf.

Hágæða sement
Bjarni Ó. Halldórsson er fram-

kvæmdastjóri Aalborg Portland 
Íslandi og hann segir félagið hafa 
fengið afar góðar viðtökur allt 
frá því það hóf starfsemi fyrir 
sjö árum. „Móðurfélagið, Aal-
borg Portland í Danmörku, er 
á meðal stærstu framleiðenda á 
sementi í Evrópu og rekur sem-
entsverksmiðjur í Danmörku, 
Malasíu, Kína, Egyptalandi og 
í Bandaríkjunum. Hjá fyrirtæk-
inu starfa afar hæfir sérfræðing-
ar á öllum sviðum og á grunni 
áratuga rannsókna- og þróun-
arvinnu höfum við getað boðið 

Íslendingum upp á hágæða sem-
ent sem stenst allar þær kröfur 
sem gerðar eru á íslenkum bygg-
ingarmarkaði,“ segir Bjarni.

Mikilvægustu hráefnin við 
sementsframleiðslu eru kalk og 
sandur sem eru brennd saman 
við háan hita. Við höfuðstöðvar 
Aalborg Portlands A/S í Álaborg 
eru miklar kalknámur og er 
kalkið talið vera um 70 milljón 
ára gamalt. Kalkið er því mjög 
tært og hentar einstaklega vel til 
framleiðslu á úrvalssementi.  

Kalkið er grafið úr jörðu með 
þremur sérútbúnum gröfum, 
sem hver um sig getur grafið upp 
allt að 1.000 tonn á klukkustund, 
og flutt á færiböndum í verk-
smiðju. Sandur til framleiðsl-

unnar er tekinn við sjávarsíðuna 
í grennd við verksmiðjuna.

Allt framleiðsluferlið, frá kalk-
námum til geymslu í sílóum, er 
tölvustýrt og fullnægir ströng-
ustu kröfum nútímans. Náið er 
fylgst með framleiðslunni með 
tölvustýrðum vélmennum sem 
tryggja gæði sementsins.

Hraður vöxtur á Íslandi
Fyrstu mánuðina eftir að Aal-

borg Portland Íslandi hóf starf-
semi var sementið flutt til lands-
ins í stórum sekkjum og afhent 
Malbikunarstöðinni í Helguvík 
og öðrum smærri viðskiptavin-
um. Þann 22. september 2.000 
var sex þúsund tonna síló tekið 
í notkun í Helguvík og í upphafi 
árs 2001 var opnuð skrifstofa að 
Bæjarlind 4 í Kópavogi. Sílóin á 
Reyðarfirði voru tekin í notkun 
þann 27. september 2005. 

„Fyrsta heila starfsár Aalborg 
Portland Íslandi gekk mjög vel. 
Félagið náði strax helstu mark-
miðum sínum en árið 2001 seldi 
APÍ um 30 þúsund tonn af sem-
enti. Íslendingar tóku sementinu 
frá Álaborg afar vel, eins og þeir 
höfðu reyndar gert í upphafi 20. 
aldar þegar Zimsen verkfræð-
ingur hóf innflutning á sementi,“ 
segir Bjarni.

Í kjölfar góðs árangurs var tek-
in akvörðun um að byggja ann-
að síló í Helguvík og var það tek-
ið í notkun 17. september 2002. 
Með nýja sílóinu náðist fram 
aukin hagkvæmni í innflutningi 
og öryggi í afhendingu sements. 
Skömmu síðar var tekin í notk-
un vöruskemma við Hólamið 
6 í Reykjanesbæ, skammt frá 
Helguvík, en þar er afgreiðsla á 
pökkuðu sementi til viðskipta-
vina og dreifingaraðila. 

Á árinu 2003 var uppbygg-
ingu fyrirtækisins haldið áfram 

og meðal annars fjárfest í blönd-
unarbúnaði fyrir kísilryk í sem-
ent, betri aðstöðu fyrir starfs-
menn í Helguvík, færanlegum 
sílóum sem nýtast starfsemi t.d. 
á landsbyggðinni, auk þess sem 
fjölgað hefur í bílaflota.  

Leiðandi á íslenskum markaði
Í júní 2003 var gerður stór 

viðskiptasamningur við Steypu-
stöðina, Steinsteypuna og Loft-
orku en tvö fyrst töldu félögin 
sameinuðust síðar undir merki 
Mest. „Þeir samningar voru stórt 
skref fyrir okkur og lögðu grunn-
in að því að Aalborg Portland Ís-
landi er í dag leiðandi fyrirtæki 
á íslenskum sementsmarkaði. Á 
árinu 2005 voru svo gerðir stórir 
viðskiptasamningar við Arnarfell 
ehf. og Malarvinnsluna hf. sem 
opnuðu félaginu stóra markaði á 
Austfjörðum í tengslum við upp-
bygginguna þar,“ segir Bjarni Ó. 
Halldórsson, framkvæmdastjóri 
Aalborg Portland Íslandi.

Úrvalsvörur og góð þjónusta
Aalborg Portland framleiðir 

mismunandi tegundir af sem-
enti sem gætt er margvíslegum 
eiginleikum til fjölbreyttra nota. 
Helstu framleiðsluvörurnar eru 
BASIS® sement, RAPID® sem-
ent, MESTER® sement og hvítt 
AALBORG WHITE® sement. 
Hver tegund fyrir sig er þróuð 
sérstaklega og þaulreynd til 
ákveðinna nota.

Lang stærsti hluti af fram-
leiðslu Aalborg Portland Íslandi 
er selt í lausu frá birgðarstöðinni 
í Helguvík. Stærstu viðskipta-
vinirnir eru steypustöðvar, ein-
ingaverksmiðjur og röraverk-
smiðjur en Aalborg Portland 
dreifir framleiðslunni með eigin 
tankbílum beint til viðskiptavin-
anna. 

Leiðandi á 
sementsmarkaði

RAPID® sement er með 
lágt alkalí-innihald sem 
nær miklum styrkleika á 
skömmum tíma. Það hent-
ar því mjög vel til alhliða 
steypuvinnu s.s í sökkla, 
veggi og gólf. 
MESTER® sement er hæg-
harðnandi og hentar sér-
staklega vel til múrviðgerða 
og til pússninga. 

BASIS® sement blandast 
með sandi, steinum, vatni 
og  flotefnum til að búa til 
gráa steypu. Til pússninga 
blandast saman sandur, 
sement og vatn. 
AALBORG WHITE® sem-
ent er hvítt  og mjög vinsælt 
þegar ætlunin er að ná fram 
hvítum lit í steypuna eða til 
litunar á steypu til marg-
víslegra sérverkefna.
Á vefsíðu Aalborg Portland 
Íslandi, www.aalborg-port-
land.is, má finna frekari 
upplýsingar um fleiri sem-
entsgerðir og íblöndunar-
efni svo sem um lágalkalí 
og súlftatþolið sement.

Fagleg ráðgjöf
Viðskiptavinum Aalborg 
Portland Íslandi er boð-
ið endurgjaldslaust upp á 
grunnupplýsingar er varða 
steypugerðir og múrblönd-
ur úr sementi frá fyrirtæk-
inu. Þær upplýsingar eru 
ýmist veittar af sérfræðing-
um Hönnunar eða ráðgjafa-
deild Aalborg Portland A/S 
í Danmörku. 
Á vefsíðu Aalborg Portland 
Íslandi, www.aalborg-port-
land.is, er jafnframt að finna 
magnreikni en með honum 
er afar auðvelt að reikna út 
hversu mikið magn af sem-
enti þarf til mismunandi 
verkefna.

Bjarni Ó. Halldórsson  
 framkvæmdastjóri

Helguvík Aalborg Portland er með síló í Helfuvík.

Hluti bílaflotans Þrír af átta bílum sem Aalborg Portland notar til að
dreifa sementi í lausu til viðskiptavina sinna.

Kalknáma Kalkið á námusvæði Aalborg Portland er mjög tært og nýtist því vel til framleiðslu á hágæða 
hvítu og gráu sementi.
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BORG ehf. er ungt en öflugt 
félag sem rekur einingaverk-
smiðju og steypustöð í Kópa-
vogi og einingaverksmiðju á 
Akureyri. Hjá fyrirtækinu 
starfa nú um 100 manns 
við framleiðslu, sölu og 
dreifingu forsteyptra hús-
eininga og steinsteypu en 
starfsemin fer stöðugt vax-
andi.

Á undanförnum árum hefur 
notkun forsteyptra eininga við 
húsbyggingar aukist verulega 
hér á landi en talið er að fast að 
30 prósent steinsteyptra húsa á 
Íslandi séu nú byggð með þess-
um hætti. Hlutfallið er þó víð-
ast hvar mun hærra erlendis og 
til að mynda er algengt að hlut-
ur forsteyptra einingarhúsa sé 
65 til 70 prósent víða í Evrópu. 
Fáir standa þó Finnum framar 
hvað þetta varðar en þar eru níu 
af hverjum tíu steinsteyptum 
húsum byggð úr forsteyptum 
einingum. Afar líklegt verður 
að teljast að hlutur forsteyptra 
einingarhúsa haldi áfram að 
vaxa á Íslandi. Samkvæmt 
gögnum Veðurstofu Íslands 
rignir eða snjóar um 230 daga 
á ári á höfuðborgarsvæðinu og 
þá fylgja því ótvíræðir kostir 

að geta annast framkvæmdir 
við kjöraðstæður innandyra. 
Í mörgum tilfellum eru hús 
byggð bæði úr forsteyptum ein-
ingum og staðsteypu og kostir 
hvors byggingarmáta þá nýttir 
til hins ýtrasta.

Lægri kostnaður - Meiri bygging-
arhraði

Páll Borgar Guðjónsson er 
framkvæmdastjóri Borgar og 
hann segir að lækka megi heild-
arkostnað við byggingarfram-
kvæmdir með notkun for-
steyptra eininga. „Sparnaður-
inn felst meðal annars í kostn-
aði við mótauppslátt, aðbúnað 
starfsmanna, minni þörf fyrir 
verkpalla og byggingarkrana á 
byggingastað, einfaldari stjórn-
un á byggingarstað og minni 
úrgangi. Að auki leiðir notkun 
forsteyptra eininga alla jafnan 
til betri nýtingar á hráefnum 
svo sem steypu, timburs, járns 
og annarra byggingarefna,“ seg-
ir Páll.

Forsteyptar einingar má reisa 
í allt að 20 stiga frosti sem er 
mikill kostur á Íslandi. Auk 
þess henta forsteyptar einingar 
vel þar sem verið er að byggja á 
þröngum svæðum eða fjölförn-

um, eins og t.d. við Laugaveg-
inn, þar sem lokun gatna varir 
mun skemur þegar unnið er 
með forsteyptar einingar.

Þegar notaðar eru forsteypt-
ar einingar er ýmist gert ráð 
fyrir glugga- og hurðaopum í 
vinnsluferlinu eða glugga- og 
hurðarammarnir eru innst-
eyptir í upphafi og þá á ein-
ungis eftir að glerja og setja í 
hurðir. Öll rafmagnsrör og dós-
ir eru komnar í veggi og í loft-
aplötur. Forsteyptar einingar 
eru almennt tilbúnar að innan 
til spörtlunar og eftirlitsmaður 
fylgir hverri framleiðslueiningu 

eftir frá byrjun til frágangs á 
steypu.
Steypuhörðnun við kjöraðstæður

Kostir  verksmiðjufram-
leiddra bygginga felast ekki 
síst í því að einangrunin er 
innbyggð í útveggi og end-
anleg veðurkápa er komin á 
útveggi þegar um tvöfalda sam-
lokuveggi er að ræða. Einfaldir 
út- og innveggir eru tilbúnir 
fyrir sandspörtlun og raflagnir 
og dósir settar í veggi og loft 
í verksmiðjunni. Forsteyptar 
loftaplötur koma í stað hefð-
bundins loftauppsláttar. „Einn-
ig má nefna að steypuhörðnun 
á sér ávalt stað við sömu kjör-
aðstæður innanhúss. Bygging-
arvinna í einingarverksmiðju er 
innivinna og því laus við kenjar 
hins íslenska veðurfars. Rann-
sóknarstofa byggingariðn-
aðarins hefur gefið út umsögn 
um einingarframleiðsluna og 
er unnið samkvæmt ÍST EN 
13369:2004 staðli,“ segir Páll. 

Stuttur byggingartími – styttri 
fjárbinding

Þegar verkfræði- og raf-
magnsteikningar eru tilbúnar 
hefst hin eiginlega framleiðsla. 
Sökklar eru steyptir, þeim kom-

ið fyrir og gengið frá lögnum og 
fyllingu í grunn. „Sem dæmi má 
nefna að einbýlishús eru steypt 
á um viku tíma og síðan reist 
á innan við viku. Á einum til 
tveimur mánuðum getur hús-
byggjandi komið húsi í fokhelt 
ástand og sparað þannig veru-
legar fjárhæðir sem ella færu í 
fjármagnskostnað,“ segir Páll.

Forsteyptar einingar þýða sveigj-
anleika í húsbyggingum

Forsteyptar einingar hafa 
mikla aðlögunareiginleika og 
er nánast hægt að steypa hvaða 
hús sem er úr einingum. Af 
þeim sökum er almennt ekki 
gengið frá teikningum sem um 
einingarhús er að ræða heldur 
er byggingarmátinn val eig-
anda.  „Allar lausnir eru til 
staðar í einingaframleiðslu og 
við getum lagað framleiðls-
una að hvaða teikningu sem er. 
Tónlistarhús, skólar, listasöfn 
og ráðhús eru meðal húsa víða 
um heim sem hafa verið byggð 
úr forsteyptum einingum,“ seg-
ir Páll.

Lægri viðhalds- og rekstr-
arkostnaður

Í forsteyptum einingarhús-

Forsteypt einingarhús:

Hagkvæmari byggingarmáti

Framkvæmdastjórinn Páll Borgar 
Guðjónsson

Selfoss Fjölbýlishús á Selfossi byggt úr úr forsteyptum húseiningum frá Borg – Veggir, stigar, golfplötur, súlur og svalir
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Steypustöð Borgar:

Hágæðasteypa til afhendingar strax
BORG býður upp á stein-
steypu úr hágæðasementi og 
besta fáanlega fylliefni sem 
völ er á. Steypan er fram-
leidd samkvæmt ströngustu 
gæðastöðlum og hægt er 
að velja á milli fjölmargra 
steypugerða svo sem hefð-
bundinnar steypu, sand-
lögunar, flotsteypu og sjálf-
útleggjandi steypu. Steypan 
er framleidd í nýrri steypu-

stöð Borgar við Bakka-
braut 9 í Kópavogi.
Steinsteypa Borgar er flutt 
til viðskiptavina með átta 
nýjum Benz steypubílum og 
þremur dælubílum sem eru 
24, 36 og 42 metra. Steypu-
stöðin er staðsett miðsvæðis 
á höfuðborgarsvæðinu og því 
stutt að fara með steypuna á 
öll helstu byggingarsvæðin. 
Bílstjórarnir hjá Borg eru 

þaulvanir og þekktir fyrir 
einstaka þjónustulund.
Steinsteypan er framleidd 
samkvæmt ÍST EN 206-
1:2000 steinsteypustaðl-
inum og stöðugt innra 
eftirlit Borgar, ásamt ytra 
eftirliti sérfræðinga VGK 
Hönnunar og Rannsókna-
stofnunar byggingariðn-
aðarins, tryggja góð og 
örugg vörugæði.

um er einangrunin að utan og 
á veðurkápu er viðhaldsfrír 
salli. „Þetta þýðir lægri rekstr-
arkostnað þegar um er að 
ræða forsteypt einingahús þar 
sem einangrun að utan lækkar 
kyndingarkostnað. Kostir þess 
að byggja hús úr forsteyptum 
einingum eru því fjölmargir 
og leiða flestir að sama grunni 
– Forsteypt einingarhús eru 
ódýrari án þess að gæðum sé 
fórnað,“ segir Páll.

Allt á einum stað
Einingaframleiðslan hjá Borg 

er fjölþætt og þar er hægt að 
steypa allar tegundir af húsum 
og húseiningum -  Sökkla, út-
veggi, innveggi, loftplötur, stiga, 
súlur, bita, svalir, arinstrompa, 
einbýlishús, fjölbýlishús, sum-
arhús, iðnaðarhús, gripahús, 
tanka og verslunarhús. Ein-
ingaverksmiðjan BORG veitir á 
einum stað heildarþjónustu við 
húsbyggjendur – allt frá hönn-
un að fullbyggðu húsi.

