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Frá útgefanda
Land og saga hefur nú gefið út fjögur blöð um skipulag, hönnun og bygg-
ingar. Blöðin hafa fengið góðar viðtökur; jafnt almennings sem fagaðila. 
Vinnsla á fimmta blaðinu um sama efni er langt komin og mun það líta 
dagsins ljós 4. mars.
 
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!
 
Við viljum þakka öllum þeim sem hafa komið að útgáfunni og þakka þær
frábæru móttökur sem þetta sérrit um Skipulag-Hönnun-Byggingar hef-
ur fengið. Við höldum áfram á sömu braut.
 
F.h. Land og sögu,

Einar Þorsteinsson

Úgefandi:
Land og Saga ehf
Nýlendugata 21
101 Reykjavík
Sími 534 0700 gsm 8220567
www.LandogSaga.is
LandogSaga@LandogSaga.is
 
 

Ritstjórn og framkvædastjóri:
Einar Þorsteinsson
Einar@LandogSaga.is 822 0567

Markaðsmál:
Erna Sigmundsdóttir
Erna@LandogSaga.is 821 2755
 

Blaðamenn:
Súsanna Svavarsdóttir
susannasvava@simnet.is 861 5242
 

Ljósmyndir:
Ingólfur Júlíusson
Ellert Grétarsson.

Forsíða: 
Höfuðstöðvar Ístak við Engiteig.
Hönnuðir: Arkís og KHR arkitekar í 
Danmörku.
Ljósmyndari: Hreinn Magnússon
 

Umbrot:
Ingófur Júlíusson
nn@hive.is 690 3411
 

Prentun:
Landsprent. Prentað 110.000 eintökum.

Dreifning:
Pósthúsið, Íslandspóstur.
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Þótt Seltirningar stefni ekki á 
að verða fjölmennt sveitarfé-
lag, segir Jónmundur Guð-
marsson bæjarstjóri brýnt að 
auka framboð á ólíkum teg-
undum íbúða á næstu árum.

Jónmundur Guðmarsson bæj-
arstjóri á Seltjarnarnesi segir að 
á síðustu árum hafi framkvæmd-
ir verið miklar í sveitarfélaginu 
miðað við mörg fyrri ár – og 
verði það áfram í framtíðinni. 
„Í rauninni má segja að lítið 
hafi verið byggt á Seltjarnarnesi 
allt frá 1990 þegar Mýrahverfið 
reis,“ segir hann, „en með nýju 
aðalskipulagi, sem tók gildi í maí 
2006, hefur verið mörkuð ný og 
heildstæð sýn á Seltjarnarnes 
til ársins 2024. Þar er gert ráð 
fyrir nokkurri fjölgun íbúða án 
þess þó að við göngum gegn al-
mennri sátt í sveitarfélaginu um 
að bærinn vaxii ekki um of; það 
er að segja, að við verðum ekki of 
fjölmenn.

Fyrir utan smærri verkefni 
munu verða til tvö ný hverfi á 
Seltjarnarnesi á næstu tveim-
ur til fimm árum. Annars vegar  
er um að ræða uppbyggingu á 
Hrólfsskálamel, þar sem gert er 
ráð fyrir áttatíu til níutíu nýjum 
hágæðaíbúðum. „Það verkefni 
er þegar komið af stað á vegum 
Íslenskra aðalverktaka og hitt 
er síðan umbreyting Bygggarða, 
gamla iðnaðarhverfisins á Sel-
tjarnarnesi – en nýtt aðalskipu-
lag gerir einmitt ráð fyrir að það 
svæði breytist úr iðnaðarhverfi í 
íbúabyggð á aðalskipulagstíma-
bilinu sem nær til 2024. Hins 
vegar er ljóst að þróun svæðisins 
og uppbygging mun að öllum 
líkindum taka skemmri tíma.“

Sama flatarmál og Mónakóborg
Vegna ákvörðunar bæjaryf-

irvalda um þessa breytingu, má 
segja að leyst hafi verið úr læð-
ingi frumkvæði og kraftur at-
vinnulífsins, að sögn Jónmundar. 
„Þessa dagana er verið að vinna 
að gerð deiliskipulags fyrir svæð-
ið. Fari fram sem horfir geri ég 
ráð fyrir því að uppbygging gæti 
þarna verið að hefjast í náinni 
framtíð, mögulega innan árs.

Það er verið að skipuleggja 
þetta sem heildstætt íbúðahverfi, 
aðallega hágæða fjölbýli og hug-
myndir hafa verið uppi um allt 
að 180 íbúðir. Það, ásamt Hrólfs-
skálamelum, auk smærri verk-
efna gera það að verkum að allt 
að 290 nýjar íbúðir gætu verið að 
verða til á Seltjarnarnesi á næstu 
árum. Það þýðir að fjöldi íbúa 
gæti að nýju slagað upp í það 
sem hann var mestur, eða rétt í 
kringum fimm þúsund manns. 

Flatarmál Seltjarnarness er 
jafn mikið og flatarmál Mónakó-
borgar. Þar búa um 30.000 
manns. Á Seltjarnarnesi eru nú 
tæplega 4.600 íbúar, þannig að 
vissulega mætti byggja meira 
og hærra, ef það væri sérstakt 
markmið – en svo er ekki. Hér 
hefur löngum verið mikil sátt um 

að halda þessari tilteknu stærð, 
með 4600 til 5000 íbúa. Ástæðan 
er sú að stærðin og byggðaform-
ið, íbúafjöldinn eins og hann er 
nú, ásamt óbyggða svæðinu hér 
a vestanverðu nesinu eru þættir 
sem gefa Seltjarnarnesi sína sér-
stöðu og gera það að eftirsókn-
arverðu svæði til búsetu.“ 

Það má segja að markmiðið  
með þessum tveimur verkefnum, 
Hrólfsskálamelum og Bygggörð-
um sé að bjóða, í auknum mæli, 
upp á annað búsetuform en nú 
er á Seltjarnarnesi. Langstærstur 
mhluti fasteigna á Seltjarnarnesi 
eru sérbýli, annað hvort raðhús 
eða einbýli. Með því að bjóða 
upp á íbúðir í hágæða fjölbýli, 
sjáum við fyrir okkur að geta gert 
tvennt í senn; boðið upp á slík-
an kost fyrir fólk sem hér býr og 
vill búa hér áfram, en vill minnka 
við sig, losa stærri eignir; og hins 
vegar laðað til okkar nýja íbúa 
sem kjósa þetta búsetuform fram 
yfir sérbýli.“ 

Íbúafækkun snúið við
„Meðal markmiða okkar er 

auðvitað að höfða til yngra fólks, 
en þá ber þess að geta að fast-
eignaverð á Seltjarnarnesi hefur 
farið mjög hækkandi á seinustu 
árum og er með því hæsta sem 
gerist á landsvísu. Því er ekki 
hægt að neita að það getur verið 
erfitt fyrir fólk sem er að hefja bú-
skap að kaupa sína fyrstu íbúð á 
Seltjarnarnesi. Þannig hefur það 
lengi verið en mér finnst þróunin 
á fasteignamarkaði á undanförn-
um árum hafa ýtt undir það. 

Þegar talað er um fasteigna-
kaup ungs fólks á Seltjarnarnesi 
er því einkum átt við fólk á milli 
þrítugs og fertugs sem er að kaupa 
sína aðra eða þriðju fasteign.“

Seltirningum hefur á seinustu 
árum farið nokkuð fækkandi, allt 
til ársins í ár. Jónmundur segir 
það vissulega hafa verið áhyggju-
efni vegna þess að íbúafjöldi og 
þá sérstaklega  íbúafjölgun  er ná-

tengt tekjustofni  sveitarfélagsins 
og getu til þess að sinna lögbund-
inni þjónustu við þá sem hér búa. 
„Ég held að skýringanna á þessari 
fækkun sé helst að leita í þvi að 
Seltjarnarnes byggðist upp á frek-
ar stuttu tímabili af fólki sem fyrst 
og fremst var að reisa sér sérbýli. 
Síðan hefur tíminn liðið, börn-
in vaxið úr grasi, flutt að heim-
an, þannig að það hefur verið að 
gisna í húsunum á seinustu árum, 
þróunin er sú að það eru stöðugt 
færri íbúar í hverju sérbýli.“

Ekki fleiri en fimm þúsund
„Fólk situr kannski eftir eitt og 

tvennt í stórum fasteignum, vill 
gjarnan minnka við sig en ekki 
flytja af Seltjarnarnesi og þá hefur 
skortur á annars konar búsetuúr-
ræðum, til dæmis smærri íbúðum 
í fjölbýli, gert það að verkum að 
þessi eðlilega hringrás á sér ekki 
stað, eða er of hæg til að íbúafjöld-
inn haldist sá sami, eða vaxi. Ein-
mitt þess vegna held ég að þau tvö 

nýju hverfi sem ég nefndi, ásamt 
öðru sem í bígerð er, komi til með 
að koma þessari hringrás af stað. 
Fólk í stórum húsum selji þau og 
kaupi sér smærri íbúðir. Þar með 
losni stærra húsnæði fyrir stærri 
fjölskyldur sem hafa not fyrir slík-
ar eignir. 

Eina fyrirsjáanlega hættan 
sem ég hef séð steðja að okkar 
sveitarfélagi er þessi fækkun, því 
hún hefur bein áhrif á getu sveit-
arfélagsins til að afla tekna og 
sinna þjónustu við sína íbúa. Hér 
eru skattar lágir miðað við önnur 
sveitarfélög á Reykjavíkursvæð-
inu og því brýnt að íbúafjöldinn 
sé stöðugur – og helst aukist – til 
að skattstofninn endurnýi sig. Ef 
við ætlum okkar að verða ekki 
fjölmennari en 5000 gefur það 
auga leið að hér þarf jafnvægi á 
milli þeirra sem eldri eru, mögu-
lega við lok síns starfsaldurs, og 
þeirra sem eru í blóma lífsins, afla 
góðra tekna, þannig að sveitarfé-
lagið geti í senn boðið öllum lægri 

Ekki markmið að vaxa sem mest

 Jónmundur Guðmars-
son, bæjarstjóri
Mynd Ingó
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opinberar álögur en gengur og 
gerist og veitt samkeppnisfæra 
þjónustu á öllum helstu sviðum.

Við sjáum fyrir okkur að þessi 
mögulega fjölgun í  nýjum hverf-
um muni ekki þrýsta á innviði 
bæjarins, svo sem skóla eða 
leikskóla og því þurfum við ekki 
að gera ráð fyrir slíku. Á hinn 
bóginn held ég að mjög brýnt sé 
fyrir okkur að bregðast við þörf-
um aldraðra hvað varðar búsetu 
og þjónustu, með fjölgun þjón-
ustuíbúða – en ekki síst bygg-
ingu hjúkrunarheimilis til þess 
að þjónusta okkar öldruðu og 
sjúku. Við erum í samstarfi við 
Reykjavíkurborg og heilbrigð-
isráðuneytið um byggingu níutíu 
rýma hjúkrunarheimilis á svo-
kallaðri Lýsislóð við Grandaveg. 
Þá lóð keypti Seltjarnarnesbær 
sérstaklega vegna þess að hún 
þótti henta fyrir slíkt samstarf. 
Við höfum verið tilbúin að leggja 
lóðina, sem metin er á um hálfan 
milljarð inn í verkefnið án út-
gjalda fyrir hina samstarfsaðilana 
til að gera hjúkrunarheimilið að 
veruleikaen því miður hafa orðið 
tafir á á því  af ýmsum ástæðum. 
Á hinn bóginn tel ég að bygging 
þessa hjúkrunarheimilis sé með 
allra brýnustu verkefnum á sviði 
heilbrigðismála á höfuðborg-
arsvæðinu – og þá ekki síður 
fyrir ríki og Reykjavíkurborg en 
okkur. Ég hef trú á því að við 
komum þessu verkefni á kopp-
inn á næstu misserum.“

Stórar lóðir
Eitt þrónunarverkefni í viðbót á 

Seltjarnarnesi er bygging tuttugu 
og fimm íbúða við Skerjabraut 
fyrir fimmtíu ára og eldri. „Þar er 
fyrrum prjónastofan Iðunn sem 
á að víkja fyrir íbúðabyggð og ég 
held að þetta sé mjög í takt við 
þá þróun sem við erum að sjá 
hér,“ segir Jónmundur. „Fyrirtæki 
eru að færa sig annað, til dæmis 
næsr markaðnum eða aðdrátt-
arleiðum – og vegna þess hversu 
vinsælt Seltjarnarnes hefur verið 
til búsetu hafa framkvæmdaað-
ilar verið mjög fljótir að kaupa 
upp ýmis svæði til að byggja upp 
íbúðahúsnæði. 

Við sjáum líka annan anga af 
hækkandi fasteignaverði hér hjá 
okkur, sem er fólgið í uppkaupum 
og niðurrifi eldra húsnæðis og þá 
byggingu stærri eigna eða fleiri 
eigna á sama bletti. Það er víða 
þannig á Seltjarnarnesi að eldri 
og smærri hús standa á stórum 
lóðum, kannski rétt í einu horni 
lóðarinnar. Það hafa ýmsir aðilar 
séð sér leik á borði að kaupa þær 
upp, rífa þau hús sem fyrir eru 
og byggja síðan ný og stærri hús. 
Það eru all nokkur dæmi um það 
hér hjá okkur og ég hef grun um 
að sú þróun muni að einhverju 
leyti halda áfram.“

Enginn iðnaður
Á Seltjarnarnesi er takmörkuð 

hefð fyrir iðanaðarhverfum og 
verslun og þjónusta er öll á af-
mörkuðu svæði. Þegar Jónmund-
ur er spurður hvort á þessu verði 
einhverjar breytingar, segir hann 
svo ekki vera. „Sá iðnaður sem 
við höfum haft hér hefur fyrst 
og fremst tengst starfsemi úti við 
Bygggarða; smíðaverkstæði, birf-
reiðaverkstæði og önnur þjón-
usta. Þar er einnig rekin plast-
verksmiðja en í raun má segja að 
dagar þess háttar starfsemi séu 
nokkuð taldir á Seltjarnarnesi 
með þessari umbreytingu hverf-
isins. 

Miðbærinn okkar og aðstaða 
fyrir verslun og þjónustu er hins 
vegar hér austanmegin, við Eið-
istorg og Austurströnd. Þar gerir 
aðalskipulag ráð fyrir að meg-

inþungi verslunar og þjónustu 
verði áfram á Seltjarnarnesi – og 
þessa dagana er að hefjast vinna 
við deiliskipulag þess svæðiðs 

sem ætlað er að skilgreina okkar 
framtíðarsýn í verslunar og þjón-
ustu á Seltjarnarnesi.“

Kort.  loftmyndir.is

Það er víða þannig 
á Seltjarnarnesi að 
eldri og smærri hús 
standa á stórum 
lóðum, kannski rétt í 
einu horni lóðarinn-
ar. Það hafa ýmsir 
aðilar séð sér leik 
á borði að kaupa 
þær upp, rífa þau 
hús sem fyrir eru og 
byggja síðan ný og 
stærri hús. 
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Opin samkeppni var haldin 
árið 2006 um þjóðgarðsmið-
stöð á Hellissandi fyrir Snæ-
fellsjökulsþjóðgarð. Þessi 
samkeppni er liður í upp-
byggingu á þjóðgarðsmið-
stöðvum á Íslandi og fer  önn-
ur samkeppni í gang fljótlega 
fyrir Vatnajökulsþjóðgarð; 
þjóðgarðsmiðstöð á Skriðuk-
laustri.

Tillaga Arkís að þjóðgarðs-
miðstöð á Hellissandi var hlut-
skörpust árið 2006 og hlaut 
1. verðlaun. Tillagan byggir á 
samtali við náttúruna. Húsið 
kallast á við jökulinn og nátt-
úruna í kring, dýraríki, mannlíf 
og landslag – og því er ætlað að 
styrkja hughrif gesta sem heim-
sækja staðinn. Það var ákveðið 
að fella bygginguna að umhverfi 
sínu, þannig að hún væri ekki að  
drottna yfir því, heldur aðlagast 
því. Það er gömul gönguleið í 
hrauninu frá fornri tíð og var 
byggingin lögð á þessa göngu-
leið til að styrkja hana auk þess 
að á henni eru í dag tjaldstæði og 
Sjóminjasafnið á Hellissandi. 

Grunnhugmynd tillögunnar 
er þrískipt bygging sem skiptist 
í; fiskibeinið, þjóðveginn og jök-
ulhöfðann. Fiskibeinið er íklætt 
lerki að utan og þar er þjónustu-

hluti miðstöðvarinnar að hluta 
auk aðstöðu þjóðgarðsvarðar. 
Þjóðvegurinn liggur á milli fiski-
beinsins og jökulhöfðans og 
myndar tengingu milli bygging-
arinnar og umhverfisins. Hann 
er að hluta til úr gleri og ofan á 
þessum þjóðvegi er útsýnispallur 
með útsýni til allra átta og að jökl-
inum. Síðan er það jökulhöfðinn, 
aðalhluti byggingarinnar, sem er 
að mestu leyti fyrir  sýningar 
og upplýsingar fyrir þjóðgarð-
inn. Hann er hápunktur bygg-
ingarinnar og er klæddur stáli 
sem nefnist Cortenstál en það 
ryðgar upp að ákveðnu marki og 
skapar þau áhrif að samhljóm-
ur myndast með árstíðunum og 
litaafbrigðum þeirra. Lögð var 
áhersla á einfalda og mjög sterka 
efniskennd í húsinu sem end-
urspeglast í formi þess..

