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Frá 
útgefanda
Það er algengt að fólk velti því 
fyrir sér hvers vegna þörf er fyr-
ir allar þær stofnanir og fyrirtæki 
sem koma að bygginga-og skipu-
lagsmálum. Oft getur verið erfitt 
að greina á milli aðskiljanlegustu 
hlutverka þessara stofnanna, hvar 
þau mætast og hvar þau skerast.
Í undangegnum tölublöðum af 
skipulagi, hönnun og byggingum 
höfum við leitast við að gera grein 
fyrir hlutverkum þessara stofnanna 
í einhverju mæli og höldum því 
áfram að þessu sinni. Í þessu tölu-
blaði gerum við grein fyrir Fram-
kvæmdasýslu ríksins. Ennfrem-
ur ræðum við við skipulagsstjóra 
ríkisins um hið nýja frumvarp til 
skipulagslaga sem lagt hefur ver-
ið fram á Alþingi. Í viðtölum við 

hönnuði og byggingaaðila veltum 
við fyrir okkur þeirri stöðu sem 
komin er upp á fasteignamarkaði 
og hvaða áhrif hún muni hafa á 
svæðaskipulag og byggingafram-
kvæmdir á næstu misserum.
 Það er ávallt forvitnilegt að skyggn-
ast inn í hugmyndaheim þeirra sem 
skapa nýjungar. Að þessu sinni er 
rætt við Einar Þorstein Ásgeirs-
son um glerhjúpin sem verður á 
nýja tónlistar-og ráðstefnuhúsinu í 
Reykjavík- en form glerkubbanna í 
hjúpnum á ekkert skylt við stuðla-
berg.

F.h. Land og sögu,

Einar Þorsteinn Þorsteinsson

Úgefandi:
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101 Reykjavík
Sími 534 0700 gsm 8220567
www.LandogSaga.is
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Ritstjórn og framkvæmdastjóri:
Einar Þorsteinsson
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Katrín Baldursdóttir
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Ljósmyndir:
Ingólfur Júlíusson

Forsíða: 
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Hannað af Zeppelin arkitektum. Horft er 
út um glugga á íbúð út yfir smábátahöfn-
ina. 

Umbrot:
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nn@hive.is 690 3411
 

Prentun:
Landsprent. Prentað í 110.000 eintökum.

Dreifning:
Pósthúsið, Íslandspóstur.

Mynda-upphengibrautir sem hafa þann kost að ekki 
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UPPGÖTVAÐU NÁTTÚRULEGAN KRAFT GUFUNNAR 

MEÐ 6TH SENSE

Nýju AquaSteam þvottavélarnar frá 

Whirlpool skila þér heimsins besta þvotti. 

SteamBoost tekur hart á blettum en fer 

mjúklega um fatnað með hjálp náttúrulegra 

krafta gufunnar. 6TH Sense tæknin frá 

Whirlpool skynjar upp á hár hversu mikið af 

vatni og gufu er þörf fyrir hvern þvott, lagar 

þvottakerfið að ferlinu og sparar samtímis 

allt að 30% orku og efna. Refresh stillingin 

skilar þér þvottinum tilbúnum til notkunar á 

20 mínútum. Og Sanitization stillinguna má 

nota til að vinna á bakteríum jafnvel við lágan 

hita. Nýju AquaSteam þvottavélarnar frá 

Whirlpool: kröftug hreinsun, náttúrulega.
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Skipulagsstjóri ríkisins, Stef-
án Thors, segir nýtt frumvarp 
sem lagt hefur verið fram 
á Alþingi  til skipulagslaga 
miða að því að gera ferlið 
skilvirkara og einfaldara

Umhverfisráðherra lagði í 
febrúar fram á Alþingi frumvarp 
til nýrra skipulagslaga. Frum-
varpið, sem hefur verið í vinnslu 
í nokkur ár, kveður m.a. á um  
verkefni Skipulagsstofnunar 
ríkisins sem hefur það hlutverk 
að sinna afgreiðslu og veita 
leiðbeiningar um skipulags- og 
byggingamál og mat á umhverf-
isáhrifum framkvæmda. Stofn-
unin gefur út leiðbeiningar og 
stendur að fundum og þróun-
arvinnu á sviði skipulags- og 
byggingarmála og umhverf-
ismats, það er, mats á umhverf-
isáhrifum framkvæmda og um-
hverfismat áætlana.

Skipulagsstjóri er Stefán Thors 
og segir hann helstu nýmæli og 
breytingar í frumvarpinu vera 
meira samráð og kynningu við 
gerð skipulagsáætlana gagn-
vart almenningi og opinberum 
aðilum. „Það er, meðal annars, 
gert ráð fyrir því að skipulags- 
vinna á öllum stigum hefjist 
með gerð lýsingar, þar sem gerð 
er grein fyrir áherslum, forsend-
um og samráði. Þessi breyting 
stuðlar vonandi að markvissari 
vinnubrögðum og nýtingu á 
vinnu og fjármagni, því það þá 
er ekki verið að eyða miklum 
tíma í hluti sem ekki er mein-
ingin að marka stefnu um.  

Annar mikilvægur þáttur er að 
þarna er sett in landsskipulag-
sáætlun, sem er stefnumörkun 
ríkisvaldsins og einhvers konar 
leiðarljós fyrir skipulagsgerð 
sveitarfélaganna með viðmiðum 
um ákveðna grundvallarþætti 
sem þau þurfa að hafa í huga 
við sína vinnu. Þetta er stefnu-
mörkun ríkisvaldsins en um leið 
samræming, leiðarljós og sam-
nefnari fyrir landnotkun í land-
inu – á vegum sveitarfélaganna 
og á vegum ríkisins. Ábyrgðin á 

landnotkun er engu að síður á 
höndum sveitarfélaganna.“

Fé til þróunarverkefna hjá sveit-
arfélögum

„Markmiðið með lögunum 
er að gera ferlið skilvirkara og 
einfaldara – meðal annars með 

því að verkefni sem hafa verið í 
umhverfisráðuneytinu varðandi 
staðfestingu skipulagsáætlana 
flytjast til Skipulagsstofnunar. 
Í dag er þetta þannig að Skipu-
lagsstofnun fer yfir málin og 
gerir tillögu um afgreiðslu til 
umhverfisráðuneytisins sem 

fer aftur yfir málin. Þannig má 
segja að í dag sé um tvíverknað 
að ræða og þessi breyting mun 
stytta afgreiðslutíma. 

Eitt enn sem ég tel mjög mik-
ilvægt er að í dag er greitt skipu-
lagsgjald af öllum nýbyggingum 
í svokallaðan Skipulagssjóð. Það 

fjármagn má í dag eingöngu 
nota til að taka þátt í kostnaði 
sveitarfélaganna við gerð skipu-
lagsáætlana en núna verður 
heimilt að nota þessa peninga í 
rannsóknar- og þróunarverkefni 
sem nýtast sveitarfélögunum við 
þeirra skipulagsgerð.“

Eitthvað hefur borið á kurr í 
sveitarstjórnamönnum vegna 
þessa nýja frumvarps, en Stefán 
segir áhyggjur þeirra óþarfar, í 
frumvarpinu sé gert ráð fyr-
ir samráði við sveitarfélög frá 
upphafi. Hann skrifaði nýverið 
grein í Morgunblaðið, þar sem 
segir, meðal annars: „Á ráðstefn-
unni Verk og vit 17. apríl sl. og 
í fjölmiðlum hefur verið látið 
að því liggja að við gerð lands-
skipulagsáætlunar verði ekkert 
samráð haft við sveitarfélögin og 
að frumvarpið stríði gegn sjálfs-
ákvörðunarrétti sveitarfélaga. 

 Í frumvarpinu kemur hins 
vegar skýrt fram að ráðherra 
ákveður áherslur landsskipulag-
sáætlunar hverju sinni í samráði 
við Samband íslenskra sveitarfé-
laga og felur Skipulagsstofnun 
að vinna drög að landsskipulag-
sáætlun í samráði við hlutaðeig-
andi stofnanir og Samband ís-
lenskra sveitarfélaga. Umhverf-
isráðherra gengur frá tillögu að 
landsskipulagsáætlun að höfðu 
samráði við Samband íslenskra 
sveitarfélaga og hlutaðeigandi 
ráðuneyti. Jafnframt skal leita 
umsagnar hlutaðeigandi sveit-
arfélaga ef landsskipulagsáætl-
un varðar þau sérstaklega. Til-
laga að landsskipulagsáætlun 
er auglýst í dagblaði sem gefið 
er út á landsvísu og Lögbirting-
arblaðinu og jafnframt kynnt á 
heimasíðu umhverfisráðuneyt-
isins og er öllum gefinn kostur á 
að gera athugasemdir við hana. 
Tillagan er jafnframt send til 
umsagnar sveitarfélaga, hlut-
aðeigandi opinberra aðila og 
hagsmunasamtaka. Þegar frestur 
til athugasemda er liðinn tekur 
umhverfisráðherra tillöguna til 
skoðunar á ný og leggur fram á 

Þörf á meiri festu

Stefán Thors skipulagsstjóri 
ríkisins.   Mynd Ingó

Frá samráðsfundi Skipulagsstofnunar og sveitarfélaganna sem haldinn var í Hafnarfirði 8. - 9. maí sl.
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Alþingi tillögu til þingsályktunar 
um landsskipulagsáætlun.

Samkvæmt frumvarpi til 
skipulagslaga er þannig gert ráð 
fyrir miklu meira samráði við 
sveitarfélög og aðra hagsmuna-
aðila heldur en gert hefur verið 
ráð fyrir hingað til í vinnu við 
áætlanir á landsvísu eins og t.d. 
byggðaáætlun, samgönguáætlun 
og rammaáætlun um nýtingu 
jarðvarma og vatnsorku.“

Orðið lítið um ósnortið land
Þegar Stefán er spurður hvort 

þörf sé á svo miklu skipulags-
dæmi, hvort ekki sé kappnóg 
land á Íslandi, segir hann: 

„Því hefur lengi verið haldið 
fram að hér sé nóg af landi og 
það sé óþarfi að vera með þessa 
skriffinnsku vegna ákvarðana-
töku um landnotkun. En þegar 
grannt er skoðað er þetta tak-
mörkuð auðlind sem er verið að 
ganga verulega á, ár eftir ár. Áður 
fyrr má segja að mannvirkja-
gerðin hafi fyrst og fremst verið 
á þéttbýlisstöðunum hringinn í 
kringum landið. Þetta hefur hins 
vegar verið að breytast með auk-
inni frístundabyggð, búgarða-
byggð, virkjunum, háspennulín-
um og vegagerð. Þá er orðið lítið 
um það sem áður mátti kalla 
til dæmis landbúnaðarland, 
eins og við þekkjum það, eða 
ósnortið land. Þetta er meira og 
minna allt breytt með aukinni 
mannvirkjagerð, sem hefur það 
í för með sér að það koma upp 
árekstrar á milli þeirra sem eru 
fyrir og þeirra sem koma nýir. 

Fólk sem hefur, til dæmis, fjár-
fest í frístundahúsum í þeirri trú 
að engin mannvirkjagerð yrði í 
næsta nágrenni, bara útsýni og 
friður. Síðan er farið að bæta 
við heilum svæðum sem auð-
vitað breytir þeim forsendum 
sem fólk miðaði almennt við, 
þannig að öll sjónræn áhrif og 
öll áhrif mannvirkjagerðarinnar 
á umhverfið í víðustu merkingu 
– það er að segja, það samfélag 
sem er fyrir, mengun og annað 
– hefur stóraukist. Til þess að 
halda utan um þetta, þá er það 

krafa almennings, jafnt sem fjár-
festa, að það sé festa í ákvarð-
anatöku um landnotkun, það sé 
langtíma stefna og vitund um 
hvað komi, þannig að þessar at-
hafnir mannsins geti farið sam-
an. Þetta þýðir, meðal annars, 
að það er varhugavert að mínu 
mati að vera að taka ákvarðanir 
í sveitarstjórnum með litlum 
atkvæðamun um stefnu í skipu-
lagsmálum, ef það getur þýtt 
að við næstu kosningar komi 
nýr meirihluti og gerbreyti um 
stefnu. Meginstefna sveitarfé-
laga verður alltaf að vera mála-
miðlun, vegna þess að  áherslur 
stjórnmálaflokka og framboða 
eru svo ólíkar. En það er mjög 
mikilvægt að meginlínurnar liggi 
nokkuð ljóst fyrir og það sé búið 
að semja um þær, vegna þess að 
þar eru hagsmunir almennings 
og þeirra sem eru að fjárfest í 
verslun og þjónustu.

Vandamál við framkvæmd skipu-
lags

Stefán segir að víða sé pottur 
brotinn hvað varðar skipulags-
mál og vandamálin hafa aukist 
í þeim byggingahraða og fram-
kvæmdagleði sem ríkt hefur á 
seinustu misserum. „Þótt skipu-
lagsáætlanir séu af mismunandi 
gæðum eru það ekki þær sem eru 
vandamálið heldur framkvæmd 
þeirra. Það er of lítil virðing 
borin fyrir þeirri stefnu sem þar 
er mörkuð og allt of mikið um 
að látið sé undan þrýstingi frá 
framkvæmdaraðilum um breyt-
ingar sem yfirleitt ganga út á 
aukningu á byggingarmagni. Þá 
kemur líka upp sú gamalkunna 
staða að þegar byrjað er að láta 
undan er erfitt að segja stopp. 
Það er búið að skapa fordæmi 
sem þeir sem á eftir koma geta 
bent á og af hverju ætti að neita 
þeim um það sem öðrum var 
leyft. Þá vaknar líka spurningin 
hver það er sem ræður í raun. 
Eru sveitarstjórnir að missa tök-
in stjórn skipulagsmála? 

Þess vegna er svo mikilvæg að 
einhver festa sé til staðar. Deili-
skipulag er rammi um nánasta 

umhverfi mannsins og það þarf 
að huga að öllum hliðum þess 
og áhrifum við gerð þess. Þegar 
búið er að komast að niðurstöðu 
og samþykkja deiliskipulagið er 
búið að ganga frá samningi sem 
varðar verulega hagsmuni bæði 
fjárhagslega og einnig beinlínis 
vellíðan fólks. Auðvitað getur 
komið upp sú staða að breyta 
þurfi deiliskipulagi en þá þarf á 
sama hátt að vanda til verka.

Dregið hefur úr samstöðu og vilja 
til að vinna saman

Stefán viðurkennir að ástandið 
sé mjög slæmt á öllu höfuðborg-
arsvæðinu. „Fyrir fimm til sex 
árum síðan var ákveðið sam-
komulag,“ segir hann, „samstaða 
um skipulag á öllu höfuðborg-
arsvæðinu, gagnkvæm virðing 
og tekið tillit til annarra. Það 
hefur svolítið dregið úr þessari 
samstöðu og vilja til að vinna 
saman. 

Ástæðan er sú að þetta hefur 
verið kapphlaup um að geta allt-
af verið með nægilegt framboð 
af lóðum undir íbúðarhús og at-
vinnustarfsemi. Það hefur verið 
ofarlega á blaði að geta svarað 
„allri“ eftirspurn „alltaf,“ frek-
ar en að horfa til umhverfisins, 
þeirra sem fyrir eru á svæðinu, 
sem og sameiginlegra hagsmuna 
allra íbúa á höfuðborgarsvæð-
inu.“  

Þegar Stefán er spurður hvort 
hraðinn hafi verið of mikill, 
jánkar hann því. „Ef við horf-
um á þróun á landsvísu, þá er 
alveg ljóst að hraðinn hér á höf-
uðborgarsvæðinu hefur verið 
gífurlegur. Á því eru auðvitað 
skýringar. Fólk hefur verið að 
flytja af landsbyggðinni til höf-
uðborgarsvæðisins vegna at-
vinnuástands og fleira, þannig 
að í megindráttum má segja að 
uppbyggingin hafi verið miklu 
hraðari en sveitarfélögin gerðu 
ráð fyrir fyrir sex árum og því 
ekki verið í stakk búin að taka 
við þessari fjölgun. Það er ljóst 
að umferðarkerfið hefur ekki 
fylgt með og þess vegna hef-
ur þetta bitnað, ekki hvað síst, 

á þeim sem fyrir eru á þessum 
svæðum. Menn voru vanir því  
að dóla þetta heim til sín eftir 
vinnu og svo er allt í einu allt 
stopp. Miðað við þá stefnu í um-
ferðarmálum sem við höfum hér 
og verðum kannski að hafa, þá er 
umferðarkerfið að springa – eða 
er sprungið.“

Ekki nógu gagnrýnið hugarfar
„Það má, til dæmis, segja 

að þessi hraði sem hefur verið 
vandamálið hér hafi einnig verið 
vandamál við framkvæmdirnar 
tengdar álverksmiðjunni fyrir 
austan, en í allt öðrum mæli. Þar 
er spurningin hvort sveitarfé-
lögin hafi verið of fljót að breg-
ðast við og þess vegna gert ráð 
fyrir of mikilli íbúðabyggð sem 
ekki hefur verið þörf fyrir, þegar 
upp er staðið. Það á eftir að sýna  
sig á höfuðborgarsvæðinu hvort 
það er ekki líka að gerast hér, en 
af allt öðrum ástæðum.

Hvernig er staðan hjá ná-
grannasveitarfélögunum?

„Ef við tökum þennan stóra 
hring á suðvesturhorni lands-
ins, þá hafa verið mikil áform í 
Árborg og Reykjanesbæ og það 
eru mikil áform í Hveragereði og 
víðar. Það er eins og sveitarfé-
lögin hafi alllt of miklar vænt-
ingar til þess hversu margir vilji 
búa og flytja í þessi sveitarfélög. 

Þau skoða ekki með nógu gagn-
rýnu hugarfari þegar verið er að 
skipuleggja þennan mikla vöxt, 
því eins mikið álag og það getur 
verið að fylgja eftir hraðri upp-
byggingu, þá getur hitt orðið enn 
verra – að vinda ofan af þessu og 
aðlaga skipulag og uppbyggingu 
raunveruleikanum.“ En hver álít-
ur Stefán að verði stærsti vandi 
þeirra sveitarfélaga, sem hafa 
farið svo hratt, á næstu árum?