Borg á Akureyri
Í nóvember í fyrra voru fyrstu 

einingarnar framleiddar í ein-
ingarverksmiðju Borgar á á Ak-
ureyri. Um var að ræða einingar 
í níu íbúða hús við Ástún sem 
er nýtt hverfi á Akureyri. Fram-
leiðslan í verksmiðjunn hefur 
gengið afar vel allt frá fyrsta 
degi og er verkefnastaðan góð. Einingaverksmiðja Starfsmenn Borgar vinna hörðum höndum við framleiðsluna.

Bílarnir Bílafloti Borgar samanstendur af átta nýjum Benz steypubílum og þremur dælubílum sem 
eru 24, 36 og 42 metra.







Modulhús ehf. á Hvamms-
tanga flytja inn og selja 
vandaðar timburhúseiningar 
frá Svíþjóð. Sérstaða Modul-
húsa á íslenskum markaði 
felst einkum í því að félagið 
býður viðskiptavinum sín-
um ekki fullbúin uppsett hús 
heldur aðeins einingarnar, 
afhentar í gámi. Viðskipta-
vinurinn hefur svo frjáls-
ar hendur með hvort hann 
raðar draumahúsinu saman 
sjálfur eða fær einhvern ann-
an til þess. Fyrir vikið get-
ur viðskiptavinurinn valið 

ódýrustu leiðirnar í hverjum 
og einum lið byggingarinnar 
og lækkað þar með heildar 
byggingarkostnaðinn veru-
lega.

Einingarnar sem Modulhús 
flytja inn eru framleiddar  í 
Tomoku verksmiðjunni í 
Insjön í Svíþjóð. Guðmundur 
Helgason, framkvæmdastjóri 
Modulhúsa, segir Tomoku hús-
in hingað til einkum hafa verið 
seld til Japans. „Jarðskjálftar eru 
algengir í Japan og Tomoku hús-
in eru hönnuð með það í huga. 
Þau eru því sterkbyggð en að 

auki hafa verkfræðingar verk-
smiðjunnar lagað hönnunina 
að íslensku veðurfari. Tomoku 
húsin eru því hvort tveggja í 
senn ódýr og góður kostur fyrir 
Íslendinga,“ segir Guðmundur.

Máli sínu til stuðnings segir 
Guðmundur sögu af smiði sem 
fengin var til að reisa Tomoku 
hús á Íslandi. „Hann var svo 
ánægður með húsið eftir að það 
var komið upp að hann keypti 
eitt slíkt handa sjálfum sér,“ seg-
ir Guðmundur.

Fljótleg uppsetning

Hægt er að fá Tomoku húsin 
í mörgum útfærslum og stærð-
um og nýta þau hvort heldur 
sem sumarhús eða íbúðarhús. 
Einingarnar eru hugvitsamlega 
hannaðar og því er uppsetning 
þeirra bæði einföld og fljótleg. 
„Einingarnar eru þannig úr 
garði gerðar að vanir smiðir 
ættu ekki að þurfa að vera leng-
ur en 2 til 3 daga að reisa útveggi 
180 fermetra húss. Þakið getur 
verið enn fljótlegra að reisa, allt 
eftir hönnun þess, en einföld-
ustu þakgerðir er mögulegt að 
reisa á 3 til 4 klukkustundum,“ 
segir Guðmundur. 

Mikill fjárhagslegur ávinning-
ur er fólginn í því hversu fljót-
legt er að reisa húsin en að auki 
sparast fjármunir þar sem ekki 
er þörf á að notast við krana til 
að hífa einingarnar á sinn stað. 
„Tveir til þrír menn ráða auð-
veldlega við að koma þeim upp,“ 
segir Guðmundur.

Gott verð
Mjög gott verð er að á Tomoku 

húsunum og ræðst það einkum 
af tvennu: Annars vegar af mik-
illi framleiðslugetu verksmiðj-
unnar, sem er afar vel tækjum 
búin, og hins vegar af því að var-
an er stöðluð og því hagkvæm í 
framleiðslu. Eftirfarandi verð 
má hafa til hliðsjónar en rétt að 
hafa í huga að endanlegt verð er 
að nokkru leyti háð breytingum 
á gengi.

80 fermetra hús: 2,9 milljónir 
(36.000 kr/fermeterinn) 

125 fermetra hús: 3,5 millj-
ónir (kr. 28.000 kr/fermeterinn) 

160 fermetra hús: 3,8 millj-
ónir (kr. 24.000 kr/fermeterinn) 

200 fermetra hús: 4,6 millj-

ónir (kr. 23.000 kr/fermeterinn) 

Stuttur afgreiðslutími
Um það bil tíu vikum eftir 

að pöntun er staðfest eru ein-
ingarnar tilbúnar í gámi hjá 
framleiðanda í Insjön. „Þaðan 
er gámurinn fluttur með lest 
til Gautaborgar og um borð 
í skip frá Eimskipum. Rúmri 
viku síðar er gámurinn tilbúinn 
til afhendingar. Á þessum 9 til 
10 vikum væri hægt að steypa 
sökkul og plötu og því fátt því til 
fyrirstöðu að hefjast handa við 
að reisa húsið þegar það kemur 
til landsins,“ segir Guðmundur 
Helgason, framkvæmdastjóri 
Modulhúsa.

Nánari upplýsingar um To-
moku húsin er að finna á vef-
síðu Modulhúsa – www.modul-
hus.is.

38     módeLHús

Einfalt Vanir smiðir eru ekki nema 2 til 3 daga að reisa útveggi 180 fermetra Tomoku húss.

Sænsk gæðavara á góðu verði

Framkvæmdastjórinn Guðmundur 
Helgason segir Modulhús vera 
að breikka vörulínu félagsins og 
nú geti Modulhús afgreitt í ein-
ingum flest það sem við kemur 
húsbyggingum.

Glæsilegt Tomoku húsin eru bæði falleg og sterkbyggð en þau hafa sérstaklega verið löguð að íslensku veðurfari.





40     sj innréttingar

Hröð afhending og 
uppsetning innréttinga
SJ-innréttingar við Njarð-
arbraut 3g í Reykjanesbæ 
býður viðskiptavinunum 
eldhúsinnréttingar og bað- 
og fataskápa frá Danmörku 
og Finnlandi. Fyrirtækið 
var fyrst í 180 fermetrum 
við Njarðarbrautina en er 
nú í 560 fermetrum, og 
má ekki minna vera. Fyr-
irtækið er ávallt með mik-
ið af innréttingum á lager 
og starfsmenn þess sjá um 
uppsetningar á nýjum inn-
réttingum og niðurrif á 
þeim gömlu.

SJ-uppsetningarþjónust-
an hefur starfað óslitið við 
uppsetningar og hönnun 
innréttinga síðan 1980. Allt 
skrokkaefnið kemur frá Dan-
mörku þar sem það er fram-
leitt fyrir SJ-innréttingar en 
spónlagt efni kemur bæði frá 
Danmörku og Ítalíu. Hurðirn-
ar sem koma frá Ítalíu eru lag-
eraðar í Danmörku þannig að 
afgreiðslufrestur er skammur.

“Við segjum að afhending 
taki ekki nema þrjár vikur 
og síðan erum við með upp-
setningamenn á okkar vegum, 
undirverktaka, sem setja upp 
innréttingarnar. Verkefnin 
eru alveg gríðarlega mikil í 
dag, það er svo mikið byggt 
á Íslandi og staðsetning fyr-
irtækisins er mjög góð hér 
vegna þess að það er verið að 
byggja mjög mikið hér suður 
frá líkt og víða annars staðar 
á landinu, bæði í Reykjanesbæ 
og einnig í nokkuð í nágranna-
sveitarfélögunum hér á Suð-

urnesjum.
En við þurfum auðvitað 

að fylgjast mjög vel með og 
gera tilboð í stærri sem minni 
verk. Heimasíða fyrirtækisins, 
www.sjinnrettingar.is er einn-
ig orðin mjög sterkur mið-
ill og fólk fer í vaxandi mæli 
inn á hana til að kanna hvað 
við erum að bjóða. Við erum 
í vaxandi mæli að selja inn-
réttingar út á land, t.d. bæði 
á Austurland og Vestfirði, og 
þau viðskipti fara mikið gegn-
um heimasíðuna,” segir Birgir 
Sigdórsson.

Leyst úr sérkennilegum beiðn-
um

Birgir segir að farið sé á 
staðinn þegar fólk er orðið 
ákveðið í að snúa sér til SJ-
innréttinga til að leiðbeina og 
ráðleggja, hvaða viður hentar 
og gerum síðan tillögu að inn-
réttingunum og skipuleggjum 
t.d. eldhúsið fyrir viðkomandi 
og skápana. Við erum með 
30 ára reynslu sem er góður 
grunnur.

Birgir segir að stundum 
komi sérkennilegar beiðnir, 
t.d. um fáséða og vandfundna 
viðartegund en það er einn-
ig leyst enda sé fyrirtækið 
með mjög breiða línu í við-
artegundum. Fyrirtækið sé í 
samstarfi við annað fyrirtæki 
hérlendis sem framleiðir inn-
réttingar og skápa sem getur 
þá spónlagt með þessari sjald-
séðu viðartegund. Öll mál sé 
hægt að leysa.

Sýnishorn innréttinga hjá 
SJ-innréttingum.

Birgir Sigdórsson framkvæmda-
stjóri og Fanney Grétarsdóttir 
skrifstofustjóri. Birgir heldur á 
viðurkenningu sem fyrirtæk-
ið fékk á nýliðinni Ljósanótt í 
Reykjanesbæ sem fjölskyldu-
vænsta fyrirtækið í Reykjanesbæ 
árið 2007.

Birgir við vél í vinnslusalnum þar sem innréttingarnar eru settar saman. Vélin er nauðsynleg við allar 
breytingar á t.d. skápum og hurðum, og raunar er mjög erfitt að komast af án hennar.
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Sveitasetur í 
nánd við þéttbýli

Í 2,5 km fjarlægð frá Selfossi í suðvesturátt býðst 
nú áhugaverður valkostur fyrir þá sem kjósa að 
búa í sérbýlum við ró og næði.
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Lóðir - möguleikar
Arkitektastofan ARKITEÓ hefur unnið hugmyndavinnu 
í samstarfi við Byggðarhorn. 
Niðurstaða þeirrar vinnu er framandi og glæsileg 
í senn. Nánari upplýsingar, vinsamlegast hafið 
samband við ARKITEO www.arkiteo.is og netfang 
arkiteo@arkiteo.is eða söluaðila Byggðarhorns.is

Sveitarfélagið Árborg mun sjá um alla almenna þjónustu
við Byggðarhorn á sama hátt og aðra skipulagða byggð 
í sveitarfélaginu. Þar á meðal er skóla  akstur, sorp  hirða, 
vatsnveita, hitaveita, viðhald vega, snjómokstur, tæming 
rotþróa ásamt annarri þjónustu og gæslu samkvæmt 
samþykktum sveitarfélagsins. Á Selfossi eru bæði grunn
skólar og Fjölbrautaskóli Suðurlands. Þar er einnig heil
brigðisþjónusta. Sjá nánar undir www.arborg.is Vatns
veita Árborgar hefur umsjón með hönnun, lagningu og 
rekstri vatnsveitu á svæðinu. Selfossveitur annast hönnun, 
lagningu og rekstur hitaveitu að Byggðarhorni.

Atvinnusvæði höfuðborgarsvæðissins hefur á 
síðustu árum teygt út anga sína og á síðastliðnum 

árum hefur suðurlandið verið fjölsótt 
sem byggðarlag.

FasteignasöLurnar
veita aLLar uppLýsingar
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ByggðARhoRn
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42     Húsanes

Reykjanesbær er fjölskylduvænn 
bær með hátt þjónustustig
- segir Halldór Ragnarsson framkvæmdastjóri byggingafélagsins Húsaness

Húsanes er bygginga-
félag í Reykjanesbæ sem var 
stofnað 1. maí 1979 og hefur 
byggt hartnær 1.000 íbúðir 
víðs vegar um landið bæði í 
eigin reikning og fyrir aðra. 
Flestar íbúðir félagsins hafa 
verið byggðar fyrir almenn-
an markað, en einnig hefur 
Húsanes byggt íbúðir fyrir 
aldraða ásamt því að byggja  
félagslegar íbúðir á Suð-
urnesjum og víðar á landinu. 
Þar má nefna Nesvelli, sem er 
íbúðahverfi, þjónustu- og fé-
lagsmiðstöð fyrir fólk á besta 
aldri í hjarta Reykjanesbæj-
ar. Jafnframt hefur Húsanes 
sinnt ýmsum öðrum bygg-
ingarframkvæmdum bæði 
fyrir einkaaðila og opinbera 
aðila. Á launaskrá hjá fé-
laginu eru um 70 starfsmenn 
og svipaður fjöldi starfar hjá 
undirverktökum. Á hverju 
ári framleiðir og afhendir 
Húsanes milli 60 og 70 íbúð-
ir. 

Halldór Ragnarsson fram-
kvæmdastjóri Húsaness segir 
að áður fyrr hafi fyrirtækið ver-
ið mikið að vinna í tilboðsverk-
um og einnig að byggja á eigin 
lóðum en markaðurinn hafi þá 

Íbúðir við Súlutjörn, sambærilegar við þær íbúðir sem Húsanes er að 
reisa við Svölutjörn. Einstaklega falleg fjórbýlishús og keðjuhús sem 
skilað var fullfrágengnum að innan sem utan auk allra tækja í eldhúsi 
s.s. ísskáp, örbylgjuofn og uppþvottavél. Íbúðirnar eru 3ja, 4ra og 5 
herbergja á bilinu 91-123 fermetrar að stærð.

Vel er búið að námsmönnum í Reykjanesbæ. Húsanes byggði þessar námsmannaíbúðir við Krossmóa.



Nesvellir eru íbúðahverfi, 
þjónustu- og félagsmið-
stöð sem hafin er bygging á 
í Reykjanesbæ. Þar er um að 
ræða öruggan og þægilegan 
íbúðakost fyrir eldri ein-
staklinga og hjón sem vilja 
minnka við sig fasteign og 
hafa auk þess aðgang að 
þjónstustu og félags- og 
tómstundastarfi í þjónustu-
miðstöð á svæðinu. Íbúðirn-
ar eru sérhannaðar með háu 
gæðastigi en í fyrsta áfanga 
verða reist 19 raðhús og 59 
öryggisíbúðir. Allar íbúð-
ir verða fullfrágengnar við 
afhendingu og íbúar þurfa 
ekki að sjá um viðhald ut-
anhúss.
Íbúða- og þjónustusvæði 
Nesvalla er fyrsta íbúða-
svæðið á Íslandi sem skipu-
lagt er heildstætt til að 
mæta þörfum eldri borg-
ara. Þar gefst kostur á að 
eiga heimili í sérhönnuðum 
hágæðaíbúðum í öruggu og 
notalegu umhverfi. Auk sér-
stakra þjónustuíbúða verða 
byggðar öryggisíbúðir og 
hjúkrunaríbúðir en sérstök 
félags- og þjónustumiðstöð 
verður staðsett þar á milli. 
Þar verður m.a. boðið upp á 
sjúkraþjálfun, leikfimi, lík-
amsrækt, nudd, snyrtiþjón-
ustu, baðaðstöðu o.fl. Þar 
verður einnig dagvistun fyrir 
eldri borgara.
Í skipulagi á umhverfi Nes-
valla er lögð sérstök áhersla 
á að búa til ákjósanlega úti-
vistaraðstöðu. Með tilliti til 
þess hefur byggingum verið 
raðað upp til að mynda skjól, 
göngustígar verða lagðir 
milli húsa, stórt rými verð-
ur fyrir opin svæði og hluti 
garðsins verður grafinn nið-
ur um 1 - 2 metra svo hægt 
verði að njóta útivistar í nán-
ast hvaða veðri sem er.

Nesvellir - nýr lífsstíll

Sigurður Garðarsson, fram-
kvæmdastjóri Nesvalla í sýn-

ingaríbúð við Stapavelli. Íbúðirn-
ar eru m.a. útbúnar rennihurð-
um og án þröskulda sem gerir 

fólki sem þarf að nota hjólastóla 
auðvelda alla umgengni. Þessi 

íbúð við Stapavelli er 125 fer-
metrar að stærð með bílastæði 
og bílageymslu. Einnig verða í 

boði 94 fermetra raðhús.
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ekki verið eins líflegur og hann 
er í dag og því hafi mikið verið 
sótt í verk úti á landi en einnig í 
Reykjavík og Kópavogi. Á seinni 
árum hefur nær eingöngu verið 
byggt á eigin lóðum í Reykja-
nesbæ, en einnig t.d. í Kópa-
vogi, og þær íbúðir ýmist seldar 
beint eða leigðar.