Byggingin er um 500 fermetr-
ar og hugsunin er sú að húsið sé 
fyrir ferðamenn og aðra gesti 
sem eru að skoða þjóðgarðinn 
og fá upplýsingar um hann. 
Síðan er þetta auðvitað aðstaða 
starfsmanna þjóðgarðsins. 

Núna er að hefjast endanleg 
hönnun á húsinu til byggingar 
og það er áætlað að byggingu 
þess ljúki 2011. 

tölvur - upplýsingar

fundaraðstaða/kennsla

verslun - bókasafn

móttaka - upplýsingar

starfsmenn

kaffistofa

salerni - sturta

íbúð

verkstæði - bílskúr

bílastæði

rútur

tjaldstæði

almenningssalerni

eldunaraðstaða - eldhús

veitingastofa - veitingarými

gestastofa

vídeó - skjávarpar

 útsýni - snæfellsjökull

handverk - listastofa

athyglisverður staður

gönguleið

sjóminjasafn

Þjóðgarðsmiðstöð fyrir 
Snæfellsjökulsþjóðgarð 
á Hellissandi

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

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

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

HAGBLIKK ehf.

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

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

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

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.
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Opið 10:00-20:00 virka daga │Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 │Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 │www.IKEA.is

BRODER - Fyrir bílskúrinn, geymsluna
 og öll önnur rými
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Það ríkja alþjóðlegir straum-
ar og áhrif á arkitektastof-
unni KRark, sem hefur á sín-
um snærum arkitekta víða að 
úr heiminum. 

Fyrir átta árum kom ungur 
arkitekt, Rafael Cao Romero 
Millán, hingað til lands, eig-
inlega í ævintýraleit. Hann ætl-
aði ekki að stoppa lengi – en er 
hér enn og starfar sem fram-
kvæmdastjóri arkitektastofunn-
ar KRark við Suðurlandsbraut. 
Ævintýrið segir Cao, eins og 
hann er kallaður, hófst á því að 
vinur hans og skólabróðir, Car-
los, átti íslenska kærustu og kom 
hingað til að hitta hana, fór að 
starfa með Kristni Ragnarssyni 
hjá KRark og líkaði vel. Þremur 
árum seinna vantaði fleiri arki-
tekta á stofuna og spurði Krist-
inn Carlos þá hvort hann þekkti 
ekki fleiri arkitekta í Mexíkó 
sem gætu hugsað sér að koma 
hingað til lands að vinna. Sá 
hafði samband við Cao – sem 
sló til og hér ætlar hann að lifa 
og starfa áfram.

„Það er gott að búa hér,“ seg-
ir Cao. „Þar fyrir utan er mikið 
um að vera hér á stofunni, alltaf 
meira en nóg að gera, verkefn-
in skemmtileg, eitthvað nýtt 
að gerast á hverju ári, stofan 
stöðugt að stækka og starfið því 
mjög ögrandi.“

Skortur á arkitektum
Cao segir mikinn skort á 

arkitektum á Íslandi og því hafi 
KRark í gegnum árin brugðið á 
það ráð að fá arkitekta erlend-
is frá. „Það má segja að með 
stækkuninni haf stofan orðið 
mjög alþjóðleg. Við erum með 
arkitekta frá Kosovo, Kína, Ír-
landi, Þýskalandi, Mexíkó, Pól-
landi og höfum áður verið með 
arkitekta frá Taiwan, Ítalíu, 
Venesúela, Argentínu og Mada-
gaskar. Það er því óhætt að segja 
að hugmyndabanki okkar standi 

saman af áhrifum alls staðar að 
úr heiminum.“ 

KRark er almenn arkitekta-
stofa, þar sem fólk getur lát-
ið hanna fyrir sig hvers konar 
húsnæði, allt frá einibýlishús-
um, raðhúsum, parhúsum og 
fjölbýlishús að iðnaðarhúsnæði, 
verslunar- og þjónustuhúsnæði, 
sumarbústöðum, hesthúsum og 
skemmum. Þegar saga KRark er 
skoðuð, má sjá þar ótal glæsileg 
og sérstæð hús, ávallt stílhrein 
og línur skýrar. Meðal stærri 
verkefna sem KRark hafa hann-
að og nú eru í byggingu, eru 
Norðurturn Smáralindar, bygg-
ingin sem er að rísa við Skóg-
arlind, í hallanum við Núpalind 
og síðan gríðarmikið skrifstofu-
hús við Urðarhvarf. 

Enginn tími til að taka þátt í sam-
keppnum

„Þetta eru stærstu verkefnin 
sem við erum með í bili,“ segir 

Við hlustum á viðskiptavininn

Norðurturninn við Smáralind

Urðarhvarf 8, Kópavogi
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Cao en þegar hann er spurður 
hvort stofan hafi hlotið þessi 
verkefni í samkeppni, hristir 
hann höfuðið og segir: „Nei, 
við höfum ekki mikið verið að 
taka þátt í samkeppnum; við 
höfum hreinlega ekki tíma til 
þess. Þegar við tökum að okkur 
verkefni, er það vegna þess að 
við erum beðnir um það. Hing-
að kemur fólk og biður okkur að 
teikna fyrir sig íbúðarhúsnæði, 
verktakar sem hafa lengi skipt 
við okkur leita til okkar aftur og 
aftur, einnig fjárfestar sem vilja 
fá okkur til að hanna verkefni 
sem þeir ætla sér að fjárfesta í. 
Hvað þessi þrjú stóru verkefni 
varðar, þá eru það ÞG verktak-
ar sem fengu okkur til að hanna 
húsnæðið í Urðarhvarfi, í Smá-
ralindinni voru það fjárfestar 
og síðan eru það verktakar sem 
eiga húsið við Skógarlind.“

Cao segir KRark ekki með 
neinn einn ákveðinn stíl sem 
hægt sé að þekkja húsin þeirra 
af. „Það má kannski segja að við 
vinnum út frá fúnkisstíl – vegna 
þess að þegar fólk leitar til okk-
ar, ræðum við mjög ítarlega við 
það til þess að finna lausn á því 
verkefni sem við erum að fara 
að taka að okkur. Við gerum allt 
í samráði og samvinnu við þann 
aðila sem er að kaupa af okkur 
hönnun á húsnæði. Við hlustum 
á viðskiptavininn og leggjum 
mikla áherslu á að veita góða 
þjónustu.“

Ný efni – nýjar aðferðir
Á stofunni eru tólf starfs-

menn, auk þess sem KRark 
starfar með arkitektum er-
lendis, mest þó í Þýskalandi og 
Mexíkó. Um tuttugu manns 
starfa við stofuna eins og er og 
sá hópur fer stækkandi. Hér á 
landi vantar allar arkitekta- og 
verkfræðistofur mannskap og 
við höfum brugðið á það ráð að 
fá fólk erlendis frá.“

Þegar Cao er spurður hvernig 
erlendum arkitektum gengur að 
vinna í íslenskri náttúru og um-
vherfi, segir hann alla arkitekta 
sem þeir ráða fá tveggja mán-
aða aðlögunar- og þjálfunar-
tíma. „Þennan tíma notum við 
til að kynna fyrir þeim náttúru, 
veðurfar, hvernig Íslendingar 
hugsa, hvers vegna við hönnum 
á þann hátt sem við gerum hér 
og setja þá inn í reglugerðir og 

kerfi. Þetta gerum við til að fá 
frá þeim þá sömu þjónustu og 
gæði sem við leggjum áherslu 
á.“ 

Cao segir Ísland vissulega 
mjög frábrugðið Mexíkó hvað 
varðar náttúru og umhverfi, 
að ekki sé talað um veðurfarog 
að hér séu allt önnur efni not-
uð í hönnun húsa. „Hins vegar 
skiptir það engu máli,“ segir 
hann. „Það eru ekki til nein 
endanleg efni í neinu landi. 
Það eru alltaf að koma ný efni 
á markaðinn og það er sama 
hvar þú býrð, þú þarft alltaf að 
fylgjast með og læra nýja hluti.“ 
Það eru til dæmis alltaf að koma 
ný efni á markaðinn í klæðn-
ingum og gleri, auk þess sem 
byggingaraðferðir þróast. Frá 
2005-2006 hefur verið erfitt að 
fá verktaka til að byggja fyrir 
fólk og við höfum brugðið á það 
ráð að bjóða upp á forsteypt-
ar einingar. Eftir að við ljúkum 
við hönnun húsanna, sendum 
við beiðni til verksmiðja sem 
vinna að forsteyptum húsum og 
biðjum þær að setja húsin sam-
an. Þetta er mjög vönduð og 
nákvæm vinna og nýtur sífellt 
meiri vinsælda. Með þessari að-
ferð tekur aðeins einn mánuð að 
vinna það sem áður tók sex til 
sjö mánuði. Ég spái því að þetta 
eigi eftir að verða byggingarað-
ferð framtíðarinnar. Það er mik-
il breyting.“ 

Endalaust ný verkefni
Aðalaatriðið við hönnun húsa 

hjá KRark segir Cao vera að 
notkun og útlit fari saman og að 
burðarvirkið sé einfalt og húsið  
þar af leiðandi mun ódýrara fyr-
ir viðskiptavininn. En hvenær 
varð slíkur skortur á arkitektum 
hér á landi?

„Þetta hefur gerst á síðatliðn-
um tveimur til þremur árum. Það 
hefur risið hér gríðarlegt magn 
af byggingum og það eru enda-
laust ný verkefni. Og ef svo ólík-
lega vill til að verkefnum fækki 
hér, þá er alltaf hægt að fara í út-
rás.  Eins og er erum við m.a. að 
vinna að nýjum verkefnum eins 
og Hampiðjureitinn í Reykjavík,  
verkefni við Laugaveg og Lind-
argötu ásamt margvíslegum 
verkefnum bæði í Kópavogi og 
nýju byggingasvæðunum í Mos-
fellsbæ, auk einingaverksmiðju í 
Þorlákshöfn. 

 „Með þessari aðferð 
tekur aðeins einn 
mánuð að vinna 
það sem áður tók 
sex til sjö mánuði. 
Ég spái því að þetta 
eigi eftir að verða 
byggingaraðferð 
framtíðarinnar. Það 
er mikil breyting.“

Jorge González Enriquez, Kristinn Ragnarsson, Rafael Cao Romero Millán. Mynd Ingó

Kópavogsbraut 77

Mynd Ingó

Skógarlind 1
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Menn vilja hafa hér dálitla 
sveit í borg segja Harald-
ur Sverrisson bæjarstjóri og 
Finnur Birgisson skipulags-
stjóri um Mosfellsbæ – en þar 
eru þrjú glæsileg íbúðarhverfi 
í byggingu

Mosfellsbær er án efa eitt 
fallegasta sveitarfélagið á höf-
uðborgarsvæðinu, með fjöll og 
dali, fell og heiðar, sjávarströnd 
og fjórar ár sem liðast um bæj-
arlandið. Samt er svo stutt síð-
an Mosfellsbær var einskonar 
miðjulaus sveit að það er auðvelt 
að líta framhjá þeim kostum sem 
búsetu þar fylgir.

„Þegar ég flutti í þetta  ágæta 
bæjarfélag, sem þá hét Mosfells-
sveit, bjuggu hér um þúsund 
manns,“ segir bæjarstjórinn, 
Haraldur Sverrisson. „Hér voru 
tvær eiginlegar götur í sveitinni 
og maður vann við það á sumrin 
sem strákur að smala fé úr görð-
um bæjarbúa – þannig var sveit-
in. Síðan gerist það að byggðin 
fer að stækka mjög hratt. Fyrsta 
stökkið kom snemma á áttunda 
áratugnum, en í kjölfarið á Vest-
mannaeyjagosinu 1973 fluttu 
allmargir Vestmannaeyingar  
hingað. Þetta var mikill viðburð-
ur hér í sveitarfélaginu sem síð-
an hefur verið að stækka mjög 
hratt. Það hefur að visu gerst í 
ákveðnum stökkum – en um-
gjörðin um byggðina er alltaf sú 
sama. Menn vilja hafa hér dálitla 
sveit í borg.“

Einstök náttúra
Þegar Haraldur og skipulags-

stjóri bæjarins, Finnur Birgisson, 
eru spurðir hverjir séu helstu 
kostir Mosfellsbæjar, segja þeir: 
„Við eigum hér mjög fallega 
náttúru, strandlengjuna, fellin, 
fossana, heiðarnar með vötnum 
sínum, og árnar sem eru fjórar; 
tvær inni í byggðinni og tvær á 
mörkum bæjarlandsins. Tvær 
þeirra eru miklar og merkilegar 
laxveiðiár. Sérstaða Mosfells-
bæjar felst í því hversu margar 
landslagsgerðir þar er að finna. 
Þetta er sú ímynd Mosfellsbæjar 
sem bæjarbúar vilja halda á lofti. 
Öll skipulagsmál hafa  gengið 
út á það að búa til hagkvæma 
byggð sem fólki líður vel í, og 

tengist náið náttúrunni og þeim 
lífsgæðum sem fólk vill njóta við 
þessar aðstæður.

Í skipulaginu hefur verið lögð 
sérstök áhersla á stíga og góðar 
göngu- og reiðleiðir. Hesthúsin 
eru nú komin inn í miðja byggð 
og frá þeim liggja reiðleiðir út 
úr byggðinni. Hesthúsahverfið 
er einnig nálægt ströndinni og 
meðfram henni liggja göngu-
leiðir og hjólastígar. Á Blika-
staðanesi er glæsilegur golfvöll-
ur sem brátt verður 18 holur, 
auk þess sem annar golfvöllur er 
uppi í Mosfellsdal. Bæjarbrag-
urinn byggist á þessari tengingu 
byggðar, náttúrunnar, umhverfis 
og tómstunda. Rétt handan við 
næsta fell er svo Mosfellsdal-
urinn, þar er maður kominn út í 
sveit þar sem er að finna margar 
tegundir landbúnaðar, s.s.ylrækt 
og sauðfjárbúskap, að ógleymdri 
hestamennskunni. En þrátt fyrir 
þessa miklu tengingu við nátt-
úruna, umhverfið og sveitina, 
ertu örskotsstund að fara hvert 
sem þú þarft að fara, hvort held-
ur er til vinnu eða annað.“

Ríkulegt tómstundalíf
Finnur segir mannlífið í Mos-

fellsbæ vera fjölbreytt og allt 
skipulag taki mið af sem fjöl-
breyttustu þörfum, allt eftir því 
hvort fólk vilji búa í sérbýli eða 
fjölbýli, í mikilli nálægð við þjón-
ustu eða ekki. „Við höfum lagt 
áherslu á fremur dreifða byggð, 
þannig að þéttleikahlutfall hér 
er lágt miðað við sveitarfélögin 
í kringum okkur. Byggðin er 
lágreist og við erum með lægra 
hlutfall af fjölbýlishúsum en 
almennt gerist á höfuðborgar-
svæðinu – en erum þó með fjöl-
breytta íbúðagerð. Hlutfall sér-
býlis er því fremur hátt hér.“

„Við höfum lagt mikla áherslu 
á að þjónusta fjölskyldufólk á 
sem bestan hátt,“ segir Haraldur. 
„Við erum með frábæra skóla og 
það er engin bið eftir leikskóla-
plássum, auk þess sem sú þjón-
usta er boðin á sanngjörnu verði 
Við höfum lagt  mikið upp úr 
uppbyggingu tómstundaaðstöðu 
og íþróttamannvirkja, rekum 
stóra og fjölsótta íþróttamiðstöð 
og höfum nýlega opnað eina 

glæsilegustu sundlaug landsins.“
En það eru ekki allir að hamast 

í íþróttum og þegar Haraldur er 
spurður um tónlistarlífið, getur 
hann svo sannarlega leyft sér 
að halla sér aftur í stólnum og 
brosa. „Við erum með eitt fjöl-
breyttasta tónlsitarlíf á land-
inu. Hér starfa um tíu kórar og 
þeim fer fjölgandi. Við erum 
með listaskóla sem er einstakur 
á landsvísu, – eina sveitarfélagið 

á landinu sem rekur slíkan skóla, 
þar sem boðið er upp á sam-
þættingu á myndlist, tónlist og 
leiklist. Skólahljómsveitin okkar 
er margrómuð og það er mikil 
hefð fyrir tónlist í skólum hér. 
Má í því sambandi nefna að öll 
börn í Mosfellsbæ fá grunntón-
listarmenntun ókeypis. Það er 
hluti af skólastarfinu. 