„Það má kannski segja að ef 
þeirra meginstefna byggist á 
væntingum um hraða í upp-
byggingu og í efnahagslífinu, 
þá geti þau staðið frammi fyrir 
þeim vanda, þegar dregur úr, að 
sinna lögbundnu þjónustustarfi 
sveitarfélaganna varðandi skóla-
göngu og heilbrigðisþjónustu, 
sem og þjónustu við eldri íbúa, 
ef þetta sýnir sig svo að verða 
hálfbyggð svæði sem standa 
ekki undir rekstrinum. Þar við 
bætist rekstur og viðhald á öll-
um veitukerfum, götum, vatni 
og frárennsli“

Áhrif loftslagsbreytinga á skipu-
lag

Á þessu ári eru liðin sjötíu ár 
frá stofnun forvera embættis 
skipulagsstjóra ríkisins. Af því 
tilefni hefur Skipulagsstofnun 
ákveðið að nota tímamótin til 
að vekja athygli á nokkrum við-

Haldin hafa verið málþing um umhverfismat áætlana og landsskipulag og 
nýlega var haldinn samráðsfundur Skipulagsstofnunar og sveitarfélaganna 
sem eru helstu viðskiptavinir stofnunarinnar. Frá fundi skipulagsstjóra og 
byggingafulltúa sveitarfélagana.

Menn voru vanir því  
að dóla þetta heim 
til sín eftir vinnu og 
svo er allt í einu allt 
stopp. Miðað við 
þá stefnu í umferð-
armálum sem við 
höfum hér og verð-
um kannski að hafa, 
þá er umferðarkerfið 
að springa – eða er 
sprungið.“
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Gríðarleg uppbygging hefur verið í Reykjanesbæ síðustu ár.   Mynd Ingó

Hér er mynd sem sýnir tengslin milli skipulagsstiga og tengslin við byggðaþróunaráætlanir og vaxtarsamninga sam-
kvæmt lögum um byggðastofnun. Þarna hefur verið bætt inn landsskipulagsstiginu samkvæmt frumvarpi til skipulags-
laga. Tilkoma landsskipulagsáætlunar og fyrirsjáanlegar breytingar á svæðisskipulagsstiginu opna að mínu mati fyrir 
möguleika á stóraukinni samþættingu byggðaáætlana, vaxtarsamninga og svæðisskipulags. Ég hef lengi verið þeirrar 
skoðunar að svæðisskipulag eins og við höfum verið að framkvæma það sé ekki líklegt til að ná árangri. Ég hef líka 
verið þeirrar skoðunar að til þess að jarðbinda byggðaáætlanir, tengja þær betur við sveitarstjórnarstigið og gera fram-
kvæmd þeirra raunhæfari þurfi að tengja þær betur við skipulagskerfið eins og það er samkvæmt skipulagslögum.
Þetta fyrirkomulag mun styrkja verulega sveitarstjórnarstigið og vægi aðalskipulagsáætlana sveitarfélaga. Lands-
skipulagsáætlun verður aldrei til nema í góðu samráði við sveitarfélögin og alveg ljóst að þau munu geta ráðið verulega 
miklu um þá stefnu sem þar verður mörkuð.

fangsefnum stofnunarinnar og 
stuðla þannig að aukinni um-
ræðu um skipulags-, umhverf-
is- og byggingamál. Haldin hafa 
verið málþing um umhverf-
ismat áætlana og landsskipulag 
og nýlega var haldinn samráðs-
fundur Skipulagsstofnunar og 
sveitarfélaganna sem eru helstu 
viðskiptavinir stofnunarinnar. 
Meðal þess sem fyrir liggur er 
málþing um loftslagsbreytingar 
og skipulag í september. Þegar 
Stefán er spurður hvaða hugs-
anleg áhrif loftslagsbreytingar 
geti haft á skipulagsmál, segir 
hann:

„Það má segja að þetta sé 
orðið alþjóðlegt verkefni, það 
er að segja, hvaða áhrif lofts-
lagsbreytingar hafa á skipulag 
og hvaða áhrif skipulag hefur á 
loftslagsbreytingar, með tilliti til 
þéttleika byggðar, samgangna 
og hvar er byggt. Með skipulagi 
er hægt að stuðla að og draga úr 
loftslagsbreytingum, annars veg-
ar og hins vegar þarf að bregðast 
við orðnum hlut með skipulagi 
varðandi hækkun sjávar, það er 
að segja varnir gegn sjávarflóð-
um og öðrum aðgerðum sem 
þarf að grípa til vegna þess sem 
orðið er. Þetta er blanda af því 
að fyrirbyggja og bregðast við. 
Markmið skipulagslaganna er 
að stuðla að sjálfbærri þróun í 
víðum skilningi og þar með auð-
vitað að draga úr orkunotkun. 
Það er þá, meðal annars, gert 
með breyttu byggðamynstri- og 
betri nýtingu veitukerfa. 

Sjávarmál hefur verið að hækka 
á Íslandi og það er fylgst með því. 
Hér reyndar vinnur þetta svolít-
ið hvað upp á móti öðru, hækk-

un sjávarborðs annars vegar og 
hins vegar bráðnun jöklanna  
sem minnkar fargið á landinu og 
það rís – en það fer eftir svæð-
um. Sums staðar stendur þetta 
í stað, annars staðar er landið 
hækka og sums staðar að lækka. 
En þessarra áhrifa mun gæta á 
Íslandi og full ástæða til að fara 
að hefja mótvægisaðgerðir með 
því að huga vel að því hvernig 
er byggt við sjó, eða úti í sjó og 

hvernig hægt verður að breg-
ðast við veðurfarsbreytingum og 
draga úr orkunotkun hvort sem 
það er í samgöngum, húshitun 
eða öðru.“

Þörf á samstöðu
„Ég held að það sé engin 

spurning að við ætlum að lifa í 
þessu landi og búa við það sem 
við höfum og ég á ekki von á því 
að ástæða sé til að gera nein-

ar grundvallarbreytingar á því. 
Þess vegna  er líka svo mikilvægt 
að þessi landsskipulagsáætl-
un nái fram að ganga, einkum 
vegna þess að það er alveg ljóst 
að einstök sveitarfélög ráða varla 
við þessa stóru áhrifaþætti sem 
við sjáum fram á. Með samtaka-
mættinum og samstöðu ríkis og 
sveitarfélaga verður væntanlega 
hægt að grípa til viðeigandi 
ráðstafana og marka stefnu um 

byggðaþróun almennt. Því part-
ur af þessu er líka hvernig verður 
unnið gegn því að allir Íslend-
ingar safnist fyrir á Suðvestur 
landi – ef það er markmiðið að 
svo verði ekki.  

Það sem ég sé með þessu 
frumvarpi til skipulagslaga, með 
innleiðingu landslagsáætlunar 
og breytingum á svæðisskipu-
lagsstiginu, er möguleiki á því 
að sá hluti sem við köllum eðl-
isræna skipulagsgerð og eru 
svæðis-, aðal- og deiliskipulag-
sáætlanir sveitarfélaganna og 
hinn hlutinn, sem við köllum 
hagræna áætlanagerð Byggða-
stofnunar tengist. Þessi tengsl 
eru ekki til í dag. Tilkoma lands-
skipulagsáætlunar og fyrirsjáan-
legar breytingar á svæðisskipu-
lagsstiginu opna að mínu mati  
fyrir möguleika á stóraukinni 
samþættingu byggðaáætlana, 
vaxtarsamninga og svæðisskipu-
lags. Ég hef lengi verið þeirrar 
skoðunar að svæðisskipulag eins 
og við höfum verið að vinna það 
sé ekki líklegt til að ná árangri. 
Ég hef líka verið þeirrar skoð-
unar að  til þess að jarðbinda 
byggðaáætlanir, tengja þær bet-
ur við sveitarstjórnarstigið og 
gera framkvæmd þeirra raun-
hæfari þurfi að tengja þær betur 
við skipulagskerfið eins og það 
er samkvæmt skipulagslögum. 
Þetta fyrirkomulag mun styrkja 
verulega sveitarstjórnarstigið og 
vægi aðalskipulagsáætlana sveit-
arfélaga. Landsskipulagsáætlun 
verður aldrei til nema í góðu 
samráði við sveitarfélögin og al-
veg ljóst að þau munu geta ráð-
ið verulega miklu um þá stefnu 
sem þar verður mörkuð. “
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Á skömmum tíma hafa Ís-
lenskir aðalverktakar orðið 
leiðandi aðilar á íbúðabygg-
ingamarkaði og á undanförn-
um misserum hefur félagið 
byggt hundruðir íbúða sem 
seldar hafa verið almenningi. 
Eyjólfur Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri sölu- og mark-
aðssviðs ÍAV segir að nú séu 
ÍVA með til sölu íbúðir við 
Hrólfsskálamel á Seltjarn-
arnesi, Mánatúni og Gullengi 
í Reykjavík og Norðurbakka 
í Hafnarfirði. „Þá erum 
við með til sölu raðhús við 
heilsustofnun Náttúrulækn-
ingafélagsins í Hveragerði 
og einbýlis og raðhús á Egils-
stöðum og Reyðarfirði en  á 
vefsíðu okkar, www.iav.is, má 
sjá allar helstu upplýsingar,“ 
segir Eyjólfur.

Íburður á Seltjarnarnesi
Í júní í fyrra hófust bygginga-

framkvæmdir og sala á 26 íbúð-
um við Hrólfsskálamel á Seltjarn-
arnesi en alls áforma Íslenskir 
aðalverktakar að reisa þar þrjú 
fjölbýlishús; samtals með um 80 
íbúðum. Íbúðirnar 26 við Hrólfs-
skálamel 2 – 8 verða íburðarmikl-
ar og einstaklega glæsilegar að 
allri gerð og segir Eyjólfur Gunn-
arsson að þær verði með ýmsum 
nútímaþægindum. „Það verður 
hugað sérstaklega að þægindum 
og þess  gætt að íbúar hússins 
búi við flesta þá kosti sem fylgja 
einbýli, á sama tíma og ókostir á 
borð við umfangsmikið viðhald 
verður úr sögunni. Staðsetning 
Hrólfsskálamels er einstök á höf-
uðborgarsvæðinu en melurinn 
stendur hátt á Seltjarnarnesi og 
þar er útsýni mjög gott. Stutt er í 
fagrar gönguleiðir meðfram nes-

inu og að sundlaug Seltjarnarness 
en um leið er aðeins steinsnar í 
alla þjónustu og í miðbæ Reykja-
víkur. Einn af betri golfvöllum 
landsins er skammt frá, vestast 
á Seltjarnarnesi, og öll aðstaða 
til íþróttaiðkunar er afbragðs-
góð. Þetta verða því sannkallaðar 
draumaíbúðir,“ segir Eyjólfur. Í 
hverri íbúð verður plankaparket, 
baðherbergin flísalögð sem og 
forstofu- og þvottahúsgólf. Inn-
réttingar verða með granítborð-
plötum en heimilistækin koma 
frá Miele. Bæði þessi fyrirtæki 
hafa getið sér gott orð fyrir mikil 
gæði  og hagnýta hönnun. Hærra 
verður til lofts í þessum íbúðum 
en almennt er. Mikil áhersla er 
lögð á að hljóðeinangrun milli 
íbúða verði sem best. Innangengt 
verður úr bílageymslu inn í stiga-
ganga í kjallara en gert er ráð 
fyrir einu til þremur bílastæðum 

fyrir hverja íbúð. Í kjallara verða 
rúmgóðar geymslur fyrir íbúðir, 
þvottastæði, auk aðstöðu fyrir 
húsvörð. Í anddyri hvers stiga-
gangs verður mynddyrasími og 
öryggismyndavél.

Að utan verður húsið klætt að 
mestu með leirbrenndum flísum 

en að hluta með sléttri álklæðn-
ingu. Allir gluggar verða ál-
klæddir timburgluggar og húsið 
þarfnast því lágmarksviðhalds. 

Eyjólfur Gunnarsson segir að 
sala á íbúðunum gangi vel en 
fyrstu íbúðirnar verða afhentar í 
nóvember á þessu ári. 

Glæsileiki við sjávarsíðuna

Íburðarmiklar íbúðir á Seltjarnarnesi

Íslenskir aðalverktakar hafa 
sett í sölu fyrstu tvö húsin 
af fjórum sem fyrirtækið 
byggir við Norðurbakkann 
í Hafnarfirði. Húsin standa 
í nýja bryggjuhverfinu og 
verða íbúðirnar vandaðar í 
alla staði.

Húsin verða á fjórum til 
fimm hæðum með lyftu sem 
gengur niður í sameiginleg-
an bílakjallara en einkastæði 
fylgir hverri íbúð. Að utan 
verða húsin klædd viðhaldslít-
illi álklæðningu og að hluta til 
með harðviði. Gluggar verða 
álklæddir timburgluggar. Íbúð-
unum verður skilað fullbún-
um með parketi á gólfum en 

baðherbergi og þvottahúsgólf 
verða flísalögð. 

Eyjólfur Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri sölu- og mark-
aðssviðs ÍAV, segir staðsetn-
ingu húsanna einstaka á höf-
uðborgarsvæðinu. „Húsin 
standa við sjávarsíðuna og snúa 
í suður, að sól, og mikil áhersla 
var lögð á að hafa íbúðirnar 
bjartar og rúmgóðar. Til að ná 
því markmiði ná gluggar niður 
í gólf og lofthæð er meiri en 
gengur og gerist. Þá var hugað 
sérstaklega að hljóðeinangrun 
og í húsunum verða tvöföld 
upphituð gólf,“ segir Eyjólfur. 

Til að auka þægindi íbúanna 
enn frekar verða mynddyra-

símar í öllum íbúðum, sem 
og brunaviðvörunarkerfi og 
loftskiptakerfi. Snjóbræðslu-
kerfi verður á göngustígum 
og tvennar svalir með flestum 

íbúðum. Innréttingar verða 
spónlagðar og hægt að velja á 
milli þriggja viðartegunda.  

„Við hönnun lóða var lögð rík 

áhersla á snyrtilegan frágang og 
notagildi en á þaki bílakjallara 
verður sameiginlegur garður 
með leiksvæði, garðbekkjum 
og púttvelli,“ segir Eyjólfur.



Gengið frá greiðslumati

Sótt um íbúðalán

Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Á ils.is getur þú:

Bráðabirgðamat

Ýmsar reiknivélar

Netsamtal við ráðgjafa

Umsókn um rafrænar
afborganir lána

Önnur þjónusta á ils.is:
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,,Vatn er skemmtilegt efni. 
Vatn getur verið fallegt og 
um leið slakandi, gleðilegt 
og hressandi. Eins hefur vatn 
gífurlegt skemmtigildi og það 
er markmið Gosbrunna að 
bjóða viðskiptavinum okkar 
uppá heildarlausnir á öllum 
þáttum sem varðar hreyfingu 
vatns og umhverfi þess,“ seg-
ir Svavar Björgvinsson fram-
kvæmdastjóri Gosbrunna 
ehf.  Fyrirtækið var stofnað í 
mars 2005 eftir að hugmynd 
hafði vaknað um að stofna 
fyrirtæki sem sérhæfir sig í 
öllu sem tengist tjarnargerð, 
gosbrunnum og vatnsflæði.

,,Gosbrunnar bjóða uppá gos-
brunnadælur og tengdan búnað 
frá þýska fyrirtækinu OASE sem 
er leiðandi framleiðandi á sínu 
sviði á heimsvísu. Einnig bjóðum 
við lækjareiningar, niðurgrafin 
vatnsforðabúr og tilbúnar vatns-
einingar úr stáli, steini eða gler-
trefjum til að gera garðinn falleg-
an og spennandi,“ segir Svavar. 

Samhliða vatnsvörunum býð-
ur fyrirtækið uppá lýsingu fyrir 
garðinn eða pallinn, skrautvörur 
í kringum tjörnina eða garðinn 
og garðstyttur og bekki.

,,Nýjasta viðbótin í vöruúr-
valinu eru saltsteins- og skraut-
steinslampar sem auka og bæta 
okkar andlegu líðan og hafa bein 
áhrif á okkar nánasta umhverfi 
á jákvæðan hátt. Með glæsilegu 
úrvali okkar af innigosbrunn-
um eða jónunartækjum geta 
viðskiptavinir okkar útbúið 
sitt andlega afdrep heima eða í 
vinnunni,“ segir Svavar.

Viðskiptavinir geta komið með 
sínar hugmyndir til Gosbrunna 
sem útfærir þær og hannar 
vatnasvæðið í framhaldi af því.  
Þá veitir fyrirtækið ráðgjöf við 
val á búnaði til að ná fram þeim 
áhrifum sem viðskiptavinurinn 
óskar eftir.,,Hingað til höfum 
við fundið lausnir á mörgum 
mögulegum og ómögulegum 
útfærslum og hafa margar 
þeirra verið mjög frumlegar og 

skemmtilegar,“ segir Svavar.
Frá stofnun hefur fyrirtæk-

ið einungis verið með vefsíðu 
þar sem fólk hefur getað skoð-
að vöruúrvalið og síðan pantað 
vöruna í gegnum netið eða sím-
leiðis. Nú hefur fyrirtækið hins 
vegar opnað verslun að Lang-
holtsvegi 109 á bak við Fóst-
bræðraheimilið. ,,Í versluninni 
geta áhugasamir komið og séð 
nokkrar gosbrunnaeiningar í 
gangi jafnframt því sem að allir 
innigosbrunnar, saltsteinslamp-
ara, ljós og aðrar garðvörur eru 
uppsettar og til sýnis. Er þetta 
einn liðurinn í að koma á móts 
við óskir viðskiptavina okkar 
um að sjá vöruna í virkni áður 
en kaupin eiga sér stað,“ segir 
Svavar.

Heimsíða Gosbrunnar er 
www.gosbrunnar.is

Vatn bætir andlega líðan

Svavar Björgvinsson framkvæmdastjóri Gosbrunna ehf. 



mikið úrval af rafmagni,
afli og orku

fyrir sumarhús, einbýlishús, fjölbýlishús, frystihús, gróðurhús, útihús, veitingahús, gistihús, samkomuhús o.m.fl. 

Sími 422 1000 I Þjónustuver 422 1020 I www.orkusalan.is

Við seljum rafmagn

Hjá Orkusölunni færðu aðgang að öflugum 

þjónustuvef og ráðgjöf sérfræðinga. 

Í þjónustuverinu í síma 422 1020 er opið alla 

virka daga frá kl. 8–18. 

Kynntu þér kostina á www.orkusalan.is.
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Hugmyndir að byggingu 
óperuhúss í Kópavogi komu 
fyrst fram í grein sem Gunn-
ar I. Birgisson bæjarstjóri 
skrifaði í bæjarmálablaðið 
Voga í júní 2005. Þar var lagt 
til að væntanlegt óperuhús 
yrði staðsett á túninu sunn-
an listasafns Gerðar Helga-
dóttur og vestan Salarins og 
Bókasafnsins. Málið var tekið 
fyrir á fundi bæjarstjórnar 
Kópavogs og ákveðið að ráð-
ast skyldi í þá framkvæmd að 
byggja slíkt hús.

Markmiðið með óperuhús-
inu er að það verði heimili fyr-
ir óperuna á  Íslandi og að þar 
verði fyrsta flokks aðstaða til 
óperu-og söngleikjaflutnings 
auk hliðstæðrar starfsemi, s.s 
tónleika og annarrar sviðslistar 
eða uppákoma. 