“Við höfum einnig verið að 
byggja verslunar- og iðnaðar-
húsnæði og einnig má nefna 
sundlaugar og laxeldisstöðvar 
svo mannvirkin sem við höfum 
byggt eru mjög fjölbreytt að 
gerð. Byggingu sundlaugarinn-
ar fjármögnuðu við sjálfir og 
afhentum síðan Reykjanesbæ. 
Í dag erum við í nokkrum alút-
boðum eins og t.d. fyrir Nes-
velli og í Kópavogi fengum við 
spildu í Lindahverfinu og þar 
var allt frá gatnagerð til full-
lnaðarfrágangs íbúða á okkar 
hendi. Það voru um 100 íbúð-

ir. Á seinni árum höfum við 
verið að byggja á eigin lóðum, 
það hefur gefist mun betur en 
að vinna með ýmsum arkitekt-
um, verkfræðingum og eftirlits-
mönnum sem eru ekki á okkar 
vegum. Útboðsverk eru þá oft 
ekki gerð eins hagkvæm eins og 
við vildum gera þau sjálfir,” seg-
ir Halldór Ragnarsson.

Fjölskylduvænn bær
Halldór segir Reykjanesbæ 

vera orðinn mjög fjölskylduvæn-
an bæ þar sem þjónustan við 
íbúa á öllum aldri með því besta 
sem gerist á landinu, allir kom-
ast í leikskóla og tónlistarskóla 
sem þess æskja og frítt hefur 
verið í strætó og sund í nokkur 
ár. Þjónustustigið er því mjög 
hátt sem gerir Reykjanesbæ 
mjög búsetuvænan. Það geri 
fasteignir, bæði nýbyggingar og 
eldri íbúðir, mun söluvænni, 
enda flytji fólk í einhverjum 

mæli frá höfuðborgarsvæðinu til 
Reykjanesbæjar, bæði fólk sem 
er að sækja vinnu á Suðurnesj-
um og einnig fólk sem stundar 
vinnu á höfuðborgarsvæðinu.

Jóhannes Ellertsson fjármála-
stjóri segir að markaðurinn hafi 
verið mjög líflegur sl. fjögur ár 
og allar þær íbúðir sem Húsanes 
hafi byggt hafi selst fljótt og vel.

“Við vorum mikið á höf-
uðborgarsvæðinu en í seinni tíð 
höfum við getað einbeitt okk-
ur að Suðurnesjunum þar sem 
markaðurinn hér er orðinn mun 
öflugri en hann var. Hér hefur 
fólksfjölgun verið um 4% á ári 
svo þörfin hefur verið fyrir allt að 
350 íbúðir á ári. Áður fyrr voru 
um 25% kaupsamninga sem við 
vorum að gera við aðflutt fólk en 
í dag er um helmingur þessara 
samninga við fólk af höfuðborg-
arsvæðinu eða lengra að komið 
en einnig frá nágrannabyggð-

arlögum Reykjanesbæjar. Tvö-
földun Reykjanesbrautar hefur 
haft gríðarleg jákvæð áhrif á 
þessa þróun auk þess sem hér 
eru góð atvinnutækifæri og ekki 
má gleyma því að fyrir íbúð hér 
er verið að greiða um 70% af 
verði sambærilegrar íbúðar á 
höfuðborgarsvæðinu,” segir Jó-
hannes Ellertsson.

109 íbúðir í byggingu
Húsanes er að byggja 32 

íbúðir í keðju- og fjórbýlishús-
um við Svölutjörn, en það eru 
3., 4. og 5 herbergja íbúðir. Búið 
er að teikna 16 einbýlishús við 
Leirdal, 4 stór parhús í byggðu 
hverfi við Holtsgötu og 30 íbúð-
ir í fjölbýli við Dalsbraut sem 
eru 2., 3. og 4 herbergja og eru 
þær ódýrustu sem henta mjög 
vel ungu fólki sem er að kaupa 
sér þak yfir höfuðið í fyrsta 
sinni. Lokið er við að byggja 27 
námsmannaíbúðir við Kross-

móa sem eru 2. og 3. herbergja. 
Alls eru þetta 109 íbúðir sem 
eru boðnar á hagstæðu verði. 
Með fjölbreyttni í gerð íbúða 
höfðar Húsanes til óska sem 
flestra sem hyggjast kaupa sér 
nýja íbúð, flestir eiga að geta 
fundið sér íbúð við hæfi. Íbúð-
irnar eru afhentar fullbúnar 
með þvottavél og þurrkara og 
öllum stærri rafmagnstækjum. 
Innréttingarnar eru þýskar af 
háum gæðastaðli, settar saman 
í Litháen og fluttar inn þaðan. 
Teikningar af þeim húsum sem 
Húsanes byggir eru í sífelldri 
þróun, og segir Halldór að með 
því sé stöðugt stefnt að því að 
skila betri vöru og nálgast ósk-
ir kaupandans. Í fjölbýlishús-
unum er t.d. sérinngangur í 
hverja íbúð af svölum og íbúðir 
eru í dag með opnara rými, t.d. 
tengist eldhús og stofa meira 
sem snýr gegn sólu. 
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Hjá skipulagsfulltrúa 
Grindavíkur er nú unnið að 
endurskoðun aðalskipulags 
Grindavíkur 2000-2020 og 
er það umfangsmikið verk-
efni þar sem verið er að draga 
upp heildarmynd af Grinda-
vík 30 ár fram í tímann. Þá 
ætti Grindavík miðað við 
2,25% árlega íbúafjölgun 
að vera um 5200 manna 
bær. Ef íbúaþróunin verður 
hins vegar að jafnaði um 1% 
hærri þá gæti Grindavík ver-
ið 7000 manna bær eftir 30 
ár sem er gríðarlegur vöxt-
ur. Má geta þess að íbúum í 
Grindavík fjölgaði á árunum 
2004 og 2005 yfir 4,5%.

Vinna við endurskoðun að-
alskipulags er einnig mjög 
stefnumarkandi á s.s. um-
hverfisvernd, útivist og at-
vinnustarfsemi og hvernig 
bæjarfélagið okkar góðar er að 
þróast inn í framtíðinna. Pétur 
Bragason er skipulagsfulltrúi 
Grindavíkur:

“Það er mikil vinna við að 
endurskoða aðalskipulagið, 
vinna sem tekur á annað ár. 
Nýtt aðalskipulag átti að gilda 
til 2020, en þróunin á svæðinu 
hefur verið það ör í byggðamál-
um að við gerum ráð fyrir að 
að árið 2009 verðum við búnir 
að byggja á svæðinu sem átti að 
duga til 2020. Sérstaklega var 
það í fyrra og hitteðfyrra sem 
gekk hratt á landsvæðið en að-
eins hefur hægst um á þessu 
ári.”

Íþróttasvæðið stækkar
Hjá byggingafulltrúa er 

einnig verið að vinna að deilu-
skipulagi fyrir nýtt íbúðahverfi 
þar sem fyrsti áfanginn eru 
um það bil þrjátíu lóðir: “Við 
erum einnig með lóðir í öðru 
hverfi fyrir 120 íbúðir, raðhús 
og parhús. Það skipulag var 
unnið í fyrra og verður farið 
í gatnagerð á næsta ári. Þá er 
búið að klára deiliskipulagið 
fyrir íþróttasvæðið okkar þar 
sem rís stórt fjölnotaíþrótta-
hús á árinu auk þess sem gert 
er ráð fyrir frjálsíþróttavelli 
til viðbótar öðrum völlum og 
byggingum. Hesthúsahverfi 
mun rísa á næsta ári og er haf-
in vinna við frekari stækkun 
hverfisins við Víðihlíð í sam-
vinnu við Búmenn. Í lok þessa 
árs verður síðan farið yfir stöðu 
mála varðandi úthlutaðar lóðir 
og verður þá líklegast farið að 
gera fyrstu drög að nýju hafn-
ar- og iðnaðarsvæði sem skildi 
þá teygja sig örlítið meira suð-
ur út á Hópsnes og að skipu-
leggja íbúðarhverfi austan við 
Efrahópshverfið.”

Pétur nefnir einnig að í 
fyrra var gert athafanasvæði 
fyrir vistvæna starfsemi þar 
sem gert er ráð fyrir starfsemi 
sem þarf töluverða orku, til að 

mynda gróðurhús, svepparækt 
og parketframleiðslu.

Sprengingin varð 2004
Hvað varðar hina miklu 

þenslu í íbúðabyggð þá segir 
Pétur að sprengingin hafi orð-
ið 2004 þegar tveimur hverfum 
var úthlutað: “Þar voru um-
sækjendur margir  um hverja 
lóð. Í kjölfar dálítillar svartsýni 
í fyrra dró aðeins úr kraftinum 
en ekki er haldinn sá fundur 
skipulagsnefndar í dag að ekki 
liggi fyrir umsóknir um lóð. 
Það er kannski ekki eins mikið 
og var fyrir tveimur árum en 
samt mjög gott hjá ekki stærra 
bæjarfélagi.”

Ef farið er í breytingarnar á 
aðalskipulaginu þá er meira en 
íbúbyggð sem þarf að huga að: 
“Við þurfum líklegast að breyta 
skipulagi út af fyrirhuguðum 
virkjunarframkvæmdum, enn 
það liggur fyrir hvernig þær 
breytingar verða. Göngustígar 
koma til með að vera meira inn 
í aðalskipulaginu meðal ann-
ars við Bláa lónið, sumarhúsa-
byggð er einnig inni í breyttu 
aðalskipulagi og segja má að 
í heildina muni breytt að-
alskipulag einkennast af meiri 
fjölbreytni en áður.”

Tenging stórt atriði
Með skipulagningu nýrra 

hverfa í Grindavík er áhersla 
lögð á að tenging sé góð: “Eðli-
legt er að við förum með stækk-
unina til austurs. Við viljum ekki 
vaxa til norðurs heldur í radíus 
frá höfninni sem er hjarta bæj-
arins, þannig að alls staðar sé 
stutt í þjónustu og annað sem er 
í miðbænum.”

Hvað varðar byggingar seg-
ir Pétur að áður fyrr hafi mest 
verið byggt af einbýlishúsum og 

raðhúsum: “Frá árunum 2000 til 
2005 voru aðeins byggð tvö lítil 
fjölbýlishús sem voru með að ég 
held átta íbúðum hvort. Þegar 
svo íbúðaverð fór að hækka vant-

aði meira af litlum íbúðum þann-
ig að þróunin var töluverð í átt 
að fjölbýli. Það voru byggðar 20 
íbúðir í blokk fyrir 50 ára og eldri 
í fyrra og nú er verið að byggja 24 

íbúða og 12 og 10 íbúða blokkir 
og fleiri eru í undirbúningi. Það 
sem er að gerast nú er að aftur er 
farnar að koma fyrirspurnir um 
lóðir fyrir stærri einbýlishús.”

Endurskoðun aðalskipulags 
Grindavíkur tekur til margra þátta



“Það er búið að vera mjög mikil 
uppbygging í Grindavík frá árinu 
2004 og þá ekki síst í bygging-
ariðnaði og við höfum varla haft 
undan við að deiliskipuleggja ný 
byggingarsvæði og úthluta lóð-
um,” segir Ólafur Örn Ólafsson, 
bæjarstjóri í Grindavík: “Tvær 
nýjar blokkir eru búnar að rísa 
á þessu tímabili og fjöldi ein-
býlishúsa, parhúsa og raðhúsa 
og erum við komnir langt fram 
úr aðalskipulagi sem gert var 
fyrir bæinn, áætlun sem átti að 
duga til 2020. Þessi mikla upp-
bygging gerir það að verkum að 
nú er verið að gera breytingar 
á aðalskipulaginu sem tekur til 
margra sjónarhorna þannig að 
ekki er annað hægt að segja en 
að miklill uppgangur sé á þessu 
sviði í Grindavík.”

Blönduð byggð
Ólafur segir aukningin sé fyrst 

og fremst í íbúðarhúsnæði: “Það 
er þó einnig að rísa töluvert 
af atvinnuhúsnæði og má þar 
nefna stórar skemmur sem hafa 
verið hólfaðar niður. Hvað varð-
ar íbúðarhúsnæðið þá er það 
mun blandaðra en áður var. Ósk 
verktakanna hefur verið að fá að 
byggja blandaða byggð og geta 
fylgt markaðinum eftir. Sem 
dæmi um nýjungar má nefna að 
við gerðum samning við Heim-
ir og Þorgeir fyrir einu og hálfu 
ári síðan um að þeir tækju að 
sér uppbyggingu á hluta í einu 
hverfinu, ein gata og tveir botn-
langar og voru tvær íbúðablokk-
ir inn í því skipulagi, raðhús 
og parhús. Samningurinn var 

dálítið sérstakur að því leytinu 
til að þeir sjá um alla gatnagerð 
og lagnir en í staðinn sleppa þeir 
við að borga gatnagerðargjöldin. 
Þetta var gert til að flýta fyrir 
uppbyggingunni sem hefur þó 
því miður ekki orðið eins og við 
hefðum kosið.” 

Ólafur tekur fram að þó að 
verktakar séu að byggja þá má 
ekki gleyma því að margir ein-
staklingar óska eftir að fá að 
byggja einbýlishús eða par-
hús saman: “Hvað varðar bæj-
arfélagið sjálft þá erum við að 
byggja nýtt fjölnota íþróttahús 
þar sem verður meðal annars 
knattspyrnuvöllur og fyrir ári 
síðan var lokið við að byggja 700 
fermetra leikskóla og framund-
an er bygging nýs grunnskóla 
sem verið er að hanna og teikna 
og einnig er verið að huga að því 
að byggja tónlistarskóla.”

Rólegur bær
Nóg er af landrými í kringum 

Grindavík en spurning er hvort 
það allt henti fyrir íbúabyggð: 
”Við erum þokkaleg vel sett-
ir hvað varðar landrými fyrir 
byggð næstu árin, en það fer að 
sjálfsögðu eftir því hvað byggist 
hratt, en til framtíðar erum við að 
horfa vestur fyrir bæinn þar sem 
nú er eina varnarsvæði landsins 
eftir að bandaríski herinn yfirgaf 
Keflavíkurflugvöll. Hér hafa þeir 
ennþá samskiptastöð við kafbáta 
og við bíðum eftir því að fá þetta 
land til okkar.”

Ólafur er spurður um kosti 
þess að búa í Grindavík: ”Kost-
urinn er fyrst og fremst rólegur 

og góður bær. Hér er gott að ala 
upp börn, hér er lítil glæpatíðni, 
íþróttalíf stendur með miklum 
blóma, góðir skólar eru í boði og 
gott framboð í leikskóla, þannig 
að við höfum upp á mikið og gott 
að bjóða fyrir íbúa Grindavíkur. 
Þá erum við stutt frá höfuðborg-
arsvæðinu og samgöngur verða 
betri og betri með tvöföldun 
Reykjanesbrautar og við erum 
nú að berjast fyrir lýsingu og 
endurbótum á Grindavíkurveg-
inum. Fólk getur sótt vinnu á 
höfuðborgarsvæðið en samt not-
ið þess að búa í litlu og rólegu 
bæjarfélagi. Hér búa um 3000 
manns og er fjölgunin hæg en 
stöðug og við sjáum ekki fyrir 
endann á uppbyggingu í bænum 
og ég lít björtum augum til fram-
tíðarinnar, sannfærður um að 
allir séu að gera góðan bæ betri.”

Ólafur Örn Ólafsson, bæjarstjóri í Grindavík:

Stöðug uppbygging á síðustu árum 
Ólafur Örn Ólafsson, bæjarstjóri í Grindavík. 
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Garðurinn er á nyrsta odda 
Reykjanesskagans. Mörk svei-
tarfélagsins liggja frá Fjöru-
kambi í Draughól, um Skál-
areykjar að Kölku, sem er á 
milli brautarenda við Keflavík-
urflugvöll. Þaðan liggja sveit-
arfélagamörkin að Keflavík-
urborg, síðan ofan Mánagrund-
ar og í Hólmbergsvita.  Mikil 
uppbygging hefur verið í Garð-
inum á síðustu árum og eft-
irspurn eftir lóðum fer vaxandi. 
Verið er að hefja vinnu á heild-
arendurskoðun á aðalskipulagi 
Garðs og gera má ráð fyrir að 
sú vinna klárist á árinu 2008. 
Oddný Guðbjörg Harðardóttir 
er bæjarstjóri í Garðinum:

„Vöxtur hefur verið mikill hjá 
okkur á mörgum sviðum og er 
það í takt við það sem er að gerast 
á Reykjanessvæðinu. Hvað varðar 
fólksfjölda þá fjölgaði okkur um 
4% árið 2005 og 8% í fyrra. 4% til 
5% fjölgun er tala sem við viljum 
sjá og er mjög ásættanlega og við 
reiknum með slíkri fjölgun á næstu 
árum. Að mínu mati er betra fyr-
ir bæjarfélag eins og Garðinn að 
fólksfjölgun verði hæg og stöðug 
heldur en að mikill fjöldi komi inn 
á svæðið í einu.”