Við leggjum geysilegan metn-
að í skólastarfið hér og leggjum 
mikið upp úr því að samtvinna 
skólastarf og tómstundir í heils-
dagsskóla. Í komandi fjárhags-
áætlun leggjum við enn ríkari 
áherslu á þetta en verið hefur.“ 

Þrjú hverfi í uppbyggingu
Í Mosfellsbæ eru þrjú hverfi 

í uppbyggingu þessa stundina: 
Krikahverfi, þar sem landið var 
í eigu bæjarins, og svo Leirvog-
stunga og Helgafellshverfi, þar 
sem landið er í eigu einkaaðila. 
Í Krikahverfi var lóðunum út-
hlutað af bænum en þar verða 
220 íbúðir sem skiptast í  40% 
fjölbýli og 60% sérbýli. Hverf-
ið er langt komið í byggingu og 
fólk þegar byrjað að flytja inn. 
„Þarna er í gangi mjög nýstár-
legt og metnaðarfullt skólaverk-
efni,“ segir Haraldur. „Haldin 
var samkeppni um fyrirhugaðan 
skóla; ekki bara um bygginguna, 
heldur líka um stefnumörkun 

fyrir allt skólastarfið. Það var 
því óskað eftir sameiginlegum 
tillögum arkitekta og sérfræð-
inga um skólastarf og kennslu. 
Þarna verður skóli fyrir börn frá 
eins árs upp í níu ára. Með þessu 
náum við samþættingu á þremur 
tegundum af þjónustu, lausn fyr-
ir börn sem hafa verið hjá dag-
foreldrum, börn á leikskólastigi 
og síðan verða þarna fjórir fyrstu 
bekkirnir í grunnskóla.“ 

Í Leirvogstunguhverfi verða 
samkvæmt skipulaginu 420 
íbúðir, allar í sérbýli. „Skipulagið 
þar er sérstaklega hugsað út frá 
tengslunum við náttúruna,“ seg-
ir Haraldur. „Þetta verkefni er 
þannig unnið Mosfellbær gerir 
samning við landeigandann um 
uppbyggingu hverfisins. Land-
eigandinn tekur að sér allar 
grunnframkvæmdir við hverf-
ið, svo sem gatnagerð, lagnir og 
lýsingu og frágang opinna svæða 
og tekur einnig þátt í kostnaði 
við byggingu skólans í hverfinu. 
Hann selur byggingarréttinn á 
lóðunum til einstaklinga eða fyr-
irtækja, en afhendir bænum síðan 
lóðirnar, þannig að þær verða að 
lokum leigulóðir í eigu bæjarins. 
Bærinn yfirtekur einnig göturnar 
og annað sameiginlegt og sér um 
rekstur þess. Með þessu öllu er 
tryggt að uppbygging hverfisins 
sé “sjálfbær“ og engin hætta á 

Öflug fjölskylduþjónusta og tengsl 
við náttúruna

Við leggjum geysi-
legan metnað í 
skólastarfið hér og 
leggjum mikið upp 
úr því að samtvinna 
skólastarf og tóm-
stundir í heilsdags-
skóla. Í komandi 
fjárhagsáætlun 
leggjum við enn rík-
ari áherslu á þetta 
en verið hefur.“ 
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því að að kostnaðurinn við hana 
verði sveitarfélaginu ofviða.“

„Í Helgafellshverfi er unnið 
eftir sama módeli að þessu leyti,“ 
segja þeir Haraldur og Finnur. 
Það er hins vegar skemmst á veg 
komið af þessum þremur hverf-
um. „Þar verða um þúsund nýjar 
íbúðir, 45% í fjölbýli og 55% í sér-
býli. Skipulag hverfisins er byggt 
á verðlaunasamkeppni sem 
landeigendur í Helgafellslandi og 
Mosfellsbær stóðu sameiginlega 
að. Út frá þeirri tillögu er síðan 
verið að vinna. Vinningstillagan 
hefur gengið undir gælunafninu 
„Augað,“ vegna þess að í miðju 
hverfinu er miðsvæði sem er 
líkt auga að lögun, með skólum 
og leikskólum og íbúðum í fjöl-
býli. Í kringum þetta auga, raðast 
síðan sérbýlishúsabyggð, upp 
að Helgafellsrótum og niður að 
Varmá. Í skipulaginu er haldið í 
náttúrueinkenni landsins eins og 
kostur er og íbúunum boðið upp 
á möguleika til að nýta sér þessa 
fallegu náttúru í daglega lífinu. 
Náttúrunni er ætlað að verða 
hluti af lífsmynstri fólksins sem 
býr í hverfinu.“

Atvinnu- og iðnaðarsvæði
Í Mosfellsbæ er einnig í upp-

siglingu stórt atvinnusvæði á 
Leirvogstungumelum. „Það sem 
er líkt með því og íbúðasvæð-
unum sem við vorum að nefna, 
er að landið er í eigu fyrirtækis 
sem sér um að uppbygginguna.“ 

„Að undanförnu hefur verið í 
gangi deiliskipulagsvinna í mið-
bænum okkar og tilgangurinn 
m.a. að gera hann þannig úr garði 
að hann geti þjónustað Mosfell-
inga í bráð og lengd. Fyrir síðustu 
kosningar lá fyrir hugmynd að 
skipulagi miðbæjarins, sem hef-
ur verið til skoðunar. Við létum 
kanna viðhorf bæjarbúa og nú er 
að koma skýrari mynd á tillöguna 
sem gerir ráð fyrir uppbyggingu 

á verslunar- og þjónustukjarna, 
og þéttingu íbúðabyggðar í út-
jöðrum miðbæjarins til að skapa 
bakland fyrir þá verslun og þjón-
ustu sem á að bjóða hér upp á. Þá 
felst í skipulagshugmyndunum 
að framhaldsskóli verði nánast í 
sjálfum miðbænum og að í mið-
bænum rísi kirkja  og  menning-
arhús sem yrðu samvinnuverk-
efni kirkjunnar og sveitarfélags-
ins.“

„Allt er þetta gert til að styrkja 
innviði bæjarfélagsins, vegna 
þess að Mosfellsbær er það sveit-
arfélag á höfuðborgarsvæðinu 
þar sem íbúum mun fjölga hlut-
fallslega mest á næstu árum. Hér 
er geysileg uppbygging sem kallar 
á meiri og fjölbreyttari þjónustu, 
eins og uppbyggingu framhalds-
skóla og á menningarsviðinu. Þá 
er að hefjast hér uppbygging á 
öldrunarsetri, - kjarna þar sem 
verða öryggisíbúðir fyrir eldri 
borgara, hjúkrunarrými og að-
staða fyrir félagsstarf aldraðra. 
Hér er því verið að huga að þörf-
um allra aldurshópa.“ 

Framtíðin
Nýlega auglýsti Mosfellsbær 

10 atvinnulóðir fyrir léttan iðnað 
í Desjamýri,  sem er norðan und-
ir Úlfarsfelli.  Lóðunum verður 
úthlutað fljótlega, en mikil eft-
irspurn reyndist vera eftir þeim. 

Að lokum má geta þess að í 
aðalskipulagi bæjarins, sem nær 
til ársins 2004, er gert ráð fyr-
ir stórum íbúðarsvæðum sem 
muni byggjast síðar á skipulags-
tímabilinu. Stærsta svæðið er á 
landi Blikastaða þar sem gert er 
ráð fyrir 1800  nýjum íbúðum, 
en í landi Lágafells, Sólvalla og 
Akra er gert ráð fyrir um þús-
und nýjum íbúðum. Ekki er haf-
in deiliskipulagsvinna á þessum 
svæðum, en gert er ráð fyrir að 
þau byggist upp á árunum 2012 
til 2024. 

Miðjan á svæðinu er kölluð Augað enda eins og auga í laginu.  Það sem gert er þarna er að tengibrautin í gegnum hverfið er klofin í tvennt utan um miðju hverfisins og þar verður 30 km hámarkshraði.  Í 
Auganu má sjá fyrirhugaðan Helgafellsskóla.

Finnur Birgisson skipulagsstjóri og Haraldur Sverrisson bæjarstjóri í Mosfellsbæ. Mynd Ingó

Leirvogstunga
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Birgir Hauksson hjá Timb-
urmönnum segir fyrirtækið 
leggja áherslu á sérsmíði og 
vandaðar lausnir.

Það getur verið nokkuð tíma-
frekur vandi að velja sér glugga 
og hurðir í hús, jafnvel þótt bara 
eigi að endurnýja. Þau eru ótal 
mörg fyrirtækin sem bjóða upp á 
staðlaða vöru – sem passar ekkert 
endilega inn í þær framkvæmd-
ir sem fyrir dyrum standa. En á 
Kjalarnesi er Byggingarfélagið 
Timburmenn ehf, sem sérhæfir 
sig í framleiðslu á útihurðum og 
gluggum, vönduðum lausnum á 
því, sem ekki er staðlað, ásamt því 
taka að sér að skipta út gluggum 
og hurðum. Þar fyrir utan hefur 
fyrirtækið verið að smíða sum-
arhús, sem byggð eru á gömlum 
íslenskum byggingarstíl, með 
bíslagi og öllu tilheyrandi. 

Gamli glugginn úr og nýji glugginn 
í !

Þegar framleiðslustjóri Timb-
urmanna, Birgir Hauksson er 
spurður hver sé sérstaða fyri-
tækisins þegar kemur að því að 
skipta út gluggum, segir hann: 
„Við erum þeir einu sem fylgja 
vörunni eftir alla leið, sendum 
matsmenn á staðinn til að meta 
hvað þarf að gera. Við mælum allt 
upp og í kjölfarið gerum við fólki 
tilboð í  þær aðgerðir, sem fyrir 
dyrum standa. Við framleiðum 
vöruna og komum á staðinn til 
að ganga frá henni, tökum gömlu 
gluggana út, setjum þá nýju í og 
losum fólk við gamla draslið. “

Ábyrgðin á einni hendi
Þetta er þjónusta sem virðist 

hafa vantað. Við höfum mikið 
orðið varir við það, að fólk er orð-
ið dauðleitt á að leita að og bíða 
eftir iðnaðarmönnum til að taka 
að sér verkefni af þessu tagi.“

Birgir segir það gefa þjónust-
unni aukið gildi að ábyrgðin á 
öllu verkinu sé á einni hendi frá 
upphafi til enda. Ef marka má 
annríkið hjá okkur, þá er greini-
legt að eftirspurnin eftir þeirri 
þjónustu sem við veitum, er alltaf 
aukast.“ 

Áralöng reynsla og þekking
Hingað til hafa Timburmenn 

aðeins verið í því að framleiða 
glugga úr  furu, mahoní og Ore-
gon Pine viði. Einnig hafa þeir 
verið að bjóða upp á glerjaða 
glugga, það er að segja að skila 
þeim fullfrágengnum. „Hér í 
fyrirtækinu  er til staðar mik-
il þekking á timbri og smíðum. 

Smiðirnir okkar eru með áratuga 
reynslu við smíðar, og sumir hafa 
starfað í byggingariðnaði yfir 40 
ár. Það gerði okkur kleift að bæta 
við okkur sérsviði, sem er smíði 
á  gluggum í gömlum stíl en þeir 
njóta stöðugt meiri vinsælda. 
Við búum vel að því að hafa föð-
ur minn, Hauk, sem yfirsmið. 
Hann er þekktur, sem  flinkur og 
vandvirkur smiður og það vita 
býsna margir, að það er varla til 
það vandamál í smíði, sem hann 
getur ekki leyst.“

Timburmenn búa yfir mjög 
góðum tækjakosti og eru ný-
búnir að setja upp gríðarlega öfl-
uga vél fyrir hurðarsmíði. „Hún 
vinnur mjög hratt, er mjög ná-
kvæm og gefur ýmsa möguleika 
í bogahurðum og bogagluggum,“ 
segir Birgir. En hvað með sum-
arhúsin?

Gæluverkefnið bíður
„Við höfum verið að þróa og 

sérsmiða nokkuð flókin sum-
arhús, sem eru hönnuð út frá 
gömlum byggingarstíl. Hvað 
þessi sumarhús varðar, þá eru 
þau gæluverkefni, sem hafa að-
eins setið á hakanum, vegna þess 

að við höfum ekki haft mann-
skap til að smíða þau í því brjál-
æði, sem hefur verið á bygginga-
markaði.“ 

En ég legg áherslu á að  sérgrein 
okkar  er vönduð sérsmíði. Við 
leysum ekki öll heimsins vanda-
mál  en búum yfir þekkingu til að 
finna lausnir á alls konar smíða-
verkefnum, sem vísað er til okk-
ar, þegar aðrir hafa gefist upp.”

Þess má geta að bæði bygginga-
verktakar og fólk í viðhaldsvanda 
getur haft samband við okkur í 
símum 566-6630  og  696-1182 
eða sent okkur tölvupóst á net-
fangið btm@btm.is en veffang 
okkar er www.timburmenn.com 

Timburmenn, bestir á mánudögum!

Þetta er þjónusta 
sem virðist hafa 
vantað. Við höfum 
mikið orðið varir við 
það, að fólk er orðið 
dauðleitt á að leita 
að og bíða eftir iðn-
aðarmönnum til að 
taka að sér verkefni 
af þessu tagi.“

Birgir Hauksson framleiðslustjóri. Myndir Ingó
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Arkís er alhliða hönnunar- 
og ráðgjafafyrirtæki á sviði 
byggingarlistar, skipulags og 
hönnunar og ráðgjafar. Í lok 
síðasta árs hélt fyrirtækið 
upp á tíu ára afmæli sitt og 
gaf, af því tilefni, út bók þar 
sem gefur að líta all glæsileg-
an feril stofunnar. Bókin hef-
ur verið seld í bókabúðum og 
mun ágóði bókarinnar renna 
til BUGL.

Aðalskrifstofur Arkís eru í 
Reykjavík, en auk þess rekur fyr-
irtækið útibú á Egilsstöðum. Hjá 
fyrirtækinu vinna um fimmtíu 
og fimm manns og er það því 
með þeim stærstu sinnar teg-
undar hér á landi. 

Arkís hefur unnið til fjölda 
verðlauna fyrir hönnun sína og 
glæsilegar byggingar þeirra hafa 
víða risið, meðal annars höf-
uðstöðvar Samskipa, Korpuskóli, 
Ellingsenhúsið úti á Granda, 
viðbygging við Hótel Selfoss, R. 
Sigmundsson, Glerártorg á Ak-
ureyri, Turninn við Smáratorg, 
hótel 1919 og höfuðstöðvar Ís-
taks við Engjateig. Auk þessa 
eru nú fjölmargar byggingar í 
undirbúningi eða byggingu s.s 
Háskólinn í Reykjavík, Náttúru-
fræðistofnun, stúdentagarðar 
við Einholt og Þverholt og Þjóð-
garðsmiðstöðin á Hellissandi.

Útflutningur á hugviti
„Við höfum byggt fyrirtækið 

þannig upp að við viljum vera 
alhliða hönnunafyrirtæki á sem 
víðustum grunni og viljum veita 
hágæðaþjónustu á öllum sviðum 
hönnunar, bygginga og skipu-
lags,“ segir Egill Guðmundsson, 
einn af stofnendum Arkís. „Við 
erum með mjög sterkan hóp af 
fagfólki; arkitektum, innanhúss-
arkitektum, byggingafræðing-
um, verkfræðing og graf ískan 
hönnuð, tækniteiknara, auk 
annars starfsfólks. Þetta sam-
starfsfólk hefur mjög víðtæka 
menntun víða að úr heiminum 
og það skilar okkur heilmikilli 
breidd. 

Auk þessa eigum við hlut í 
ráðgjafafyrirtæki í Litháen og 
Lettlandi, sem heitir ARSO og 
stendur í rauninni fyrir Archi-
tectural Solutions. Það er alþjóða 
ráðgjafafyrirtæki, bæði í arki-
tektúr og verkfræði. Við eigum 
hlut í því með verkfræðistofunni  
Hnit hér á landi, heimamönnum 
í Vilníus og öðrum. Þetta fyr-
irtæki er tveggja ára núna og þar 
starfa orðið 35 manns – og geng-
ur bara vel. Við erum þarna í alls 
konar verkefnum, m.a fyrir ís-
lenska fjárfesta, og höfum meðal 
annars tekið þátt í tveimur sam-
keppnum og unnið þær  báðar, 
önnur í Litháen, hin í Rússlandi. 
Einnig er Arkís að vinna að 

stórum samstarfsverkefnum í 
Bandaríkjunum, og í Færeyjum. 
Við erum því í útflutningi á hug-
viti. Hluti af þeim útflutningi 
er alþjóðlegur arkitektahópur 
ABZ-A og stendur fyrir Arkís, 
Bjarnason og Zapata. Bjarnason 
er Guðjón Bjarnason listamað-
ur og arkitekt og Zapata stend-
ur fyrir Carlos Zapata, sem er 
bandarískur arkitekt og ákaflega 
virtur. Eitt af hans sérsviðum er 
hönnun háhýsa og þessi hóp-
ur er að vinna að undirbúningi 
verkefna á Íslandi og erlendis. 
Meðal þess sem Carlos Zapata 
hefur hannað er Bitexto Fin-
ancial Tower í Vietnam, sextíu 
og átta hæða bygging, sú hæsta í 
Víetnam. Henni lýkur 2008.

Annar öflugur samstarfsaðili 
Arkís er HLT sem stendur fyr-
ir Henning Larsens Tegnestue 
í Kaupmannahöfn. Háskólinn í 

Reykjavík er niðurstaða af sam-
keppni sem þessar tvær teikni-
stofur unnu saman. 