Ákveðið var að efna til  
hönnunnarsamkeppni um bygg-
ingu óperuhúss. Gert er ráð 
fyrir að framkvæmdakostnaður 
nemi um það bil 2,5 milljörðum  
króna og að húsið verði risið árið 
2011. Þremur íslenskum arki-
tektastofum var boðið að taka 
þátt í samkeppninni. Skilyrt var 
að þær fengju til liðs við sig er-
lenda samstarfsaðila sem hefðu 
reynslu af hönnun óperuhúsa 
eða sambærilegra mannvirkja.

Listatorg í hjarta Kópavogsbæjar
Í keppnislýsingunni var óperu-

húsinu ætlaður staður við Borg-
arholt á svæði sunnan og vestan 
við Gerðarsafn, Tónlistarhús og 
Safnahús og gætu húsin þann-
ig myndað fullmótað listatorg í 
hjarta Kópavogsbæjar. Áformað 
var að húsin gætu síðan tengst 
um inntorg og var óskað eftir 
að keppendur tækju tillit til þess 
við hönnun óperuhússins. Yf-

irlýst markmið samkeppninnar 
var að fá snjallar og raunhæfar 
tillögur að íslensku mannvirki 
sem félli vel að umhverfinu og 
nærliggjandi húsum. Óperu-
húsið þyrfti að taka tillit til við-
kvæmrar myndar hæðarinnar 
þar sem kirkjan væri í öndvegi. 
Húsið þyrfti einnig að vera hag-
kvæmt í byggingu og rekstri og 
við mat tillagna yrði tekið tillit til 
þeirra þátta. 

Dómnefndin hefur nú farið 
yfir þær tillögur sem bárust frá 
þessum þremur arkitektastof-
um. Dómnefndinni þótti engin 
þessara tillagna uppfylla mark-
mið keppninnar nægjanlega til 
að unnt yrði að velja eina þeirra 
til útfærslu. Tveimur keppend-
um var hins vegar gefinn kostur 
á að vinna tillögur sínar áfram í 
framhaldskeppni.

Þótt dómnefndin mæti það 

svo að engin tillagnanna upp-
fyllti með fullnægjandi hætti 
markmið samkeppninnar taldi 
hún þær allar vera metnaðarfull-
ar, ólíkar og fjölbreyttar og bera 
með sér að í þær hefði verið lögð 
vinna og metnaður. Eins og fram 
hefur komið þótti dómnefndinni 
koma fram áhugaverðar lausnir í 
tveimur tillögum. Önnur tillagan 
er frá ALARK arkitektum og hin 
frá Arkþingi ehf. Dómnefndin 
taldi að í þeim lægju hugmyndir 
sem með áframhaldandi vinnu 
gætu fullnægt markmiðum 
keppninnar. Var ákveðið að leita 
samstarfs við þessa tvo höfunda 
um þátttöku í framhaldskeppni 
og hafa þeir fallist á að taka þátt 
í slíkri keppni. Henni á að ljúka á 
hér um bil tveimur mánuðum. 

Gunnar I. Birgisson bæj-
arstjóri er vongóður um að 
óperuhúsið rísi í Kópavogi. ,,Ég 
reikna með því að ríkið gangi 
til liðs  við okkur,“ segir hann. 
,,Verkefnið verður fjármagnað 
af Kópavogsbæ, Íslensku óper-
unni og einkaaðilum, sem hafa 
lofað verulegum framlögum, en 
þar að auki er ég búinn að ræða 
óformlega við menntamálaráð-
herra og forsætisráðherra og 
hafa þau tekið þessari málaleit-
an vel. Íslenska óperan mun svo 
annast reksturinn á starfseminni 
eftir að húsið er risið.“

Óperuhús í Kópavogi

Tillaga  Arkþings
Dómnefndin segir með-
al annars þetta um til-
lögu Arkþings ehf.: Form 
hússins er hreint og heild-
armynd er áhugaverð og 
einföld. Ólíkt hinum tillög-
unum liggur meginás bygg-
ingarinnar austur-vest-
ur og myndar byggingin 
sannfærandi útirými með 
Gerðarsafni og Salnum. 
Tilvísun höfunda um álfa-
borg er komið vel til skila í 
formi og efnisvali sem lýsir 
sér best í módelmynd að 
næturlagi. Húsið fellur vel 
að landi og höfundar nýta 
halla lóðarinnar. Afstöðu-
mynd og lóðarhönnun er 
nokkuð sannfærandi og 
aðkomuleiðir skýrar. Að-
alinngangur, forsalur og 
aðliggjandi rými mynda 
fallega starfræna heild og 
staðsetning veitingastað-
ar er leyst á snjallan hátt 
Tillagan er vel fram sett 
en hefði mátt sýna betur 
afstöðu óperunnar til ná-
grennis og kirkju með þrí-
víddarmyndum. Húsið er 
hefðbundið að gerð og upp-
fyllir mestu tæknikröfur og 
er ekki talið dýrt í útfærslu. 
Innra flæði er að ýmsu leyti 
óhentugt og húsið því ekki 
talið auðvelt í rekstri.

Á myndinni er dómnefndin, f.v. Þorvaldur S. Þorvaldsson arkitekt, dr. Gunnar Ingi Birgisson, formaður dómnefndar, 
Ásdís Ingþórsdóttir arkitekt, Ólafur Axelsson arkitekt og Stefán Baldursson óperustjóri.
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Í dómnefndaráliti um til-
lögu frá Alark arkitektum 
ehf. segir meðal annars:  
Grunnhugmynd hússins er 
áhugaverð og torgmynd-
un að Salnum og að hluta 
til Gerðarsafni er snjöll og 
tengir öll húsin skemmti-
lega saman með inngöngum 
frá torginu. Form aðalinn-
gangs og aðkoma, í miklu 
návígi við Gerðarsafn, er 
ágengt og framandi og hið 
mikla þakskyggni er ögrandi 
við umhverfið. Rýmismynd-
un forsalar er áhugaverð og 
lausn á tengslum forsalarins 
við hliðarsenu og menn-
ingartorg er með ágætum. 
Heildaráhrif tillögunnar eru 
að húsið sé of stórt á þessum 
stað enda er öll suðurhliðin 
fast að gangstétt við Borg-
arholtsbraut og norðurhlið-
in allágeng við Gerðarsafn. 
Tillagan er  vel framsett 
og skýr. Uppbyggingin er 
hefðbundin en nokkuð dýr 
í útfærslu. Tillagan upp-
fyllir ágætlega tæknikröfur. 
Flæði innanhúss er gott og 
rekstur áætlaður tiltölulega 
einfaldur.

Tillaga  Alarks



1�    

Sökkull ehf býður upp á þjón-
ustu við fyrirtæki og stofn-
anir, ásamt því að smíða fyr-
ir einstaklinga innréttingar 
hannaðar af arkitektum

Sökkull ehf er bygginga- og 
innflutningsfyrirtæki sem sinnir 
almennri byggingaþjónustu og 
rekur fullkomið smíðaverstæði. 
Fyrirtækið hefur sérhæft sig í 
innanhússfrágangi á húsum, 
mest í stofnunum og fyrirtækj-
um. Það var stofnað í i ársbyrj-
un 1975 af bræðrunum Gylfa og 
Haraldi Lárussonum sem eru 
eigendur þess í dag. Talsmenn 
fyrirtækisins, þeir Haraldur 
Lárusson og Ómar Ómarsson 
segja fyrirtækið að mestu hafa 
verið starfandi í sama geira frá 
upphafi, – en þó með áherslu-
breytingum í gegnum árin. „Við 
vorum í almennum byggingum 
til að byrja með en fórum síðan 
út í að sérhæfa okkur í þjónustu 
við fyrirtæki og stofnanir. Við 
höfum tekið að okkur að vera 
undirverktakar hjá fyrirtækjum 
eins og ÍAV, Ístaki og fleiri verk-
tökum, auk þess að vera með 
sérsmíði fyrir einstaklinga.“

Sökkull er jafnframt í inn-
flutningi sem hentar þessum 
verkþáttum. Fyrirtækið flytjur 
inn vandaðar innréttingavörur 
frá fyrirtækjum í Danmörku, 
Þýskalandi, Hollandi, Belgíu og 
Svíþjóð, sem og Ítalíu.  Þar má til 
dæmis nefna Deko kerfisveggi 
og loft, Feco kerfisveggi, Espero 
felliveggi, Loggere skilrúm, BLE 
reyk- og eldtjöld, Variotec hurð-
ir, Planet felliþröskulda og gler 
frá Glasid AG. „Í innflutningi 
leggjum við áherslur á almenn-
ar lausnir sem snúa að skrif-
stofuhúsnæði og opinberum 
byggingum. Núna erum við að 
hefja innflutning á eldhúsinn-
réttingum frá Ernestomeda á 
Ítalíu – og markhópurinn er 
kröfuharðir neytendur.“ Slíkar 
innréttingar eru ekkert nýnæmi 
hjá Sökkli, því fyrirtækið hef-
ur í gegnum árin smíðað fyrir 
einstaklinga bað- og eldhúsinn-
réttingar, hurðar og fataskápa 
sem er teiknað af arkitektum. 
Ernestomeda er bara viðbót við 
þessa þjónustu.“

Eldhús í toppklassa
„Það er nú þannig með inn-

flutning, að þegar maður er 
kominn út í hann, er svo auðvelt 
að bæta við. Fyrirtæki sem við 
erum í viðskiptum við, hafa bent 
á okkur sem æskilega umboðs-
aðila hér á landi. Hvað Ernesto-
meda varðar, þá hefur þetta ver-
ið nokkuð lengi í undirbúningi 
og núna erum við komnir með 
hönnuð til að útfæra innrétt-
ingarnar frá fyrirtækinu. Við 
munum síðan kynna þetta fyrir 
arkitektum um leið og við verð-
um búnir að koma okkur upp 
sýningareldhúsum hér, en með 
þessum innflutningi erum við 
að keppa við alla þá sem eru í 
toppklassa í þessari vöru.

Það segir sig sjálft að á rúm-
um þrjátíu árum liggi handverk 

Sökkuls víða. Kerfisveggir, gler-
veggir, loft og afgreiðsluborð frá 
Sökkli má finna víða um land. 
Slík verk segja þeir Haraldur og 
Ómar að séu meira og minna 
unnin í samvinnu við arkitekta-
stofur – og þá um leið kaupend-
ur. „Við höfum, meðal annars, 
annast innréttingar í Háskóla-
torgi í samvinnu við danska fyr-
irtykið DEKO sem er leiðandi 
fyrirtæki í þessum geira í Skand-
inavíu – og reyndar víðar, auk 
þess sem við sáum um glerveggi, 
hurðar og hluta af innréttingum 
í Tæknigarði. Við sáum einn-
ig um töluverðan hluta af inn-
anhússfrágangi í Þjóðarbókhlöð-
unni. Síðan smíðuðum við alla 
sýningaskápa og innréttingar í 
Þjóðminjasafn Íslands. Það var 
mjög krefjandi og skemmtilegt 
verkefni. Þetta var óhefðbundið 
verkefni og við fengjum aðstoð 
byrgja erlendis til að ráðleggja 
okkur um lýsingu og hvernig 
gera átti forvarða skápa. 

Fjölbreytt afrekaskrá
Við sáum um innréttingar hjá 

Íslenskri erfðagreiningu, sem og 
Og Vodafon, skrifstofubyggingu 
Marel og Air Atlanta. Fyrir Bæj-
arskrifstornar í Kópavogi sáum 
við um móttökusal og fundasal. 
Þar smíðuðum við innréttingar 
og húsgögn, innveggi, hurðar og 
afgreiðslu – í samvinnu við þýskt 
fyrirtæki FECO,  sama fyrirtæk-
ið og vann með okkur í Íslenskri 
erfðagreiningu og  Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar. Í flugstöðinni 
er fjórum áföngum lokið og tveir 
áfangar eftir. Þá verður að öllum 
líkindum farið að stækka hana. 
Menn eru nú þegar farnir að 
tala um að hún sé orðin of lítil. 
Nú, við sáum um innréttingar í 
Morgunblaðshúsið í Kringlunni 
á sínum tíma, hátíðarsal Frí-
múrarareglunnar í Reykjavík og 
Stjörnutorg í Kringlunni – auk 
fjölda skóla sem myndi æra 
óstöðugan að fara að telja upp.  
Eitt skemmtilegasta verkefnið 
okkar undanfarið var Hreyfing 

og Bláa Lónið – heilsulind. Þar 
vorum við með sérsmíðaðar 
innréttingar, veggi, hurðir og 
innréttingar. Það gerði verk-
efnið einkar skemmtilegt að 
þar var mikið af  bogadregnum 
innréttingum. Og ætli við látum 
þessi dæmi um vinnu okkar ekki 
duga. Þeir sem vilja kynna sér 
frekar verk okkar og vörufram-
boð geta skoðað vefinn okkar 
www.sokkull.is 

Þegar talið snýst að efnahags-
ástandinu, segjast þeir Haraldur 
og Ómar ekki uggandi um sinn 
hag. „Við höfum lifað tímana 
tvenna. Við höfum lifað af nið-
ursveiflur, til dæmis 1992 til 1997 
og erum tilbúnir til að takast á 
við næstu árin. Við erum lítið á 
íbúðamarkaði en þar mun nið-
ursveiflan koma harðast niður. 
Tónninn er auðvitað neikvæðari 
núna og margir eru tvístígandi 
– en á þessum markaði sem við 
erum, eru fyrirtæki. Þau koma 
til með að hugsa sér til hreyf-
ings núna, eða fara í breytingar 
og lagfæringar – vegna þess að 
það er hagstæðara núna. Yfirleitt 
þegar hægir á einkageiranum, 
fer hið opinbera af stað, þannig 
að hjá okkur er nokkuð gott jafn-
vægi.“

Lítil yfirbygging
Hjá Sökkli eru 35 manns í 

föstu starfi, auk þess sem fyri-
tækið ræður oft undirverktaka 
til að taka að sér sérhæfða þætti. 
„Yfirbyggingin er samt lítil,“ segja 
þeir Haraldur og Ómar. „Við 
erum bara fjórir sem vinnum 
hér á skrifstofunni – en erum 
jafnframt úti um allan bæ í sam-
skiptum við kúnnann. 

Við erum með flott smíða-
verskstæði hér niðri, þar sem 
starfa fimm til sex smiðir alveg 
fast, síðan eru aðrir sem vinna út 
í bæ, við  uppsetningu á innrétt-
ingum og frágangi innanhúss. 
Síðan er lagermaður og bílstjórar 
– og tveir á sendibílum.“ Aðeins 
tvær konur starfa hjá fyrirtæk-
inu og er önnur þeirra trésmið-

ur. „Hins vegar er engin kona á 
skrifstofunni,“ segir Haraldu og 
bætir við kíminn: „Við ættum 
kannski að gera bót á því... Ætli 

okkur veiti nokkuð af aganum.“ 
Eins og fyrr segir hefur Sökk-

ull einbeitt sér að því að vera 
með allsherjar lausnir fyrir ein-
staklinga, fyrirtæki og stofnanir 
og segja þeir Haraldur og Ómar 
nokkuð farsællega hafa tekist að 
leysa þau en mörg afar flókin, og 
þar með skemmtileg, verkefni 
hafa komið inn á borð hjá þeim. 
„Við erum með stóran kúnna-
hóp, auk þess sem við höfum átt 
gott samstaf við stærri verktaka-
fyrirtækin. Stefna fyrirtækisins 
er að geta leyst vel af hendi þau 
verkefni sem okkur eru falin,“ 
segja þeir og eru komnir með 
hugann upp í Borgarnes þar sem 
fyrir liggur að leysa afar flókinn 
fellivegg í byggingu mennta-
skólans sem þar er að rísa, þann 
flóknasta sem þeir hafa tekist á 
hingað til. 

Sérhæfum okkur í innanhússfrágangi
Við erum lítið á 
íbúðamarkaði en 
þar mun niðursveifl-
an koma harðast 
niður. 

T.v. Gylfi Lárusson og Haraldur Lárusson stofnendur og eigendur Sökkuls.
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Fyrirtækið Kvarnir ehf. er  
þjónustufyrirtæki á bygging-
armarkaði og er starfsemin 
margþætt.  Fyrirtækið  var 
stofnað af Ingólfi Steingríms-
syni en hann er núverandi 
eigandi ásamt konu sinni Dó-
rótheu Grétarsdóttur. Ingólf-
ur á að baki mikla reynslu í 
sölu og samskiptum við verk-
taka og einstaklinga í bygg-
ingingageiranum.

,,Við leigjum og seljum Marce-
gaglia steypumót til uppsteypu 
ásamt undirsláttarefni, leigum 
byggingarkrana, allar gerðir 
vinnnupalla og framleiðum ál-
tröppur og stiga svo fátt eitt sé 
nefnt. Byggingakranarnir sem 
við erum með eru galvaníseraðir 
og hafa þá kosti að fljótlegt er að 
fella þá og reisa og færa á milli 
staða. Það hefur fallið  mjög vel í 
kramið hjá byggingarverktökum 
því þetta hefur sparað þeim bæði 
fjármagn og vinnu. Einstaklingar 
hafa einnig nýtt sér þessa þjón-
ustu.“ segir Ingólfur.

Kvarnir selja alla íhluti fyrir 
uppsteypu bæði á byggingarstaði 

og fyrir einingarverksmiðjur. 
Nýlega var gerður samningur við 
fyrirtæki sem heitir Halfen og 
að sögn Ingólfs er það fyrirtæki  
viðurkennt fyrir gæði á varningi 
til uppsteypu. ,,Sérstaklega eru 
þeir sterkir á sviði hífingarkerfa 
fyrir einingarverksmiðjur.“

Fjölþætt starfsemi
Fyrirtækið selur einnig járn-

klippi- og beygjuvélar og vibra-
tora. Einnig flytur fyrirtækið 
inn galvaníseraða palletturekka 
og hillukerfi fyrir geymslur frá 
Marcegaglia.,,Þá má geta þess 
að við bjóðum upp á leigu á 
tónleika- og skemmtanasviðum 
svo það er ljóst að starfsemi fyr-
irtækisins er fjölþætt,“ segir Ing-
ólfur.

Árið 1997 hóf fyrirtækið að 
flytja inn sorpkvarnir og sorp-
pressur. ,,Sorpkvarnirnar eru 
frá hinu heimsþekkta fyrirtæki 
In-Sink-Erator en það fyrirtæki 
var frumkvöðull í framleiðslu 
á sorpkvörnum.  Markaðshlut-
deild In-Sink-Erator er um 75% 
af heimsmarkaðinum. Til fróð-
leiks má nefna að fyrsta sorpk-
vörnin var búin til árið 1927 en 
árið 1938 hófst fjöldaframleiðsla 
á þeim.“

Sorpkvarnirnar eru fyrir heim-
ili, mötuneyti og veitingastaði. 