Um 200 íbúða hverfi
Oddný segir að í dag er engin lóð 

laus og margir á biðlista yfir lóðir. 
Á síðustu þremur til fjórum 

árum hafi lóðum fyrir um 120 
íbúðir verið úthlutað og flest hús-
in eru þegar byggð eða í byggingu: 
„Búið er að skipuleggja nýtt hverfi 
sem kemur til úthlutunar fljótlega. 
Ekki hefur komið neitt sérstakt 
nafn á hverfið enn sem komið er, 
en við köllum það hverfið fyrir 
ofan Garðvang.  Þar verða lóðir 
fyrir tæplega 200 einbýlishús og 
parhús. Mikið hefur verið spurt 
um lóðirnar og veit ég að margir 
bíða eftir auglýsingunni til að geta 
sótt um og verður úthlutað bæði til 
verktaka og einstaklinga.“ 

Um er að ræða mjög góða stað-
setningu og í samræmi við áhersl-
una um að þétta byggðina í Garð-
inum og er nýja hverfið stutt frá 
þjónustukjarnanum og skóla.

Hvað varðar nýjar byggingar á 
vegum bæjarfélasgsins þá er það 
stækkun grunnskólans sem er 
brýnasta verkið: „Við verðum að 
stækka skólann, hann er búinn 
sprengja allt utan af sér og þeg-
ar flutt verður í nýja hverfið þá 
verður skólinn að vera tilbúinn til 
að taka við fleiri börnum. Þetta 
er stóra verkefnið sem kemur til 
framkvæmda á vegum sveita-
félagsins og það er verið að hanna 
bygginguna. Byggð verður við-
bygging sem teygir sig í áttina að 
Íþróttamiðstöðinni og er ætlunin 

að tengja þessar tvær byggingar 
saman. Í leiðinni verður skólalóð-
in tekin öll í gegn. Stækkun leik-
skólans er einnig nauðsynleg og er 
þegar byrjað á því verki.”

Skipulag í kringum Útskálakirkju
Hvað varðar önnur verkefni í 

skipulagi í Garðinum þá er nýbúið 
að gera skipulag í kringum Út-
skálakirkju: „Þar er verið að end-
urbyggja gamla Útskálahúsið og 
stendur til að þar verði menning-
arsetur. Á þessu svæði er einnig 
gert ráð fyrir safnaðarheimili og 
ráðstefnuhóteli. Einnig er nú ver-
ið að vinna að deiluskipulag fyrir 
Garðskagann. Þar er byggðasafnið 
okkar og vitavarðarhúsið og hug-
myndin er að hanna nýtt tjald-

stæði og göngustíga. Ætlunin er 
með skipulaginu á þessu svæði að 
mannvirkin falli vel að umhverf-
inu og laski sem minnst náttúruna 
og að þarna verði útivistasrsvæði 
sem tengist Útskálasvæðinu með-
fram sjónum, þannig að þessi 
svæði verði ein heild.” 

Góð staða bæjarins
„Hér í þessum langa bæ búa 

um 1500 manns.  Við teljum 
best að þétta byggðina sem mest 
og því er skipulagt hverfi sem 
næst þjónustunni.  Hverfið er 
miðsvæðis og kemur til með að 
styrkja bæjarmyndina og auka 

Sveitafélagið Garður

Áhersla lögð á þéttingu byggðar

Skólasvæðið. Þegar skólinn hefur verið stækkaður mun hann tengjast Íþróttamiðstöðinni.

Oddný Guðbjörg Harðardóttir, bæjarstjóri í Garðinum.



á hlýleika bæjarins. Ekki er ráð-
gert að skipuleggja mikla byggð 
í Út-Garðinum, heldur halda því 
svæði sem mest eins og það er en 
styrkja svæðið með tilliti til ferða-
mennsku.  Svo má geta þess að 
fyrrum varnarsvæði sem er inn-
an okkar marka og þar er hafinn 
undirbúningur að skipulagi fyrir  
athafnasvæði og deiliskipulag frá 
Helguvík að Berghólum er nú í 
auglýsingu. Skipulagsmál eru 
áberandi í starfsemi bæjarfélags-
ins þessa stundina og verða það 
á næstu misserum. Peningastaða 
sveitarfélagsins er góð eftir að við 
seldum okkar hlut í Hitaveitu Suð-
urnesja þannig að það er ekkert 
því til fyrstöðu að framkvæmd-
irnar gangi fljótt og vel fyrir sig.”

Aðspurð segir Oddný að fólks-
fjölgunin í Garðinum hafi ekki 
komið henni á óvart: „Það hefði 
frekar komið mér á óvart hefði 
ekki orðið nein fjölgun. Vöxtur er 
mikill á Reykjanessvæðinu og það 
hefur komið okkur til góða eins og 
öðrum bæjarfélögum og við tök-
um þátt í þeirri uppbyggingu sem 
er á svæðinu. Suðurnesin eru eitt 
atvinnusvæði en stærstu atvinnu-
fyrirtækin í Garðinum eru sem 
fyrr fiskvinnslufyrirtæki en einnig 
starfa margir við Garðvang sem 
er heimli fyrir aldraða og mörg 
minni fyrirtækli eru starfrækt.”

Oddný, sem sjáf ólst upp í 
Garðinum er bjarsýn á framtíð 
bæjarins:  „Það má segja að okkur 
gangi allt í haginn og ég á von á 
því að svo verði áfram.”

Geymsluskápar fyrir gashylki.
Hannaðir í samráði við og samþykktur af Brunamálastofnun.

Einangraðir útiskápar fyrir hita-
veituinntök og varmaskipta.

1,5 mm stál, 
galvaniseraðir og 
sprautulakkaðir.
Þriggja punkta læsing. 
Upphengigrind fáanleg.
Til í tveim stærðum.
A. h 94, b 79, d 32,5 sm
B. h 150, b 75, d 45 sm.

Einangruð
PEX-hitaveiturör
í sumarhús, bændabýli og íbúðarhús. 
Hámarks einangrun – lágmarks 
hitatap. Sérstök framleiðsluaðferð 
tryggir einangrunargildið í áratugi.
Framleitt samkvæmt ISO 9001 
gæðastaðli.

ÍSRÖR ehf |  S. 565-1489 |  Hringhella 12 |  221 Hafnarfjörður

Henta fyrir sumarhús, íbúðarhús og húsbíla.
1,5 mm galvaníserað og duftlakkað stál.
Utanmál í mm: h: 850, b: 750 og d: 350.
Veggfestingar fáanlegar
Skápurinn er gerður fyrir tvær 11 kg. gosflöskur 
og er með læsingu. Hann fæst í tveimur litum, 
grár og grænn.

Sumarhúsa- og landeigendur

Unnið er að deiliskipulagi fyrir Garðskagann og verður þar meðal annars tjaldstæði og göngustígar.
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Áltak í Reykjavík býður fyr-
irtækjum og einstaklingum 
upp á breiða línu bygging-
arefna til notkunar bæði 
utan- og innan húss. Mark-
mið félagsins er að bjóða upp 
á heildarlausnir þannig að 
tryggt sé að saman fari góð 
hönnun, falleg áferð, fram-
úrskarandi gæði og sann-
gjarnt verð.

Áltak býður eingöngu upp á 
gæðavöru frá þekktum og við-
urkenndum framleiðendum og 
sérhæft starfsfólk Áltaks er ávallt 
til reiðu varðandi útfærslur og 
lausnir á hinum ýmsu bygging-
arhlutum. Magnús Ólafsson, 
framkvæmdastjóri Áltaks, segir 
metnað félagsins liggja í þeim 
heildarlausnum sem í boði eru. 
„Við seljum allt sem þarf til að 
ljúka verkinu á réttan hátt þann-
ig að tryggt sé að öll efni eigi rétt 
saman og ekki komi til tæringar 
eða skemmda síðar vegna rangr-
ar efnisnotkunar,“ segir Magnús.

ECOPHON er einn fremsti 
framleiðandi kerfislofta í heim-
inum í dag en um 20 ára reynsla 
er komin á vörur frá Ecophon 
hér á landi. Áltak hefur selt kerf-
isloft frá Ecophon víða um land 
og segir Stefán Magnússon, einn 
sölumanna Áltaks, að slík kerf-
isloft sé meðal annars að finna í 
fjölmörgum íslenskum skólum. 
„Aðalástæðan er hvað Eocphon 
kerfisloftin eru vönduð, með 
sterka og öfluga grind og mik-
ið hljóðísog. Á meðal aðila sem 
keypt hafa Ecophon kerfisloft hjá 
okkur er Ingunarskóli. Í íþrótta-
húsi skólans eru einnig vegg-
plötur frá okkur,“ segir Stefán.

Ecophon kerfisloft eru afar 
sterk og henta til margvislegra 
nota svo sem í skrifstofuhús-
næði, skóla- og íþróttamann-
virki-, verslanir og matvælaiðn-

að og annað iðnaðarhúsnæði.
Ecophon plöturnar hafa verið 

prófaðar af sænsku astma- og of-
næmissamtökunum og hafa þær 
fengið þeirra bestu meðmæli. Þá 
hafa Ecophon vörur einnig verið 
prófaðar af danska gæðaeftirlit-
inu sem setti þær í sinn besta 
flokk.

OWA loftaplötur eru búnar að 
vera á markaðnum í yfir 20 ár en 
OWA framleiðir loftaplötur úr 
hvítull sem er blanda af, kalk-
stein, sandi og glerull. Glerull-
in er yfir 50% af uppistöðunni. 
OWA eru með mjög breytt 
úrval af áferðum og frágangi á 
köntum en plöturnar eru fram-
leiddar í stærðunum frá 300-600 
mm á breidd og 600-2.400 mm á 
lengd. OWA plöturnar eru með 
mjög gott hljóðstopp eða 31-47 
dB og hljóðísog sem er frá NRC 
0.50-.085 og er því í Klassa C 
og B. „Þessar plötur höfum við 
selt til margra skóla en einnig 
hafa þær verið notaðar í skrif-
stofur, verslanir og stofnanir. Þá 
hafa sjúkrahúsin notað mikið af 
kerfisloftum frá OWA og hafa 
þau staðist vel þær kröfur sem 
gerðar hafa verið til þeirra,“ segir 
Stefán.

NORDPROFIL framleiðir 
ál-stál panelloft og einnig kass-
ettuloft en hægt er að nota Nor-
dprofil panelinn inni sem úti. 
Panelloftin eru framleidd frá 20 
mm til 400 mm á breidd og eru 
þau fáanleg í þeim lengdum sem 
óskað er eftir. 

ABCD kerfisveggir eru mjög 
vinsælir hjá stærri fyrirtækjum 
og stofunum sem nota þessa 
veggi nánast eingöngu. „Þetta 
eru veggir með tvöföldu gleri 
eða gipsi en þessir kerfisveggir 
eru fallegir, einfaldir og fljótlegir 
í uppsetningu,“ segir Stefán.

MULTIWAL eru felliveggir 

sem eru nýttir til að hólfa stærri 
rými niður í litlar einingar. 
„Hægt að búa til heilu herbergin 
úr slíkum felliveggjum en einnig 
er mögulegt að vera með gler-
felliveggi sem er á samskonar 
brautum og felliveggirnir.  Felli-
vegginna er hægt að fá frá 36-60 
dB hljóðstoppi en þess háttar 
veggir eru aðallega hjá sátta-
semjara eða í skyldum bygging-
um. Við höfum selt Multiwal 
felliveggina mikið í skrifstofur, 
skóla leikskóla og kirkjur,“ segir 
Stefán.

CM er fyrirtæki sem fram-
leiðir eldvarnar- og reyktjöld en 
reyktjöldin eru fáanleg rafdrifin 
eða föst. Ef tjaldið er rafdrifið þá 
fellur það niður við brunaboðun 
og getur ýmist fallið alveg niður 
í gólf eða í um það bil 2,5 metra 
fjarlægð frá gólfi til að gera fólki 
kleift að komast út. 

Eldvarnartjöldin eru svipað 
nema þau falla alla leið niður í 
gólf við brunaboðun. Þau geta 
þolað 1.200° hita - frá 60 mín-
útum og upp í 120 mínútur. 

CM  reyk- og eldvarnartjöldin 
henta í hvaða byggingu sem er; 
allt frá kjallara upp í ris.

COLT sérhæfir sig í reykræsti-
búnaði og búnaði til daglegrar 
loftræstingar. „Þessar vörur hafa 
verið á markaði hérlendis í yfir 
20 ár við mjög góðan orðstír 
og verkfræðingar, arkitektar og 
verktakar hafa lagt traust sitt á 
Colt-búnað,“ segir Stefán.

LUMEX er danskt fyrirtæki 
sem er með reyklosunarbúnað 
fyrir stærri og smærri byggingar. 
Áltak hefur selt mikið af Lumex 
reykræsti-þaklúgum fyrir fjöl-
býlishús og þá aðallega í stiga-
hús. Lumex þakgluggar eru í ótal 
stærri og smærri byggingum 
hérlendis, t.d IKEA í Garðabæ.
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Heildarlausnir fyrir 
húsbyggjendur

Lumex Áltak hefur selt mikið af Lumex reykræsti-þaklúgum og Lumex 
þakgluggar eru í ótal stærri og smærri byggingum hérlendis.

Hagkvæmar samlokueiningar
Samlokueiningar, svo kall-
aðar yleiningar, eru án efa 
með hagkvæmustu lausnum 
sem fáanlegar eru hvað varð-
ar útveggi og þök. Með einni 
einingu, sem skrúfuð er á 
stál- eða tréburðargrind, er 
kominn fullbúinn útveggur 
og eða þak, jafnt að innan 
sem utan.
Einingarnar eru byggðar 
upp af stálklæðningu að 
utan, einangrunarkjarna 
og fullbúnu innra byrði úr 
stáli. Hægt er að velja úr 
fjölda lita og litakerfa, bæði 
að utan og innan.
Gísli Guðfinnsson, sölustjóri 
Áltaks, segir mikilvægt að 
huga vel að reglugerðum 
varðandi brunavarnir þegar 
samlokueiningar eru not-
aðar sem byggingarefni. 

„Á Íslandi eru gerðar mjög 
strangar kröfur um bruna-
þol en við hjá Áltaki þekkj-
um reglurnar mjög vel. Við 
leggjum því metnað okkar í 
að aðstoða viðskiptavininn 
í hvívetna og bjóðum ein-
ungis það sem hentar hverju 
verkefni,“ segir Gísli.
Fram að þessu hafa samloku-
einingar þótt afar hagkvæm-
ur kostur varðandi iðnaðar-
húsnæði, lagerhús, gripa-
hús og stórverslanir. Gísli 
segir samlokueiningarnar 
þó einnig mjög hagkvæmar 
hvað varðar íbúðar-, skrif-
stofu- og verslunarhúsnæði. 
„Við bjóðum heildarlausnir í 
samlokueiningum. Eining-
arar er hægt að fá galvan-
iseraðar, ólitaðar og nota má 
þær sem ódýran fulleinangr-

aðan vegg eða þak og klæða 
að utan eða innan með efn-
um sem henta hverju verki,“ 
segir Gísli Guðfinnsson, 
sölustjóri Áltaks.
Áltak er umboðsaðili fyrir 
Thyssen Krupp í Þýskalandi 
og Ruukki í Skandinavíu en  
þessi risafyrirtæki bjóða 
heidarlausnir í hágæða sam-
lokuklæðningum og heilu 
mannvirkjunum úr stáli. 
Áltak er einnig umboðs-
aðili fyrir Isopan á Ítalíu 
sem býður mjög hagkvæmar 
samlokueiningar, bæði úr 
stáli og áli.
Nánari upplýsingar um 
vörur og þjónustu Áltaks er 
að finna á vefsíðu félagsins, 
www.altak.is.

Samhentur hópur Fimm af starfsmönnum Áltaks. Frá vinstri: Magnús 
Ólafsson framkvæmdastjóri, Stefán Magnússon sölumaður, Guð-
mundur Hannesson sölumaður, Gísli Guðfinnsson sölustjóri og Andri 
Einarsson sölumaður.

Nordprofil Áltak selur ál-stál panelloft og einnig kassettuloft frá Nor-
dprofil.

Þorláksgeisli Þetta fjölbýlishús er klætt með glæsilegri utnahúss-
klæðningu frá Áltaki. Verktaki var Mótás.

Kerfisloft Ecophon kerfisloft eru afar sterk og henta til margvislegra 
nota.
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Viðar-smíðar ehf. á Selfossi er 
alhliða byggingafyrirtæki sem 
veitir viðskiptavinum sínum 
alla þá þjónustu sem nauðsyn-
leg er við húsbyggingar. Hjá 
fyrirtækinu starfa að jafnaði 4 
til 5 starfsmenn og hafa flestir 
þeirra áratuga reynslu af bygg-
ingastarfsemi. Framleiðsla og 
sala timburhúsa er stærstur 
hluti starfseminnar, ásamt því 
að sinna almennri þjónustu 
við húsbyggingar.