Stórt verkefni í Færeyjum
Arkís er að vinna að mjög stóru 

verkefni í Færeyjum fyrir Jakob 
Jakobsen sem er eigandi Rúmfa-
talagersins á Íslandi. Verkefnið er 

unnið í samstarfi við teiknistofu 
Selmars Nielsen arkitekts í Fær-
eyjum og um er að ræða hönnun 

á nýjum hverfishluta í Þórshöfn 
í Færeyjum. Hverfið er staðsett 
við innkomuna í bæinn. „Þetta 
er mjög fallegt svæði með útsýni 
til fjalla og yfir sjóinn. Í hverf-
inu verða, meðal annars, stór 
verslunarmiðstöð sem er í fullri 
hönnun og framkvæmdir munu 
hefjast með vorinu. Einnig verða 
þar skrifstofur, íbúðir og hótel, 
auk tengdrar þjónustu. Hugs-
anlegt er að þessu hverfi tengist 
einnig fjölnota íþróttamiðstöð 
með yfirbyggðum íþróttaleik-
vangi, sundlaug, íþróttasölum 
og heilsuræktarstöð. 

Þórshafnarbær hefur þeg-
ar samþykkt deiliskipulag fyrir 
svæðið og verður hverfið hann-
að og byggt í áföngum eftir því. 
Við hönnun hverfisins hefur 
verið reynt að taka tillit til veð-
urfars og staðhátta í Færeyjum 
varðandi mannlíf og menningu. 
Samt sem áður er verið að horfa 
til Norðurlanda og alþjóðlegrar 
byggingarlistar til þess að koma 

Að samræma listræna hugsun
og notagildi
Hönnunar- og ráðgjafafyrirtækið Arkís hefur vakið verðskuldaða athygli og unnið til 
verðlauna hér heima og erlendis

„Við höfum byggt 
fyrirtækið þannig 
upp að við viljum 
vera alhliða hönn-
unafyrirtæki á sem 
víðustum grunni 
og viljum veita há-
gæðaþjónustu á 
öllum sviðum hönn-
unar, bygginga og 
skipulags,“ 

Egill Guðmundsson arkitekt.   Mynd Ingó

Höfuðstöðvar og vöruhús Samskipa
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með þá ímynd til eyjanna. Sem 
dæmi má nefna að verslunar-
miðstöðin sem er í hönnun, 
verður brotin upp í smærri ein-
ingar í takt við aðra byggð í Fær-
eyjum og reynt verður, við efn-
isval og frágang, að fella húsið 
að færeyskri ímynd eins og hægt 
er í svona stóru húsi – en það er 
yfir 30.000 fermetrar.“

Þjóðgarðsmiðstöð og Náttúru-
fræðistofnun

Egill segir Arkís vinna verk-
efni á almennum markaði  eins 
og aðrir. „Síðan tökum við þátt 
í samkeppnum og höfum unnið 
til allnokkurra verðlauna. Árið 
2006 unnum við samkeppni um 
Þjóðgarðsmiðstöð á Snæfells-
nesi. Þar var lagt af stað með 
mjög metnaðarfullt verkefni frá 
hendi ríkisins og sveitarfélags-
ins um mjög sérstakt hús. 
Síðan erum við núna að hefja 
endanlega hönnun á húsinu til 
byggingar og  það er áætlað að 

byggingu þess ljúki 2011. Þetta 
verður þjóðgarðsmiðstöð fyrir 
Snæfellsjökuls þjóðgarðinn. 

Önnur bygging sem við höf-
um hannað er fyrirhugað hús-
næði fyrir Náttúrufræðistofnun 
við Urriðaholt í Garðabæ og 
sú byggin er  hluti af vistvænu 
skipulagi í Urriðaholti. „Þetta er 
líklega í fyrsta skipti sem svona 
vistvænt heildarskipulag er unn-
ið á Íslandi,“ segir Egill. „Þetta 
skipulag er unnið af alþjóðlegum 
rágjafahópi, sem Arkís og nokk-
ur önnur íslensk ráðgjafafyr-
irtæki eru aðilar að.  Skipulagið 
hefur unnið til verðlauna, bæði 
Livecom verðlaun um lífsgæði 
í bæjarskipulagi, og verðlaun í 
Boston fyrir “excellent award for 
sustainable planning,” eða frá-
bæra hönnun á vistvænu skipu-
lagi.

Það hefur verið horft til þess, í 
ljósi þess að Náttúrufræðistofn-
un tengist náttúru Íslands, taki 
hönnun byggingarinnar mið af 

vistvænni hönnun – eða sjálf-
bærri hönnun – sem er að ryðja 
sér meira og meira til rúms er-
lendis í byggingum. Til viðmið-
unar eru notaðir þar til gerðir 
erlendir staðlar um  umhverf-
isvæna staðetningu, skipulag, 
efnisval, loftræstingu, sorp-
flokkun og annað sem tengist 
þessari umhverfisvænu hugs-
un. Við miðum við amerískan 
staðal sem heitir LEED og er 
skammstöfun fyrir Leadership 
in Energy and Environmental 
Design. Það þýðir að allt ytra 
og innra starfsumhverfi bygg-
ingarinnar, fyrir notendur og 
gesti, á að vera eins og best verð-
ur á kosið út frá umhverfislegu 
sjónarmiði. Ég held að þetta sé í 
fyrsta skipti sem opinber bygg-
ing af þessari stærðargráðu sé 
hönnuð hér á landi samkvæmt 
þessari hugmyndafræði.“

Stúdentagarðar í miðborginni
Enn eitt áhugavert verkefni  

hjá Arkís eru stúdentagarðar 
við Einholt og Þverholt, það er 
að segja í miðborg Reykjavíkur.  
Um er að ræða mjög metnaðar-
fulla stúdentagarðabyggð sem 

unnin hefur verið í nánu sam-
ráði við borgaryfirvöld. „Þetta 
verða allt að fjögur hundruð 
íbúðir og íbúðaeiningar og 
bílageymsla á tveimur hæðum 
neðanjarðar fyrir alla bílana. Á 
milli bygginganna er garðrými 
sem verður opið almenningi. 
Þar verður hverfistorg með net-
kaffihúsi og hverfisverslun. Lega 
þessarra stúdentagarða er mjög 
heppileg fyrir þá aðildarskóla 
sem standa að Byggingarfélagi 
námsmanna. Í því sambandi má 
nefna að Listaháskóli Íslands, 
Fjöltækniskóli Íslands og Kenn-

araháskóli Íslands eru innan 
við fimmhundruð metra radí-
us frá þessari byggð. Einnig er 
miðstöð almenningssamgangna 
við Hlemm í nágrenninu. Það 
má segja að hverfið í heild sinni 
styrki verslunar- og þjónustu-
svæði miðborgarinnar ofan 
Laugavegar, við Hlemm. 

Í gegnum stúdentahluta hverf-
isins er gert ráð fyrir áframhald-
andi gönguleiðum sem tengja 
hverfið við miðborgina og 
reyndar eru ekki nema 1.5 kíló-
metri að Háskóla Íslands. 

Í byggðinni er blanda af íbúð-

Í gegnum aldirnar 
hefur þessi grein 
lista og vísinda haft 
gríðarleg áhrif á 
það hvernig mað-
urinn hefur lifað í 
ölduróti heimsins. 
Þess vegna held ég 
að hlutverk okk-
ar arkitekta sé að 
samræma listræna 
hugsun og notagildi 
og afraksturinn get-
ur þess vegna verið 
stakur stóll, hús 
eða heilt miðbæj-
arskipulag. 

C M Y CM MY CY CMY K
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Korpuskóli í Grafarvogi.

Stúdentagarðar við Einholt og Þverholt, séð frá Einholti

Smáratorgsturninn, hæsta bygging á Íslandi
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areiningum fyrir einstaklinga og 
fjölskyldur, þó mest fyrir ein-
staklinga.  Íbúðirnar geta verið 
allt frá 20 fm. einstaklingsher-
bergjum, 35 fm. stúdíóíbúðum 
fyrir einstaklinga  og síðan eru 
paraíbúðir í kringum 50 fm. Síð-
an eru nokkrar íbúðir fyrir fjöl-
skyldur í hverfinu, þó ekki marg-
ar, og þær eru um 65 fm.

Byggingafélag námsmanna 
reisir þessa garða og rekur að 
öllu leyti. Íbúðirnar verða leigð-
ar út en ekki seldar námsmönn-
um.“

Ábyrgð okkar er mikil
Þegar Egill er spurður hvers 

vegna Arkís leggi svona mikið 

upp úr samkeppnum og hvort 
einhverju máli skipti hvern-
ig hús lítur út ef það þjónar því 
hlutverki sem því er ætlað, seg-
ir hann: „Að mínu mati er arki-
tektúr mjög mikilvægur hluti 
af okkar umhverfi. Hann hefur 
fylgt manninum frá upphafi, frá 
því að hann byrjaði að leita sér 
að híbýlum. Þörf mannsins fyr-
ir húsaskjól hefur í raun þróast 
yfir í þá grein sem í dag er kölluð 
arkitektúr.

Í gegnum aldirnar hefur þessi 
grein lista og vísinda haft gríð-
arleg áhrif á það hvernig mað-
urinn hefur lifað í ölduróti 
heimsins. Þess vegna held ég að 
hlutverk okkar arkitekta sé að 

samræma listræna hugsun og 
notagildi og afraksturinn getur 
þess vegna verið stakur stóll, hús 
eða heilt miðbæjarskipulag. Það 
eru grunnþættir eins og nota-

gildi, rými, form, birta, áferð, 
tengsl við náttúru og, síðast en 
ekki síst, maðurinn sjálfur sem 
þurfa að tengjast saman í eina 
órofna samstæðu. Úr þessu verð-

ur samofin heild sem flokkast má 
sem arkitektúr. Þegar upp er stað-
ið erum við að búa til umhverfi 
eða „hlut“ sem maðurinn notar 
– ábyrgð okkar er því mikil.“  

Háskólinn í Reykjavík, 
séð frá Öskjuhlíð.
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 Íbúðalánasjóður er sam-
félagslegur sjóður, í eigu 
fólksins í landinu og er að 
þjóna fólkinu í landinu, seg-
ir Guðmundur Bjarnason, 
framkvæmdastjóri Íbúðal-
ánasjóðs.

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að 
stuðla að því með lánveitingum 
og skipulagi húsnæðismála að 
landsmenn geti búið við öryggi 
og jafnrétti í húsnæðismálum og 
að fjármunum verði sérstaklega 
varið til þess að auka möguleika 
fólks á að eignast og leigja hús-
næði á viðráðanlegum kjörum.

„Þetta er lögboðið hlutverk 
okkar,“ segir Guðmundur Bjarna-
son, framkvæmdastjóri Íbúðal-
ánasjóðs og bætir við: „Mun-
urinn á okkur og bönkunum er 
sá að hjá okkur eiga allir rétt á 
láni, á lægstu markaðsvöxtum, 
hvar sem þeir búa á landinu, 
án tillits til efnahags, svo fremi 
sem viðkomandi einstaklingur 
eða fjölskylda geti staðið undir 
láninu. Það er þessi réttur sem 
skiptir höfuðmáli. Markmiðið 
er að tryggja öllum að komast 
í eigið hóflegt  húsnæði á bestu 
mögulegu kjörum hverju sinni.

Við eigum alltaf  að fá bestu 
möguleg kjör í íslenskum krón-
um. Annars vegar, vegna þess 
að við fjármögnum okkur með 
því að gefa út íbúðabréf til langs 
tíma. Þegar okkur vantar fé til 
útlána förum við í útboð og 
fjármálamarkaðurinn ákveður 
hvaða fjárhæð hann vill fá fyrir 
sína peninga. Hins vegar, fáum 
við alltaf bestu kjör sem eru í 
boði hverju sinni, vegna þess 
hvað sjóðurinn er stór og nýtur 
ríkisábyrgðar. Kjörin sem við 
fáum byggja á stærðinni, gæði 
lánasafnsins og því að við erum 
í eigu ríkisins. Þeir sem eru að 
kaupa af okkur íbúðabréf vita 
að þeir muni fá peningana sína 
greidda aftur hundrað prósent 
samkvæmt þeim skilmálum sem 
bréfin kveða á um.“

Vaxtaálag í algeru lágmarki
„Útlánsvextirnir okkar bygg-

jast á þeim kjörum sem við  
fáum í þessum útboðum íbúða-
bréfa. Við leggjum fyrirfram 
ákveðið álag á lánin sem er  eins 
lágt og unnt er, til þess að mæta 
útlánatöpum, rekstri sjóðsins 
og svo framvegis. Þess vegna 
er ákvörðun útlánavaxta alltaf 
gagnsætt ferli hjá okkur. Í gegn-
um tíðina höfum við alltaf verið 
með bestu útlánavextina. Þrátt 
fyrir að bankarnir hafi á tímabili 
komið og boðið lán sem virðast á 
svipuðum vöxtum og lánin okk-
ar, þá eru heildarkjörin og skil-
málar okkar betri.“

Íbúðalánasjóður er samfélags-
legur sjóður, í eigu fólksins í 
landinu og er að þjóna fólkinu 
í landinu. Það gerir hann með 
því að útvega hagkvæmustu lán 

hverju sinni og með því að halda 
vaxtaálagi í algeru lágmarki, 
aðeins til að standa undir sjóð-
unum og viðhalda sterkri stöðu 
hans. 

“Það skal tekið fyrst fram að 
það er val hvers og eins hvar 
hann tekur lán. Það er ekki 
markmið Íbúðalánasjóðs að 
viðhalda markaðshlutdeild eða 

keppa við einn eða neinn.  Hann 
starfar samkvæmt þeim lög-
um og reglum sem Alþingi og 
stjórnvöld setja honum.

Við höfum, hins vegar, ákveðn-
ar skyldur gagnvart þeim sem til 
okkar leita.  Okkar markmið er 
að hjálpa fólki að komast inn í 
hóflegt húsnæði, þannig geta 
allir fengið hér allt að átján millj-

ón króna svo fremi sem það fari 
ekki yfir 80% af kaupverði og 
takmarkist ekki af brunabóta-
mati “ segir Guðmundur.

 
Greiðsluerfiðleikar og vanskil

En, eitt er að taka lán, ann-
að að borga það niður. Margir 
þekkja þá klemmu að lenda í 
tímabundnum erfiðleikum og 

vanskilum og sjá enga leið út 
úr henni. Hjá Íbúðalánasjóði er 
svigrúm til að bregðast við slík-
um vanda. „Við getum fryst lán 
í allt að þrjú ár, lengt lánstíma til 
að létta greiðslubyrði og breytt 
vanskilum í allt að fimmtán ára 
lán,“ segir Guðmundur. „Hugs-
unin með “frystingunni” er sú 
að í stað þess að þurfa að borga 
þessar krónur í íbúðalánið til 
okkar geti fólk notað peningana 
til að greiða niður aðrar skuldir 
eða skuldbindingar til að koma 
sér á réttan kjöl. Það geta ver-
ið margvíslegar ástæður fyrir 
því að fólk geti ekki staðið við 
skuldbindingar sínar. Til dæm-
is tímabundið atvinnuleysi, eða 
tekjulækkun, sjúkdómar eða 
barneignir. Stundum þarf fólk 
bara svigrúm til að endurskipu-
leggja skuldbindingar sínar  og 
með því að fresta endurgreiðslu 
á íbúðaláni, á það möguleika á 
að láta dæmið ganga upp.“

Þetta hljómar óneitanlega 
skynsamlegri leið en að ganga 
að fólki, þannig að það missi 
heimili fjölskyldunnar, eða lendi 
í fjárhagskröggum sem aldrei 
verður hægt að snúa sig út úr. 
Fyrir utan að brjóta niður fjöl-
skyldueininguna, hlýtur það að 
að vera óhagkvæmt fyrir þjóð-
félagið, enda segir Guðmundur 
það reynslu Íbúðalánasjóðs að 
langflestir komi sér aftur á fyrra 
ról, finni sér nýja vinnu eða leið 
til að auka tekjur sínar. „Enn einn 
hópurinn sem getur sótt um 
frestun, eru þeir sem vilja fara í 
frekara nám. Þetta er fólk sem 
hefur ekki séð fram á að komast 
í nám vegna þess að það þarf að 
standa undir húsnæðisskuldum. 
Frysting á láninu frá Íbúðasjóði 
um tíma getur hins vegar skipt 
sköpum vegna þess að þú get-
ur farið í nám án þess að missa 
húsnæðið, þótt tekjurnar á þeim 
tíma minnki.“

Viðhald eigna og réttur lántak-
anda

„Einn munur á okkur og bönk-
unum er að við lánum eingöngu 
til kaupa á íbúðum og til bygg-
inga á íbúðum. Við lánum hins 
vegar ekki neyslulán eða end-
urfjármögnunarlán. Þó getur 
þú fengið viðbótarlán hjá okkur 
til endurbóta og uppbyggingar, 
ef húsið þitt er orðið meira en 
fimmtán ára og þú átt laust veð 
í því. Það skiptir miklu máli að 
þú getir viðhaldið húsinu þínu 
– en gamla lánið, ef það er frá 
okkur, og endurbótalánið getur 
samtals aldrei orðið hærra en 
átján milljónir.“

Þegar Guðmundur er spurð-
ur hvort byggingargleði lands-
manna sé ekki komin úr bönd-
unum, segir hann: “Það er ekki 
okkar að segja til um það. Við 
bara lánum fólki sem vill kaupa 
viðkomandi íbúðir. Við stjórn-

Við höfum skyldur gagnvart þeim 
sem til okkar leita

„Munurinn á okkur og bönkunum er sá að hjá okkur eiga allir rétt 
á láni, á lægstu markaðsvöxtum, hvar sem þeir búa á landinu, án 
tillits til efnahags, svo fremi sem viðkomandi einstaklingur eða 
fjölskylda geti staðið undir láninu. Það er þessi réttur sem skiptir 
höfuðmáli. Markmiðið er að tryggja öllum að komast í eigið hóf-
legt  húsnæði á bestu mögulegu kjörum hverju sinni.“

Guðmundur Bjarnason, framkvædastjóri Íbúðalánasjóðs.  Myndir Ingó
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um því ekki hversu mikið er 
byggt, rétturinn til lántöku hjá 
Íbúðalánasjóði er persónu-
bundinn svo fremi sem þú hafir 
tryggt veð og getir staðið undir 
láninu. Til að finna út úr því get-
ur þú gert greiðslumat rafrænt á 
netinu. Umsóknin er líka rafræn 
á netinu. Við rafvæddum þetta 
allt saman árið 2004. Þú getur 
sótt um hvar sem er á landinu 
og getur fengið skuldabréfið 
þitt afgreitt hjá okkur í Borg-
artúninu eða í hvaða sparisjóði 
sem er. Með þessu erum við að 
gera það sem við boðuðum á 
sínum tíma þegar við sögðumst 
ætla að ná til landsmanna hvar 
sem þeir byggju með upplýs-
ingatækninni.