„Matarleifar eru um 25-35% af 
sorpi heimila og mesta vanda-
málið. Þær geta verið gróðrastía 
fyrir bakteríur og annan óþrifn-
að svo ekki sé minnst á lykt-
ina. Sorpkvarnir ættu að vera 
á hverju heimili enda minnka 
sorpkvarnir það magn sorps sem 
þarf að urða,“ segir Ingólfur. 

Kvarnir flytja einnig inn um-
búðapressur fyrir heimili en 
umbúðapressur minnka umfang 
þurra sorpsins. Í þessum um-
búðapressum er hægt að pressa 
áldósir, pappír, plast og annað 
það sem til fellur af umbúðum.

Gæðatröppur
Kvarnir hafa í mörg ár fram-

leitt tröppur, stiga og búkka 
undir framleiðsluheitinu Brim-
rás. ,,Áltröppurnar eru gæða-
tröppur sem flest byggingafyr-
irtæki á  Íslandi hafa valið sér. 
Varan er þannig unnin að þrepin 
eru soðin í en ekki hnoðuð eða 
þrykkt með vélum eins og flest-
ar innfluttar tröppur og stigar 
eru. Það má einnig geta þess að 
við höfum möguleika á að sinna 
hinum ýmsu sérþörfum varð-
andi smíði á stigum. Lendi menn 
síðan í óhöppum með áltröppur 
frá okkur getum við í flestum til-
fellum lagað það sem farið hefur 
úrskeiðis. Álbúkkarnir frá okkur 
eru sérlega endingargóðir. VVið 
vitum til þess að búkkarnir og 
tröppurnar frá okkur hafa verið 

í notkun í yfir 20 ár,“ segir Ing-
ólfur. 

Kvarnir selja úðabrúsa til hinna 
ýmsu nota. Til dæmis til að úða 
olíu á steypumótin, sílan á múr, 
skordýraeitri á gróður eða tjöru-
hreinsi á bíla. Þessir úðabrúsar 
eru framleiddir til að  þola sterk 
efni. ,,Mótaolían sem við selj-
um er sérstök að því leiti að hún 
er vaxblönduð sem gefur mun 
betri viðloðun við mótin þó að 
unnið sé í rigningu. Þá skal það 
nefnt að hún er umhverfisvæn 
og brotnar niður í náttúrunni á 
20 dögum,“ segir Ingólfur.

Persónuleg þjónusta
,,Markmiðið hjá okkur er ekki 

endilega að vera stærstir held-
ur leggjum við aðaláherslu á að 
bjóða persónulega og góða þjón-
ustu. Einnig leggjum við áherslu 
á að vera snöggir að afgreiða 
okkar vöru,“ segir Ingólfur. 

Starfsemi Kvarna hófst árið 
1995 og þess má geta að í fyrstu 
flutti fyrirtækið einungis inn 
örfárar vörutegundir og dugði 
hluti af bílskúr Ingólfs sem lag-
erhúsnæði. En smátt og smátt 
jókst starfsemin og nú er rekst-
urinn til húsa á tveimur stöðum. 
Að Lynghálsi 10 eru skrifstofur 
og sýningarsalur en sölu og 
leiguafgreiðsla er að Tunguhálsi 
15.

Áherslan á snögga 
og persónulega þjónustu

,Áltröppurnar eru 
gæðatröppur sem 
flests byggingafyr-
irtæki á  Íslandi hafa 
valið sér. Varan er 
þannig unnin að 
þrepin eru soðin í 
en ekki hnoðuð eða 
þrykkt með vélum 
eins og flestar inn-
fluttar tröppur og 
stigar eru.

Ingólfur Steingrímsson núverandi eigandi ásamt konu sinni Dórótheu Grétars-
dóttur.  Mynd Ingó
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Óskar Valdimarsson for-
stjóri Framkvæmdasýslu rík-
isins segir eitt af hlutverkum 
stofnunarinnar að innleiða 
nýja starfshætti og aðferðir á 
byggingamarkaði

Hlutverk Framkvæmdasýslu 
ríkisins er að vera leiðandi afl 
á sviði opinberra framkvæmda 
með það að markmði að bæta 
verklag og auka skilvirkni, 
hagkvæmni og gæði við fram-
kvæmdir ríkisins. Tilgangurinn 
með rekstri Framkvæmdasýslu 
ríkisins er að byggja upp á ein-
um stað innan ríkisgeirans sér-
þekkingu á verklegum fram-
kvæmdum, því mikilvægt er 
að ríkið sem verkkaupi búi yfir 
slíkri þekkingu.  Forstjóri Fram-
kvæmdasýslu ríkisins er Ósk-
ar Valdimarsson og segir hann 
stofnunina hafa nokkra sérstöðu 
innan ríkisgeirans. 

„Við vinnum þannig að hvert 
ráðuneyti fær fjárveitingar til 
þeirra bygginga sem það ætlar að 
fara að byggja og við þjónustum 
síðan ráðuneytin með því að sjá 
um undirbúning og framkvæmd 
og seljum okkar þjónustu á hvert 
verk. Framkvæmdasýslan er 
mjög sérstök að því leyti að við 
fáum ekki fjárveitingar á fjárlög-
um. Við erum þjónustustofnun 
sem þarf að vinna fyrir sér og 
okkar tekjur eru alfarið sjálfs-
aflafé – en það kemur hins vegar 
frá ráðneytum og ríkisstofn-
unum. Það má segja að okkar 
þjónusta sé hluti af kostnaði við 
hverja byggingu. Þetta ferli gerir 
það að verkum að okkar hlutverk 
er mjög líkt einkageiranum.“ 

Umsjón eftirlit og ráðgjöf
Hjá Framkvæmdasýslunni 

vinna um tuttugu og fimm 
manns og eru langflestir há-
skólamenntaðir. Í starfsmanna-
hópnum eru arkitektar, verk-
fræðingar, tæknifræðingar, 
byggingafræðingar og viðskipta-
fræðingar og segir Óskar daglegt 
líf snúast um verkefnastjórnun. 
„Hér fer engin hönnun fram, en 
við verðum hins vegar að hafa 
skoðun á hönnun annarra sem 
kemur inn, þannig að langflest-
ir okkar starfsmenn eru titlaðir 
verkefnisstjórar og hver og einn 
hefur umsjón með nokkrum 
verkum hverju sinni. 

Ábyrgð okkar felst í umsjón og 
eftirliti með verkframkvæmdum. 
Þegar byggingu er lokið, skil-
um við henni af okkur til annað 
hvort ráðuneytis eða stofnunar, 
þannig að Framkvæmdasýslan 
kemur ekkert að rekstri. Það er 
hins vegar að færast í vöxt að 
rekstur bygginga í eigu ríkisins 
færist frá stofnunum yfir til eins 
aðila, sem heitir Fasteignir rík-
issjóðs og heyrir undir fjármála-
ráðuneytið eins og við, er okkar 
systurstofnun.   

Við veitum líka ráðuneytum 

ráðgjöf varðandi undirbúning og 
allt sem snýr að byggingum. Síð-
an er eitt af mikilvægu hlutverk-
unum hjá Framkvæmdasýslunni 
að sýna frumkvæði í því að þróa 
byggingamarkaðinn, innleiða 
betri starfshætti og nýjar aðferð-
ir sem gera byggingar hagkvæm-
ari, þannig að það verði þróun á 
markaðinum.“ 

Þrívíddarforrit auka hagkvæmni
„Við erum að tala um að inn-

leiða nýjar aðferðir, til dæmis við 
hönnun. Framkvæmdasýslan er 
í dag að innleiða bygginga-upp-
lýsinga líkön á íslenska mark-
aðinn. Þetta eru þrívíddarlíkön, 
þannig að öll hönnun fer fram 
í þrívídd. Í mjög stuttu máli er 
þetta þannig að það eru búin til 
sýndarlíkön í tölvu, þannig að 

byggingin er hönnuð algerlega í 
þrívídd. Síðan er það verktakans 
að færa það yfir í stærri skala. 
Þetta gerir það, til dæmis, að 
verkum að ef lagnir rekast á, eins 
og oft vill verða hjá hönnuðum, 
þá lætur forritið vita af því að 
það sé að gerast.  

Þetta á að auka verulega hag-
kvæmnina í iðnaðinum vegna 
þess að það verður minni kostn-
aður vegna mistaka sem upp-
götvast ekki fyrr en á bygginga-
stigi.  Þá nýtast þessi líkön ein-
staklega vel við rekstur flókinna 
bygginga þar sem kerfin eru öll 
í þrívídd og menn geta ferðast 
um þau. Það er jafnvel hægt að 
hafa viðhaldsupplýsingar inni í 
kerfinu, til dæmis hvenær á að 
skipta um síur og slíkt.“  

Annað sem Framkvæmdasýsla 

ríkisins hefur verið að innleiða 
seinustu ár er gæðastjórnun í 
byggingariðnaði og að hönnuðir 
og verktakar fái vottuð sín gæða-
stjórnunarkerfi. Á heimasíðu 
stofnunarinnar má sjá alla sem 
þegar hafa fengið vottun, Óskar 
segir að þar megi nú þegar finna 
fjölmargar verkfræðistofur og 
að margar arkitektastofur séu á 
leiðinni. 

„Við erum þátttakendur í sam-
tökum sem voru stofnuð 2006 
og heita Samtök opinberra verk-
kaupa og þar erum við að vinna 
að alls konar samræmingarmál-
um, meðal annars varðandi 
gæðastjórnun, vinnuumhverf-
ismál, útboðslýsingar og svo 
framvegis. Í þessum samtökum 
eru Reykjavíkurborg, Vegagerð-
in, Siglingastofnun og við. Með 

Við stígum inn þegar 
kreppir að einkageiranum

Undanfarin tvö til 
þrjú ár höfum við 
byggt lítið og það 
var viljandi gert. Á 
meðan þensla var 
í einkageiranum 
ákvað ríkið að halda 
að sér höndum. Það 
má líka segja að í 
þau fáu verkefni 
sem við buðum út, 
höfum við fengið 
fá og há tilboð, og 
í eitt verkefni sem 
við buðum út á 
Akranesi, fengum 
við ekkert tilboð. En 
núna, þegar menn 
fara að tala um 
samdrátt og kreppu 
og slíkt, förum við á 
kreik. „

Óskar Valdimarsson forstjóri Framkvæmdasýslu ríkisins. Mynd Ingó
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því að stofna þessi samtök og 
framfylgja okkar stefnumálum, 
teljum við að okkur takist að 
samræma alls konar gögn sem 
þessir aðilar senda frá sér og það 
auðveldar markaðinum að átta 
sig á kröfunum. Þær eru settar 
fram á samræmdan hátt.“ 

Samkeppnir og útboð
Almennt er stofnár Fram-

kvæmdasýslunnar talið hafa 
verið 1970. Þá var hún deild í 
Innkaupastofnun ríkisins og hét 
Framkvæmdadeild Innkaupa-
stofnunar ríkisins. Síðan varð 
þessi framkvæmdahlið smám 
saman meira og meira sjálfstæð. 
Árið 1993 fær hún nafnið Fram-
kvæmdasýsla ríkisins og er ekki 
lengur hluti af Innkaupastofn-
un, sem þá skiptist í Ríkiskaup 
og Framkvæmdasýslu ríkisins. 
Það gerðist þó ekki með lögum 
fyrr en 2001. Það má því segja að 
stofnunin eigi sér þrjátíu og átta 
ára sögu. En fleira felst í starf-

seminni en eftirlit með bygg-
ingaframkvæmdum, því Fram-
kvæmdasýslan sér um útboð og 
samkeppnir á vegum ríkisins. 

„Við auglýsum eftir hönn-
uðum, arkitektum og verkfræð-
ingum til að hanna og sjáum 
um samkeppnir þegar þær eru 
haldnar. Síðan auglýsum við eft-
ir verktökum og höfum eftirlit 
með þeim á meðan þeir vinna 
að byggingunni og göngum síð-
an frá greinargerð í verklok sem 
heitir “Skilamat.”

Undanfarin tvö til þrjú ár höf-
um við byggt lítið og það var 
viljandi gert. Á meðan þensla 
var í einkageiranum ákvað rík-
ið að halda að sér höndum. Það 
má líka segja að í þau fáu verk-
efni sem við buðum út, höfum 
við fengið fá og há tilboð, og í 
eitt verkefni sem við buðum út á 
Akranesi, fengum við ekkert til-
boð. En núna, þegar menn fara 
að tala um samdrátt og kreppu 
og slíkt, förum við á kreik. „

En stærsta verkefnið 
okkar framundan er 
nýtt Háskólasjúkra-
hús. Það er á við 
eina virkjun. Staðan 
á því núna er sú að 
við gerum fljótlega 
ráð fyrir að fara í 
samkeppni um loka-
hönnun á því mann-
virki og við gerum 
ráð fyrir það þurfa í 
hönnunina fimmtíu 
til sjötíu hönnuði í 
fjögur til fimm ár

Gestastofa á Skriðuk-
laustri, samkeppn-
istillaga

Byggingaupplýsingalíkan (BIM Model)

Hjúkrunarheimilið á Suðurlandsbraut, þrívíddarteikning
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Í janúar á hverju ári halda 
Samtök iðnaðarins útboðsþing 
þar sem stærstu verkkaupar gera 
grein fyrir væntanlegum útboð-
um á komandi ári og undanfar-
in ár hefur Framkvæmdasýslan 
verið að kynna fjóra til sex millj-
arða sem komi til verkframboða 
á árinu, en í janúar á þessu ári 
segir Óskar stofnunina hafa 
kynnt yfir tíu milljarða. „Þann-
ig að við tvöfölduðum magnið. 
Þetta var allt fyrirfram planað af 
ríkinu, að stíga inn þegar kreppti 
að í einkageiranum, senda út 
verkefni sem hafa verið und-
irbúin en haldið að öðru leyti að 
okkur höndum. Framundan er 
því mikið annríki hjá okkur. Við 

erum í öfugum fasa við það sem 
er að gerast á almennum mark-
aði.“ 

Tími stórframkvæmda framundan
Þegar Óskar er spurður hvað 

liggi helst fyrir, svarar hann því 
til að verkefnin séu mörg og 
ólík. „Ef við tökum fyrir snjó-
flóðavarnir, þá er framundan í 
þeim um einn milljarður á ári 
næstu fjögur til fimm árin – í 
Bolungarvík, Bíldudal, Ólafsvík, 
Ísafirði, Ólafsfirði, Siglufirði og 
Neskaupstað. En stærsta verk-
efnið okkar framundan er nýtt 
Háskólasjúkrahús. Það er á við 
eina virkjun. Staðan á því núna 
er sú að við gerum fljótlega ráð 

fyrir að fara í samkeppni um 
lokahönnun á því mannvirki og 
við gerum ráð fyrir að það þurfi 
í hönnunina fimmtíu til sjötíu 
hönnuði í fjögur til fimm ár, 
þannig að þetta er geysilega stórt 
hönnunarverkefni. Síðan gerum 
við ráð fyrir því að byrja fram-
kvæmdir við spítalann 2010 og 
þær framkvæmdir munu standa 
í sjö til átta ár. Heildarfram-
kvæmdirnar við spítalann, án 
háskólapartsins, eru yfir fimm-
tíu milljarðar króna. Við það 
bætast svo háskólabyggingar á 
svæðinu.

Það verða byggðar þarna 
rannsóknarstofur sem Háskóli 
Íslands og spítalinn eiga saman. 

Síðan verður Tilraunastöðin á 
Keldum flutt þarna niður eftir, 
sem og heilbrigðisvísindadeildir 
háskólans. Þetta er risaverkefni. 
Kostnaðurinn við hönnunina 
eina og sér er meiri en stærstu 
byggingar kosta sem við höfum 
verið með hingað til.  

 Síðan er það samkeppni um 
nýbyggingar á Alþingisreit. Ég 
hugsa að sú samkeppni fari í 
gang á næsta ári og þar er einnig 
stórt verkefni. Ég reikna með að 
heildarverkefnið sé upp á fjóra 
til fimm milljarða króna. Núna 
er í gangi samkeppni um stofnun 
Árna Magnússonar sem á að vera 
við hliðina á Þjóðarbókhlöðunni 
og er það verkefni upp á um einn 

Nýtt háskólasjúkrahús, líkan frumathugun

Snjóflóðarvarnir, 
varnargarður áí-

Neskaupstað
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Háskólatorgið, sem 
við erum nýbúin að 
taka í notkun, er ein-
mitt gott dæmi um 
slíkt alútboð. Þegar 
tillögur berast í arki-
tektasamkeppni, 
þá er búið að skipa 
dómnefnd og við 
þjónustum þessa 
dómnefnd og veit-
um henni ráðgjöf.

og hálfan milljarð króna. Við hlið 
þeirrar stofnunar mun síðan rísa 
Stofnun Vigdísar Finnbogadótt-
ur og úr þeirri byggingu verður 
undirgangur undir Suðurgötu 
og yfir í Háskólatorgið. Þetta á 
allt að klárast árið 2011.

Má segja að við séum um allt land
„Við erum nýbúin að bjóða 

út hjúkrunarheimili við Suð-
urlandsbraut upp á einn og hálf-
an milljarð króna og við auglýs-
um útboð á hjúkrunarheimili í 
Kópavogi á næstu vikum sem 
er upp á tæpan milljarð króna.   
Þá eru væntanleg á næstunni 
hjúkrunarheimili í Garðabæ, 
Hafnarfirði, Mosfellsbæ, Ólafs-
vík og Reykjanesbæ.

 Einnig erum við að bjóða út 
sambýli fyrir fatlaða, höfum 
nýlega boðið út eitt í Reykjavík 
og annað er væntanlegt á Eg-
ilsstöðum. Við erum að hefja 
byggingu fjórða áfanga Háskól-
ans á Akureyri, erum á fullu í 
framkvæmdum við Sjúkrahús 
Suðurlands á Selfossi og sjúkra-
húsið á Siglufirði, erum að klára 
heilsugæslustöð á Raufarhöfn 
og fangelsi á Akureyri.  Við-
bygging við fangelsið á Litla 
Hrauni og viðbygging við Toll-
stjórahúsið í Tryggvagötu eru 
svo í undirbúningi ásamt ýmis 
konar vinnu vegna tilflutnings 
verkefna innan stjórnarráðsins 
sem kalla á breytta húsnæð-
isþörf.   Þá stendur til að byggja 
fimm gestastofur í Vatnajök-
ulsþjóðgarði og eina á Snæfells-
nesi.  Síðan eru endurbætur á 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 
í Keflavík á döfinni og fljótlega 
förum við í Heilbrigðisstofnun 
Vestmannaeyja og sjúkrahúsið 
á Húsavík, auk viðbyggingar við 
lögreglustöðina á Höfn í Horna-
firði,þannig að það má segja að 
við séum um allt land.