Runólfur Viðar Sturluson er 
framkvæmdastjóri og eigandi 
fyrirtækisins. Hann segir rekst-
urinn hafa gengið mjög vel allt 
frá upphafi en hann hleypti fyr-
irtækinu af stokkunum fyrir um 
þremur árum. „Á þeim tíma höf-
um við byggt níu einbýlishús og 
stór heilsárshús í frístundabyggð. 
Verkefnastaðan hefur alla tíð ver-
ið mjög góð og útlit fyrir að ég 
þurfi aukinn mannskap í komandi 
framtíð,“ segir Runólfur Viðar.

Lykilinn að velgengi bygging-
arverktaka er að mati Runólfs 
Viðars heiðarleiki og vönduð 
vinnubrögð. „Ég hef alla tíð lagt 

mikla áherslu á að vanda vel til 
verka og að allar tímaáætlanir 
standist. Þetta vita þeir sem átt 
hafa í viðskiptum við mig og slíkt 
spyrst fljótt út. Ég geri mér jafn-
framt grein fyrir að þegar fólk er 
að kaupa hús sem ég hef byggt, 
eða fá mig til að byggja hús fyrir 
sig, þá eru miklir fjármunir í spil-
unum og oft er um að ræða aleigu 
fólks. Ég legg því metnað í að 
verkin séu vel unnin og ekki komi 
neitt óvænt upp á eftir að fólk er 
flutt inn. Þetta skiptir mig miklu 
máli,“ segir Runólfur Viðar.

Einbýlishús
Viðar-smíðar hefur á und-

anförnum misserum byggt og 
selt fjögur fullbúin  einbýlishús á 
Selfossi en fyrirtækið ýmist bygg-
ir húsin sjálf og selur eða byggir 
þau samkvæmt bindandi tilboð-
um. Þessa dagana er fyrirtækið 
að leggja lokahönd á smíði liðlega 
220 fermetra einbýlishúss við 
Valsheiði í Hveragerði. „Þetta er 
timburhús sem við munum skila 
fullbúnu en það er mjög vandað 
að allri gerð. Gluggar og útihurð-

ir eru úr mahogny en að utan er 
húsið klætt varanlegri Duropal 
klæðningu. Timburklæðning 

er undir þakskeggi og liggjandi 
vindskeiðar gagnvarðar.  Hiti 
er í gólfplötu sem er steypt. Í 
heildina er þetta mjög góð eign 
sem ég verð stoltur að skila 
af mér,“  segir Runólfur Viðar. 

Sumarhús
Mikið hefur verið að gera í 

sumarhúsabyggingum hjá Run-
ólfi Viðari og starfsmönnum hans 
að undanförnu og ekkert lát þar 
á. „Ekki alls fyrir löngu lukum við 
byggingu á tæplega 107 fermetra 
mjög vönduðu heilsárshúsi í Mið-
engi í Grímsnesi en húsinu fylgdi 
25 fermetra gestahús og 160 fer-
metra verönd. Á sama stað erum 
við svo langt komnir með að 
byggja 180 fermetra heilsárshús 
sem við munum skila fullbúnu 
að utan. Það er misjafnt á hvaða 
byggingarstigi fólk vill fá eignirn-
ar afhentar en metnaður okkar 
er ávallt sá sami,“ segir Runólfur 
Viðar.

Nýverið hóf fyrirtækið bygg-
ingu á 103 fermetra heilsárs-
húsi í Grýluhrauni í Gríms-
nesi. „Því húsi verður skilað 
fullbúnu í hólf og gólf í mars. 
Í kjölfarið hefst smíði á þremur 
sumarhúsum í Grímsnesinu og 
ég veit að fleiri eru við að leggja 
inn pöntun. Það er ekkert að 
því að byggja sumarhús á Suð-
urlandi yfir vetrarmánuðina 
enda undanfarnir vetur verið 
mjög snjóléttir,“ segir Runólfur 
Viðar.

Auk einbýlis- og sumarhúsa 
tekur Viðar-smíðar að sér að 
byggja sólpalla og annast flest 
þau verk er tengjast viðhaldi 
og nýbyggingum. „Ef fólk kýs 
vönduð vinnubrögð á sann-
gjörnu verði þá er bara að taka 
upp símann og hringja,“ segir 
Runólfur Viðar brosmildur og 
bjartsýnn á framtíðina.. 

Vanir menn á Suðurlandi

Kátir Runólfur Viðar ásamt tveimur starfsmanna sinna, þeim Þorbergi Þorbergssyni og Jóhanni Arnari 
Jóhannssyni.
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Í landi jarðarinnar Byggðar-
horns, í tveggja og hálfs kíló-
metra fjarlægð frá Selfossi, hefur 
verið skipulagt á annað hundrað 
hektara landssvæði. Þar er gert  
ráð fyrir 25 landareignum sem 
eru allt frá 1,8 upp í 7,9 hekt-
arar að stærð. Þetta er heils-
ársbyggð sem í aðalskipulagi 
Árborgar er nefnd búgarð-
arbyggð og tryggir ábúendum 
því m.a. víðtækar heimildir til 
húsdýrahalds. Landareignirnar 
eru á flatlendi þar sem auðvelt 
er að rækta hvort heldur er tún 
eða tré og þar verður gott rými 
fyrir þá sem vilja til dæmis vera 
með hesta eða stunda einhvern 
atvinnurekstur. Heimilt er að 
stunda m.a. tamningar, vera 
með reiðskóla, sérhæfða versl-
unarstarfsemi, heimilisiðn-
að, sumarskóla, smáiðnað eða 
bændagistingu svo nokkuð sé 
nefnt. Síðan má ekki gleyma því 
að kyrrðin í fallegri sveit hlýtur 
að virka örvandi á þá sem vilja 
sinna ritstörfum, leggja stund á 
tónsmíðar eða helga sig mynd-
listinni. 

Byggðarhorn ehf., sem hef-
ur forgöngu um skipulagningu 

og sölu búgarðabyggðarinn-
ar, er í eigu Miðbæjareigna 
ehf., Trausta Eysteinssonar og 
Þórðar Birgis Bogasonar en 
hann hefur með höndum fram-
kvæmd verkefnisins. Það hefur 
verið unnið í góðum tengslum 
við Glitni á Selfossi enda þekkja 
menn þar þetta svæði vel. 
Landform annaðist hönnun 
deiliskipulags.

Kostirnir augljósir
Þórður leggur áherslu á að 

kostir þess að búa á stað á borð 
við Byggðarhorn séu augljósir 
ekki síst nú þegar höfuðborg-
arsvæðið sé orðið að einu at-
vinnusvæði sem teygir sig langt 
út frá borginni sjálfri. Í fram-
haldi af því sé Suðurland orðið 
kjörinn staður til búsetu fyrir 
þá sem vinna í höfuðborginni 
og eigi eftir að verða enn eft-
irsóknarverðara í náinni fram-
tíð í kjölfar tvöföldunar Suð-
urlandsvegar. Búgarðabyggðin í 
Byggðarhorni sameini auk þess 
tvennt, heimili og sumarbústað, 
sem sífellt fleiri sækist nú eftir 
að eignast.

Sveitasetur og heimili í þéttbýli
Við skipulag Byggðar-horns-

byggðarinnar var lögð áhersla á 
að samþætta kosti sveitaseturs 
og heimilis í þéttbýli. Sem dæmi 
um kostina má nefna að stutt 
verður fyrir börn og unglinga 
að sækja skóla á Selfossi. Þar 
geta ungmennin einnig stund-
að tónlistarnám og íþróttir 
sem eru veigamikill þáttur í lífi 
þeirra í dag, að því ógleymdu 
að skammt veður að fara til að 
hitta skólafélagana utan skóla-
tíma. 

Vegalengdin til Selfoss, 2,5 
km, er heldur ekki meiri en 
svo að þangað er jafnauðvelt að 

Búgarðabyggðin Byggðarhorn:

Í sveitaró í nánd við þéttbýli
Það gerist nú æ algengara að fólk sækist eftir því að eignast 
samastað í rólegu umhverfi utan þéttbýlis en þó ekki fjæri því 
en svo að njóta megi allra þeirra kosta sem þéttbýlið býður 
upp á; skóla, heilbrigðisþjónustu, verslunar og menningarlífs. 
Nýjasti valkosturinn er búgarðabyggðin í landi Byggðarhorns 
í Árborg, örskammt suðvestan við Selfoss. 

Hestamennska er vinsæl um þessar mundir. Ekkert er einfaldara en vera með reiðhestana skammt frá heimilinu.

Leyfi er fyrir margvíslegri starfsemi á Byggðarhornslöndunum. Þeir 
sem áhuga hafa á blómarækt gætu komið sér upp gróðurhúsi.

Hænsnarækt er orðin áhugamál 
margar og ýsmir vilja eiga land-
námshænur heima við hús. 



skreppa í búð eins og í verslun 
í Reykjavík, vanhagi fólk um 
eitthvað smálegt. Sama gildir 
einnig um heilsugæsluna sem 
er að sjálfsögðu fyrir hendi á 
Selfossi. Búgarðabyggðin sem 
slík á sér því tæpast hliðstæðu 
þar sem þetta er lokuð byggð í 
göngufæri frá öflugri þjónustu 
í þéttbýli enda mun Árborg 
þjónusta Byggðarhorn á sama 
hátt og aðra skipulagða byggð í 
dreifbýli.

Byggingar allt upp að 2000 
fermetrum

Eins og áður sagði verða 25 
lönd í búgarðabyggðinni og 
samkvæmt skipulagi er heimilt 
að byggja allt að 1600 fermetra 
byggingar á hverjum fjórum 
hekturum lands. Þar af er gert 
ráð fyrir að íbúðarhúsnæði 
verði um 400 fermetrar en úti-
hús eða álíka byggingar 1200 
fermetrar að flatarmáli. Þórður 
bendir á að vel komi til greina 
að tveir landeigendur sameinist 
um útihúsin og staðsetji bygg-
ingarnar þannig á löndum sín-
um að þær séu í þægilegri fjar-
lægð frá báðum heimilum. Á 
stærri löndunum á skipulags-
svæðinu er heimilt að tvöfalda 
byggingarstærðina á híbýlum 
en stærð útihúsa takmarkast 
áfram við 1200 fermetra, en til 
þeirra má telja garðhús, hest-
hús, reiðskemmur og aðrar 
álíka byggingar. Því yrði stærð 
íbúðarbygginga allt að 800 fer-
metrar auk 1200 fermetra úti-
húss.

Rúmir byggingarreitir og gróið 
land

Engin lóð er eins í Byggð-
ar–horni. Landið hefur verið 
hæðarmælt og byggingar- 
reitir yfirleitt settir niður á 
hæstu staði í landinu, sem 
er þó að jafnaði fremur slétt. 
Byggingareitirnir eru það 
rúmir að fólk getur fært hús 
sín þónokkuð til eftir því sem 
aðstæður og landslag leyfir, og 
nokkurn veginn eins og hver 
kann að kjósa helst. 

Landið á þessum slóðum 
er vel gróið og að stærstum 
hluta graslendi. Í framræslu- 
skurðum, sem þarna eru, má 
sjá að víðast er skammt niður 
á klappir svo auðvelt verður 
að komast niður á fast þegar 
byggingarframkvæmdir hefj-
ast og þar með verður kostn-
aðurinn minni en ella. 

Lóðaverð lítið brot af því sem 
gerist

Verð á löndunum í búgarða-
byggðinni er á bilinu frá tæp-
um átta milljónum fyrir 1,8 
ha land upp í um 30 milljónir 
fyrir stærstu lóðirnar sem eru 
tæpir átta hektarar. Mikils-
vert er að vekja athygli á því 
að gatnagerðargjöld af hverri 
landareign eru innifalin í verði 
landsins. Af þessu má sjá að 
lóðaverð er aðeins lítið brot 
af því sem gerist í nágranna-
byggðunum en þar eru ein-
býlishúsalóðir, innan við 1000 
fermetrar að stærð, seldar fyrir 
milli 6 og 9 milljónir og á þá að 
auki eftir að greiða gatnagerð-
argjöldin. Svo ekki sé talað um 
lóðaverðið í Reykjavík. 

Búgarðalöndunum verð-

ur skilað með heitu og köldu 
vatni ásamt rafmagni og há-
hraðafjarskiptatengingu í jarð-
streng. Bundið slitlag verður á 
vegum en það veður ekki lagt 
fyrr en í júní á næsta ári. Með-
fram vegum verður lágstemmd 
veglýsing, en ekki háir ljósa-
staurar eins og gerist í þéttbýli 
og lýsa þá upp allt umhverfi 
sitt. Lýsingin á því ekki eftir að 
skemma sveitastemmninguna 
sem þarna mun ríkja en verð-
ur þó að sjálfsögðu næg sem 
umferðarlýsing. Einnig verður 
sett upp lýsing við göngustíga. 
Í framhaldi af því má nefna 
að reiðstígar verða ekki inn-
an svæðisins sjálfs en stutt að 
komast út af svæðinu og inn á 
skipulagða reiðstíga í Árborg.

Jarðarspildur tilbúnar til 
afhendingar

Þórður segir að spildurnar 
séu bráðlega byggingahæfar en 
vatn og rafmagn verður komið 
á í desember. Þegar endanleg 
lokaúttekt gatna, vatnslagna, 
götuljósakerfis og opinna 
svæða hefur farið fram af hálfu 
framkvæmda- og veitusviðs 
Árborgar mun sveitarfélagið 
taka við rekstri þessara kerfa. 
Um dreifikerfi rafveitu annast 
Rafmagnsveita Reykjavíkur. 

Sala hafin
Sala á löndum er þegar haf-

in og veita Fasteignasalan 
Miklaborg, Fasteignasalan 
Bakki og Fasteignasalan Berg 
allar upplýsingar um lóðirnar 
í Byggðarhorni. Tímann þang-
að til vatn og rafmagn verður 
komið á geta menn nýtt til 
hönnunar bygginga og annars 
undirbúnings. Þess má geta að 
Arkitektastofan Arkiteó hefur 
þegar komið með nokkrar hug-
myndir að byggingum í Byggð-
arhorni. Einnig er hafið sam-
starf við Einingaverksmiðjuna 
og ÚtiInni arkitekta sem mun 
jafnvel leiða til þess að boðnar 
verði lóðir með ákveðinni gerð 
húsa sem kaupendur geta þá 
valið eftir teikningum Eininga-
verksmiðjunnar. Landform á 
Selfossi hannaði deiliskipulag.

Engar sérstakar kvaðir eru á 
efnisvali þegar kemur að bygg-
ingu íbúðarhúsanna og einnig 

er fólki í sjálfsvald sett hvort 
það vill byggja á einni hæð eða 
tveimur. Útsýni er þarna mik-
ið, allt til sjávar í suðri og fjalla-
sýn í aðrar áttir og ekki mikil 
hætta á að byggt verði fyrir 
útsýnið vegna þess hve löndin 
eru stór og byggðin þar af leið-
andi dreifð. 

Risastórt land á lágu verði
Þórður segir að lokum 

að með búgarðabyggðinni í 
Byggðahorni bjóðist mönnum 
risastórt land á lágu verði þar 
sem hægt sé að reisa sér glæsi-
leg hús, sannkallaða búgarða, 
með tilheyrandi útihúsum. 
Þarna verði auðvelt að sinna 
hugðarefnum sínum og áhuga-
málum, hvort heldur er hesta-
mennska, dýrahaldi, garðyrkja 
eða trjárækt, milli þess sem 
fólk sinni vinnu sinni á höf-
uðborgarsvæðinu. Hér verði 
hægt að blanda saman kostum 
þess að búa í þéttbýli og um 
leið sveit, vera frjáls á eigin 
landi, og veita börnum sínum 
þau forréttindi að alast upp í 
sveit í nánu sambandi við nátt-
úruna og dýrin.
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Skipulag landanna í Byggðarhorni.

Flestir telja útivist og hvers konar líkamsrækt bráðnauðsynlega. Það verður auðvelt að æfa sig undir maraþonhlaupin í framtíðinni.