Hámarkslán er stjórnvaldsákvörð-
un

Það eiga margir erfitt með að 
skilja hvers vegna Íbúðalána-
sjóður veitir aldrei hærri upp-
hæð  en átján milljónir við kaup 
á fasteignum. „Þetta er stjórn-
valdsákvörðun,“ segir Guð-
mundur. „Stjórnvöld hafa ákveð-
ið að hámarkslán Íbúðalánasjóðs 
skuli vera átján milljónir og ekki 
króna í viðbót. Ef hámarkslán-
ið hefði á undanförnum árum 
hækkað í takt við fyrirkomulag 
sem ákveðið var 2004, þá ætti 
hámarkslán í dag að vera á milli 
24 og 25 milljónir. Síðan er há-
markslán takmarkað á þann hátt 
að það getur aldrei orðið hærra 
en brunabótamat og lóðarmat 
íbúðar samanlagt, sem ger-

ir það að verkum að því miður 
getum við ekki sinnt ákveðnum 
hópi ungs fólks og fólks í lægstu 
tekjuhópunum sem eru að kaupa 
ódýrustu íbúðirnar á höfuðborg-
arsvæðinu, því oftast er mark-
aðsverðið jafnvel tvöfalt hærra 
en brunabótamat og lóðarmat. 
Stjórnvöld hafa ekki treyst sér 
til að breyta þessu viðmiði við 
brunabótamat þótt viðmiðið 
hafi aldrei verið hugsað til að 
takmarka almennt útlán Íbúðal-
ánasjóðs. Því miður verður þessi 
hópur að fá viðbótarfjármagni 
annars staðar, hjá bönkunum, 
sparisjóðum eða lífeyrissjóðum, 
með lánsveði hjá ættingjum.“ En 
hvernig fer þetta unga fólk þá 
að? Er verið að hrekja það út fyr-
ir borgarmörkin?

“Það er líklegt að stærsti 
hópur yngsta fólksins sem tek-
ur lán hjá Íbúðalánasjóði leiti 
að íbúðum á jaðarsvæðum höf-
uðborgarsvæðisins. Með jað-
arsvæðum á ég til dæmis við 
Reykjanesbæ, Selfoss, Akranes, 
Hveragerði, þar sem markaðs-
verð liggur nær samanlögðu 
brunabótamati og lóðamati”.

Fjármögnun leiguíbúða
Eitt af hlutverkum Íbúðal-

ánasjóðs er að veita lán til 
leiguíbúða. Guðmundur segir 
það alveg ljóst að þær lánveit-
ingar hafi átt þátt í að skapa þó 
þann faglega leigumarkað sem 
er til staðar á Íslandi og bæt-
ir við: „En því miður, þá hafa 
sveitarfélögin og aðrir þeir sem 

rétt eiga til slíkrar lántöku ekki 
fullnýtt þær lánsheimildir sem 
Íbúðalánasjóður hefur haft 
undanfarin ár til uppbyggingar 
félagslegra leiguíbúða. Þetta er 
þó ekki algilt og á ekki við um 
Reykjavík, þar sem félagsleg-
um leiguíbúðum hefur fjölgað 
jafnt og þétt á undanförnum 
árum. Þá hefur Kópavogur 
staðið sig vel.  Auk þess hafa 
þeir sem reka nemendaíbúð-
ir sótt fé í þennan lánaflokk, 
því  Íbúðalánasjóður stendur 
að baki þeim stóru og öflugu 
nemendagörðum sem risið 
hafa í skólaþorpunum að Bif-
röst, Hvanneyri og á Hólum, 
sem og í Reykjavík, á Akureyri 
og víðar“ segir Guðmundur að 
lokum.

„En því miður, þá 
hafa sveitarfélögin 
og aðrir þeir sem 
rétt eiga til slíkrar 
lántöku ekki fullnýtt 
þær lánsheimildir 
sem Íbúðalánasjóð-
ur hefur haft und-
anfarin ár til upp-
byggingar félags-
legra leiguíbúða. “

Höfuðstöðvar 
Íbúðalánasjóðs í 

Borgartúni.

Í árslok námu útlán Íbúðalánasjóðs 467.084 milljarða. kr. og hækkuðu um 60.�3� milljarða. kr. á árinu 2007.
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Fyrirhugað er að nýtt hús-
næði fyrir Náttúrufræðistofn-
un muni rísa við Urriðaholt 
í Garðabæ og er  byggingin 
hluti af vistvænu skipulagi 
í Urriðaholti. Skipulagið er 
unnið af alþjóðlegum ráð-
gjafahópi, sem hönnunar- og 
ráðgjafafyrirtækið Arkís er 

hluti af, og hefur skipulag-
ið unnið til verðlauna fyrir 
sérstæðu sína, bæði Livecom 
verðlaun um lífsgæði í bæj-
arskipulagi, og verðlaun í 
Boston fyrir “excellent award 
for sustainable planning,” eða 
frábæra hönnun á vistvænu 
skipulagi. 

Hús Náttúrufræðistofnunar 
í Urriðaholti markar tímamót í 
hönnun vistvænna bygginga á Ís-
landi. Hönnunarferlið einkenn-
ist af ígrundaðri ákvarðanatöku 
sem mótast af þekktu alþjóðlegu 
umhverfisvottunarferli, LEED 
(Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design). Efnisval, 

uppbygging, innra fyrirkomu-
lag og útfærsla kerfa eru öll 
mótuð út frá vistvænni hugsun. 
Ennfremur endurspeglast nátt-
úruleg fyrirbæri í byggingunni, 
jafnt að innan sem utan, sem 
endurspeglar ímynd og tilgang 
Náttúrufræðistofnunar. 

Mikil áhersla er lögð á bjart og 
vistlegt umhverfi með náttúru-
legri loftræstingu og allt efnisval 
miðar að því að það sé heilsu-
samlegt og endurnýtanlegt. At-
hygli gesta og starfsmanna er 
dregin að náttúrulegum hring-
rásarferlum, t.d. með því að gera 
yfirborðsvatn af þaki sýnilegt og 
áþreifanlegt þegar það rennur 
niður húsveggi og út í tjarnir á 
yfirborði jarðar. Fyrirhugað er að 
gróður muni þekja þak og hluta 
veggflata. Húsið mun hafa sér-
stætt útlit tengt náttúrunni en 
hönnun er í fullum gangi. 

Byggingin byggist upp af 
þremur einingum þar sem starf-
semi hússins fer fram. Þessar 

einingar eru skornar sundur af 
tveimur gjám, þar sem aðeins 
bjartir glergangar og léttir stig-
ar tengja saman byggingarhlut-
ana. Þessir grönnu og gagnsæju 
tengigangar veita notendum 
byggingarinnar tilbreytingu frá 
skrifstofu- og rannsóknaum-
hverfinu. Þarna getur starfs-
fólkið stigið út í annan heim og 
komist í sterk sjónræn tengsl við 
aðliggjandi gróðurveggi, flæði 
yfirborðsvatns, veðurfar, himinn 
og sjóndeildarhring.

Byggingin hýsir rannsókn-
arstofur, safnaskála, bókasafn 
og skrifstofurými Náttúru-
fræðistofnunar. Húsið er 3.500 
fermetrar á þremur hæðum og 
byggingin verður höfuðeinkenni 
hverfisins þegar komið er inn á 
aðkomutorg í þessu nýja hverfi í 
Urriðaholti frá Reykjanesbraut.

Byggingin er hönnuð af Arkís 
og ráðgert er að hún verði tekin í 
notkun árið 2009.

Vistvæn Náttúrufræðistofnun
Nýtt hús Náttúrufræðistofnunar í Urriðaholti. 
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Óvíða fjölgar íbúum hlut-
fallslega meira en í Vogum 
á Vatnsleysuströnd. Bæj-
arstjórinn, Róbert Ragnars-
son segir það stefnu sveit-
arfélagsins að byggja upp 
fjölskylduvænt samfélag í 
þessari náttúruparadís.

Vogar á Vatnsleysuströnd er 
rétt um tólf hundruð íbúa sveit-
arfélag, fyrst og fremst þéttbýli, 
en síðan dreifbýli meðfram 
ströndinni þar sem búa um 
hundrað manns. Þann 1. jan-
úar 2006 var nafni Vatnsleysu-
strandarhrepps breytt í Sveit-
arfélagið Vogar, samhliða því 
að stjórnskipan sveitarfélagsins 
var breytt. Sveitarfélagið er því 
að vissu leyti nýtt, en byggir á 
gömlum og traustum grunni. 

Sveitarfélagið Vogar er næst 
landstærsta sveitarfélagið á 
Suðurnesjum og íbúum hefur 
fjölgað jafnt og þar þétt síð-
astliðin ár, enda í Vogum mjög 
fjölskylduvænt og stutt að sækja 
atvinnu og þjónustu. 

„Við  erum því bæði þorp og 
sveit,“ segir bæjarstjórinn, Ró-
bert Ragnarsson, og er rosalega 
rólegt og vinalegt samfélag, „við 
erum með litla fallega kirkju 
út með ströndinni og lítinn og 
góðan skóla inni í þorpinu. Hér 
er mjög vaxandi íþróttafélag og 
félagsstarf yfir höfuð. Eins og 
algengt er í smærri sveitarfé-
lögum er kvenfélagið mjög af-
gerandi hér og má segja að kon-
urnar á svæðinu séu allt í öllu.“ 

Heilsustefna í skóla og leikskóla
Í grunnskólanum eru 220 

nemendur en í sveitarfélaginu 
öllu eru fjögur hundruð börn 
yngri en átján ára þannig að 
segja má að Vogar séu mikið 
barnasveitarfélag. „Leikskól-
inn hjá okkur er sprunginn og 
verið að vinna að nýjum,“ seg-
ir Róbert. „Það er nýbúið að 
stækka skólann og við erum 
með á teikniborðinu enn aðra 
viðbyggingu sem við áætlum að 
taka í gagnið 2010 og þá mun 
skólinn rúma 450 nemendur. 
Aðbúnaður í skólanum er mjög 
góður. Þetta er að stærstum 
hluta nýtt húsnæði og búið að 
endurnýja mikið af tækjabúnaði 
í leiðinni. Ég held að ég geti líka 
fullyrt að við séum með flottasta 
skólamötuneyti á landinu vegna 
þess að salurinn er um leið sam-
komusalur sveitarfélagsins. 

Hvað leikskóla- og grunn-
skólastarf varðar, þá er að leik-
skólinn okkar heilsuleikskóli. 
Við erum að reyna að heim-
færa þá stefnu yfir á grunn-
skólann líka og erum núna að 
fylgja sömu viðmiðum á báðum 
skólastigum. Heilsuskóli þýð-

ir meiri hreyfing, íþróttir inni 
í stundatöflunni og við erum 
með íþróttakennara í leik-

skólanum. Það er ávaxtastund 
tvisvar á dag og maturinn má 
ekki vera mjög saltur og það 

mega engin rotvarnarefni vera í 
honum. Við erum að heimfæra 
þetta yfir á grunnskólann þar 
sem maturinn er ókeypis fyrir 
nemendurna. Þetta er samfé-
lag þar sem foreldrarnir eru í 
burtu allan daginn, vegna þess 
að stór hluti af íbúunum vinnur 
fyrir utan sveitarfélagið. Okk-
ur finnst mikilvægt að börn-
in hafi aðgang að heitum mat 
í hádeginu, óháð efnahag, og 
nái svo samfelldum vinnudegi 
með tómstundum á meðan for-
eldrarnir eru fjarverandi vegna 
vinnu.“

Friðaðar tjarnir, ósnortin strand-
lengja

Þegar Róbert er spurður út í 
tónlistarnám, segir hann krakk-
ana stunda slíkt nám í Keflavík, 
Hafnarfirði og Kópavogi. „Við  
greiðum framlag í þann skóla 
sem hver og einn nemandi vel-
ur. En nú teljum við okkur vera 
komin með nógu mikinn fjölda 
af börnum til að geta rekið tón-
listarskóla, þannig að hann er 
kominn á teikniborðið. Hér er 
þó starfandi kirkjukór og síð-
an er kominn vísir að skólakór. 
Við fengum nýjan skólastjóra 
í haust og hann hefur verið að 
vinna í að hleypa skólakór af 
stokkunum.“ 

Bæjarstjóranum verður tíð-
rætt um hversu öruggir for-
eldrar geta verið um börnin 

Við erum fyrst og 
fremst að selja lífsgæði

„Við  erum því bæði 
þorp og sveit,“ segir 
bæjarstjórinn, Ró-
bert Ragnarsson, og 
er rosalega rólegt og 
vinalegt samfélag, 
„við erum með litla 
fallega kirkju út með 
ströndinni og lítinn 
og góðan skóla inni í 
þorpinu. Hér er mjög 
vaxandi íþróttafé-
lag og félagsstarf 
yfir höfuð. Eins og 
algengt er í smærri 
sveitarfélögum er 
kvenfélagið mjög 
afgerandi hér og má 
segja að konurnar 
á svæðinu séu allt í 
öllu.“ 

Róbert Ragnarsson bæjarstjóri.  Mynd Ingó

Vatnsleysuströnd. Mynd Ellert Grétarsson
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sín í Vogum. Sjálfur á hann 
son í grunnskólanum. „Hér er 
mjög lítil umferð og síðan eru 
krakkarnir að leika sér á úti-
vistarsvæðunum, við tjarnirnar 
og í móunum. Skipulagið gerir 
ráð fyrir því að tjarnirnar séu 
friðaðar og reynum að hreyfa 
eins lítið við strandlengjunni 
og unnt er, þannig að íbúarn-
ir hér geti notið þess að ganga 
meðfram ósnortinni strand-
lengju. Þá er ég ekki bara að 
tala um þá strandlengju sem 
liggur meðfram bænum, held-
ur í öllu  sveitarfélginu. Síðan 
erum við með skipulögð útivist-
arsvæði; íþróttasvæðið okkar í 
Vogum, þar sem er íþróttahús, 
fótboltavöllur og sundlaug. Þær 
íþróttir sem eru mest áberandi 
hjá okkur eru fótbolti,  sund og 
nú nýlega karfa. Við erum með 
lið í 1. deild í körfunni. Þetta 
er að vaxa með auknum fjölda. 
Hér í þorpinu erum við síðan 
með gríðarlega góðan golfvöll á 
Kálfatjörn, sem er í dag níu holu 
völlur en verið að teikna stækk-
un upp í átján holur.“ 

Golf, hestar og gönguleiðir
„Síðan er allt svæðið mikil 

náttúruparadís. Við erum, til 
dæmis, með Keili, Háabjalla og 
Snorrastaðatjarnir og merktar 
gönguleiðir að öllum þessum 
stöðum. Það hefur alltaf verið 
frekar ofarlegar í tengslum við 
ferðaþjónustu að efla  göngu-
leiðirnar og þær eru margar 
mjög fallegar hér. Við erum líka 

með smábátahöfn þar sem allir 
gömlu karlarnir eru með bátana 
sína og spjalla við gesti og gang-
andi, erum með hesthús sem er 
stöðugt að fjölga, flottan golf-
völl sem er að stækka. Þetta er 
mikil draumastaður.“ 

Um þessar mundir er verið 
að vinna skipulag að tveimur 
nýjum hverfum í Vogum. Ann-
ars vegar, miðbæjarsvæðinu og 
hins vegar, Grænuborgarhverfi.  
Á miðbæjarsvæðinu verða um 
hundrað íbúðir, sem og versl-
unar- þjónustusvæði. „Íbúðirn-
ar skiptast til helminga í sérbýli 
og fjölbýli, þetta eru 26 einbýli 
ef ég man rétt. Svæðið verður 
væntanlega byggingarhæft í 
haust, þannig að það verður til-
búið 2009 til 2010. Grænuborg-
arhverfið er norðan við bæinn 
og nálægt sjó. Þar verða mjög 

flottar sjávarlóðir. Þar er gert 
ráð fyrir rúmlega tvö hundruð 
íbúðum í fyrri áfanga og tvö 
hundruð í seinni áfanga. Þegar 
seinni áfanginn fer af stað, áætl-
um við að reisa þar nýjan skóla. 
Mér skilst að gatnagerð hefjist 
á þessu svæði í sumar og það 
verði líka byggingarhæft í haust. 
Það er fjárfestingarfélagið Þóru-
sker sem á þetta land og ætlar að 
byggja þarna.“

Nýjar þjónustuíbúðir 
Þegar Róbert er spurður 

hvers konar fólk búi í Vogum, 
segir hann: „Það er fyrst og 
fremst ungt fólk. Við erum að 
byggja upp fjölskylduvænt um-
hverfi og því líklegt að það verði 
helst ungt fólk sem er að horfa 
til okkar. Eins og í svo mörgum 
svona litlum samfélögum flyst 

eldra fólk í burtu, til dæmis til 
Keflavíkur, þegar það er orð-
ið 67 ára, en núna erum við í 
næsta mánuði að taka í gagnið 
þjónustumiðstöð, með þrettán 
íbúðum. Þar með höfum við 
byggt upp kjarna þannig að fólk 
geti verið hér allt sitt líf, þurfi 
ekki að flytjast í burtu til að fara 
á dvalarheimili. Þetta eru eign-
aríbúðir og síðan eru parhús í 
kring. Við þurfum ekki á meira 
húsnæði að halda í þessum 
geira eins og er þar sem eldri 
borgarar eru aðeins 7% af íbúa-
fjöldanum.“

Til marks um það hversu 
hratt Vogar eru að byggjast 
upp, þá bjuggu þar milli fjög-
ur og fimm hundruð manns 
fyrir tuttugu árum. Árið 1994 
voru þeir orðnir 680, þremur 
árum seinna um sjö hundruð, 

árið 2004 eru þeir 940 og 2007 
er talan komin upp í 1225.  En 
hvers vegna flytur fólk frekar í 
Vogana en í Reykjanesbæ? 