Framkvæmdir eru nýhafnar 
við Fjölbrautaskólann í Breið-

holti, stækkun á honum og það 
eru að fara af stað framkvæmdir 
við Fjölbrautaskólann í Ármúla. 
Síðan eru væntanlegir á næsta 
ári Menntaskólinn við Sund og 
nýr menntaskóli í Mosfellsbæ.  
Þá veitir Framkvæmdasýslan 

stofnunum og ráðuneytum að-
stoð við öflun á leiguhúsnæði, 
sem aukin áhersla hefur verið 
á undanfarin ár.  Yfirleitt er þá 
húsnæðið tekið á leigu til 20 
eða 25 ára.  Núna eru m.a. á 
vinnslustigi leigusamningar um 
framtíðarhúsnæði fyrir Vega-
gerðina, Náttúrufræðistofn-
un,  Skattstofu Austurlands, 
Námsgagnastofnun, Matís, 
Veðurstofu Íslands og Vatna-
mælingar.“

Útboðsferli
Þessa dagana er svo að hefjast 

undirbúningur fyrir heimssýn-
inguna í Shanghai í Kína 2010, 

en þar er gert ráð fyrir að Ísland 
verði með 1000 m2 sýningarskála, 
og hefur Framkvæmdasýslan tek-
ið að sér að hafa umsjón og eftirlit 
með því verkefni.

Þegar Óskar er spurður hvern-
ig ferlið sé þegar fyrir liggur að 
byggja og endurbæta húsnæði í 
eigu hins opinbera, segir hann 
byrjað á því að halda samkeppni 
um hönnun. „Þegar hönnuður 
hefur lokið sinni hönnun, bjóð-
um við verkefnið út til verktaka 
í kjölfarið. Stundum förum við 
þó út í alútboð og bjóðum þá út 
hönnun og framkvæmd í einum 
pakka. Háskólatorgið, sem við 
erum nýbúin að taka í notkun, 

er einmitt gott dæmi um slíkt 
alútboð. Þegar tillögur berast í 
arkitektasamkeppni, þá er búið 
að skipa dómnefnd og við þjón-
ustum þessa dómnefnd og veit-
um henni ráðgjöf. En við skipum 
ekki dómnefndirnar, það gera 
ráðuneytin. Þegar búið er að 
velja vinningstillöguna, semjum 
við við hönnuðina. Við búum til 
samninginn en ráðuneytið skrif-
ar undir hann, vegna þess að við 
erum ekki samningsaðili. Síðan 
höfum við umsjón með hönn-
uninni, bjóðum út verksamning 
og aftur skrifar ráðuneytið undir 
samninginn, ekki við. Síðan höf-
um við eftirlit með framkvæmd-

Háskólatorg, nýbygging 
Háskóla íslands.
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Hjá  Zeppelin arkitektum eru 
sjaldnast farnar hefðbundnar 
leiðir. Eigandinn, Orri Árna-
son arkitekt og sambýliskona 
hans, Helga Þórsdóttir inn-
anhússarkitekt eru óhrædd 
við að nota þau áhrif sem 
mótuðu þau í námi í Suður-
Evrópu

Zeppelin arkitektastofan var 
stofnuð fyrir tíu árum af Orra 
Árnasyni, sem þá hafði nýlok-
ið námi í arkitektúr í Madríd á 
Spáni. Hann segir að hið suð-
ræna borgarsamfélag hafi verið 
heillandi en hættulega auðvelt sé 
að verða samdauna því kalda og 
hráa umhverfi sem hér sé.  Því 
sé nauðsynlegt að fara oft utan 
og rifja það upp hvernig alvöru 
borgarsamfélag sé uppbyggt. 
„Borgarstemmningin er allt 
öðruvísi á Spáni og í suðurhluta 
Evrópu en hér, bæði hvað skipu-
lag, hugsun og stemmningu 
varðar. Hún er svo miklu meira 
lifandi og skemmtilegri. Fyrir 
einu og hálfu ári byrjaði Helga 
að vinna hjá okkur. Hún lærði 
innanhússarkitektúr í Frakk-
landi.  Mikil áhugamanneskja 
um suðræn skemmtilegheit og 
það varð til þess að áhuginn á 
suður-Evrópu styrktist.“

Helga Þórsdóttir lauk námi í 
innanhússarkitektúr í Frakklandi 
árið 1995, kom síðan heim og fór 
í Myndlista- og handíðaskólann 
sem hún lauk á tveimur árum. 
Eftir það lá leiðin aftur til Frakk-
lands, þar sem hún dvaldi í tíu 
ár, lauk meistaranámi og starfaði 
að myndlist. „Svo eignaðist ég 
barn og þá fannst mér allt í einu 
myndlistin og stemmningin í 
kringum hana ómöguleg, auk 
þess sem afstaðan til innanhúss-
arkitektúrs hafði breyst mikið 
hér á þessum árum,“ segir hún 
og bætir við: „Þegar ég lauk námi 
í innanhússarkitektúr var ætlast 
til að ég ynni allt frítt –  hvert 
verkefni sem ég var beðin um að 
taka að mér átti að vera svo mik-
ið tækifæri fyrir mig. Þetta hef-
ur gerbreyst. Í dag er fólk mun 
meira tilbúið til að ganga inn í 
þennan heim með manni.“  

 
Að bæta erfitt umhverfi

„Við eigum það sameiginlegt 
að hafa búið í Suður Evrópu,“ 
segir Orri, „en segja má að eftir 
að ég kynntist Helgu og hún fór 
að vinna hér, hafi áhuginn á hin-
um suður-evrópska lífsstíl vakn-
að að nýju. Auðvitað er veðrið 
suðurfrá miklu mildara en hér, 

en samt....  á Spáni verður svo 
heitt og þurrt að menn verða að 
bregðast við til að gera umhverfi 
sitt byggilegt.  Enn horfa menn 
til veru araba á Spáni og þeirra 
aðgerða sem þeir gripu til í þess-
um tilgangi, að búa til forsælu 
og gera svæðið gróðursælt. Þeir 
tókust á við erfiðar aðstæður og 

unnu með þær og með þessum 
aðgerðum fegruðu þeir einnig 
umhverfi sitt.   Við búum líka við 
erfiðar aðstæður, þótt ólíkar séu, 
en höfum ekki tekist á við þær.  
Kannski er ástæðan sú að þótt 
við teljum okkur búa í borg, höf-
um við í raun hafnað borginni 
en valið sveitina.  Vandamálið 
er að slíkt gengur ekki upp og 
útkoman verður eitthvert furðu-
verk sem er hvorki borg né sveit.  
Þegar maður keyrir um borgina 
er eins og maður sé að keyra úti 
í sveit, sveit fulla af húsum en 
slík sveit er ekkert blómleg og 
alls ekki borg.  Við höfum ekkert 
unnið með skjól og falleg torg 
og garða og götur og fegurðinni 
hefur verið varpað fyrir róða. 
Hér er lítill gróður og....þegar ég 
tala um að hér sé nánast enginn 
gróður, þá er það staðreynd að 
langstærstur hluti af öllum trjá-
gróðri sem finnst í Reykjavík er 
inni á einkalóðum. Borgin er lít-
ið að græða og fegra sitt svæði. 
Hvers vegna eru til dæmis ekki 
tré á milli akreina og afmark-
aðir trjálundir úti um alla borg, 

svo eitthvað sé nefnt?  Grænu 
svæðin svokölluðu virðast í 
raun ekki annað en afgangar af 
fornum túnum.  Og svo er verið 
að hvetja fólk til að nota stræt-
isvagna eða hjól í þessu rokrass-
gati.  Það hljómar að mínu mati 
eins og að byrjað sé á vitlausum 
enda í umræðunni.

Einhverra hluta vegna halda 
menn að hér á Íslandi gildi önn-
ur lögmál um borgarskipulag 
en í öðrum löndum.  Hvar eru 
breiðstrætin með glæsilegar 
byggingar og gróðursælar gang-
stéttir?  Í stað breiðstræta höf-
um við valið leið hraðbrauta, 
skrímsli svo hræðileg að þau 
þarf að afskerma með fjallháum 
mönum, og eru vörðuð mislæg-
um og risastórum gatnamótum.  
Hraðbrautirnar búta borgina 
niður  og til verða einsleit og 
einangruð svæði eins og Skeif-
an, Ártúnshöfði og Borgartún 
sem eru alveg dauð á kvöldin og 
um helgar. Við verðum að breyta 
hraðbrautunum í breiðstæti og 
reka vegagerðina út fyrir borg-
armörkin, en hún hagar sér eins 
og f íll í postulínsbúð“.

Þegar Orri og Helga eru spurð 
hvort áhrifa frá Suður-Evrópu 
gæti í hönnun þeirra, segja þau 
að formrænt sé það ekki. „Hins 
vegar má segja að áhrifin sjá-
ist í lífsafstöðu, efnisvali, litum, 
skreytingum, graf ík og öðru 
slíku – sem hefur verið algert 
tabú hér undanfarin ár. „Fyrir 
okkur er hús alltaf spurning um 
íverustað fyrir fólk. Þér á að líða 
vel þar.“

 
Of heflað og klínískt

Við Íslendingar hugsum allt 
of mikið um viðhaldsfrí efni og 
að auðvelt sé að þrífa í kringum 
okkur.  Þetta er auðvitað ágætt 
útaf fyrir sig en hættan er auðvit-
að sú að við lendum með sterilt 
og ljótt umhverfi, þar sem ekki 
er pláss fyrir stemmningu.  Við 
eigum það til að fylgja hvert öðru 
um of, taka ekki fagurfræðilegar 
áhættur, ef til vill vegna þess að 
nálægðin er svo mikil hérna og 
allir þekkja alla.  En auðvitað er 
það okkar hönnuðanna að ganga 
á undan með góðu fordæmi og 
kynna nýja möguleika.  Og þrí-
víddin hjálpar okkur mikið í 
þessu efni„.

 
Skemmtilegur skóli

Þegar verkefnalistin hjá Zep-
pelin arkitektum er skoðaður, 
er óhætt að segja að hann sé 
æði fjölbreyttur. Þar er að finna, 
skóla, skrifstofubyggingar, sum-
arbústaði, einbýlishús, fjölbýlis-
hús og skipulagsverkefni. Þar er 
það þó Sjálandsskóli í Garðabæ 
sem fyrst af öllu fangar athyglina 
– enda segja þau Orri og Helga 
að hann hafi verið sérstaklega 
gaman að hanna.  

            „Byggingin er alveg nið-
ur við sjávarbakkann og í gegn-

Formlega séð, 
er ekkert dæmigert fyrir okkur

Helga Þórsdóttir innanhússarkitekt og Orri Árnason arkitekt. Mynd Ingó

Sumarbústaðurinn á bökkum Þingvallavatns fellur vel að landinu.  Bústaðurinn var tilnefndur til íslensku byggingarlist-
arverðlaunanna
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um hana rennur lækur. Skólinn 
er blanda af opnum og lokuðum 
svæðum, þar sem opnu svæðin 
eru misjafnlega prívat, þannig 
að krakkarnir geta fært sig um 
svæðið eftir því hvernig liggur á 
þeim. Þau geta valið að vera út af 
fyrir sig, eða þar sem eru aðeins 
meiri ærsl. Þau eru ekki bund-
in við borðið sitt. Það er meiri 
hreyfing á bekknum. Námið er 
sjálfstæðara, eða réttara sagt, 
einstaklingsmiðaðra. Þau verða 
sjálf að bera dálitla ábyrgð á sínu 
námi. Það má því segja að skól-
inn minni helst á þekkingagarða 
þar sem fólk getur hist og borið 
saman bækur sínar.“ Sjálands-
skóli er mjög litríkur og flottur 
skóli og Orri og Helga taka undir 
það að hann sé örugglega litrík-
asti skóli Íslands. Litagleðin sé 
þó alls ekki yfirþyrmandi – þótt 
þar sé vissulega mikið stuð.

 
Forðumst að ofhanna hlutina

En á borðinu eru fleiri verkefni 
– og sum þeirra töluvert stærri, 
til dæmis skipulagsverkefni á 
svæðinu við Suðurhöfn Hafn-
arfjarðar, Sjólareitnum svokall-
aða, þar sem meiningin er að rísi 
eins konar bryggjuhverfi. Hugs-
unin er sú að þú getir búið þarna 
og unnið, átt bát í höfninni og 
innan svæðisins sé öll sú þjón-
usta sem þú þarft á að halda. 
Hverfið er framlenging á mið-
bænum, ásamt því að tengjast 
áframhaldandi byggð í vestur. 
Í því miðju er lítið torg og svið 
þar sem listamenn geta komið 
fram og skemmt.  Lítil sem eng-
in bílaumferð yrði á yfirborði 
hverfisin því langflest bílastæði 
yrðu neðanjarðar.  Þannig má 

gera yfirborð hverfisins mun 
skemmtilegra, t.d. með miklum 
trjágróðri. Þetta er hugsað þann-
ig að byggingarnar og gróður 
myndi umgjörð um litríkt mann-
líf.  Lifandi höfn er svo auðvitað 
bara bónus.  Í slíku umhverfi 
myndi það koma einkennilega 
út að ofhanna hlutina, en partur 
af þessu verkefni myndi líklega 
verða nokkuð grófur, t.d. brygg-
juparturinn. Það eiga allir að 
geta haft ánægju af því að leika 
sér í fjörunni og á bryggjunni.  
Það er þó ekki Hafnarfjarðarbær 
sem stendur að hönnunni, held-
ur er Zeppelin að hanna svæðið 
fyrir eigendur Sjólareits.  

Á verkefnalistanum er einnig 
sumarbústaður við Þingvalla-
vatn – og var hann tilnefndur 
til Íslensku byggingalistarverð-
launanna. „Það sem er merki-

Skólavörðustígur 40, á jarðhæð og í kjallara mun listagallerýið Turpentine sýna samtímalist.  Íbúðir verða á efri hæðum.

Útsýni er á milli húsanna yfir á smábátahöfnina.  Tré teygja sig upp um ljósop á bílageymslunni
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legt við hann er hvað hann fellur 
einstaklega vel að umhverfinu, 
er nánast ósýnilegur þangað til 
þú kemur að honum,“ segir Orri. 
„Hann myndar mikið skjól og 
góða umgjörð um fjölskyldu-
líf – og svo er einstakt útsýni 
frá honum yfir vatnið og næsta 
umhverfi. Maður upplifir því 
náttúruna mjög vel. Hönnunin 
var krefjandi verkefni því eig-
endurnir gerðu miklar kröfur en 
á sama tíma voru okkur settar 
strangar skorður af skilyrðum 
sem eru um byggingar á þessum 
stað. Þú mátt bara byggja visst 
marga fermetra innan þjóð-
garðsins – en á endanum náðist 
sátt á milli þarfa fjölskyldunnar 
og reglugerðarinnar og sum-
arbústaðurinn er risinn.“

 
Heildarhugsun og þrívíddarteikn-
ingar

Eins og Orri sagði breyttust 
áherslur hjá Zeppelin eftir að 
Helga hóf störf hjá stofunni. „Við 
leggjum núna meiri áherslu en 
áður á innanhússhönnun og að 
klára þau hús sem við höfum 
verið að teikna,“ segir Helga. 
„Það munar mjög miklu hversu 
húsið verður betur heppnað ef 
það er hugsað alveg til enda á 
teikniborðinu. Þá er ein heild-
arhugsun sem nær í gegnum allt 
húsið og það verður vissulega 
áþreifanlegt í fullkláruðu húsi.

„Hvert hús á að vera upplif-
un,“ Menntun okkar og dvöl í 
Suður Evrópu hefur gefið okk-
ur aðra sýn á lífið og tilveruna 
og sú tilfinning nær til bygg-
inga sem okkur er trúað fyrir 
að hanna,“ segir Orri. Þar með 
er ekki sagt að við séum í því að 
hanna franska herragarða.  Öðru 
nær, við leitumst við að aðlaga 
suðræna reynslu okkar að ís-
lenskum veruleika.  Við leggjum 
okkur fram við að skilja kúnnana 

okkar, hverjar þeirra venjur og 
langanir eru.  Við jafnvel stúd-
erum stundum  hvernig menn 
hreyfa sig, til þess að átta okkur 
á hversu mikið athafnarými þeir 
þurfa við hina eða þessa athöfn-
ina.  Svo leggjum við gríðalega 
mikla áherslu á það að vinna 
með staðsetninguna; finna alla 
mögulega kosti sem hún gefur 
og vinna út frá þeim.

 „Í hönnun okkar, skilgreinum 
við efni,  liti, allar áferðir – og við 
vinnum allar teikningar strax frá 
upphafi í þrívídd. Í fyrsta lagi 
býður það upp á miklu meiri ná-
kvæmni og viðskiptavinurinn á 
betra með að átta sig á því sem 
við erum að tala um – því það 
er staðreynd að fólk er mislæst 
á venjulegar teikningar.  Enda 
finnum við það á okkar við-
skiptavinum þegar við förum 
að kynna hugmyndir okkar með 
þessum hætti að það verður 
mjög spennt. Það er að sjá eitt-
hvað nýtt.  Og þegar þú ert með 
þrívíddarteikningu er svo auð-

velt að sjá allt fyrir sér.“
Sem dæmi um skemmtileg 

hús sem nú eru á teikniborðinu 
eru Miðbraut 28 á Seltjarnarnesi 
og við Stórakur í Garðabæ. „Það 
sem einkennir þessi hús, er að 
þau eru hönnuð út frá staðnum, 
með tilliti til útsýnis, skjólmynd-
unar og tengsla við garð, ásamt 
þörfum fjölskyldunnar,“ segja 
þau en þvertaka fyrir að þau séu 
dæmigerð fyrir hönnun þeirra. 
„Formlega er ekkert dæmigert 
hjá okkur og yfirleitt tekur húsið 

völdin á einhverjum tímapunkti. 
Við förum í ákveðna efnisleit 
fyrir hvert hús. Á Stórakri erum 
við, til dæmis, með grjóthleðslu 
eins og er notuð í hljóðmúra. 
Þetta er óhemju falleg klæðning.

 Í Grundarfirði er verið að 
byggja hús sem við hönnuðum 
– og það er allt öðruvísi.“ Nema 
hvað að hönnunin tók mið af 
stórkostlegu útsýni og öðrum 
þáttum sem fólust í staðsetningu 
lóðarinnar.