Hvern dreymir ekki um búgarð með öllum lífsins listisemdum eins og Arkiteó hefur komið með hug-
mynd að og sést best á þessari ævintýramynd.
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Sveitarfélögum á Íslandi fer 
hraðfækkandi en flest voru 
þau 229 talsins árið 1950. 
Fækkunin eykur þjónustu-
stigið við íbúana. Vorið 1994 
sameinuðust sveitarfélögin 
Norðurárdalshreppur, Staf-
holtstungnahreppur, Borg-
arnesbær og Hraunhrepp-
ur og úr varð sveitarfélagið 
Borgarbyggð með 2.196 íbúa 
og þá varð fjöldi sveitarfélag-
anna 177. Í febrúarmánuði 
1998 sameinast Þverárhlíð-
arhreppur, Borgarhreppur, 
Borgarbyggð og Áltanes-
hreppur í 2.399 íbúa sveit-
arfélag og fjöldi sveitarfélaga 
varð þá 127. Í júnímánuði 
sama ár sameinast Lund-
areykjardalshreppur, Reyk-
holtsdalshreppur, Hálsa-
hreppur og Andakílshreppur 
í 685 manna sveitarfélag og 
við það fækkaði sveitarfé-
lögum í 124.

Sveitarfélögin Borgarbyggð, 
Borgarfjarðarsveit, Hvítársíðu-
hreppur og Kolbeinsstaðahrepp-
ur sameinuðust í eitt sveitarfélag 
við sveitarstjórnarkosningarnar 
vorið 2006. Sveitarfélagið er um 
4.850 ferkílómetrar að stærð og 
íbúar eru rúmlega 3700. Mörk 
svæðisins eru við Skarðsheiði 
í suðri og Haffjarðará í vestri. 
Innan Borgarbyggðar eru nú 
eftirtalin svæði: Kolbeinsstaða-
hreppur, Hraunhreppur, Álfta-
neshreppur, Borgarhreppur, 
Borgarnes, Norðurárdalur, Staf-
holtstungur, Þverárhlíð, Hvít-
ársíða, Hálsasveit, Reykholts-
dalur, Flókadalur, Lundarreykja-
dalur, Bæjarsveit og Andakíll. 
Vegna víðfeðmis sveitarfélagsins 
eiga 9 sveitarfélög land að því, á 
Vesturlandi, Suðurlandi, Norð-
urlandi og Ströndum. Við upp-

haf kjörtímabils 2006 - 2010 eru 
sveitarfélögin 79 talsins. Gott 
samstarf hefur verið við Skorra-
dalshrepp að undanförnu  og 
Borgarbyggð er að þjónusta það 
sveitarfélag töluvert sem og íbúa 
þess. Líklegt má telja að innan 
fárra ára sameinist þessi sveit-
arfélög, jafnvel á þessu kjörtíma-
bili sem lýkur vorið 2010. Á veg-
um Skorradalshrepps er unnið 
að aðalskipulagi og líklegt að því 
verkefni verði lokið áður en far-
ið verður að ræða möguleika á 
sameiningu.

Íbúðaverð í Borgarbyggð 
um 70% þess sem gerist á höf-
uðborgarsvæðinu

Unnið er samkvæmt Að-
alskipulag Borgarbyggðar 1997-
2017, en það er nú í endurskoð-
un og stefnt að því að þeirri 
skipulagsvinnu ljúki árið 2008 
og gildi til næstu 12 ára. Áhugi 
fyrir skipulagi í dreifbýlinu fyr-
ir frístundabyggð er gríðarlega 
mikill og því nauðsynlegt að til 
sé aðalskipulag fyrir allt sveit-
arfélagið. Vegna aukinna um-
svifa hefur sveitarfélagið ráðið 
verkefnastjóra í skipulagsmálum 
og þar með stórbæta þjónustuna 
við íbúana. 

Nýlega var tekið fyrir í skipu-
lags- og bygginganefnd Borg-
arbyggðar auglýst tillaga að 
deiliskipulagi búgarðabyggðar í 
landi Galtarholts 2. Skipulags- 
og byggingarnefnd hefur beint 
því til landeigenda að þær breyt-
ingar verði gerðar á skipulagi 
svæðisins að byggingarreitir 
verði afmarkaðir skýrar fyrir 
annars vegar íbúðarhús og hins 
vegar atvinnustarfsemi með 
hliðsjón af verndun votlendis og 
birkigróðurs. Einnig að tilgreint 
verði með skýrari hætti hvernig 

byggingar innan hvers bygginar-
reits megi reisa m.t.t. stærðar, 
fjölda hæða og útlits. Þessi fund-
argerð er kannski dæmigerð fyrir 
mjög vaxandi verkefni sem fyrir 
nefndinni liggja í sveitarfélagi 
eins og Borgarbyggð sem nýtur 
vaxandi vinsælda hvað varðar 
búsetu og stöðugt fleiri sækja í að 
búa í, ekki síst fólk af höfuðborg-
arsvæðinu. Verð á fasteignum, 
nýjum sem eldri, er einnig lægra 
en á höfuðborgarsvæðinu, en 
verð íbúðar í Borgarbyggð er um 
70% þess sem sambærileg íbúð 
kostar á höfuðborgarsvæðinu.

Fjölgun í þremur byggðakjörnum
Fyrir 12 árum síðan voru 14 

sveitarfélög í Borgarfirði norð-
an Skarðsheiðar en eru í dag 
tvö, Borgarbyggð og Skorra-

dalshreppur. Íbúatalan í Borg-
arbyggð er í dag 3.711 íbúar og 
hefur farið töluvert vaxandi síð-
ustu 3 ár og líkur eru á töluverðri 
fjölgun á þessu ári. Fjölgunin á 
sér fyrst og fremst stað í þrem-
ur byggðakjörnum, þ.e. í Borg-
arnesi og í háskólabyggðakjörn-
unum á Hvanneyri og Bifröst. 
Á Hvanneyri hefur fólki fjölg-
að mjög mikið sl. tvö ár, eða úr 
230 íbúum í 305 sem er um 30% 
fjölgun sem er mun meira en al-
mennt gerist á landinu. Það sem 
einkennir Borgarbyggð mjög er 
hin dulda búseta á því en reikna 
má með að um 500 nemendur 
séu á Hvanneyri og Bifröst sem 
ekki eru skráðir með lögheim-
ili í sveitarfélaginu og hins veg-
ar er sumarhúsabyggðin mjög 
fjölmenn, en allt að 1.200 sum-

arhús eru í sveitarfélaginu og 
um 600 í nágrannasveitarfélag-
inu, Skorradalshreppi. Því getur 
á góðum degi íbúatalan a.m.k. 
tvöfaldast og það er fólk sem 
sveitarfélagið er að þjónusta án 
þess að hafa t.d. af því útsvar-
stekjur. Margir nemendur á 
Bifröst og Hvanneyri eru með 
börn á leikskólaaldri og þörfinni 
fyrir leikskólapláss þarf sveit-
arfélagið að sinna en langflestir 
sem þannig er ástatt um eru með 
búsetu í sveitarfélaginu. Nýr 
leikskóli var tekinn í notkun í 
haust, Ugluklettur. En í háskóla-
samfélagi er erfitt að fylgjast 
með hversu margir nemendur 
á hverjum tíma eru með börn, 
en með því þarf sveitarfélagið að 
fylgjast vilji það veita þessu fólki 
sem besta þjónustu.

Á annað hundrað hús á 
byggingastigi í Borgarbyggð

Torfi Jóhannesson formaður skipulags- og bygginganefndar Borgarbyggðar, Sigríður Björk Jónsdóttir varaformaður 
nefndarinnar og Páll S. Brynjarsson sveitarstjóri.

Nýjasta byggingarsvæðið í Borgarnesi.



borgarbyggð     55

Samkvæmt rannsókn sem 
gerð var á síðasta ári sest nokk-
ur hópur þeirra sem stundar 
háskólanám í sveitarfélaginu 
þar að eftir nám en forsvars-
menn sveitarfélagsins vildu 
gjarnan sjá þann hóp stærri. 
Töluverð hreyfing er á íbúum í 
sveitarfélaginu, en á sínum tíma 
byggðist Borgarnes þannig upp 
að þangað kom ekki síst fólk úr 
Dölunum og vestan af Snæfells-
nesi. Nú flyst þangað fólk alls 
staðar að af landinu, m.a. af höf-
uðborgarsvæðinu, ekki síst ungt 
fólk sem leitaði burt til náms en 
snýr nú aftur á heimaslóðir.

Búseta nálægt vinnustað skiptir 
minna máli

Páll S. Brynjarsson, sveit-
arstjóri, segir atvinnumálin í 
sveitarfélaginu í ágætu horfi 
en Borgarfjörður er hérað sem 
hefur byggst upp kringum land-
búnað og þjónustu við hann, 
en á árunum eftir 1990 varð 
ákveðin niðursveifla en í dag 
er uppsveifla sem byggir m.a. 
á nýjum þáttum, ekki síst á 
háskólunum sem eru að verða 
stöðugt mikilvægari í atvinnu-
lífinu ásamt eflingu iðnaðar. En 
enn er þjónusta við landbúnað 
og framleiðsa bæði á kjötvör-
um og víni svo dæmi séu tekin 
og ferðamannaiðnaður mik-
ilvægur þáttur í atvinnulífinu, 
en í og kringum Borgarnes hafi 
risið hótel og veitingastaðir sem 
njóta umtalsverðra vinsælda.

Sigríður Björk Jónsdóttir, 
varaformaður skipulags- og 
bygginganefndar, bendir á að 
oft sé erfitt að sjá fyrir hversu 
margir háskólanemendur séu 
með börn og hver sé þörfin fyrir 
leikskóla. Búseta nálægt vinnu-
stað skipti orðið mun minna 
máli með bættum samgöngum, 
frekar að þættir eins og góð-
ur grunnskóli og leikskóli vegi 
þar þyngra. Því til staðfesting-
ar bendir hún á að töluverður 
hópur fólks í Borgarbyggð sæk-
ir vinnu til Reykjavíkur og nær 
10% starfsmanna Norðuráls 
á Grundartanga eigi heimili í 
Borgarfirði.

Árið 2004 var gerð sameig-
inleg könnun fyrir Akranes, 
Borgarbyggð og Árborg sem 
leiddi í ljós að um 9% íbúa 
Borgarbyggðar sóttu vinnu 
utan sveitarfélagsins. Líklegt 
má telja að með tilkomu Sunda-
brautar muni hlutfall þeirra 
sem sækja vinnu á höfuðborg-
arsvæðinu enn hækka, því þá 
verður Borgarnes innan við 45 
mínútna mörkin sem margir 
miða við, þ.e. það tekur innan 
við klukkustund að komast frá 
heimili á vinnustað. Í þjónustu-
könnun sem gerð var í sveit-
arfélaginu kom í ljós að íbúar 
telja að atvinnumöguleikar séu 
þokkalegir og sambærilegir við 
það sem er á höfuðborgarsvæð-
inu.

Í Borgarbyggð er það í bland 
einstaklingar og verktakar sem 
eru að byggja í nýjum svæðum 
sem hafa verið deiliskipulögð en 
síðustu ár hafa verið allmargir 
verktakar í Borgarbyggð í bygg-
ingaiðnaðinum, en einnig hafa 
verið að koma verktakar utan 
frá inn á svæðið. Ný íbúðargata 

er að verða til á Varmalandi en 
starfsmenn Borgarverks hafa 
unnið að gerð götunnar frá því 
í lok ágústmánaðar og er gert 
ráð fyrir að verkinu verði lokið 
á þessu ári. Samkvæmt deili-
skipulagi eiga að koma tvær 
nýjar íbúðagötur á Varmalandi 
og er þetta sú fyrri. Við götuna 
verða tvær parhúsalóðir, tvær 
raðhúsalóðir og fimm einbýlis-
húsalóðir. Við efri götuna, sem 
enn hefur ekki verið boðin út, 
verða sex einbýlishúsalóðir.

Lóðaútboð er töluvert, en auk 
Varmalands hafa verið auglýst-
ar 18 lóðir í Bjargslandi í Borg-
arnesi og 11 lóðir í Flatarhverfi 
á Hvanneyri. Um er að ræða 
einbýlishúsalóðir, raðhúsalóð-
ir og parhúsalóðir auk einnar 
fjölbýlishúsalóðar við Birkiklett 
í Bjargslandi. Lóðirnar verða 
byggingahæfar í desembermán-
uði.

Vaxandi áhugi stórra bygging-
arfyrirtækja

Ekki hefur verið farin sú leið 
að vera með alútboð á bygging-
arsvæðum á síðari árum en í dag 
skipuleggur sveitarfélagið og 

gengur frá gatnagerð og augýs-
ir síðan lóðir. Gerð var tilraun í 
gamla miðbænum í Borgarnesi 
með að bjóða út byggingareit 
undir lóðir undir lítil fjölbýlis-
hús sem eru í byggingu og einn-
ig stendur sveitarfélagið í samn-
ingaviðræðum við verktakafyr-
irtækið Eykt sem hefur sýnt því 
áhuga á fá land og skipuleggja 
þar byggð í samstarfi við sveit-
arfélagið. Stærri byggingaaðilar 
á landsvísu hafa því í vaxandi 
mæli verið að sýna Borgarbyggð 
áhuga en kröfur þeirra sem 
kaupa fasteignir í Borgarbyggð 
eru svipaðar og á höfuðborg-
arsvæðinu hvað varðar stærð 
íbúða, tækni og gæði innétt-
inga.

Sigríður Björk segir þó að 
stundum hefði hún viljað sjá 
meira lagt í þau par- og eining-
arhús sem sótt hefur verið um 
til skipulags og bygginganefnd-
ar, og ekki sé verið að leggja 
fram teikningar um mjög stór 
hús, eða 400 til 500 fermetra, 
en algengt sé að sjá teikningar 
af 150 til 200 fermetra húsum. 
Þó eru þess dæmi að sótt sé um 
byggingu á mjög stórum sum-
arhúsum.

“Þróunin hér hefur verið 
svipuð og annars staðar með 
breyttu íbúðalánakerfi. Þá 
stækkuðu íbúðir hérna en með-
alstærð íbúða í byggingu var 
minni árið 2003 en þegar fólk 

hefur greiðari aðgang að fjár-
magni, þá stækka íbúðirnar 
oft. Nú erum við einnig að fá 
umsóknir um fjölbýlishúsalóðir 
sem ekki hefur átt sér stað um 
allnokkurt skeið. Þar má t.d. 
nefna gamla miðbæinn en þar 
er Reynald Jónsson að að byggja 
hús með 40 til 50 íbúðum á 
frjálsum markaði og fyrirtækið 
Gulur er einnig þar með nokkur 
umsvif um þessar mundir. Ör-
yrkjabandalagið er búið að fjár-
festa í nokkrum íbúðum á þessu 
svæði en annars eru þetta íbúð-
ir fyrir alla aldurshópa. Nýlega 
var auglýst eftir umsóknum um 
lóðir í efri hluta bæjarins og 
bárust 97 umsóknir um 18 lóð-
ir, þ.e. 4 - 5 umsóknir um hverja 
lóð!,” segir Torfi Jóhannesson, 
formaður skipulags- og bygg-
ingnefndar.

Í Borgarbyggð er búið að út-
hluta liðlega 300 lóðum sem er 
búið að samþykkja deiliskipu-
lag á og hafin er bygging á eða 
búið að leggja inn teikningar 
til skipulags- og bygginga-
nefndar. Sveitarstjóri segir að á 
annað hundrað hús séu á bygg-
ingastigi, þar af um 50 í gamla 
miðbænum og nágrenni, og 
innan tíðar verði hafin bygging 
á tveimur fjölbýlishúsum á mið-
svæði bæjarins. Verktakar horfa 
nú mjög til miðsvæða bæjarins, 
þar er góð þjónusta við íbúana 
eins og t.d. heilsugæsla, stór-
verslanir og banki og þar er að 
rísa nýbygging Menntaskóla 
Borgarfjarðar sem settur var 
í fyrsta sinn í haust. Svæðið 
við brúarsporð Hvítarbrúar er 
því að verða stöðugt vinsælla, 
þar er augljóslega staðsettur 
framtíðarþjónustukjarni sveit-
arfélagsins.

“Þegar horft er til aðalskipu-
lags Borgarness sést að gert var 
ráð fyrir að miðbærinn væri nið-
ur undir Brákarsundi en þróun-
in er sú að fyrirtæki, stofnanir 
og verslanir hafa viljað setjast að 
á miðsvæði bæjarins við Hvít-
árbrú. En í gamla miðbænum 
er hótelið, læknasetur og Land-
námssetrið og við sjáum fyrir 
okkur að við Borgarbrautina 
verði samfellt þjónustusvæði 
frá gamla til nýja miðbæjarins 
og í Stóru-Brákarey er áætluð 

markviss uppbygging,” segir Páll 
S. Brynjarsson bæjarstjóri.

Menningarhúsadraumur
Nokkur sveitarfélög eru að 

byggja menningarhús, ýmist 
með eða án ríkisstyrks. Sigríð-
ur Björk segir að ríkisvaldið hafi 
ekki gefið kost á því að byggð yrðu 
menningarhús á Vesturlandi og 
Suðurlandi en auðvitað eigi all-
ar sveitarstjórnir sér drauma, 
líka um mennningarhús. Borg-
arbyggð eigi hluta af húsunum 
þar sem Landnámssetrið er og 
sú starfsemi hafi fengið mikla og 
verðskuldaða athygli.