„Það sem ég held að við höf-
um fram yfir  Reykjanesbæ er að 
við erum í rauninni þorp. Ef þú 
átt heima í Reykjanesbæ, býrðu 
í hverfi í stórum bæ. Okkar sér-
staða er líka þessi heilsuviðmið 
í skólanum og leikskólanum. 
Við höfum verið að efla íþrótta-
starfið, það er hagstætt verð hjá 
okkur á fasteginum, við erum 
lægri en Hafnarfjörður en að-
eins hærri en Reykjanesbær og 
það er nokkru styttra að keyra 
á höfuðborgarsvæðið fyrir þá 
sem vinna þar. Við erum fyrst 
og fremst að selja þau lífsgæði 
sem allir foreldrar eru að leita 
að fyrir börnin sín.“

„Það sem ég held að 
við höfum fram yfir  
Reykjanesbæ er að 
við erum í rauninni 

þorp. Ef þú átt heima 
í Reykjanesbæ, býrðu 

í hverfi í stórum bæ. 
Okkar sérstaða er líka 

þessi heilsuviðmið í 
skólanum og  

leikskólanum. “Keilir bæjarfjall Voga. Ljósmynd Ellert Grétarsson
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Hún verður glæsileg byggð-
in á Grænuborgarsvæð-
inu í Vogum. Skipulag og 
undirbúningur svæðisins  
til framkvæmda er í hönd-
um félags sem ber heit-
ið Þórusker,. „Það er búið 
að ákveða að hafa þarna 
blandaða byggð, sérbýlis 
og fjölbýlis,“ segir Þráinn 
Hauksson landslagsarki-
tekt hjá Landslagi ehf, sem 
hefur annast skiplag svæð-
isins ásamt Ómari Ívarssyni 
skipulagsfræðingi. Lands-
lag er jafnframt skipulags-
ráðgjafi sveitarfélagsins við 
gerð aðalskipulags og ým-
issa deiliskipulagsverkefna. 
„Í fyrsta áfanga er gert ráð 
fyrir 246 íbúðum og þar af 
erum 112 í fjölbýli, fimmtíu 
og ein í einbýli og restin eru 
par- og raðhús.“ 

Deiliskipulagið að hverfinu 
er tilbúið til lokaafgreiðslu, þar 
sem skilgreind er gatnakerfi og 
byggingalóðir á svæðinu sem 
liggur niður að sjó í hrauninu 
norðan við Voga. „Þegar seinni 
áfangi verður skipulagður 

kemur þar inn skóli, leikskóli 
og fleiri íbúðir,“ segir Þráinn 
og bætir við: „Þetta liggur rétt 
norðan við núverandi íþrótta-
svæði í Vogum, þannig að stað-
setningin fyrir fjölskyldubyggð 
er mjög góð. Þegar þetta íbúða-
magn í 1. áfanga er fullbyggt 
gæti það rúmað allt að 750 
íbúa sem er töluverð fjölgun í 
sveitarfélaginu.  2. áfangi gæti 
svo falið í sér 150-200 íbúðir “

Þegar Þráinn er spurð-
ur hvaða kosti Grænuborg-
arsvæðið hefur fram yfir aðra 
möguleika, segir hann: „Kost-
irnir eru viðbót við þetta ágæta 
samfélag sem Vogarnir. Það er 
stutt í Reykjanesbæ og inn á 
höfuðborgarsvæðið og í Vog-
um er fyrirtaks skóla- og leik-
skólaþjónusta.  Úr nýju byggð-
inni verður mjög gott aðgengi 
að náttúru- og útivistarsvæði, 
bæði meðfram ströndinni og 
innan byggðarinnar. Í skipu-
laginu höfum við leitast við að 
skapa gott aðgengi, það er að 
segja, skipulag gatna og stíga 
miðar að því að skapa gott að-
gengi að útivistarsvæðum. Við 

höfum lagt okkur í líma við að 
fella byggðina vel að landinu 
og haft að leiðarljósi að hanna 
gott og öruggt umferðarkerfi 
innan hverfisins og út úr því. 

Glæsileg byggð í
Grænuborg
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Fyrirtækið Aseta flutti nýver-
ið í rúmgóð og glæsileg húsa-
kynni við Tunguháls 19. Fyr-
irtækið var upphaflega stofn-
að árið 1978 og fyrstu árin 
var þar aðallega boðið upp 
á steypumót og bygginga-
krana, ýmsa íhluti fyrir upp-
steypu, svo og ýmis verkfæri. 
Fljótlega bættust járnvörur 
við vöruúrvalið en allar göt-
ur síðan hefur það vöruúrval 
verið að aukast.  

Upphaflega var Aseta stofnað 
til að sjá um innflutning á steyp-
umótum frá Hünnebeck í Þýska-
landi fyrir verktakafyrirtækið 
Ármannsfell. Árið 1985 keyptu 
Jón Ólafsson og Soffía Johnsen 
Aseta og skömmu seinna kom 
Haraldur Á. Haraldsson inn í 
fyrirtækið með þeim.

Það var svo árið 2005 sem 
Parki, keypti fyrirtækið og réði  
Sigurð Sigurðsson sem fram-
kvæmdastjóra. Í janúar 2007 
keyptu þeir Hallgeir Pálmason 
sem var einn eigenda Parka, 
Sigurður, Ingi Rafn Bragason 
og Snorri Guðmundsson síðan 
Aseta út úr Parka og reka það í 
dag, Sigurður er framkvæmda-
stjóri, Hallgeir stjórnarformaður, 
Ingi Rafn er innkaupastjóri og 
Snorri er sölu-og markaðstjóri.

Íslendingar hrifnir af skandinav-
ískri hönnun

„Við sáum fullt af möguleikum 
í fyrirtækinu,“ segja þeir Sigurð-
ur og Hallgeir. „Þær vörur sem 
við bjóðum upp á eru ákaflega 
fallegar og vandaðar. Við erum til 
dæmis með d-line, sem er mjög 
þekkt merki um alla Evrópu. 
Þetta er hönnunarvara þar sem 
hver og einn hlutur er hannaður 
af Knud Holcher, professor í 
arkitektúr við Kaupmannahafn-
arháskóla. 

Þeir Sigurður og Hallgeir segja 
Íslendinga mjög hrifna af skand-
inavískri hönnun. „Íslendingar 
eru minimaliskir inn við bein-
ið og vilja hafa stílhreinar línur 
– og það er það sem við erum 
búnir að vera að selja síðustu 
þrjátíu árin. Þessi lína hefur 
verið meira og minna óbreytt í 
öll þessi ár. Aseta hefur á boð-
stólum 48 mismunandi gerðir 
af hurðarhúnum frá nokkrum 
þekktum hönnuðum. Sem dæmi 
má nefna hurðarhún sem Arne 
Jakobsen hannaði 1956 fyrir Ro-
yale SAS hótelið í Kaupmanna-
höfn – og er enn í framleiðslu. 
Franski hönnuðurinn okkar er 
Jean Nouvelle, sem er til dæm-
is að teikna Danmarks Radio 
í Kaupmannahöfn – og hefur 
mjög skandinavískan stíl. Við 
erum líka með SHL - eða Smith, 
Hammer og Larsen  en það 
voru þeir sem teiknuðu, ásamt 
Ögmundi Skarphéðinssyni á 
Hornsteinum, íbúðablokkirnar í 

101 Skugga. Enn einn hönnuður 
sem við erum með er einn fræg-
asti hönnuður og arkitekt Dana í 
dag, Henning Larsen, sem teikn-
að óperuhúsið í Kaupmanna-
höfn. En hann er aðalhönnuður 
ráðstefnu- og tónlistarhúss sem 
er verið að byggja í Reykjavík.“ 

Steypumót og kranar
Fyrirtækið skiptist í tvær 

deildir . Smávörudeildin er á 
jarðhæð þar sem dline, baðvör-
ur og hurðahúnar, skrár, lamir, 
hurðarpumpur, glerfittings og 
iðnarverkfæri frá Flex og Wacker 
eru.  Á efri hæð eru gróvvöru-
deild Aseta staðsett. Þar eru af-
greidd Hünnebeck steypumót og 
tengdar vörur. Í steypumótunum 
erum við bæði með sölu og leigu 
– á mótaleigu er einhvers staðar 
á milli 7000 og 8000 fernetra af 
mótum. Þetta hefur verið að vaxa 
gríðarlega hjá okkur síðastliðin 
ár. Á síðastliðnum tveimur árum 
höfuð við aukið mótaleiguna hjá 
okkur tífalt. Síðan erum við með 
byggingakrana, sem við bæði 
seljum og leigjum og fyrirtækið 
á í dag níu krana frá Vicario, auk 
þess sem við erum við með þrjá 
í viðbót sem við leigjum annars 
staðar frá og endurleigjum. 

ASETA er einnig með marg-
skonar íhluti fyrr steypu. „Það 
má segja að við séum með allt 
sem þú þarft til að steypa vegg, 
nema steypuna – eða allt til að 
byrja á byggingunni,“ segir Hall-

geir og Sigurður bætir við: „Við 
segjum stundum að við séum 
með upphaf og endi. Sterkir í 
því sem þú þarft til að byrja að 
byggja og síðan þessum smáhlut-
um sem þú þarft til að ganga frá.“ 
Og til frágangs teljast örugglega 
þakjárn, en þau flytur ASETA 
inn frá Plannja í Svíþjóð – sem 
Hallgeir og Sigurður segja það 

besta á markaðnum. 
Aseta hefur einbeitt sér að 

útvega sérhönnuð kerfisloft og 
lýsingu fyrir þau. Nýleg verk-
efni sem Aseta hefur verið með 
er t.d. kerfisloft fyrir Bláa Lónið, 
Háskólatorg, Ármannsheimili, 
Baldurshagi ofl. Þetta eru allt 
málmloft sem er aðlöguð að 
hverju verkefni fyrir sig. 

Eftirspenna
Aseta ehf hefur síðan 1998 

tekið að sér að eftirspenna brýr, 
bita og plötur. Fyrirtækið hefur 
stöðugt verið að bæta við véla-
kost sinn og hefur nú yfir að ráða 
þremur vökvadælum og fjórum 
mismunandi tjökkum. Þar af eru 
tveir monostrand tjakkar og tveir 
fjölvíra tjakkar. Einnig hefur fyr-
irtækið yfir að ráða kapalþræð-
urum og grautunarvél.

Aseta kappkostar að vera með 
á lager bæði akker, víra og báru-
blikkrör til að geta brugðist fljótt 
við þörfum markaðarins

Monostrand stendur fyrir stál-
vír í olíufylltri plastkápu. Þessi 
vír er lagður með járnagrind og 

steyptur fastur í plötur eða bita, 
og er algengur í plötum þar sem 
leitað er eftir aukinni haflengd 
t.d. bílastæðahúsum, skólabygg-
ingum og skrifstofuhúsnæði. 
Eftirspenntar plötur geta verið 
20-30% þynnri en plötur með 
hefbundinni járnbendingu. Með 
aukinni haflengd er hægt að 
fækka burðarsúlum og nýting 
rýmis verður haghvæmari.

Í brúm og bitum er algengt að 
vírar séu dregnir í bárublikkrör, 
12 eða 13 vírar í rör er algengast. 
Fjölvíratjakkur strekkir alla víra 
í einu með 20-25 tonna átaki. 
Tjakkurinn læsir stálkónum ut-
anum vírinn í lásplötu sem vírinn 
er þræddur í gegnum. Hönnuður 
verksins útbýr strekkitöflur þar 
sem tilgreint er hversu mikinn 
kraft á að nota og einnig hversu 
mikil lenging á að vera á vírnum. 
Algengt er að strekkja vírinn i 
u.þ.b. 70-75% af brotþoli vírsins. 
Þegar strekkingu er lokið þá er 
dælt sementsgraut inn í rörin til 
að ryðverja víra. Þessi aðferð er 
notuð við umferðarbrýr en einnig 
hefur farið vaxandi að nota þessa 
aðferð í bitum í húsnæði. Aseta 
ehf hefur yfir að ráða tækjabún-
að til að að þræða víra í rörin og 
einnig grautunarvél til að fylla í 
rör eftir strekkingu. Algengt er 
að strekkja eftir að steypa hefur 
náð 25 MPa styrk. 

Á umliðnum árum eru verk-
efni ekki undir 100 og er Aseta 
nú að vinna verkefni bæði á höf-
uðborgarsvæðinu og utan þess. 

Við settum okkur ákveðin 
markmið árið 2005 og höfum 
síðan verið að breyta hugarfarinu 
í fyrirtækinu. Mottóið er: Það eru 
engin vandamál, heldur verkefni 
sem þarf að leysa.“ 

Fremstir meðal jafningja
Sérhönnuð smávara og sérhannaðar lausnir eru styrkur ASETA segja þeir Hallgeir 
Pálmason og Sigurður Sigurðsson

„Íslendingar eru 
minimaliskir inn við 
beinið og vilja hafa 
stílhreinar línur – og 
það er það sem við 
erum búnir að vera 
að selja síðustu þrjá-
tíu árin.

F.v. Ingi Rafn Bragason,Sigurður Sigurðsson og Hallgeir Pálmason

Sigurður Sigurðsson frarmkvædastjóri. Myndir Ingó

Þorsteinn Bogason verslunarstjóri
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Hamraborg 10, 200 Kópavogi
Ormsson, Smáralind - Radíónaust á Akureyri

Skoðaðu úrvalið á www.fatboy.is

Höfum opnað stórglæsilega verslun að
Hamraborg 10, 200 Kópavogi.

Skoðaðu úrvalið á www.fatboy.is

Vörurnar fást í EGG á Smáratorgi, sími 553 6191.
Fashion group ehf., heildsala, sími 578 2000.

Skoðaðu úrvalið á www.fatboy.is
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Kolbeinn Össurarson hjá 
Álfaborg segir fyrirtækið 
leitast við að bjóða einstakl-
ingum og fyrirtækjum upp á 
heildarlausnir

Álfaborg er sú verslun sem 
hefur í áranna rás boðið upp á 
fjölbreyttasta úrval í gólfflísum 
en hefur nú fært út kvíarnar og 
nú þarf viðskiptavinurinn ekki 
lengur að þeytast hverfanna á 
milli til að fá heildarlausn á gólf-
um síns húsnæðis vegna þess 
að í lok síðasta árs sameinuðust 
fyrirtækin Álfaborg og Gólfefni 
Teppaland undir heitinu Álfa-
borg. 

„Já, Álfaborg hefur verið leið-
andi í flísum en við  samein-
inguna erum við orðin leiðandi 
í flísum, parketi, teppum og 
gólfdúkum,“ segir Kolbeinn Öss-
urarson framkvæmdastjóri fyr-
irtækisins. Auk Gólfefna Teppa-
lands sameinuðust Baðheimar 
Álfaborg einnig á síðasta ári en 
það fyrirtæki er ennþá rekið 
undir heitinu Baðheimar og er 
hreinlætistækjadeild Álfaborgar.

Álfarborg var stofnað 1986 og 
hefur verið fjölskyldufyrirtæki 
frá upphafi. „Fyrirtækið varð til 

við það að við keyptum bygg-
ingavörudeild  Nýborgar – og 
var á þeim tíma fyrst og fremst 
innflutningsfyrirtæki í flísum,“ 
segir Kolbeinn og bætir við, „en 
svo höfum við verið að bæta 
öðrum gólfefnum við okkur í 
gegnum tíðina. Stóra breytingin 
varð þó við sameiningu Gólfefni 
Teppalands og Álfaborgar á síð-
asta ári. 