 

Beðið svara
Meðal þeirra húsa sem Zep-

pelin arkitektar eru með í 
vinnslu er nýtt sýningarrými 
Gallerí Turpentine.  Meiningin 
er að vera með listagallerí fyrir 
samtímalist á jarðhæðinni og í 
kjallara – Íbúðir eru á efri hæð-
um .  Allt útlit hússins átti að 
bera þess merki að þarna væri 
samtímalist á ferðinni.  „Við 
erum búin að gera ákaflega flott 
hús sem endurspeglar sérstöðu 
Skólavörðustígs,“ segir Helga. 
„Hús sem gæti verið ákveðið 
kennileiti við Skólavörðustíginn. 
Það er sjálfsagt að halda í gömul 
hús sem eitthvað er varið í – en 
sú stefna að hús eigi heilagan 
tilvistarrétt ef það er byggt fyrir 
1920 og að samtíma-arkitektúr 
eigi ekki erindi við manninn – er 
bara út í hött.  Það er glæpur við 
samtímann“

Önnur bygging sem stofan 
hefur hannað, en er í biðstöðu, er 
Hótel Von við Laugaveg 55. „Það 
er dálítið skemmtilegt innlegg 
inn í Laugaveginn,“ segja Orri og 
Helga, „og er í vinnslu. Í þessari 
byggingu erum að vinna með 
lítið hótel og port. Við erum að 
vinna með gróður á útveggjum, 
svona hangandi garða eins og í 
Babýloniu – sem menn eru enn 
að vitna í – en auðvitað enginn 
hefur séð. Þarna er lítið torg inn 
af Laugaveginum. Þú ert úti á 
torgi, en undir gleri- þannig að 
þarna er alltaf gott veður. Við 
sjáum fyrir okkur að þarna verði 
góður staður fyrir uppákomur 
og mannlíf.“

Hjá  Zeppelin arkitektum 
starfa ellefu manns frá öllum 
heimshornum, þar af fimm 
arkitektar. Auk þess að starfa í 
Reykjavík, er stofan með útibú á 
Selfossi.
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Helga Björk Eiríksdóttir for-
stjóri Innova segir markmið 
fyrirtækisins að vera leiðandi 
í nýsköpun, gæðum og fag-
legum samskiptum.

Innova er ungt félag á bygg-
ingamarkaði, stofnað fyrir sex 
árum – en hefur á þeim tíma 
vaxið umtalsvert. Í dag er Inn-
ova móðurfélag JB bygging-
arfélags og Ris sem eru bæði 
gamalgróin og öflug fyrirtæki. 
JB hefur starfað í Kópavogi frá 
1984 og Ris, í Garðabæ, var 
stofnað 1966.

Forstjóri Innova er Helga 
Björk Eiríksdóttir, en hún réð-
ist til fyrirtækisins í upphafi 
þessa árs. „Við fórum strax í 
stefnumótun og í kjölfarið var 
hlutverki Innova breytt á þann 
veg að það er ekki lengur fram-
kvæmdaaðili á byggingamark-
aði, heldur starfar eingöngu sem 
bakhjarl JB og Ris,“ segir hún.

Markmið Innova segir Helga 
Björk vera að verða leiðandi á 
fasteignamarkaði í nýsköpun, 
gæðum og faglegum samskipt-
um við alla aðila markaðar-
ins en dótturfyrirtækin munu 
áfram sinna sínum hlutverk-
um. „JB hefur byggt íbúðir víða 
á höfuðborgarsvæðinu frá því 
um 1990 og mun afhenda sína 
þúsundust íbúð í haust á meðan 
Ris hefur meira verið á útboðs-
markaði við byggingu stærri 
mannvirkja. Þar liggur nú, til 
dæmis, fyrir stækkun á stúku og 
lagfæring á búningsaðstöðu FH 
í Kaplakrika, auk þess að byggja 
frjálsíþróttahús.“

Engin verkefnaþurrð
„Þrátt fyrir þessar áherslur 

hjá Ris, hefur fyrirtækið einn-
ig verið að byggja íbúðir fyrir 
almenning og það styttist í að 
mjög spennandi íbúðir í Sjá-
landshverfinu í Garðabæ fari í 
sölu. Þetta eru fjörutíu og átta 
íbúðir með útsýni og góðu að-
gengi að strandlengjunni.“

Helga Björk segir verkefna-
stöðu góða nú, þegar fasteigna-
markaðurinn er að kólna. „JB 
stendur vel að því leyti að við 
erum ekki með neinar óseldar 
íbúðir. Við erum að vísu með 
nokkrar áhugaverðar eignir í 
pípunum á atvinnu- og skrif-
stofuhúsnæðismarkaðnum en 
nú í sumar og haust verða af-
hentar mjög glæsilegar íbúðir 
við Elliðavatn, í Andarhvarfi 
og Boðaþingi. JB er einnig um-
svifamikið á Akranesi og í Hval-
fjarðarsveit og er meðal annars 
að byggja þrjátíu og eina íbúð 
fyrir sextíu ára og eldri á Sól-
mundarhöfða á Akranesi. Þær 
íbúðir verða með glæsilegt út-

sýni yfir  sjóinn og  eru af mörg-
um ólíkum stærðum þannig að 
allir ættu að geta fundið eign 
við hæfi þar. Það kæmi ekki á 
óvart ef brottfluttir Skagamenn 
hefðu áhuga á þessum íbúðum. 
Í samvinnu við Hvalfjarðarsveit 
er hafin uppbygging á stórri 
íbúðabyggð við mörk Akraness. 
Þar eru  spennandi sjávarlóð-
ir fyrir einbýli til sölu auk þess 
sem JB hyggst byggja lítil fjölbýli 
og leikskóla fyrir byggðina sem 
þarna mun rísa.“

Fyrir utan þessi helstu verk, 
segir Helga Björk fyrirtæk-
ið jafnframt vera með nokkur 
spennandi þróunarverkefni í 
gangi. „Við eigum hlut í Garða-
mýri, félagi sem er að skipuleggja 
svæðið hérna í Vetrarmýrinni 
við hliðina á Reykjanesbraut-
inni. Þar á að koma knatthús 
og sundlaugargarður fyrir 
Garðbæinga og síðan eru áform 
uppi, í samvinnu við Heilsumið-
stöð Íslands, að byggja  aðstöðu 
fyrir heilsutengdan rekstur og 
hótel.

Við erum einnig í viðræðum 
við Reykjanesbæ um skipulag á 
Vatnsnesi, sem gæti orðið afar 
skemmtilegt svæði fyrir Reykja-
nesbúa í framtíðinni – en það er 
á frumstigi.“

Aðgangur að fjármagni þarf að 
batna

Þegar Helga Björk er spurð 
hvernig Innova og dótturfyrir-
tæki þess ætli að mæta þeirri 
kólnun sem er á fasteignamark-
aði um þessar mundir, segir 
hún: „Við teljum augljóst að 
verð muni lækka og það er okk-

Munum verðleggja íbúðir í 
takt við eftirspurn

„JB stendur vel að 
því leyti að við erum 
ekki með neinar 
óseldar íbúðir. Við 
erum að vísu með 
nokkrar áhuga-
verðar eignir í píp-
unum á atvinnu- og 
skrifstofuhúsnæð-
ismarkaðnum en 
nú í sumar og haust 
verða afhentar mjög 
glæsilegar íbúðir við 
Elliðavatn, í And-
arhvarfi og Boða-
þingi. “

Boðaþing

Helga Björk Eiríksdóttir forstjóri Innova.  
Mynd Ingó
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ar stefna að verðleggja íbúðir 
og aðrar eignir í samræmi við 
þá staðreynd að eftirspurn hef-
ur minnkað. Við höfum þegar 
hafið aðgerðir til að hagræða og 
munum leggja áhersluna á að 
klára íbúðir sem við teljum vera 
á seljanlegri stöðum og bíða þar 
til eftirspurn og fjármagn eyskt 
áður en við hefjum byggingu 
nýrra íbúða. Nú er að myndast 
kaupendamarkaður á ný. Við 
munum áfram byggja með gæði 
að leiðarljósi en verðleggja íbúð-

ir á sanngjarnan hátt. Þá erum 
við að tala um að fermetrinn 
verði á um 250 þúsund, sem er 
töluvert lægra en þegar verðið 
var hæst. Hins vegar viljum við 
sjá aðgang að fjármagni batna. 
Það er alger forsenda þess að 
fasteignamarkaður kólni ekki 
um of; að þau verðmæti sem 
almenningur í landinu hefur 
fjárfest í rýrni ekki um of – og 
fólk geti áfram keypt og selt 
húsnæði eftir því sem aðstæður 
þess breytast.“

Um innkomu bankanna á 
húsnæðislánamarkaðinn haust-
ið 2004 segir Helga Björk: 
„Innkoma bankanna gerði fólki 
kleyft að fjárfesta í dýrari eign-
um, skuldbreyta lánum og fjár-
magna endurbætur eldra hús-
næðis. Þeir buðu samkeppn-
ishæfa vexti við Íbúðalánasjóð 
og aðgengi að lánum þeirra var 
gott. Við vonum að fæstir hafi 
fjárfest um efni fram og neyðist 
til að selja eignir á meðan skuld-
ir eru hærri en eignirnar. Það 

er hins vegar ljóst að bankarn-
ir þurfa að sýna ábyrgð í þeim 
væringum sem nú standa yfir á 
markaðnum: Þeir mega hvorki 
frysta einstaklinga í húsnæð-
isleit né fyrirtæki á bygginga-
markaði um of. Það gæti haft 
slæmar afleiðingar fyrir alla 
– líka bankana.”

 

 „Það er hins vegar 
ljóst að bankarn-
ir þurfa að sýna 
ábyrgð í þeim 
væringum sem nú 
standa yfir á mark-
aðnum: Þeir mega 
hvorki frysta ein-
staklinga í húsnæð-
isleit né fyrirtæki á 
byggingamarkaði 
um of. Það gæti haft 
slæmar afleiðingar 
fyrir alla – líka bank-
ana.”

Andarhvarf  �

Langalína 2



��    

,,Við bjóðum upp á innrétt-
ingar í allt húsið og afhend-
ingartíminn er mjög stutt-
ur“segir Birgir Sigdórsson 
framkvæmdastjóri SJ-innrétt-
inga.  Fyrirtækið hefur ver-
ið starfrækt í 25 ár og er nú 
bæði með sölu og uppsetningu 
á innréttingum. ,,Hjá okkur 

fær viðskiptavinurinn heild-
arlausnir fyrir bæði heimili 
og fyrirtæki. Við erum með 
innréttingar fyrir eldhús, bað 
og þvottahús. Einnig erum  við 
með fataskápa, innihurðir og 
eldhústæki,“ segir Birgir.

Birgir segir að fólk geti komið 
með grunnteikningar til þeirra og 

Heildarlausn fyrir allt heimilið



fengið tillögur og teikningar að 
innréttingum. ,, Við förum einnig 
í heimahús og ráðleggjum fólki.“

SJ-inréttingar hefur verið í 
örum vexti undanfarin ár.,,Við 
byrjuðum í 180 fermetra húsi 
en erum nú með 600 fermetra 
sýningar-og lageraðstöðu,“ segir 
Birgir. Fyrirtækið er með aðset-
ur að Njarðarbraut 3g í Reykja-
nesbæ.  SJ-innréttingar eru ávallt 
með mikið af innréttingum á 
lager og starfsmenn þess sjá um 
uppsetningar á nýjum innrétting-
um og niðurrif á þeim gömlu.

,,Það sem einkennir okkar starf-
semi er gæði og góð þjónusta. 
Afhending vörunnar þarf ekki að 
taka nema þrjár vikur. Við erum 
með uppsetningarmenn á okkar 
vegum, undirverktaka, sem setja 
upp innréttingarnar. Verkefnin 
hafa verið mörg og margvísleg 
enda hefur mikið verið byggt á 
Íslandi að undanförnu. Við erum 
í vaxandi mæli að selja innrétt-
ingar út á land, t.d. bæði á Aust-
urland og Vestfirði. Þau viðskipti 
fara gjarnan fram í gegnum netið,“ 
segir Birgir.

Heimasíða SJ-innréttinga er 
www.sjinnrettingar.is.
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Um helmingur hinna glæsi-
legu íbúða við Víkurbraut 15 
í Reykjanesbæ eru nú seldar. 
Nú þegar er hafin bygging á 
húsinu við hliða. Það hús er 
nákvæmlega eins og búið er 
að steypa bílageymsluhúið á 
því. Byggingameistarinn, Ás-
kell Agnarsson, segir ekkert 
sé til sparað í byggingu og 
innréttingum.

Það hefur varla farið framhjá 
þeim sem keyra inn í Keflavík að 
þar við Víkurbrautina hefur risið 
glæsilegt fjölbýlishús sem gnæf-
ir yfir höfninni, með óviðjafn-
anlegu útsýni yfir víkina, bæinn 
– og þegar ofar dregur, svo langt 
sem augað eygir yfir byggðina 
í Reykjanesbæ, norðanverðan 
Reykjanesskagann og fjallasýn-
ina handan Faxaflóans. Sjö hæð-
ir frá götu, níu frá bryggju, þar 
sem bílahúsin eru. Húsin eru 
byggð af Húsagerðinni hf. og 
segir framkvæmdastjórinn, Ás-
kell Agnarsson að fyrirtækið hafi 
einfaldlega verið að byggja húsin 
sem eigendur þess langaði alltaf 
til að byggja; lúxusíbúðir þar sem 
allt er gert úr besta bygginga- og 
innréttingarefni sem völ er á.

Íbúðirnar fullgerðar
Önnur turnbyggingin, Vík-

urbraut 15, er fullkláruð. Íbúð-
irnar eru þriggja og fjögurra her-
bergja, nema á efstu hæðunum, 
þar sem er 240 og 300 fermetra 
„penthouse“ íbúðir á tveim-
ur hæðum, með um hundrað 
fermetra útisvölum með snjó-
bæðslu og graníthellum. Þetta 
eru sannkallaðar lúxusíbúðir og 
er önnur þeirra seld. „Við erum 
með dýr gólfefni, eikarparket og 
flísar,“ segir Áskell og bætir því 
við að í íbúðunum sé gólfhita-
kerfi sem lagt er á vandaðasta 
hátt. „Það er líka mjög vel í lagt 
með innréttingar og innihurðir, 
allar svalir eru flísalagðar, rúm-
góðar og stórar með glerlokun. 
Íbúðunum fylgja öll heimilis-
tæki; þvottavél, þurrkari, upp-
þvottavél og ísskápur. Baðher-
bergin eru mjög glæsileg, með 
tveggja fermetra strutuklefum 
á bak við glerveggi. Íbúðirnar 

eru allar ríkulega búnar hal-
ógen ljósum og mynddyrasíma, 
auk þess sem sjónvarpstenglar 
eru í öllum herbergjum. Í hús-
inu er lyfta sem gengur niður í 
upphitaða bílageymslu og upp á 
allar hæðir. Eitt bílastæði í bíla-
geymslu fylgir hverri íbúð.“

Gamall draumur
„Ég hef byggt mikið magn af 

húsnæði þar sem maður er í ei-
lífum slag við að halda verðinu 
niðri, en oft höfum við líka verið 
í verkefnum þar sem við erum 
að gera mjög fallega hluti. Mig 
hefur lengi langað til að gera fal-
lega hluti í íbúðarhúsnæði, safna 
saman hugmyndum sem ég hef 
öðlast með reynslu og nýta þær 
til að gera klassa íbúðir. Fyrir 

þremur árum fór ég að velta fyr-
ir mér að byggja íbúðarhúsnæði 
á þessum lóðum. Ég sá strax fyrir 
mér að þetta væri flottur staður 
fyrir útsýnisíbúðir. Lyftustokk-

urinn í húsunum er 30 metra 
langur og þú ert farin að sjá vel 
yfir strax uppi á 3. hæð.“ Það 
verður að viðurkennast að óvíða 
er að finna eins glæsilegt útsýni 

til allra átta og gerist á efri hæð-
um húsanna við Víkurbrautina. 

Gróið fyrirtæki
Húsagerðin hf. var stofnuð 

1972 og hefur reist fjölda íbúð-
arhúsa, um 500 íbúðir, auk ann-
arra mannvirkja á Suðurnesj-
um. Það má því segja að innan 
fyrirtækisins sé því til þekking 
á öllum aðstæðum á Reykjanes-
skaganum.

Áskell segir Húsagerðina hafa 
fengið dálítið forskot í verkefna-
bransanum strax í upphafi. „Við 
vorum fyrstir á Suðurnesjum til 
að koma með byggingakrana og 
kerfismót og framleiddum mikið 
af fjölbýlishúsnæði. Víkurbæj-
arhúsið í Keflavík var hins vegar 

Lúxusíbúðir með 
frábæru útsýni
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fyrsta verkefnið sem við feng-
um sem verktakar og við vorum 
ákaflega stoltir af því.“

Mikilvægt að vinna af metnaði
 Eftir það höfum við mest 

byggt af íbúðarhúsnæði og til-
fallandi tilboðsverkum. Þetta er 
ekki stórt fyrirtæki. Í dag erum 
við með sextán manns á launa-
skrá, ráðum síðan frekar und-
irverktaka heldur en að bæta 
við mannskap. Það er auðvitað 
hægt að þenja sig einhver ósköp 
á þeim uppgangstímum sem 
verið hafa, en það er ekki svo 
mikið um góðan mannskap að 
ræða. Við höfum farið í gegnum 
svo mörg tímabil hæða og lægða 
í þjóðfélaginu og vitum að það er 
auðvelt að missa stjórn á starf-
seminni. Það er svo miklu betra, 
þegar til lengri tíma er litið, að 
sinna sínum hlutum vel. Það 
skiptir meginmáli gagnvart við-
skiptavininum – en það er líka 
mikilvægt  til að halda áhuga hjá 
sínu starfsfólki. Það þarf að vinna 
af metnaði til að halda áhuga 

þess. Ég get sagt með stolti að 
ég er með mjög metnaðarfulla 
stráka sem vinna hjá mér. Stráka 
sem hafa gaman af sínu fagi og 
mikinn áhuga á því.“

Margar merkilegar byggingar
Meðal þeirra verkefna sem 

Húsagerðin hf. hefur tekið að 
sér eru ýmsar skólabyggingar, 
íþróttahús, loðnubræðsla og 

flokkunarstöð í Helguvík, loðnu-
verksmiðju á Siglufirði, auk þess 
að vera með þjónustu við Bláa 
Lónið til margra ára. „Við stækk-
uðum til dæmis lónið þar sem 
eru núna gufuböð og hinn frægi 
foss, auk þess sem við gerðum 
sæluvíkina þar sem nuddlónið 
er. Við sáum um viðhald og við-
byggingar við lónið um árabil, en 
það var aukaverkefni hjá okkur. 
Mjög skemmtilegt verkefni með 
metnaðarfullu hönnunarfólki.“ 

Eiginlega er hægt að keyra 
lengi dags um Reykjanesbæ til að 
skoða byggingar sem Húsagerð-
in hefur reist. Fyrirtækið byggði 
safnaðarheimili Keflavíkurkirkju 
og stækkaði kirkjuna.