“Ekki má heldur gleyma því að í 
sveitarfélaginu eru 9 félagsheim-
ili sem hýsa menningarstarfsemi 

allt árið, þó misjafnlega mikið 
eftir húsum og misjafnlega mik-
ið á hverjum tíma. Menntaskól-
inn hóf starfsemi í haust í gamla 
Safnahúsinu. Verið er að byggja 
skólahús á miðbæjarsvæðinu og 
þar verður einnig aðstaða fyrir 
ýmsa menningaruppákomu í 
stórum og glæsilegum sal, ekki 
síst fyrir tónlistarflutning. Við 
erum hér í Borgarnesi með ígildi 
menningarhúss sem er gamla 
mjólkursamlagshúsið sem ver-
ið er að gera upp en þar verða 
meðal annars vinnustofur fyrir 
listamenn. Þar verður salur þar 
sem fyrirhugað er m.a. að setja 
upp söngleik á vegum tónlist-
arskólans,” segir Sigríður Björk 
Jónsdóttir.

Birkiklettur
Nr. 1 Einbýli 2 619 210 250 0,40 1 2
Nr. 3 Einbýli 2 596 210 250 0,42 1 2
Nr. 5 Einbýli 2 501 178 250 0,50 1 2
Nr. 7 Einbýli 2 674 195 250 0,37 1 2
Nr. 9 Einbýli 2 689 220 250 0,36 1 2
Nr. 11 Parhús 2 440 145 220 0,50 1 2
Nr. 13 Parhús 2 493 145 220 0,45 1 2
Nr. 15 Parhús 2 493 145 220 0,45 1 2
Nr. 17 Parhús 2 445 145 220 0,49 1 2
Nr. 19 Einbýli 2 738 275 250 0,34 1 2
Nr. 21 Einbýli 2 600 165 250 0,42 1 2
Nr. 23 Einbýli 2 580 165 250 0,43 1 2
Nr. 2 Fjölbýli 3 1.377 370 840 0,61 6 12
Nr. 4 Einbýli 2 784 280 250 0,32 1 2
Nr. 6 Einbýli 2 822 270 250 0,30 1 2
Nr. 8 Einbýli 2 822 277 250 0,30 1 2
Nr. 10 Einbýli 2 638 215 250 0,39 1 2
Nr. 12 Einbýli 2 638 215 250 0,39 1 2
Nr. 14 Einbýli 2 638 215 250 0,39 1 2
Nr. 16 Einbýli 2 776 283 250 0,32 1 2
Nr. 18 Einbýli 2 690 217 250 0,36 1 2
Nr. 20 Einbýli 2 608 217 250 0,41 1 2
Nr. 22 Einbýli 2 772 268 250 0,32 1 2
Nr. 24 Einbýli 2 622 225 250 0,40 1 2
Nr. 26 Einbýli 2 564 208 250 0,44 1 2
Nr. 28 Einbýli 2 616 197 250 0,41 1 2
Nr. 30 Einbýli 2 586 202 250 0,43 1 2
Birkiklettur - samtals 17.821 5.857 7.220 0,41 32 64 11 75

Fífuklettur
Nr. 1 Fjölbýli 3 2.154 420 1.260 0,58 9 18
Nr. 3 Fjölbýli 3 1.922 420 1.260 0,66 9 18
Nr. 5 Fjölbýli 3 1.944 420 1.260 0,65 9 18
Nr. 7 Fjölbýli 3 1.993 420 1.260 0,63 9 18
Fífuklettur - samtals 8.013 1.680 5.040 0,63 36 72 0 72

Fjóluklettur
Nr. 1 Einbýli 2 1.024 300 250 0,24 1 2
Nr. 3 Einbýli 2 937 300 250 0,27 1 2
Nr. 5 Parhús 2 462 145 220 0,48 1 2
Nr. 7 Parhús 2 468 145 220 0,47 1 2
Nr. 9 Parhús 2 468 145 220 0,47 1 2
Nr. 11 Parhús 2 462 145 220 0,48 1 2
Nr. 13 Einbýli 2 937 300 250 0,27 1 2
Nr. 15 Einbýli 2 1.257 300 250 0,20 1 2
Nr. 2 Einbýli 2 711 250 250 0,35 1 2
Nr. 4 Einbýli 2 684 223 250 0,37 1 2
Nr. 6 Einbýli 2 749 290 250 0,33 1 2
Nr. 8 Einbýli 2 551 170 250 0,45 1 2
Nr. 10 Einbýli 2 574 220 250 0,44 1 2
Nr. 12 Einbýli 2 588 225 250 0,43 1 2
Nr. 14 Einbýli 2 694 274 250 0,36 1 2
Nr. 16 Einbýli 2 690 221 250 0,36 1 2
Nr. 18 Einbýli 2 992 270 250 0,25 1 2
Nr. 20 Einbýli 2 930 270 250 0,27 1 2
Nr. 22 Einbýli 2 817 234 250 0,31 1 2
Fjóluklettur - samtals 13.995 4.427 4.630 0,33 19 38 15 53
Hverfi, samtals 39.829 11.964 16.890 0,42 87 174 26 200

Fj. bílast. 
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án kj. 
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samþykkt deiliskipulag.

 Fjölbýlishús er að rísa neðan gamla kaupfélagsins og því mun aftur færast töluvert líf í gamla miðbæjarkjarnann.

Borgarbyggð nýtur vax-
andi vinsælda hvað varð-
ar búsetu og stöðugt fleiri 
sækja í að búa þar, ekki síst 
fólk af höfuðborgarsvæð-
inu. Verð á fasteignum, 
nýjum sem eldri, er einn-
ig lægra en á höfuðborg-
arsvæðinu, en verð íbúðar 
í Borgarbyggð er um 70% 
þess sem sambærileg íbúð 
kostar á höfuðborgarsvæð-
inu.





Eðalhús er öflugt bygginga-
félag á Selfossi sem sérhæfir 
sig í byggingu timburhúsa. 
Félagið, sem fagnar 10 ára af-
mæli á næsta ári, hefur dafn-
að vel á undanförnum árum 
og er enn í örum vexti. Starfs-
menn voru í fyrstu fjórir en 
núa starfa um 60 manns hjá 
félaginu og sýnt að þeim mun 
halda áfram að fjölga í náinni 
framtíð.

Einar Gunnar Sigurðsson er 
framkvæmdastjóri og eigandi 
Eðalhúsa. Hann segir félagið hafa 
vaxið hægt og rólega fyrstu árin 
en á árabilinu 2002 til 2005 hafi 
starfsemin tekið mikinn kipp. 
„Við erum enn í miklum vexti og 
því stöðugt að leita að góðu fólki 
til að vinna með okkur. Félagið 
á því láni að fagna að þar starf-
ar stór og samhentur hópur og 
starfsmannaveltan er mjög lítil 
en það er forsenda þess að góður 
árangur náist í rekstri fyrirtækja. 
Starfsfólk þarf að vera tilbúið að 
haga störfum sínum líkt og það 
væri í vinnu í eigin fyrirtæki og 
það gerir okkar fólk,“ segir Einar 
Gunnar.

Meginstarfsemi Eðalhúsa hef-
ur allt frá upphafi verið bygging 
íbúðar- og sumarhúsa úr timbri. 
„Sérþekking fyrirtækisins ligg-
ur í timbri og í stað þess að fara 

inn á önnur svið hyggjumst 
við byggja enn frekar utan á þá 
þekkingu sem er til staðar,“ segir 
Einar Gunnar.

Eðalhús starfrækir eigin ein-
ingaverksmiðju, sem framleiðir 
timbureiningar í ýmsar gerð-
ir húsa, og pípulagningardeild 
sem sinnir einkum verkefnum 
er snúa að byggingarstarfsemi 
félagsins.

Flest verkefnin Eðalhúsa eru 
í sveitarfélaginu Árborg og 
nærsveitum „Þetta er verulega 
áhugavert svæði þar sem mjög 
mikið verður um að vera á 
næstu árum. Við reiknum því 
með að horfa fyrst og fremst til 
þessa svæðis,“ segir Einar Gunn-
ar og bætir við að verkefnastaða 
félagsins sé mjög góð „Við höf-
um verkefni fyrir þann hóp sem 
við höfum í dag inn á fyrsta árs-
fjórðung 2009. Þess utan erum 
við að undirbúa fleiri verkefni og 
því sýnt að við þurfum að fjölga 
fólki enn frekar.“

Eðalhús hafa áunnið sér gott 
orðspor sem traust og öflugt 
byggingafélag og Einar Gunnar 
segir markmiðin skýr: „Við ætl-
um að eflast enn frekar á bygg-
ingamarkaði og byggja á þeim 
gildum sem félagið hefur alltaf 
unnið eftir en þau eru: Góð og 
vönduð vara á sanngjörnu verði 

– afhent á umsömdum tíma,“ 
segir Einar Gunnar.

Allt á einum stað
Eðalhús byggir ekki eingöngu 

hús á eigin lóðum, sem skilað er 
fullbúnum til kaupenda, heldur 
einnig allar gerðir timburhúsa 
að óskum kaupenda. „Við tök-
um vel á móti öllum þeim er til 
okkar leita og skiptir þá engu 
hvort fólk er með lítt mótaðar 
hugmyndir eða fullkomnar 
teikningar. Okkar fyrsta verk er 
ávallt að fara vel yfir málin með 
kaupendum þar sem allar óskir 
viðkomandi eru dregnar fram 
en í kjölfarið fer í gang ákveðið 

vinnuferli og við skilum okkar 
verki á því stigi sem verkkaupi 
óskar,“ segir Einar Gunnar.

Sumir viðskiptavina Eðalhúsa 
vilja einungis fá teikningar á 
meðan aðrir vilja tilbúin hús. 
Einar Gunnar segir að einn 
helsti styrkur félagsins felist í því 
að hjá Eðalhúsum geti viðskipta-
vinurinn fengið alla nauðsynlega 

þjónustu varðandi húsbyggingar 
á einum stað.  „Við bjóðum t.d. 
upp á arkitekta-, verkfræði- og 
rafmagnsteikningar sem og gerð 
kostnaðar- og framkvæmda-
áætlanna og tilboðsskráa. Ef 
viðskiptavinurinn kýs svo getur 
hann farið með þetta frá okkur 
og látið aðra sjá um bygging-
arframkvæmdir en við getum 
einnig klárað verkið fyrir hann. 
Það er í raun hægt að ganga inn 
til okkar af götunni með lauslega 
hugmynd að húsnæði og flytja 
inn í hugmyndina að nokkrum 
mánuðum liðnum,“ segir Einar 
Gunnar.

Frá hugmynd 
til húsnæðis

Eðalhús eru með mörg verk-
efni í gangi sem stendur og 
enn fleiri í farvatninu. Á meðal 
verkefna félagsins er bygging á 
heilu hverfi í Hveragerði fyrir 
Búmenn; alls 43 íbúðir, ásamt 
bílakjallara og sameignarhúsi. 
Búmenn er húsnæðissam-
vinnufélag sem byggir húsnæði 
fyrir fólk sem komið er á miðj-
an aldur; 50 ára og eldri. „Þetta 
er umfangsmikið verkefni sem 
við munum ljúka í árslok 2008,“ 
segir Einar Gunnar Sigurðsson, 
framkvæmdastjóri Eðalhúsa.

Eðalahús eru að undirbúa 
byggingu 18 rað- og parhúsa á 
Dísarstöðum, sunnan núver-
andi byggðar á Selfossi, og seg-
ir Einar Gunnar að húsin séu í 
hönnunarferli. Jarðvinna hefst í 
nóvember og gert er ráð fyrir að 
húsin fari í sölu næsta sumar.

Glæsihús við Ölfusá
Eðalhús eiga átta stórar lóðir 

í Árbæjarlandi við Selfoss þar 
sem áformað er að reisa mjög 
vegleg og íburðarmikil hús. 
Lóðirnar liggja að Ölfusá og er 
hver lóð fyrir sig um 2.500 fer-
metrar að stærð. „Þetta verður 
glæsihverfi á einstaklega falleg-
um stað við árbakkana. Vega-
framkvæmdir hefjast líklega 

næsta vor og byggingarfram-
kvæmdir í kjölfarið,“ segir Einar 
Gunnar.

Í Tjarnabyggð eru Eðalahús 
með í byggingu fjögur hús en 
félagið á 13 lóðir til viðbótar í 
Tjarnabyggð. Svæðið er fjóra 

km suður af Selfossi og þar er 
skipulögð búgarðabyggð á 600 
hektara landssvæði. Lóðirn-
ar eru mjög stórar; flestar frá 
einum og upp í tvo hektara en 
einnig eru í boði enn stærri lóð-
ir. Heimildir til húsdýrahalds 

eru rúmar í hverfinu og reisa má 
byggingar sem eru allt að 1.500 
fermetrum. „Heimili, skemma, 
gróðurhús og hesthús á einum 
stað,“ eins og segir í kynningu á 
tjarnabyggd.is.

Stærsta verkefnið
Umfangsmesta verkefni 

Eðalhúsa í náinni framtíð er 
uppbygging á svo kölluðum 
Sigtúnsreit í miðbæ Selfoss. 
Deiliskipulag svæðisins er í lög-
bundnu umsagnar- og athuga-
semdarferli  og mun að öllum 
líkindum hljóta endanlegt sam-
þykki í árslok. Á þessum reit er 
áformað að reisa 2.500 fermetra 
verslunar- og þjónusturými, 
ásamt 65 til 70 íbúðum, og er 
stefnt á að framkvæmdir hefj-
ist næsta vor. „Þrátt fyrir að 
þetta verkefni sé ekki komið á 
sölustig þá hafa nú þegar mjög 
margir haft samband, bæði við 
mig beint og eins fasteignasöl-
ur, til að spyrjast fyrir um fram-
kvæmdina. Á það bæði við fyr-
irtæki sem vilja komast í versl-
unar- og þjónustuplássið og 
eins einstaklinga sem vilja búa í 
miðbænum. Ég hræðist því ekki 
að fara út í þessa framkvæmd,“ 
segir Einar Gunnar Sigurðsson, 
framkvæmdastjóri Eðalhúsa.

Glugga- og hurða-
smiðja Selfoss

Glugga- og hurðasmiðja Selfoss 
er dótturfélag Eðalhúsa en félagið 
hefur framleitt glugga og hurðir 
bæði fyrir Eðalhús sem og almenna 
viðskiptavini frá árinu 2002. Í byrj-
un yfirstandandi árs var starfsemin 
efld til muna þegar félagið flutti í 
nýtt og glæsilegt húsnæði að Gagn-
heiði 72 á Selfossi. „Við ákváðum 
að ráðast í miklar endurbætur á 
verksmiðjunni og höfum nú yfir 
að búa einni öflugustu glugga- og 
hurðaverksmiðju landsins hvað 
varðar smíði á gluggum og hurð-
um úr timbri. Verksmiðjan er mjög 
vel tækjum búin og starfsmenn-
irnir, sem eru 16 talsins, búa yfir 
mikilli sérþekkingu. Markaðurinn 
hefur tekið framleiðslu okkar afar 
vel og viðskiptavinum félagsins 
fer stöðugt fjölgandi, ekki síst við-
skiptavinum af höfuðborgarsvæð-
inu, en við seljum glugga og hurðir 
um allt land“ segir Einar Gunnar 
Sigurðsson.

Fjölbreytt og krefjandi verkefni

Skóflustunga Sr. Baldur Kristjánsson, Guðrún Jónsdóttir, formaður 
Búmanna, Einar Gunnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri Eðalhúsa, 
og Aldís Hafsteinsdóttir bæjarstjóri Hveragerðisbæjar þegar fyrsta 
skóflustungan var tekin að 43 íbúðum Búmanna í Hveragerði.

Eðalhús Glæsilegt hús á Selfossi sem Eðalhús byggðu.

Málningarklefi 
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Eyjólfur hefur, allt frá því 
EPAL tók til starfa fyrir 32 
árum, lagt sig í líma við að 
kynna góða hönnun, hvort 
heldur sem er innlenda eða 
erlenda.

Í EPAL hefur frá upphafi 
mátt sjá það nýjasta á sviði 
húsgagnahönnunar en ekki 
síður klassíska hönnun fyrri 
tíma. Margir koma í verslunina 
rétt eins og þeir sækja söfn til 
að fylgjast með, njóta og dást 
að fallegum og vönduðum 
hlutum.