  Þar með er Álfaborg 
orðin umboðsaðili fyrir Tarkett 
á Íslandi en Tarkett er leiðandi 
aðili í Evrópu í framleiðslu á 
parketi og gólfdúkum og hefur 
verið selt í áratugi á Íslandi.“

Breyttur markaður
Kolbeinn segir markaðinn hafa 

verið að breytast á síðastliðnum 
árum. „Fólk er að byggja dýrari 
hús og velja sér vandaðri inn-
réttingar inn í þau. Þessa breyt-
ingu höfum við verið að merkja 
frá 2004 og lagt metnað okkar í 
að svara auknum og breyttum 
kröfum. Þar fyrir utan höfum 
við alltaf reynt að vera bæði með 
ódýra vöru til verktaka fyrir 
stærri verk, til dæmis fjölbýlis-
hús, iðnaðarhúsnæði, verslunar- 
og þjónustuhúsnæði. Hins vegar 

höfum við alltaf haldið okkur 
við okkar  sérhæfingu, sem eru 
gólfefni og hreinlætistæki fyrir 
baðherbergi.“

Álfaborg hefur ávallt lagt 
metnað í að bjóða aðeins upp 
á gæðavöru frá virtum fram-
leiðendum. „Í parketi erum við, 
auk Tarketts, með BKB sem er 
nokkuð öflugur framleiðandi 
í Malasíu,“ segir Kolbeinn. „Í 
flísum erum við með Marazzi á 
Ítalíu, sem er stærsti flísafram-
leiðandi Evrópu og Porcelanosa  
sem er leiðandi aðili í flísum á 
Spáni. Við erum líka mjög sterk-
ir fylgiefnum fyrir flísar, dúka og 
parket þar sem við erum erum 
að selja vörur frá Deitermann 
og Uzin í Þýskalandi, sem eru 
mjög þekkt vörumerki meðal 
fagmanna.“  

Sérhæfum okkur í viðarparketi
Þegar talið berst að Tarkett, 

segir Kolbeinn það mjög út-
breiddan misskilningað þar sé 
um að ræða plastparket. Það eru 
ekki nema tvö til til þrjú ár síðan 
Tarkett fór yfir höfuð að fram-
leiða plastparkett. Þessi mis-
skilningur er þeim mun und-
arlegri þar sem litið á Tarkett og 
Kährs sem leiðandi parketfram-
leiðendur í heiminum. Þetta er 

einhver óskiljanlegur misskiln-
ingur. Við hér í Álfaborg leggj-
um reyndar ekki mikla áherslu á 
plastparket, en sérhæfum okkur 

í viðarparketi fyrir fólk sem vill 
vera öruggt um að það sé að fá 
gæðavöru. Við erum sérversl-
un þar sem sölumenn eru með 

Allt á gólfið á einum stað

Kolbeinn Össurarson framkvæmdastjóri

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.
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mikla þekkingu og langan starfs-
aldur. Við erum með gríðarlega 
þekkingu í flísum – ætli það  sé 
ekki hægt að telja þá þekkingu 
í hundruðum ára samanlagt. 
Eftir sameininguna við Gólfefni 
Teppaland má segja að við séum 
komnir með svipaða þekkingu 
á teppum, dúkum og parketi. 
Margir starfsmenn fyrirtækisins 
fylgdu með auk þess sem við 
erum með sölumenn sem hafa 
lengi starfað annars staðar.“ 

Teppi aftur vinsæl
Kolbeinn segir Áflaborg tví-

mælalaust með mesta og fjöl-
breyttasta úrvalið í teppum 
á stigaganga – enda séu slík 
teppi stærsta sérhæfingin hjá 
þeim. „En við erum líka með 
ódýru filtteppinn sem eru að 
koma dálítið inn aftur, sem og 
með venjuleg heimilisteppi, si-
sal-teppi og vönduð ullarteppi. 
Teppin sem við erum með eru 
mikið að koma frá Belgíu og 
Hollandi, auk þess sem við erum 
að taka inn teppi frá Danmörku, 
sem og Þýskalandi og Bretlandi.  
Teppin virðast vera að koma inn 
aftur.“ 

Þegar Kolbeinn er spurður 
hver ástæðan fyrir því sé, segir 
hann: „Við erum svolítið ýkt hér 
á Íslandi. Það fara alltaf allir yfir í 
flísar eða allir i parket eða teppi. 
Teppi hafa ótvíræða kosti, þau 
eru til dæmis hljóðeinangrandi 
og mjög hlýleg. Í dag eru teppi 
líka orðin svo vönduð. Hér áður 
fyrr var selt mikið af lélegum 
teppum þannig að fólk dæmdi 
þau mikið úr leik. Nú geturðu 
hins vegar fengið mjög vönduð 
teppi, til dæmis úr náttúruefni,  
og alls konar teppi sem eru ekki 
ofnæmisvaldandi. Það sama á 
við um gólfdúka. Í dag geturðu 
fengið þá úr náttúruefnum, eins 
og linoleum dúka. Það má al-
veg segja að það sé alveg sama 
hvað þig vantar á gólfið, við 
höfum það. Allt á gólfið á ein-
um stað. Þetta er spurning um 
þjónustu – við finnum að fólk 
vill geta fengið “heildarlausn” 
fyrir gólfin í því húsi sem verið 
er að innrétta. Og við erum með 
allar tegundir af gólfefnum fyrir 
heimili, fyrirtæki og stofnanir, 
það er að segja, gólfefni fyrir all-
ar aðstæður.“
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Í byrjun árs 2005 keypti fyr-
irtækið Úthlíð ehf lóð Orku-
veitunnar uppi á Ártúnshöfða 
og bað Zeppelin arkitekta að 
vinna tillögu að deiliskipulagi 
lóðarinnar.  Strax við fyrstu 
skoðun sáum við að lóðin og 
nærliggjandi svæði  byggju 
yfir svo miklum möguleikum 
að ekki væri annað fært en 
að freista þess að skipuleggja 
svæðið allt sem eina heild.  
Lóðin ein og sér væri of smá 
og aðliggjandi lóðir og skipu-
lag þeirra væri of takmark-
andi til að hægt væri að ná 
fram viðunandi niðurstöðu.  
Að henni fenginni yrði reynt 
að ná samstöðu meðal ann-
arra lóðaeigenda í næsta ná-
grenni, um frekari framgang 
málsins.

Nálægðin við miðborg Reykja-
víkur og góðar samgöngur, sem 
enn munu batna við tilkomu 
Sundarbrautar, gáfu fyrirheit 
um að hægt væri að skipuleggja 
byggð sem yrði ólíkt þeim hverf-
um sem hingað til hafa verið 
skipulögð á Íslandi.  Hverfi sem 
því miður eru ekki hluti af borg, 
heldur einangraðir ibúðaklas-
ar þar sem lítið annað gerist en 
að fólk fer í bíl, í og úr vinnu og 
börn fara í og úr skóla, líka í bíl.  
Fjölbýlishúsum er dritað nið-
ur með einhverjum hætti og til 
að ná fram “fjölbreyttri byggð” 
( lesist: a.m.k þrjár ólíkar húsa-
gerðir) er einbýlis- og raðhúsum 

í ákveðnu hlutfalli skellt inn á 
milli blokkanna.  Til að uppfylla 
reglugerðir, byggðum á heilögu 
nýtingarhlutfalli, er skólum og 
“miðjum” holað niður annars-
staðar.  “Miðjurnar”, bjargvættir 
hverfanna og ílíki miðbæja, virka 
þó iðulega eins og illa gerðir nið-
ursetningur sem engir vilja neitt 
með hafa.  Þetta ofurvinsæla, 
en dapra fyrirkomulag manna-

byggðar, hefur alltof lengi verið 
haft sem fyrirmynd íslenskra 
hönnuða og skipulagsyfirvalda 
við skipulagningu bæja.  Óhætt 
er að segja að sá tími sé löngu 
kominn, að menn átti sig á því að 
á Íslandi gilda sömu lögmál um 
skipulag og í öðrum löndum.

Miðja höfuðborgarsvæðisins 
hefur nálgast Ártúnshöfða óð-
fluga.   Á höfðanum eru iðn-

aðarbyggingar af ýmsum toga 
sem tengjast flestar bygging-
ariðnaðinum með einum eða 
öðrum hætti. Yfirbragð þess er 
sundurlaust og lítt aðlaðandi, 
en samt býr það yfir miklum 
möguleikum til þess að hanna 
og byggja spennandi og kröft-
ugt hverfi.  Það er því um margt 
líkt þeim iðnaðarsvæðum sem á 
undanförnum árum hafa verið 

endurgerð, með eftirtektarverð-
um hætti, t.d í London, Kaup-
mannahöfn og í Bilbao á Spáni.  
Reyndar svo eftirtektaverðum að 
nú vilja sem flestir feta í þeirra 
spor.

Því var það að Zeppelin arki-
tektar sáu sér leik á borði er 
þeir voru beðnir um að skipu-
leggja heilt hverfi  nálægt miðju 
Reykjavíkur.  Þar sem hægt 

ELLIÐAÁRVOGUR/
ÁRTÚNSHÖFÐI

Starfsmenn Zeppelin arkitekta við líkanið af reitnum.  Rauðu, gulu og bláu fletirnir tákna skóla-,  íþrótta-  og verslunarsvæði.  Orri er lengst til hægri á myndinni.
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væri ná fram götumynd hinnar 
evrópsku borgar og í nægilega 
stórum skala til þess að verslun 
og þjónusta í hverfinu virkaði. Í 
því sambandi var auðvitað horft 
til þess að allt höfðasvæðið er 
gríðarstórt og síðari uppbygg-
ing þess myndi styrkja hverfið 
enn frekar.  Við töldum að hérna 
væri komið fyrsta raunverulega 
tækifærið til að búa til alvöru 
borgarhverfi á Íslandi.  Þar sem 
fólk svæfi ekki eingöngu held-
ur ynni einnig og ætti viðburð-
arríkan dag.  Þar sem hægt væri 
að ganga um alvöru götur með 
verslunum, veitingastöðum ofl.  
með tilheyrandi mannlífi.  Þar 
sem hægt væri að ganga í skóla 
og á íþróttasvæði.  Þetta töldum 
við mögulegt og því rétt að leggja 
slíka tillögu fram sem valkost, til 
mótvægis við hina tættu byggð á 
Stór-Reykjavíkursvæðinu. 

STAÐSETNING
Svæðið er nyrðst og vestast 

á Ártúnshöfða og afmarkast af 
Breiðhöfða að austan, nær fram 
á brún höfðans að norðanverðu, 
svæði Björgunar liggur undir 
klettabrúninni.  Að sunnanverðu 
er umráðasvæði BMVallár og að 
vestanverðu nær það að Sæv-
arhöfða.  Mikið útsýni er í allar 
áttir, Elliðaárós og Geirsnef í 
næsta nágrenni og samgöngur 
góðar. 

HUGMYND
Að skipuleggja evrópsk/am-

erískan borgarhluta.  3-5 hæða 
“roundbyggð” með tilheyrandi 
inngörðum yrði ráðandi.  Versl-
anir, veitingastaðir og skrifstofur 
yrðu á jarðhæð. Turnar stæðu 
upp úr sumum blokkunum og 
tryggðu að hinnu miklu útsýn-
isþörf Íslendinga yrði fullnægt. 
Turnarnir ykju einnig á þéttleika 
byggðarinnar.   Þá mætti einn-
ig gera ráð fyrir höfuðstöðvum 
stórra fyrirtækja eða skrifstofu-
hótelum í bland við íbúðabyggð-
ina.   Slík blanda ljær fjölbýlis-
húsum glæsileika og fyrirtækj-
um hlýleika.  Þetta er eftirsókna-
vert umhverfi eins og þeir vita 
sem til þekkja.  Sem dæmi um 
vel heppnað hverfi í þessum dúr 
má nefna í Tuborgshöfn í Kaup-
mannahöfn.   

ÚTFÆRSLA 
Svæðinu er skipt í tvennt; 

efra og neðra svæði.  Uppi á 
höfðanum, efra svæði, er gert 

ráð fyrir íbúða og skrifstofu og 
verslunabyggingum.  Í kvosinni, 
neðra svæði, er gert ráð fyrir 
stórmarkaði, íþróttaaðstöðu og 
leik- og grunnskóla.  Þessi tvö 
svæði eru tengd með grænum 
svæðum, þremur grænum fingr-
um.  Í tillögunni er gert ráð fyrir 
tólfhundruð íbúðum auk fimm-
tánþúsund fermetra undir at-
vinnuhúsnæði.

Götur hverfisins, sem umlykja 
byggingarnar, hlykkjast til að 
draga úr óæskilegum áhrifum 
vinda og víða eru mynduð torg.  
Meðfram höfðabrúninni liggur 
göngustígur og á hann eru hengd 
torg og leiksvæði. Grænu fing-
urnir liggja frá austri til vesturs.  
Þeir eru “boulivardar” hverfisins 
og útivistarsvæði og virka einnig 
sem vindbrjótar.  Úr turnunum 
er fagurt útsýni, en lægri bygg-
ingarnar draga úr neikvæð-
um sviptivindum sem skapast 
í kringum turnana.  Verslanir, 
veitingastaðir og skrifstofur eru 
á jarðhæðum.  Ekki er um nein 
stór opin bílastæði að ræða.  Þau 
eru öll í götu eða í geymslum 
neðanjarðar.  

Enda þótt hugmyndin hafi 
eingöngu verið útfærð með 
skematískum hætti, sést að hér 
er sett fram tillaga um samruna 
hinnar evrópsku borgar og hinn-
ar amerísku stórborgar.  Þar sem 
háir turnar rísa yfir lægri byggð.  
Þetta er tilraun til að mæta ósk 
Íslendingsins um iðandi götulíf 
en jafnframt mikið útsýni.  At-
vinnustarfsemi og íbúðabyggð 
mynda eina heild og bílastæði 
eru samnýtt til að komast hjá 
risastórum bílastæðum.  Hinni 
tætingslegu ímynd Reykjavíkur 
er hafnað og ýtt undir mannleg 
samskipti. 

Hér er raunverulega um að 
blandaða byggð að ræða, með 
möguleikum á fjölskrúðugu 
mannlífi.

Úthlíð ehf seldi lóðina ári 
seinna og ekki varð af frekari 
vinnu Zeppelin arkitekta.

Orri Árnason, arkitekt

Útivistarsvæði tengjast göngustíg 
sem liggur meðfram höfðabrúninni.

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Vörn gegn brunaslysum frá Danfoss
Termix One tengigrind til hitunar á neysluvatni

Stillanlegt hitastig neysluvatns

Stórminnkar slysahættu af völdum heita neysluvatnsins

Jafn þrýstingur á heitu og köldu neysluvatni, lengir líftíma blöndunartækja

Léttari þrif, enginn kísill á flísum og hreinlætistækjum

Vönduð vara, lítill viðhaldskostnaður

Áralöng reynsla stjórnbúnaðar við íslenskar hitaveituaðstæður

Auðveld í uppsetningu

Snyrtileg hlíf fylgir

•

•

•

•

•

•

•

• www.stillumhitann.is

Net grænna 
svæða, göngu-
stíga og gatna

Myndin sýnir hugmyndir Zeppelin arkitekta um uppbyggingu á svæðinu.  Rauðir fletir tákna íbúðabyggð.  Zeppelin arki-
tektar útfærðu svæði 2.  Á svæði 4 er gert ráð fyrir skólum, stórmarkaði og íþróttaaðstöðu.
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„Ég þori að fullyrða að aldrei 
áður hafi verið ráðist í jafn 
vandaða vinnu við skipulag 
hér á landi og í þessu nýjasta 
hverfi Garðabæjar,“ segir Þór 
Steinarsson, markaðsstjóri 
Urriðaholts ehf.

Urriðaholt liggur á milli 
Reykjanesbrautar og Heiðmerk-
ur, syðst í Garðabænum. Þar 
verður um 4.400 manna byggð 
í hlíðinni fyrir ofan Urriðavant. 
Skipulagsvinna hefur staðið yfir 
í þrjú ár og sala lóða hófst á síð-
asta ári. Örstutt er yfir í Heið-
mörk og út á Urriðavöll, sem 
af mörgum er talinn fallegasti 
golfvöllur landsins. Jafnframt 
hefur hverfið góða tengingu við 
eina helstu umferðaræð höf-
uðborgarsvæðisins.

Alþjóðleg lífsgæðaverðlaun
„Við ákváðum fyrir nokkru 

að senda skipulag Urriðaholts 
í verðlaunasamkeppni sem 
er sú eina sinnar tegundar í 
heiminum. Þetta eru Livcom 
verðlaunin, sem eru alþjóðleg 
lífsgæðaverðlaun, veitt með 
stuðningi Umhverfisstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna, UNEP. 
Urriðaholtið var ásamt 18 öðr-
um valið úr 130 innsendum 
sambærilegum verkefnum og 
tók þátt í lokaúrslitum Livcom 
í London í desember stíðastlið-
inum,“ segir Þór Steinarsson.