Íþróttahúsið við Sunnubraut 
er líka ein af byggingum Húsa-
gerðarinnar, Grunnskólinn úti í 
Garði, viðbyggingar við Myllu-
bakkaskóla, starfsmannahús fyr-
ir Hitaveitu Suðurnesja í Svart-
sengi, aðveitustöð í Njarðvík og  
Bifreiðaskoðunarstöð Frumherja 

í Njarðvík.  Ekki svo að skilja að 
átthagafjötrarnir hafi verið að 
þvælast fyrir þeim félögum, því 
þeir hafa bæði byggt íbúðarhús-
næði í Kolbeinsmýri á Seltjarn-
arnesi og í Hafnarfirði. Einnig 
byggði fyrirtækið Vörðuna, 
stjórnsýsluhúsið í Sandgerði sem 
er heljarmikil bygging. Inni í því 
húsi eru 11 íbúðir sem eru þjón-
ustuíbúðir fyrir eldri borgara, 
bókasafn, bæjarskrifstofur, þjón-
ustueldhús fyrir skólana og eldri 
borgara, bankaútibú og heilsu-
gæsla. Tíu raðhús voru reist í 
Garðinum en þau eru þjónustu-
íbúðir fyrir aldraða. Í Sandgerði 

reisti fyrirtækið einnig skóla og 
íþróttavallarhúsið. Svo má nefna 
iðnaðarhúsnæði á Iðavöllum 
í Keflavík, þar sem fyrirtækið 
er einnig með verkstæði og að-
stöðu.  Hér hefur aðeins verið 
nefnt brot af þeim byggingum 
sem fyrirtækið hefur tekið að sér 
– og enn er ótalinn allur sá fjöldi 
íbúða sem fyrirtækið hefur reist 
fyrir bæjarfélögin.

Heimasíða fyrirtæksins er 
husagerdin.is og þar er hægt að 
sjá hvaða íbúðir eru enn óseldar 
við Víkurbraut 15.

Það er auðvitað 
hægt að þenja sig 
einhver ósköp á 
þeim uppgangstím-
um sem verið hafa, 
en það er ekki svo 
mikið um góðan 
mannskap að ræða. 
Við höfum farið í 
gegnum svo mörg 
tímabil hæða og 
lægða í þjóðfélag-
inu og vitum að 
það er auðvelt að 
missa stjórn á starf-
seminni. Það er svo 
miklu betra, þegar 
til lengri tíma er litið, 
að sinna sínum hlut-
um vel. Áskell Agnarsson, byggingameistari. Myndir Ingó
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Fyrirtækið Flotgólf ehf. er 
alhliða múrverktakafyr-
irtæki og býður þjónustu öll-
um þeim sem eru að byggja 
hvort sem um er að ræða 
einstaklinga, verktaka eða 
fyrirtæki. Með múrverki er 
átt við plötusteypur, ein-
angrun og pússningu innan 
sem utan, flotun gólfa og 
flísalagnir.

,,Við sjáum um múrverk frá 
a-ö. Við skrifum uppá verkið 
sem múrarameistarar og ber-
um þannig ábyrgð á verkinu, 
við sjáum um steypulögnina, 
járnabindingar og veggja- og 
plötusteypur. Síðan múrum við 
húsið að utan og innan, flot-
um gólfin, hlöðum milliveggi, 
gifsmúrum loft og flísaleggjum 
innan-og utanhúss,“ segir Odd-
ur Th.Guðnason framkvæmda-
stjóri Flotgólfa.

Flotgólf sérhæfir sig í gifsm-
úr og flotun gólfa. ,,Við erum 
brautryðjendur á Íslandi á 
þessu sviði. Við erum með öfl-
uga flotdælubíla, bæði fyrir 
anhydritflot og sementsbaserað 
flot, sem blanda og dæla efninu 
á staðnum. Við bjóðum uppá 
ílagnir í heild sinni en einnig 
er í boði að fá einungis efnið úr 
bílunum keypt með dælingu,“ 
segir Oddur.

Anhydrit er gifsbaserað flot-
efni. Það er spennufrítt efni með 
mikla hitaleiðni. ,,Þetta efni er 
gjarnan notað yfir hitalagnir í 
gólfi en í síauknum mæli nota 
menn gólfhita sem kyndingu 
frekar en hina hefðbundnu veg-
gofna“ segir Oddur.

Tvö hundruð tonn af efnum á 
viku

Flotgólf er stór innflutnings-

aðili á múrefnum og  fyrirtækið 
flytur inn um tvö hundruð tonn 
af múrefnum og floti í hverri 
viku. 

,,Við flytjum inn öll efni sem 
við notum og erum langfremst-
ir í tækjakosti. Efnin sem við 
erum að nota eru náttúruefni 
eða efni sem unnin eru beint 
úr jörðu og eru þar af leiðandi 
vistvæn,“ segir Oddur.

Fyrirtækið er fremst í flokki 
í gifsmúrun og hleðslu milli-
veggja með gifssteinum.  Gifs-
steinarnir eru gegnheilir 10 

cm. þykkir  og hafa góða hljóð-
einangrun. Einnig eru notaðir 
vatnsheldnir gifssteinar sem 

eru notaðir í votkjarna.
Fyrirtækið hefur séð um stór 

múrverkefni eins og í Hellis-
heiðarvirkjun, Nesjavallavirkj-
un, Háskólatorgi, Náttúru-
fræðihúsi og Orkuveituhúsinu 
svo dæmi séu tekin. Einnig hef-
ur fyrirtækið séð um múrverk í 
fjölda einbýlis-og fjölbýlishúsa 
fyrir stærstu byggingarverktaka 
á Íslandi. Hjá Flotgólf starfa um 
100 múrarar og hefur fyrirtæk-
ið verið í örum vexti að und-
anförnu.,,Viðskiptin hafa geng-
ið vel og verkefnisstaðan er 
mjög góð. Umsvifin hafa aukist 
og við finnum ekki fyrir kreppu 
hér hjá okkur.,,Við erum eina 
fyrirtækið á landinu sem býður 
upp á heildarlausnir fyrir múr-
verkið. Fólk þarf ekki að leita 
annað,“ segir Oddur.

Múrverk frá a-ö

Anhydrit er gifsba-
serað flotefni. Það 
er spennufrítt efni 
með mikla hita-
leiðni. ,,Þetta efni er 
gjarnan notað yfir 
hitalagnir í gólfi en í 
síauknum mæli nota 
menn gólfhita sem 
kyndingu frekar en 
hina hefðbundnu 
veggofna“ segir 
Oddur.

Oddur Th.Guðnason framkvæmda-
stjóri Flotgólfa. Myndir Ingó



      33  

Fyrirtækið GK GLUGGAR-
GLUGGAR OG KLÆÐNING 
ehf. sérhæfir sig í framleiðslu 
á gluggum og útihurðum. 
Fyrirtækið rekur eitt full-
komnasta trésmíðaverkstæði 
landsins og hefur víðtæka 
reynslu jafnt af nýsmíði og 
viðgerðum. 

,,Við smíðum bæði glugga og 
hurðir, útihurðir og bílskúrs-
hurðir, sam-
kvæmt við-
urkenndum 
í s l e n s k u m 
stöðlum til að 
tryggja gæði 
f r a m l e i ð s l -
unnar,“  segja 
þau Hall-
grímur Ósk-
arsson fram-
kvæmdastjóri 
og Gyða Árný 
H e l g a d ó t t-
ir fjármála-
stjóri.

Fyrirtækið 
var stofnað 
í nóvember 
árið 2001. Í 
fyrstu voru 
aðeins þrír til 
fjórir starfs-
menn en eru 
nú fjórtán. 
Starfsemi fyr-
irtækisins er í nýlegu og glæsi-
legu húsnæðí að Völuteig 21 í 
Mosfellsbæ.

Helstu viðskiptavinir GK 
GLUGGA eru verktakar og ein-
staklingar í byggingarhugleið-
ingum. Eins þeir sem vinna að 
endurnýjun húsnæðis. Tæki GK 
GLUGGA eru mjög afkastamik-
il og henta vel til stærri verka. 
Aðspurður segir Hallgrímur að 
í framleiðslu fyrirtækisins sé að-
eins notað það besta sem í boði 
er. 

Staðalbúnaður í öllum hurðum 
er 3 punkta skrár ásamt fylgi-
hlutum. Í opnanlegum fögum er 
alltaf gert ráð fyrir tveggja punkta 
lokunarbúnaði með næturopn-
un ásamt fylgihlutum. Notaðir 
eru Q-lon þétti-kantar sem gefa 
mjúka lokun og góða þéttingu. 

Hjá fyrirtækinu starfar fólk 
með langa reynslu sem býr yfir 
mikilli þekkingu á öllu sem við-

kemur gluggum og hurðum. 
,,Vanti viðskiptavinum okkar að-
stoð eða ráðleggingar þá hjálp-
um við þeim, allt eftir þörfum 
hvers og eins. Við leggjum mikla 
áherslu á að fyrirtækið hafi yfir 
að ráða sem fullkomnasta tækja-
búnaði svo fyrirtækið geti fram-
leitt það besta á markaðinum 

eða gæðavöru á góðu verði,“ seg-
ir Hallgrímur.

Um þessar mundir eru for-
ráðamenn fyrirtækisins að 
kanna möguleika á samvinnu við 
erlenda aðila í því augnamiði að 
auka vöruúrvalið og geta þannig 
þjónað betur margvíslegum ósk-
um viðskiptavina sinna.

Gæða vara á 
góðu verði

Hallgrímur Óskars-
son framkvæmda-
stjóri

Gyða Árný Helga-
dóttir fjármálastjóri.

Hjá Glófaxa færðu: Iðnaðarhurðir, 
bæði sem flekahurðir og rúlluhurðir.

Iðnaðarhurðir, með gönguhurðum, 
með eða án þröskulds. Í hurðunum 
eru gluggar ísettir plastrúðum sem 
rispast ekki.

Einnig fást eldvarnar- ,öryggis- og 
bílskúrshurðir.

Ármúla 42• Sími 553-4236 / 553-5336
Fax 588-8336 • glofaxi@simnet.is

Iðnaðarhurð Rúlluhurð

Vörulyftur og veðurhlífar Hraðlyftihurð

Eldvarnarhurð Hlið



3�    

Tjarnabyggð  í  sveitarfé-
laginu  Árborg  er  tvímæla-
laust  einn  af  nýstárlegustu 
og  mest  spennandi  búsetu-
möguleikum  sem  bjóðast 
í  dag.  Þar  hefur  svokölluð 
„Búgarðabyggð“ verið skipu-
lögð á tæplega 600 hektarar 
svæði. Nú þegar hefur verið 
selt á annað hundrað lóða í 
fyrsta til þriðja áfanga en á 
hverri lóð má byggja allt að 
1.500 fermetra. Jarðvegs- og 
gatnaframkvæmdum  hefur 
þegar verið lokið og má segja 
að  allt  sé  komið  á  svæð-
ið; hitaveita,  rafmagn,  götur 
(bundið  slitlag  á  tvo  fyrstu 
áfangana)  –  og  ljósleiðarar 
og  hefur Tjarnabyggðin því 
bestu fjarskipti sem völ er á. 

Einn  af  fjölmörgum  kostum 
Tjarnabyggðar  er  að  hver  og 
einn  ræður  sínu  húsi.  Það  er 
enginn  sem  segir  hvernig  hús 
má vera á lóðinni, hvernig íbúð-
arhúsið á að vera í laginu, hvort 
einnig  megi  vera  þar  hunda-
kofi,  hesthús,  skemma, gróð-
urhús, listigarður, eða bara kál-
garðar. Það er  enginn  vafi  að  
búsetuform af þessu tagi hentar 
Íslendingum vel – enda segir Jör-
undur Gauksson  framkvæmda-
stjóri Búgarðabyggðar  að  salan  
á lóðunum fari mjög vel af stað. 
Það  eru  núna  rétt um tvö  ár 
frá því að framkvæmdir hófust. 
Engu að síður er búið að gera 
220  lóðir  byggingarhæfar.  Þar 
af eru á annað hundrað seldar, 
unnið í 30 til 40 húsum - og 12 
fjölskyldur futtar inn.

„Með  Tjarnabyggð tók  sveit-
arfélagið Árborg þá ákvörðun  að  
bjóða  upp  á nýjan búsetukost 
þar sem fólki gefst  kostur  á  að  
kaupa  stóra lóð  úti í sveit þar 
sem má byggja stórt einbýlishús, 
ásamt útihúsum en jafnframt að 
njóta allrar  þjónustu  frá  sveit-
arfélaginu  til  jafns  við  þétt-
býlisbúana.  Þannig  má  sem  

dæmi taka  að  í  Tjarnabyggð-
inni  er hitaveita,  snjómokstur,  
sorphirða og börnin í Tjarna-
byggð fara í Sunnulækjarskóla á 
Selfossi.  Það  sem  er  umfram  
er að  Árborg  annast  skólaakst-
ur á svæðinu og keyrir börnin til 
og frá skóla. Það má því segja að 
þarna sé búið að skapa nýtt fyr-
irbæri sem hefur bæði einkenni  
þéttbýlis  og  sveitarinnar.”

  
Dagleg tengsl við náttúruna

„Sérstaða  Tjarnabyggðar ligg-
ur  líka  í  ósnortinni  náttúru 
allt í kring, segir Jörundur. „Þar 
eru víðáttumiklar bújarðir, lönd 
á náttúruminjaskrá og fuglafrið-
lönd sveitarfélagsins.“ 

Jörundur segir mannlífsfóruna 
koma til með að verða afar fjöl-
breytta  í  Tjarnabyggð.  „Í upp-

hafi  keyptu  nokkrir  verktakar  
nokkrar  lóðir  hver  en eftir það 
hafa þetta verið einstaklingar.  
Þetta  er  nánast  allt  fölskyldu-
fólk,  nokkrir  af  Suðurlandi en  
langfestar  af  Stór-Reykjavík-
ursvæðinu.  Meirihlutinn er fólk 
í yngri kantinum, með börn, en 
þó er inn á milli fólk sem er farið 
að eldast og ætlar  að  enda  hér,  
fólk  sem  vill hafa nóg pláss, vill 
geta ræktað sinn garð, haft heit-
an pott og látið fara virkilega 
vel um sig. Nú er mjög gaman 
að fara um byggðina enda mik-
il uppbygging. Maður sér fólk 
á gangi með hundana sína og 
hestamenn í útreiðum á nýj-
um og glæsilegum reiðstígum. 
Sveitastemmningin er komin í 
Tjarnabyggð og einstakt er að 
hlusta á fuglasönginn í þessari 
friðsælu sveit.“

 Breyting á lífsstíl
„Það sem er einkennandi fyrir 

hópinn er að þetta er fólk sem  
hefur  áhuga  á  að  hanna sitt  
eigið  einbýlishús  og  umhverfið 
í kringum það og flétta því  sam-
an  við  sitt  áhugasvið. Sumir  
vilja  bara  njóta  friðsældar sveit-
arinnar og þess að eiga  stóra  
jörð,  á  meðan  aðrir hafa áhuga 
á að byggja yfir áhugamálin. Það  
er  töluvert  um  það  að þeir sem 
eru að byggja þarna vinni  á  höf-
uðborgarsvæðinu og ætli sér að 
gera það áfram. Þetta er breyting 
á lífsstíl. Það er sífellt algengara 
að ungu fólki með börn finnist 
eftirsóknarvert að flytja út fyrir 
borgina, byggja sitt hús eftir eig-
in höfði, sameina  heimilishald 
og áhugamál og þurfa ekkert 
að hafa áhyggjur af því að keyra 
börnin og sækja. Þeim er ekið 
í skólann og heim aftur. Kost-
urinn við veðráttuna  á  þessum  
slóðum er að hér er alltaf blíða. 
Landið liggur lágt, þannig að 
þetta er snjólétt svæði og frem-
ur hlýtt og því engin vandræði 
með færð. Og ég myndi kannski 
bæta því við að líklega eru bestu 
meðmælin  þau  að  nú  þegar  
hafa tveir sveitarstjórnarmenn í 
Árborg keypt sér lóðir hér, sem 
og landsþekktir hestamenn og 
forsvarsmenn í félögum hesta-
manna“

Fyrir  þá  sem  hafa  áhuga  á 
að kynna sér enn fremur kosti 
þessa  áhugaverða  samfélags, 
skal bent á heimasíðuna www.
tjarnabyggd.is

Nýstárlegur búsetumöguleiki
Í Tjarnabyggð í Árborg byggir hver og einn eftir sínum þörfum, yfir fjölskylduna, 
hunda, hesta, tómata og rósir

Jörundur Gauksson  framkvæmda-
stjóri Búgarðabyggðar  

Það er sífellt algeng-
ara að ungu fólki 
með börn finnist 
eftirsóknarvert að 
flytja út fyrir borg-
ina, byggja sitt hús 
eftir eigin höfði, 
sameina  heimilis-
hald og áhugamál 
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Swopper vinnustóllinn

Stýranlegir jarðborar
•	 Getur borað allt að 250 m á dag.
•	 Sá eini í landinu sem borar í gegnum klappir allt að 400 m frá 6” – 12” göt.
•	 Borar allt að 300 - 600 m í einu.
•	 Borar fyrir nýjum lögnum.
•	 Mjög nákvæmur.
•	 Minna jarðrask og litlar tafir.
•	 60 - 800 mm sverleiki.
•	 Borum undir ár, götur og vötn.
•	 Erum með 3 stærðir af borum.

JT 4020

JT 520
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Fyrirtækin RafList og Raf-
lagnateiknun Suðurlands 
hafa nú hafið samstarf þann-
ig að á sama stað er hægt að 
fá þjónustu við hvers konar 
rafvirkjun og teikningar á 
raflögnum í allar gerðir húsa, 
bæði iðnaðar- og íbúðarhús-
næði af öllum stærðum og 
gerðum.

RafList
Framkvæmdastjóri hjá RafList 

er Sigurður Finnsson. ,,Við sjáum 
um allt á milli töflu og tengils. 
Við tökum að okkur margskonar 
rafvirkjun og vinnum bæði sam-
kvæmt tilboðum og í tímavinnu, 
allt eftir óskum viðskiptavina 
okkar,“ segir Sigurður. 

RafList gerir allt í sambandi 
við viðhald á hvers kyns raflögn-
um í íbúðarhúsum, iðnaðarhús-
um eða hvar sem raflagnir eru. 
Þá yfirfærir fyrirtækið gömlu 
raflagnirnar og gerir þær ráðstaf-
anir sem nauðsynlegar eru til að 
raflagnirnar geti talist löglegar 
og að engin hætta stafi af þeim. 
Þá sér fyrirtækið um viðhald á 
rafmagnstöflum, bæði gömlum 
og nýjum. 