Á þreföldu verði
„Góð hönnun stenst svo 

sannarlega tímans tönn og 
það er mikilvægt að menn geri 
sér grein fyrir gildi klassískrar 
hönnunar, hvað fólk er með 
í höndunum,“ segir Eyjólfur. 
Sem dæmi nefnir hann að á 
uppboði hjá Bruun Rasmussen 
í Kaupmannahöfn í fyrra hafi 
margra ára gamalt borðstofu-
borð eftir Poul Kjærholm, sem 
kostar 100 þúsund danskar 
krónur nýtt í dag, farið á 300 
þúsund danskar krónur eða um 
þrjár milljónir íslenskra króna. 
Þar með hafði borðið selst á 
þreföldu nývirði en það stafar 
af því að margir áhugamenn 
um hönnun vilja frekar eiga 
notaða klassíska hluti heldur 
en splunkunýja þótt þeir séu 
sams konar, aðeins úr nýrri 
framleiðslu.

Fallega hannaður hlutur vek-
ur ekki aðeins ánægju heldur er 

hann líka góð fjárfesting. Hins 
vegar má ekki gleyma því að 
það eru ekki allir hlutir hann-
aðir af jafnþekktum hönnuðum 
og hlutir minna þekktra hönn-
uða geta að sjálfsögðu verið 
góðir og átt eftir að halda velli 
ef hönnunin er góð. 

Eftirvænting ríkir vegna stækk-
unar

Undanfarin tíu ár hefur 
EPAL verið í Skeifunni 6 og 
þar verður opnuð ný hæð 1. 
nóvember nk. Sjö metra breið-
ar svalir verða yfir versluninni 
og í miðjunni verður tíu metra 
lofthæð með 70 fermetra of-
anljósi. Mikil eftirvænting 
ríkir hjá starfsmönnum og 
eigendum vegna breyting-
anna og helmings stækkunar 
verslunarinnar. Fullyrða má 
að viðskiptavinir muni horfa 
til hennar með álíka eftir- 
væntingu. 

Eyjólfur segist finna auk-
inn áhuga á íslenskri hönnun 
bæði hjá almenningi og opin-
berum aðilum. Það komi m.a. 
fram í því að íslensk húsgögn 
hafi verið valin í sendiráð og 
sendiherrabústaði Íslands t.d. í 
Berlín, Indlandi og Færeyjum. 
„Arkitektar og ráðamenn eru 
farnir að líta meira til íslenskr-
ar hönnunar þótt ekki sé hægt 
að nota hana eingöngu þar sem 
við eigum því miður ekki nógu 
mikið af henni enn,“ segir Eyj-
ólfur að lokum. 

„Húsgagnaframleiðendur keppast nú við að dusta rykið af 
gamalli klassískri hönnun um leið og þeir senda á markað ný 
verk hönnuða sem stöðugt eru að koma fram á sjónarsvið-
ið,“ segir Eyjólfur Pálsson, eigandi húsgagnaverslunarinnar 
EPAL. 

Góð hönnun er góð fjárfesting

Eyjólfur Pálsson, eigandi EPAL, sýnir hér nýjan 
stól, Copy and paste eftir Sigurð Gústafsson. 

Framleidd voru 99 númeruð eintök og er 
þessi stóll númer 75. Eyjólfur valdi númerið 

þar eð EPAL var stofnað árið 1975.

Lily  Þennan fallega stól hannaði Arne 
Jacobsen fyrir Seðlabanka Danmerkur 
árið 1970. Fritz Hansen framleiðir nú 
stólinn á ný eftir 30 ára hlé.

Grand Prix   Þetta er eitt af meist-
arastykkjum danska hönnuðar-
ins Arne Jacobsens. Maurinn 
þekkja flestir og allir þekkja 
Sjöuna en Grand Prix hlaut sam-
nefnd verðlaun á XI þríæringn-
um í Mílanó og dregur nafnið 
þar af. Framleiðslu stólsins var 
hætti árið 1995 en ákveðið var 
að framleiða hann frá nóvember 
í fyrra og fram til febrúarloka í 
ár. Vel getur verið að framleiðsla 
Grand Prix verði haldið áfram 
síðar. 

FlowerPot hannaði 
danski hönnuðurinn 
Verner Panton árið 
1969. Ljósin draga 
nafn sitt af blóma-
tímabilinu sem þá 
stóð sem hæst.

Componibili   eru hirslur sem hönnuðurinn Anna Castelli Ferrieri á 
heiðurinn af. Ítalska fyrirtækið Kartell hefur framleitt þær í yfir þrjátíu 
ár en þær voru hannaðar 1969 og er m.a. að finna í Museum of Mod-
ern Art í New York. 



Maya   Norðmaðurinn Tias Eck-
hoff hannaði Maya-hnífapörin 
árið 1962. Þau hafa notið mikilla 
vinsælda alla tíð síðan og hlotið 
fjölda viðurkenninga. Hnífapör-
in má finna m.a. í Museum of 
Modern Art í New York og The 
Victoria and Albert Museum í 
London.
Stelton framleiðir nú þessi klass-
ísku hnífapör.

Hitakannan góða  Hver þekkir ekki 
kaffikönnuna frá Stelton sem 
Erik Magnussen hannaði árið 
1977. Kannan er til í tveimur 
stærðum, hálfs og eins lítra, og 
ekki aðeins úr stáli heldur líka úr 
plasti í ótal litum. 

Wingchair   Þótt þessi stóll hafi verið hannaður fyrir hátt í 50 árum, 
árið 1960, er ekkert lát á viðurkenningunum sem hönnun Hans J. 
Wegner hlýtur. Ákveðið var að dusta rykið af teikningum stólsins og 
fara aftur að framleiða hann enda er hann talinn með bestu verkum 
Wegners. 

VP Globe   er einstakt loftljós sem 
Verner Panton hannaði árið 
1977.

Montana   Þessar hillur hafa verið í framleiðslu frá árinu 1982. 

Höfðingjastólinn ..hannaði Finn Juhl árið 1949. Þetta er einn af þekktari 
stólum danskrar hönnunarsögu.

Íslensk hönnun

Vinsæl hönnun   
Tré heitir þessi fatastandur hönn-
uðanna Michael Young og Katr-
ínar Pétursdóttur. Hann kom fram 
árið 2000 og fæst hvítur, svartur 
eða í viðarlit, hvort heldur sem 
frístandandi eða á vegg og er nú 
einnig kominn  barnastærð!

Kjarval   Upprunalega kom Litli 
borðstofustóllinn, hönnun 
Sveins Kjarvals, fram á sjón-
arsviðið árið 1963 þegar Kaffi-
húsið Tröð í Austurstræti var 
opnað. Stóllinn var endurhann-
aður fyrir Hótel Valhöll 1979 og 
einfaldari útgáfa framleidd fyrir 
heimavist MA 1965. Kjarval, eins 
og stóllinn er nú nefndur er 
aftur kominn á markað. Hann er 
gott dæmi um klassíska, íslenska 
hönnun.

AMES EINN   
Erla Sólveig Óskarsdóttir hefur hannað nokkra stóla sem vakið 
hafa verðskuldaða athygli. Þar á meðal er AMES EINN stóll sem 
er í Blue Café, veitingastaðnum í Bláa lóninu.
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Malarvinnslan er alhliða 
verktakafyrirtæki með höf-
uðstöðvar á Egilsstöðum og 
starfsemi í Mývatnssveit. Fé-
lagið hefur vaxið og dafnað 
vel á undanförnum árum og 
er nú með vel á annað hundr-
að starfsmenn og verkefni 
víða um land. 
Malarvinnslan hf. var stofnuð 
árið 1980 en tilgangur félgs-
ins í upphafi var vinnsla stein-
efna fyrir Vegagerð ríkisins og 
steypuframleiðendur. Stofn-
endur félagsins höfðu þá mikla 
reynslu og sérþekkingu á stein-
efnavinnslu eftir að hafa starfað 
um árabil við hellu- og röras-
teypu og framleiðslu olíumalar. 
Á undanförnum áratug hefur 

starfsemi Malarvinnslunnar 
vaxið verulega og samhliða því 
hefur starfsemin tekið töluverð-
um breytingum. Í dag skiptist 
starfsemin í eftirtalin megin 
svið:

• Bygging íbúðar- og  
atvinnuhúsnæðis. 

• Framleiðsla á forsteyptum 
einingum til húsbygginga. 

• Framleiðsla á malbiki.
• Lagning klæðningar á þjóð-

vegi.
• Rekstur steypustöðvar. 
• Rekstur vörubifreiða- og  

vinnuvélaverkstæðis.  
• Þungaflutningar og jarð- 

vinna. 
• Malarvinnsla og efnissala. 

Í apríl árið 2000 runnu Mal-
arvinnslan hf. og Brúnás Egils-
stöðum ehf. saman í eitt félag 
undir merki Malarvinnslunnar 
en Brúnás var byggingarfélag 
sem stofnað var árið 1958. Lúðvík 
Friðriksson, framkvæmdastjóri 
Malarvinnslunnar, segir að með 
samrunanum hafi mikil þekking 
og reynsla á byggingarmarkaðin-
um flust til Malarvinnslunnar. 
„Brúnássmenn bjuggu yfir mik-
illi þekkingu, bæði á framleiðslu 
forsteyptra einingahúsa sem og 
byggingu íbúðar- og atvinnuhús-
næðis. Þessi sérþekking varð svo 
grunnurinn að byggingardeild 
Malarvinnslunnar og fer sú 
starfsemi stöðugt vaxandi,“ segir 
Lúðvík.

Byggingarstarfsemi 
Malarvinnslan tekur að sér að 
byggja íbúðar- iðnaðar-, versl-
unar- og þjónustuhúsnæði og eru 
byggingarnar afhentar á því bygg-
ingarstigi sem viðskiptavinir óska.
Sem stendur er Malarvinnslan að 
reisa tæplega 1.000 fermetra at-
vinnuhúsnæði á Egilsstöðum und-
ir verslun og þjónustu. Um er að 
ræða einingarhús og er mögulegt 
að skipta húsnæðinu upp í fimm 
einingar með sér inngangi í hverja 
einingu, allt eftir óskum hvers og 
eins. Þetta hentuga verslunar- og 
þjónustuhúsnæði stendur við ein 
fjölförnustu gatnamót á Aust-
urlandi. Húsið er til sölu hjá Do-
mus fasteignasölu og þar er hægt 
að fá frekari upplýsingar,“ segir 
Lúðvík

Verslunar- og íbúðahúsnæði að 
Miðvangi 6
Malarvinnslan er einnig með í 
byggingu 5.400 fermetra versl-
unar- og íbúðahúsnæði á Egils-
stöðum en byggingin verður sú 
fyrsta í nýjum miðbæ sem ákveðið 
hefur verið að rísi á Egilsstöðum. 
Á jarðhæð verður verslunarrými 

á um 1.300 fermetrum en á 2. til 
5. hæðar verða íbúðir fyrir eldri 
borgara; samtals 24 íbúðir.

Stórhuga uppbygging
Malarvinnslan er með áform um 
stórhuga uppbyggingu á svæði 
sem verður hluti af nýjum miðbæ 
á Egilsstöðum. „Við munum byggja 
þarna íbúðarhúsnæði í nýju hverfi 
á 18.600 fermetra svæði. Þar sem 
svæðið er enn í skipulagsferli ligg-
ur ekki fyrir hvernig húsgerðirnar 
verða eða hversu margar íbúðir 
við munum byggja. Hitt er ljóst að 
þetta er stærsta verkefni til þessa 
sem öflug byggingardeild okkar 
hefur ráðist í,“ segir Lúðvík Frið-
riksson, framkvæmdastjóri Mal-
arvinnslunnar á Egilsstöðum.

Öflugir verktakar á Austurlandi

Ný einingaverksmiðja og steypustöð
Malarvinnslan framleiðir 
einingar í einingahús og 
stærstu viðskiptavinirnir 
félagsins hvað þann þátt 
starfseminnar varðar eru 
aðrir verktakar. Við Sel-
höfða á Egilsstöðum, þar 
sem Malarvinnslan er með 
malarnám, er verið að reisa 
nýja einingaverksmiðju 
sem verður 1.500 fermetrar 
að flatarmáli. Lúðvík Frið-
riksson, framkvæmdastjóri 
Malarvinnslunnar, segir að 
ákveðið hafi verið að ráðast 
í byggingu nýrrar verk-
smiðju þar sem eldri verk-
smiðja hafi ekki annað eft-
irspurn. 
Starfsmenn einingarverk-
smiðjunnar eru að jafnaði 
um 12 en mun fjölga þeg-
ar nýja verksmiðjan verður 
komin í fullan rekstur síðar 
í haust.

Næsta vor verður steypustöð 
Malarvinnslunnar flutt frá 
Miðási 13 og í Selhöfða en 
samhliða því verða gerð-
ar nokkrar endurbætur á 
steypustöðinni. „Steypu-
stöðin hefur þjónað okkur 

vel um langt árabil en eftir 
flutninginn verður á einum 
stað málarnám, steypustöð 
og einingarverksmiðja. Það 
mun leiða til mikils hagræð-
is,“ segir Lúðvík.

Einingaverksmiðja Starfsmönnum einingaverksmiðju Malarvinnsl-
unnar mun fjölga þegar ný verksmiðja félagsins verður komin í 
fullan rekstur síðar í haust.

Mývatn Höfuðstöðvar Mal-
arvinnslunnar eru á Egilsstöðum 
en félagið er einnig með starfs-
töð á Mývatni.

Atvinnuhúsnæði Fagradalsbraut 25 á Egilsstöðum er byggð undir verslun og þjónustu og hægt að skipta húsnæðinu upp í fimm einingar með sér inngangi í hverja einingu

Framkvæmdastjórinn Lúðvík Friðriksson við 1.000 fermetra atvinnuhús-
næði á Egilsstöðum sem Malarvinnslan er með í byggingu.
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Heilsuhús við Lækjarbrún í Hveragerði veitir þér tækifæri til að 
njóta lífsins í faðmi einstakrar náttúru og hafa jafnframt aðgang að 
margvíslegri þjónustu Heilsustofnunar Náttúrulækningafélags 
Íslands. Kaupendur gerast sjálfkrafa aðilar að samningi við HNLFÍ 
sem veitir aðgang að viðamikilli þjónustu Heilsustofnunarinnar 
gegn greiðslu mánaðarlegs grunngjalds.

Þessir hlutir fylgja ekki með íbúð.
Íbúðin afhendist fullbúin með gólfefnum.

Fallegar gönguleiðir allt í 
kring, golfvöllur, hesthús og 
margvísleg afþreying á 
svæðinu.

Dæmi um 3ja herbergja, 
100 fm hús

Heilsuhús

� Öryggishnappur 
� Eftirlit næturvarðar 
� Brunaviðvörunarkerfi 
� Hirðing lóðar
� Aðgangur að baðhúsi HNLFÍ 
� Aðgangur að tækjasal HNLFÍ 
� Heilsuböð/leirböð og partanudd
� Viðtöl við íþróttafræðinga
� Viðtöl við næringarráðgjafa 
� Aðgangur að bókasafni HNLFÍ
� Aðgangur að innra starfi og 
    fræðslu HNLFÍ

Kaupendur gerast aðilar að sérstökum þjónustusamningi við HNLFÍ
Innifalið í þjónustusamningnum er:

Sérkjör íbúa húsanna að:
� Matsal HNLFÍ
� Sjúkraþjálfun
� Hóptímum í leikfimi, hugleiðslu, 
    fræðslu o.fl.

Önnur þjónusta í boði:
� Ræsting og þvottur
� Heimsending máltíða
� Snyrti- og hárgreiðslustofa
� Heilsuvöruverslun

Rómuð náttúrufegurð, friðsæld og 
nálægð við hvers kyns þjónustu og 
heilsurækt eru nokkrir af þeim 
kostum til að njóta lífsins sem 
bjóðast í Hveragerði.

Íbúðum er skilað full-
búnum með parketi á 
gólfum og flísalögðum 
gólfum í baðherbergi, 
þvottaherbergi og for-
stofu. Íbúðirnar eru 2ja 
og 3ja herbergja frá 
stærðinni 86–111 fm.

Verð frá 22,2 millj.

Stofa
23,0 m2

Eldhús/borðstofa
14,4 m2

Gangur
6,4 m2

Forstofa
4,3 m2

Svefnherbergi
14,4 m2

Sérafnotasvæði

Sérafnotasvæði

Herbergi
9,0 m2

Þvottur
3,6 m2

Geymsla
6,0 m2

Baðh.
5,8 m2





N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki sem veitir fólki og fyrir- 
tækjum afburðaþjónustu á sviði bílatengdrar starfsemi. Við höfum 115 

afgreiðslustaði um allt land, þjónustustöðvar, verslanir, hjólbarða- og 
smurþjónustu og öfluga fyrirtækjaþjónustu. N1 – Meira í leiðinni

N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR     
N1 VERSLANIR
N1 BÍLAÞJÓNUSTA     
N1 FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA 
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