„Skemmst er frá því að segja 
að Urriðaholt fékk silfurverð-
launin í sínum flokki. Ég tel að 
það sé ein besta staðfestingin 
sem við höfum fengið á því að 
skipulag hverfisins er ákaflega 
vel heppnað og að þar eru lífs-
gæði íbúðanna sett í öndvegi.“

Í umsögn sinni sagði dóm-
nefnd Livcom að Urriðaholt 
væri til fyrirmyndar vegna 
áherslu skipulagsins á lífsgæði 

með fjölbreyttu úrvali af byggð 
og byggðablöndun, áherslu á 
samfélagsumgjörð, góða nýt-
ingu landrýmis, samspil byggð-
ar og verndun umhverfis. Það 
væri markmið skipulags Urr-
iðaholts að skapa áhugavert 
samfélag, sem öruggt og aðlað-
andi væri að búa í og byði upp á 
góða aðstöðu til útivistar.

Skólinn hugsaður innanfrá
Þór leggur áherslu á að gæði 

skipulagsins í Urriðaholti komi 
fram í stóru sem smáu. Til 
dæmis er götulýsing hönnuð 
til að valda sem minnstri ljós-
mengun, þannig að stjörnu-
bjartar nætur og Norðurljósin 
fái notið sín.

„Þessi gæðaáhersla þýðir líka 
að fyrirhugað skólastarf hefur 
verið hugsað alveg frá grunni. 
Stór vinnuhópur á vegum 
Garðabæjar hefur unnið að því 
að skilgreina og móta skóla-
starfið. Breskur arkitekt, sem er 
sérfróður um hönnun skólahús-
næðis, hefur unnið með hóp-
num og markmið þessa starfs 
er að hönnun húsnæðisins og 
skilgreining skólastarfsins hald-
ist fullkomlega í hendur.“

Í nánum tengslum við náttúruna
Þór segir að nálægðin við 

helstu útivistarperlur höf-
uðborgarsvæðisins hafi mikil 
áhrif á skipulagið í Urriðaholti. 
Það gangi út á sjálfbæra þróun 
og að skapa lífvænlegt sam-
félag. Verndun Urriðavatns 
sé mikilvægur þáttur í mótun 
hverfisins. Þá sé áhersla lögð 
á að þjónust við íbúa verði til 
fyrirmyndar í hverfinu, svo sem 
góðir skólar, fjölbreyttar versl-
anir, atvinnustarfsemi, veitinga-
staðir og ýmis menningartengd 
þjónusta. 

„Sem lítið dæmi má nefna 
grænu geirana sem liðast um 
allt hverfið,“ segir Þór. „Þarna 
fá göngustígar afar gott rými 
í náttúrulegu umhverfi, til að 
auka á ánægju af því að vera 

úti við. Jafnframt hvetja þeir 
til frekari útivistar í næsta ná-
grenni.“

Uppbyggingin er hafin
Um þessar mundir standa 

gagnaframkvæmdir yfir í Urr-
iðaholti og mun þeim ljúka í 
ágúst næstkomandi. Skipu-
lag Urriðaholts gerir ráð fyrir 
mikilli fjölbreytni í húsagerð, 
en að byggðin verði lágreist. 
Íbúðir verða jafnt í fjölbýli sem 
parhúsum, raðhúsum, ein-
býlishúsum og klasahúsum. 
Síðastnefndu húsin einkennast 
af stórum íbúðum á tveimur 
hæðum í fjölbýli. Lóðir undir 
fjölbýlishús og raðhús eru seld-
ar til verktaka en aðrar lóðir til 
einstaklinga.

Fasteignasölurnar Miðborg 
og Eignamiðlun annast lóða-
sölu í Urriðaholti. Þess má geta 
að Landsbankinn veitir 100% 
lán til lóðakaupa, ásamt því að 
veita framkvæmdalán, jafnt til 
verktaka sem einstaklinga.

Nánar á www.urridaholts.is 

Urriðaholt í Garðabæ

„Lífsgæðin felast í skipulaginu“

„Þessi gæðaáhersla 
þýðir líka að fyr-
irhugað skólastarf 
hefur verið hugsað 
alveg frá grunni. 
Stór vinnuhópur á 
vegum Garðabæjar 
hefur unnið að því 
að skilgreina og 
móta skólastarfið. 

Urriðavatn og Urriðaholt í forgrunni, horft til norðurs yfir Búrfellshraun, Garðabæ, Kópavog og Reykjavík. Mynd tekin 
sumarið 2007.

Fyrsti áfangi skipulags Urriðaholts. Gatnaframkvæmdir eru hafnar og mun þeim ljúka í sumar.

Þór Steinarsson, markaðsstjóri Urriðaholts ehf.
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ÁF-hús er byggingafyrirtæki 
sem starfað hefur í tólf ár 
og á þeim tíma byggt um 
þrjú hundruð íbúðir, auk 
atvinnuhúsnæðis og um-
ferðarmannvirkja, það er að 
segja, bæði brýr og göng. 
Eigandi fyrirtækisins og 
framkvæmdastjóri er Ágúst 
Friðgeirsson húsasmíða-
meistari sem segir fyrirtækið 
sinna margskonar verkefn-
um. Þótt fyrirtækið sjálft sé 
aðeins tólf ára, hefur Ágúst 
starfað í byggingageiranum í 
tuttugu og fimm ár, en fyrstu 
þrettán árin í samstarfi með 
öðrum. Hann ákvað síðan að 
fara út í eigin rekstur fyrir 
tólf árum og það er óhætt að 
segja að fyrirtækið hafi vaxið 
og dafnað, því í dag eru þar 
um 35 manns á launaskrá, 
auk þess sem ÁF-hús er með 
fasta undirverktaka og eru 
því um sextíu manns að jafn-
aði starfandi við fyrirtækið.

Á löngum starfsferli fer ekki 
hjá því að menn hafi séð allar 
tegundir af efnahagsástandi, 
þótt mikill uppgangur hafi ver-

ið í byggingargeiranum á síð-
astliðnum árum. Ágúst segir 
bæði kosti og galla fylgja upp-
gangstímunum, því ekki sé síð-
ur mikilvægt að halda árvekni 
sinni á þeim tímum  heldur en 
á tímum samdráttar.

Upphaf og miðja á Rútstúni
„Eitt fyrsta verkið mitt 

var fyrir Kópavogsbæ,“ segir 
hann, „og það verk var Sund-
laug Kópavogs á Rútstúni. Svo 
skemmtilega vill til að ein-
mitt núna er ég að byggja við 
hana.“ Auk þessa hefur Ágúst 
byggt tvo skóla í Kópavogi, 
Hjallaskóla og Þinghólsskóla, 
sem og Víðistaðaskóla í Hafn-
arfirði. Leikskólabyggingar og 
aðrar framkvæmdir fyrir opin-
bera aðila eru einnig orðnar 
fjölmargar. Hins vegar segist 
Ágúst hafa byggt mun meira í 
Kópavogi en öðrum sveitarfé-
lögum á höfuðborgarsvæðinu 
og skýringin sé líklega sú að 
skipulag og eftirfylgni sé þar til 
fyrirmyndar. 

ÁF-hús byggði mörg þeirra 
fjölbýlishúsa sem núna standa 

í Smára-  Sala-, og Lindahverf-
um í Kópavogi. Síðan tók Kóra-
hverfið við. „Þar vorum við að 
klára 31 íbúð í Ásakór og  nítján 
íbúðir í Klettakór  sem við erum 

rétt að ljúka við,“ segir Ágúst. 
„Þær íbúðir hafa allar verið 
seldar, nema þrjár. Einnig vor-
um við að ljúka við íbúðar- og 
verslunarhúsnæði í Skipholti 29 

.  Þær framkvæmdir sem eru í 
gangi á þessu ári eru þrjú fjöl-
býlishús í Úlfarsárdal, samtals 
28 íbúðir sem verða í uppsteypu 
hjá okkur á þessu ári. Síðan er 

Allt frá íbúðarhúsum til 
umferðarmannvirkja
Ágúst Friðgeirsson aðaleigandi ÁF-húsa segir fyrirtækið starfa við allar 
tegundir af byggingum.

Urðarhvarf 14
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vinna við teikningar að 32 íbúð-
um í Þorrasölum í Kópavogi og 
gerum við ráð fyrir að þær verði 
steyptar upp á þessu ári, þann-
ig að við áætlum að verða með  
um sextíu íbúðir sem fara í sölu 
á þessu ári. 

Einnig erum við að steypa 
upp 7000 fm verslunar- og 
skrifstofuhúsnæði við Urð-
arhvarf í Kópavogi

Hverfi ekki lengur “út úr”
Ágúst segir af og frá að svæði 

eins Úlfarsárdalur, Hvörfin 
og Vatnsendahæð séu “útúr”. 
„Þessi hverfi eru öll skipulögð 
sem heild,“ segir hann. „Þarna 
verða skólabyggingar og öll 
þjónusta, sem byggist samhliða, 
þannig að þessi hverfi hafa öll 
sína miðju en Reykjavíkurborg 
mætti hins vegar taka sér Kópa-
vog til fyrirmyndar varðandi 
uppbyggingu og frágang á nýj-
um byggingasvæðum. 

 Það er óhætt að segja að 
Ágúst eigi nokkuð forvitni-
lega sögu í samskiptum sínum 
við Reykjavíkurborg. „Ég hef 
byggt mikið hér í borginni og 
fyrir borgina þótt ég hafi byggt 
miklu meira í Kópavogi,“ seg-
ir hann og bætir því að þar sé 
ólíku saman að jafna í vinnu-
brögðum sveitarfélaga. Þó eru 
þær hremmingar vegna skipu-
lagsglundroða við Laugaveginn 
einstakar í sinni röð – en ÁF-
Hús á lóðir og hús við Laugaveg 
31og 35, Laugaveg 33A og 33B 
og Vatnsstíg 4. 

Teikningar tilbúnar – skipulag í 
uppnámi á Laugaveginum

„Samkvæmt deiliskipulagi 
2002 er samþykkt að þessi hús 
verði rifin,“ segir hann. „Sam-
kvæmt því deiliskipulagi kaupi 
ég þessi hús með lóðunum árið 
2005 og ræðst í að láta teikna 

þarna atvinnu- og íbúðarhús-
næði til sölu. Samkvæmt deili-
skipulagi má byggja þarna allt 
að 6000 fermetrum. Ég fékk 
Kristinn Ragnarsson arkitekt 
til að vinna teikningar fyrir mig 
sem eru löngu tilbúnar – en enn 
hefur ekkert gengið að fá sam-
þykki fyrir framkvæmdunum 
hjá Reykjavíkurborg. Þarna er 
gert ráð fyrir 25 íbúðum og um 
tvö þúsund fermetra verslunar-
plássi.“  

Þegar spurt er  hvað tefji, 
verður fátt um svör. „Þetta bara 
virðist ekki fá afgreiðslu. Ég 
held að það  sé einhver fælni við 
það að taka ákvarðanir varð-
andi Laugaveginn. Það þorir 
enginn að taka af skarið. Þetta 
er sett í hinar og þessar nefndir, 
til dæmis Laugavegsnefnd þar 
sem þetta liggur í sex mánuði. 
Þegar deiliskipulagið var gert 
ákvað borgarstjórn markvisst 
hvaða hús ættu að fara og hvaða 
hús ættu að standa. Síðan hef-
ur verið mjög erfitt að fá end-
anlega ákvörðun.“

Ég fór af stað með þetta 
verkefni rétt fyrir  kosningar 
og enginn þorði að gera neitt, 
síðan komu sjálfstæðismenn og 
voru kannski helst til lengi að 
setja sig í gírinn og svo þekkj-
um við framhaldið. Ætli ég sé 
ekki bara eitt af fórnarlömb-
um valdabaráttunar um borg-
arstjórastólinn. Það er rúmt ár 
síðan við gerðum ráð fyrir að 
þessi framkvæmd yrði komin af 
stað og enn bíðum við.“ 

En á meðan beðið er eftir 
ákvörðun um Laugaveginn, er 
fyrirtækið á fullu að byggja í 
öðrum hverfum og fyrir þá sem 
eru að leita að fallegu húsnæði í 
nýju hverfi er óhætt að benda á 
frábæra vefsíðu ÁF-húsa, www.
afhus.is

„Ég hef byggt mik-
ið hér í borginni og 
fyrir borgina þótt 
ég hafi byggt miklu 
meira í Kópavogi,“ 
segir hann og bætir 
því að þar sé ólíku 
saman að jafna í 
vinnubrögðum sveit-
arfélaga. Þó eru þær 
hremmingar vegna 
skipulagsglundroða 
við Laugaveginn 
einstakar í sinni röð“

 Freyjubrunnur

Laugavegur 33-3�

Ágúst Friðgeirsson 
húsasmíðameistari og 
framkvædastjóri ÁF-
Hús ehf.
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Fellirúllur
-Nýjung á Íslandi

Sumarhúsaeigendur ættu að skoða kosti fellirúlla þegar loka á bústaðnum vel og 

vandlega fyrir veturinn eða þegar enginn er í honum. Þær auka öryggið, sérstaklega 

gegn innbrotum því erfitt er að komast inn fyrir fellirúllur úr sterku áli. 

Hér á landi eru gluggar á húsum almennt hafðir stórir til þess að fá sem mest af 

dagsbirtunni inn. Fellirúllur koma í veg fyrir það að sólin hiti húsið of mikið og einnig 

að hún uppliti húsmuni. Að sama skapi gefa fellirúllurnar gott skjól í vetrarveðrum 

þegar vindur, regn og snjór lemur á gluggunum.

Fellirúllur má setja upp innan dyra eða utan. Hægt er að setja upp fellirúllur á eldri 

húsum eða gera ráð fyrir þeim á meðan húsið er í hönnun. 

Hægt er að fá fellirúllur í öllum stærðum og margvíslegum litum til þess að tóna við 

litaval hússins. Fellirúllurnar verða þannig prýði á hverju húsi fyrir utan þægindin 

sem fylgja. 

NOTAGILDI FELLIRÚLLANNA

1. Orkusparnaður: Hiti helst betur inni í húsum og hitastigið verður stöðugra. 

Þess vegna er hér um ákveðna einangrun að ræða.

2. Verndun innanstokksmuna: Fellirúllur vernda húsmuni fyrir 

upplitun af völdum sólarljóssins.

3. Hljóðvörn: Fellirúllur einangra húsið fyrir hávaða í umhverfinu og sérstaklega 

gegn umferðarnið.

4. Fok- og vindvörn: Fellirúllur útiloka að rúður brotni í ofsaveðrum vegna 

vindstyrks eða foks á lausamunum.

5. Gler og gluggar: Fellirúllur vernda glerið og auka endingu þess og einnig 

gluggaumbúnaðar.

6. Vörn gegn innbrotum: Erfitt er fyrir innbrotsþjófa að komast inn um 

glugga þar sem fellirúllur eru fyrir. 

7. Vörn gegn náttúruhamförum: Fellirúllur verja gegn minni háttar snjóflóðum

 og aurskriðum því þær verja rúður sem auðveldlega brotna við slíkar aðstæður. 

8. Verndun einkalífsins: Fellirúllurnar virka sem þykk gluggatjöld og fyrir 

bragðið sér enginn inn í húsið. 

Nánari upplýsingar hjá Víðitré, Kauptúni 1, Fellabæ. 

Sími: 824-2210 / 866-6239 / 824-2219 • Netfang: sbloendal@visir.is

Fellirúllur eru nýjung á markaði hérlendis en margir hafa beðið eftir þessum val-

kosti. Á meginlandi Evrópu hafa rúmlega 90% heimila fellirúllur og sama er að 

segja um Bandaríkin. Í mörgum löndum koma fellirúllur oft í stað gluggatjalda 

því þær þjóna hlutverki þeirra til að byrgja gluggana fyrir utanaðkomandi. 

Nánari upplýsingar hjá Víðitré, Kauptúni 1, Fellabæ.
Sími: 824-2210 / 866-6239 / Netfang: sbloendal@visir.is

Nánari upplýsingar hjá Víðitré , Hléskóar 2 Egilsstaðir
Sími: 866 6239 - Netfang: viditre@simnet.is
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Syfja er talin geta verið jafn hættuleg ökumönnum og 
ölvun við akstur. Á árunum 1998–2006 létust 16 manns í 
10 umferðarslysum þar sem ökumenn sofnuðu undir stýri.

Það sem helst ber að varast:

•   Skortur á gæðasvefni.

•   Akstur á þeim tíma sólarhringsins þegar fólk er vant að sofa.

•  Svefntruflanir, t.d. ómeðhöndlaður kæfisvefn.*

•   Vaktavinnufólki er hættara við að sofna undir stýri en öðrum.

Fimmtán mínútur eru ekki langur tími en getur haft úrslitaáhrif á það 
hvort líf þitt verði lengra. Ef þú finnur fyrir syfju við akstur leggðu þá 
bílnum á öruggum stað og hvíldu þig í u.þ.b. 15 mínútur.

Farðu inn á www.15.is og kynntu þér málið!
*Kæfisvefn er sjúkdómur sem veldur því að fólk sofnar með litlum fyrirvara.
Hægt er að greina hann með svefnrannsóknum. Sjá nánar á www.15.is
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Dynjandi bíður upp á glæsilegt 

úrval af vönduðum og slitsterkum 

vetrarfatnaði, útigalla, úlpur, kulda-

skó auk vinnufatnaðar og öryggis-

búnaðar.  

Skeifunni 3 - Sími: 588 5080 - dynjandi.is

Kuldi í kortunum?
- ENDURSKIN, ÖRYGGI, ÞÆGINDI

s