RafList tekur einnig að sér 
margar tegundir nýlagna. Raf-
lagnir í nýbyggingar hafa verið 
stór hluti starfseminnar og eru 
þær unnar í samráði við við-
skiptavini til að hægt sé að sníða 

raflagnirnar algjörlega að þörf-
um viðkomandi.

Byggingar sem raflist hefur séð 
um nýlagnir í eru meðal annars 
sumarbústaðir, einbýlishús og 
raðhús, skrifstofuhúsnæði og 
iðnaðarhúsnæði. 

RafList sér um hvers konar 
símalagnir og tölvu- og sjón-
varpslagnir.

,,Við leggjum áherslu á skjóta 
og góða þjónustu og með einu 
símtali getur þú fengið alla 

þjónustu sem tengist rafmagni, 
bæði hvað varðar lagninguna og 
teikninguna,“ segir Sigurður.

Raflagnateiknun Suðurlands
Raflagnateiknun Suðurlands 

sér um allar rafmagnsteikningar 
og nálgast aðrar teikningar sem 
til þarf og kemur þeim til réttra 
aðila. Fyrirtækið sér um hver-
skyns nýlagnir og endurnýjun 
á eldri lögnum.  ,,Við bjóðum 
einnig fyrirtækjum og einstakl-

ingum heildarlausnir er snúa að 
hönnun, lagningu raf- og smá-
spennulagna í mannvirki, stór 
sem smá,“ segir Einar Sumarliða-
son raflagnahönnuður hjá Raf-
lagnateiknun Suðurlands.  Einar 
hefur jafnframt réttindi til bygg-
ingastjórastarfa og getur því séð 
um bygginguna í heild sinni.

Raf- og smáspennulagnir eru: 
a) Almennar raflagnir b) síma-
og boðlagnir c) tölvukerfalagn-
ir d) öryggiskerfalagnir, í þeim 
fellst brunabiðvörunar- og inn-
brotslagnir.

Hjá Raflagnateiknun Suð-
urlands er hægt að fá heild-

arlausn fyrir þá sem vilja fá 
ábyrgan aðila til að sjá um ákveð-
in verkþátt eða verkið í heild 
sinni. Verkskýrslu er skilað eftir 
samkomulagi og verkfundir eru 
einnig haldnir eftir samkomu-
lagi.  ,, Með þessu fyrirkomulagi 
er markmiðið að bjóða hágæða 
vöru á sanngjörnu verði og vöru 
sem fullnægir þörfum viðskipta-
vinarins.  Við erum að tala um 
örugga þjónustu og 100% gæði 
sem lýkur síðan með lokaskoð-
un löggilts skoðunarmanns. 
Raflagnateiknun Suðurlands er 
fyrir þá sem vilja sanngjarna en 
umfram allt góða og heiðarlega 
þjónustu,“ segir Einar.  Einar seg-
ir að fyrirtækið leggi áherslu á að 
vera með nýjustu forritin og nýj-
asta búnaðinn til þessara starfa.   

Raflagnateiknun Suðurlands 
sér einnig um útboð og tilboðs-
gerð og að sögn Einars hefur fyr-
irtækið gert mikið af slíku. 

Einar segir að samstarfið við 
RafList hafi hafist þannig að 
viðskipavinir Raflagnateiknunar 
Suðurlands hafi iðulega verið 
að spyrja að því hvort fyrirtæk-
ið væri með rafvirkjafyrirtæki á 
sínum snærum til að taka að sér 
þau verk sem Raflagnateiknun 
Suðurlands væri að teikna. ,,Ég 
rakst þá á auglýsingu frá RafList 
þar sem þeir auglýstu eftir sam-
starfsaðila með lögildingu til raf-
virkjastarfa til að vera í forsvari 
fyrir fyrirtækið.  Mig vantaði 
rafvirkja til samstarfs og þetta 
small vel saman,“ sagði Einar. 

Allt sem tengist rafmagni á sama stað

,,Við leggjum áherslu 
á skjóta og góða 
þjónustu og með 
einu símtali getur 
þú fengið alla þjón-
ustu sem tengist 
rafmagni, bæði hvað 
varðar lagninguna 
og teikninguna,“

Við erum að tala um 
örugga þjónustu 
og 100% gæði sem 
lýkur síðan með 
lokaskoðun löggilts 
skoðunarmanns. 
Raflagnateiknun 
Suðurlands er fyrir 
þá sem vilja sann-
gjarna en umfram 
allt góða og heið-
arlega þjónustu,“ 
segir Einar.

Einn af rafvirkjum Raflistar við bíl  sinn reiðubúinn í næsta verkefni. Mynd Ingó

Einar Sumarliðason raflagnahönnuður hjá Raf-
lagnateiknun Suðurlands. Mynd Gummi Kalii
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,,Styrkleiki okkar felst í gæð-
um, góðum verðum og stutt-
um afgreiðslutíma,“ segir 
Guðmundur Helgason fram-
kvæmdastjóri Modulhúsa ehf.  
á Hvammstanga  sem flytur 
inn og selur timburhúsaein-
ingar frá Svíþjóð. Timburein-
ingarnar eru framleiddar 
undir mjög ströngu gæðaeft-
irliti og nú er komin vottun á 
einingarnar. 

Sem dæmi um verð á slíku húsi 
má taka 170 fermetra hús með 
innbyggðum bílskúr. Einingar í 
útveggi með gluggum og timb-
urvirki í þak kostar aðeins um 5 
milljónir króna með virðisauka-
skatti. Frá því að verðtilboð er 
gert og pöntun staðfest líða að-
eins 6 vikur þar til allt efni er til-
búið út í Svíþjóð og komið í gám. 
Það tekur síðan um viku til 10 
daga að koma efninu til Íslands 
og á byggingarstað.  Einingarnar 
eru hugvitsamlega hannaðar og 
því er uppsetning þeirra bæði 
einföld og fjótleg. ,,Einingarnar 
eru þannig gerðar að .það ætti 
ekki að taka vana smiði meira 
en einn, í hæsta lagi tvo daga að 
reisa útveggi 170 fermetra húss,“ 
segir Guðmundur.

Kjörin fyrir íslenskar aðstæður.
Einingarnar sem Modulhús 

flytja inn eru framleiddar í To-
moku verksmiðjunni í Insjön í 
Svíþjóð. ,,Verkfræðingar verk-
smiðjunnar hafa lagað hönn-
unina að íslensku veðurfari.  
Tomoku húsinu eru t.d. hönn-
uð með jarðskjálfta í huga. Ein-
ingarnar eru sterkbyggðar með 
vönduðum gluggum. Þessi hús 
er því mjög góður kostur fyrir Ís-
lendinga,“ segir Guðmundur. 

Guðmundur segir að nýlega 
hafi verið kynning á þessum ein-
ingum á Grand Hótel sem hafi 
mælst sérlega vel fyr-
ir.

Hægt er að fá To-
moku húsin í mörgum 
útfærslum og stærð-
um og nýta þau hvort 
heldur sem sumarhús 
eða íbúðarhús. ,,Þessar 
einingar henta einnig 
vel í hesthús. Nú eru  
til dæmis að rísa heilu 
hesthúsabyggðirnar á 
suðvesturhorninu og 
væru Tomokueining-
arnar tilvaldar í slík hús, segir 
Guðmundur. 

Framleiðslugeta Tomoku verk-
smiðjunnar er mjög mikil og hægt 
að framleiða um 120 hús á mán-
uði. ,,Því geta menn reist heilu 
hverfin á stuttum tíma, hvort 
sem um er að ræða íbúðarhús eða 
annað,“ segir Guðmundur.

Guðmundur segir að Modul-
hús á Íslandi hafi gengið vel og 
að nú sé búið að selja um 20 hús 
hér á landi. ,,Það er gaman frá því 
að segja að fyrsta Tomokuhúsið í 
Evrópu var reist á Hallormsstað. 
Siðan hafa verið reist hús á Sel-
fossi, í Garði, Sandgerði og Eg-
ilsstöðum, svo eitthvað sé nefnt. 
Klæðningin sem kom með einu 
húsinu á Egilsstöðum er frá AB 

Karl Hedin og hefur sú klæðning 
vakið mikla athygli á staðnum. 
Klæðningunni hefur verið hrósað 
bæði af smiðum og öðrum og það 
er hægt að sjá mynd af henni hér 
til hægri og á heimasíðu Modul-
hús “ www.modulhus.is„

Draumahúsið reist
,,Fólk getur rissað upp drauma-

húsið sitt og sent til okkar. Við 
teiknum upp húsið í sérstöku 
teikniforriti svo hægt sé að sjá 
hvernig húsið lítur út með þess-
um einingum og gluggum. To-

moku kerfið er mjög 
sveigjanlegt og hægt 
að hafa húsin í hinum 
ýmsu formum. Hús-
byggjandi ræður alveg 
forminu. Þegar búið er 
að teikna upp húsið er 
hægt að gera nokkuð 
nákvæm verðtilboð. Ef 
fólki líst vel á er síðan 
hægt að senda teikn-
inguna frá okkur og á 
teiknistofu sem vinnur 
síðan að frekari út-

færslum,“ segir Guðmundur. 
Modulhús hafa einnig upp á að 

bjóða úrvalstimbur á hagstæðum 
kjörum. ,,Við erum með tengingu 
við fyrirtæki út í Svíþjóð sem er 
sögunarmylla og framleiðir gíf-
urlegt magn af timbri sem er af 
miklum gæðum og á mjög hag-
stæðu verði. Ef menn taka sig 
saman og panta timbur í miklu 
magni er hægt að spara heilmikla 
fjármuni,“ segir Guðmundur.

Nánari upplýsingar um To-
moku húsin er að finna á vefsíðu 
Modulhúsa “ www.modulhus.is„

Rétt er að geta þess aðTomoku 
verksmiðjunum í Svíþjóð er lokað 
frá 7. júlí til 4. ágúst og ef menn 
ætla að byggja í sumar þarf að fara 
huga að því að panta sem fyrst.

Gæði og góð verð einkenna húsin

Framkvæmdastjórinn 
Guðmundur Helga-
son.



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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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
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Formaco ehf. var stofnað í 
október 1997 með það að 
markmiði að þjónusta bygg-
ingariðnaðinn með gæða vöru 
á hagkvæmu verði. ,,Formaco 
hefur einskorðað sig við þann 
vörugeira sem þarfnast þjón-
ustu. Fyrirtækið er í raun að 
bjóða allt frá steypumótum 
og stálgrind til kerfislofta og 
inniveggja,” segir Ragnar Jó-
hannsson framkvæmdastjóri 
Formaco.

Formaco býður upp á breytt 
úrval tækja til leigu eða sölu, 
svo sem byggingarkrana frá 
Potain, vökvakrana frá Grove, 
steypumót frá Doka og vinnu-
lyftur af ýmsum stærðum og 
gerðum. Formaco býður einnig 
upp á heildarlausn í stálbygg-
ingum. Innifalið í því er hönn-
un og framleiðsla burðarvirkis, 
klæðningar og reising. Þá eru 
ótaldar iðnaðarhurðir, lyftubrýr, 

stálstigar, girðingar o.fl. sem til-
heyrir stórum byggingum, en 
Formaco býður þessar vörur 
frá þekktum og viðurkenndum 
framleiðendum. Klæðningarn-
ar sem fyrirtækið er með eru 
frá Thyssen í Þýskalandi og  Al-
umasc í Bretlandi.

,,Við höfum nýlega gerst um-
boðaaðilar fyrir HunterDouglas 
álklæningar en það fyrirtæki er 
eitt stærsta og þekktasta vöru-
merkið í heiminum í dag fyrir 
kerfisloft úr áli og tré, utanhúss-
klæðningar og sólskermingar 
úr áli. HunterDouglas er þekkt 
fyrir gæðaframleiðslu sem verið 
hefur þeirra helsti styrkur,” segir 
Ragnar.

Nýlega opnaði Formaco ál-
gluggaverksmiðju á gamla varn-
arsvæðinu á Keflavíkurflugvelli. 
Opnun þeirrar verksmiðju var 
beint framhald af því að fyr-
irtækið hefur flutt inn álgugga 
í meira en átta ár. ,,Markmiðið 

með opnun verksmiðjunnar var 
fyrst og fremst að bæta þjón-
ustuna og stytta afgreiðslutíma. 
Við höfum orðið varir við mik-
inn áhuga viðskiptavina á þessu 
framtaki og nú þegar liggja fyrir 
pantanir á álgluggum frá okkur 
fyrir yfir sex hundruð milljónir 
króna. Formaco hefur þar með 
skipað sér í sæti með stærstu 
gluggasölufyrirtækjum lands-
ins,” segir Ragnar.

Formaco býður líka upp á 
glugga frá dönskum framleið-
endum. Fremst fer þar Velfac 
með ál/tréglugga sem hafa verið 
notaðir á Íslandi frá árinu 1991. 
Þá er einnig hægt að fá bæði tré-
glugga og álklædda tréglugga 
frá Rationel.  Þá má geta þess að 
Formaco býður einnig upp á eik-
ar-og mahoganyglugga.

,,Svalagler og handrið úr áli 
og gleri frá finnska framleiðand-
anum Lumon hafa notið sífellt 
meiri vinsælda og sem dæmi 
um notkun má nefna glæsileg 
hús við Lund 1 í Kópavogi og 
Suðurlandsbraut 58-62,” segir 
Ragnar. 

Fyrir stuttu tók Formaco 
við umboði fyrir franska kerf-
isveggjaframleiðandann Hoyez 
sem er einn af  leiðandi fram-
leiðendum kerfisveggja í Evrópu. 
Ragnar segir að þetta hafi bæst í 
hóp annarra þekktra innanhús-
efna svo sem Winab felliveggja, 
Hellbergs stálhurða, Stöbich 
brunalokana og kerfislofta úr áli 
og steinull. 

Árið 2004 keypti Formaco fyr-
irtækið Idex og sameinaði það 
sínum rekstri. Þá keypti For-
maco  Polýhúðun á síðasta ári en 
það fyrirtæki sérhæfir sig í duft-
húðun málma og glers.

,,Vöxtur fyrirtækisins hefur 
verið mikill, allt frá einum manni 
við eldhúsborðið árið 1997 í fyr-
irtæki með yfir áttatíu manns í 
vinnu. Við erum full bjartsýni og 
þó að blikur séu á lofti á mark-
aðinum hyggjumst við mæta 
þeim með öflugri og betri þjón-
ustu,” segir Ragnar

Við erum full bjartsýni

Árni Sigfússon bæjarstjóri Reykjanesbæjar og Ragnar Jóhannsson fram-
kvæmdastjóri Formaco við opnun álgluggaverksmiðjunnar Idex á Keflavík-
urvelli

Við opnun álgluggaverksmiðjunnar Idex á Keflavíkurvelli

Potain karnar frá Formaco

Lumon svalagler – Lundi 1

Við opnun álgluggaverksmiðjunnar Idex á Keflavíkurvelli

Ragnar Jóhannsson framkvæmdastjóri Formaco. Mynd Ingó
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Einar Þorsteinn Ásgeirsson 
listamaður og arkitekt seg-
ir hinn harða heim vitsmuna 
ekki gefa mikið fyrir rómant-
ískar tilvísanir

 
„Samstrendingur er nýyrði í 

íslensku og þýðir að maður get-
ur pakkað saman helling af ein-
um og sama margflötungnum 
án þess að myndist gat eða hol-
rými á milli þeirra. Sama gerist 
með sameindir í kristöllum, það 
myndast einskonar samloka. 
Maður þarf ekki nema eitt slíkt 
form, en getur pakkað því sam-
an á alla kanta,“ segir Einar Þor-
steinn listamaður og arkitekt og 
bætir við: „Í nýja Tónlistarhúsinu 
í Reykjavík er þetta form notað 
í burðargrind glerhjúpsins, sem 
á ensku heitir „space frame“ og 
ber sig sjálf vegna þess að hún 
er í þrívídd. Það sem er sérstakt 
við þetta form mitt, er að það er 
byggt á fimmfalt symmetrísku 
rými, en er samt samstrent, en 
aðeins um fimmtán samstrend 
form eru til.“

Þegar Einar er spurður, hvort 
hann hafi fengið hugmyndina að 
samstrendingunum frá íslenska 
stuðlaberginu, segir hann það 
reyndar ekki vera. „Þetta er al-
veg sérstakt form, sem byggist á 
áratuga könnun minni á þrívíð-
um formum. Fólk á miðjum aldri 
man ef til vill eftir bókinni minni: 
“Barnaleikur” frá 1977, sem nú er 
nú komin á ensku og er hægt að 
fá fyrir ekkert í eitt ár hjá: www.
xym.no  frá júní 2008. - Umrætt 
form kalla ég: Gullinfang, áður 
„Quasi-Brick,“. En hvaðan kemur 
formið? Ef við tökum til dæm-
is tening, þá er hann úr fjórfalt 
symmetrísku rými. Önnur form 
tilheyra síðan fimmfalt sym-
metrísku rými, meðal annars 
Gullinfangið. Með því að lengja 
það form, má nota það betur, 
til dæmis má gera það úr gleri, í 
glerhjúp Tónlistarhússins nýja.“

 
Maður gerir í sjálfu sér ekkert einn

Hvers vegna er því haldið fram 
á Íslandi að hjúpurinn um tón-
listarhúsið sé vísun í stuðlaberg?

„Mér dettur helst í hug ætt-
jarðarást! Ætli það sé ekki vegna 
þess að við höfum tilhneigingu til 
þess að tengja það sem við sjáum, 
einhverju sem við þekkjum og á 
Íslandi þekkjum við stuðlaberg-
ið – en það er ekki Gullinfang, 
heldur endalausir sexhyrning-
ar, ef vel er að gáð. Þetta minnir 
þannig á stuðlaberg, en hefur svo 
sem ekkert með það að gera. Ef 
Íslendingar væru býflugnarækt-
endur myndu þeir segja: Já, þetta 
form er byggt á býflugnabúi.“ 

Frá 1973 til 2000 rak ég rann-
sóknarstofu, sem hét Tilrauna-
stofa burðarforma og var m.a. 
staðsett í húsnæði í Höfðatúninu 
í Reykjavík, undir smíðaverk-

stæði. Þar í Desember 1988 rak 
á fjörur mínar, eftir um fjórtán 
ára undirbúningsstarf, form sem 
sameinaði vissa þætti fjórfalds og 
fimmfalds symmetrísks rýmis og 
er einnig samstrendingur líkt og 
teningur er. Ég get óbeint þakk-
að þetta Vísindasjóði, sem styrkti 
mig reyndar til annars svipaðs 
verkefnis á sama tíma með góðri 
aðstoð frá Linus Pauling. -Þetta 
umrædda form, sem byggist á 
“Rhombic Triacontahedron” eða 
„Kepler‘s Bolta“, var viss áfangi í 
rannsóknarferli, sem endaði síð-

an 2004 með “Fang” forminu. Ég 
held ég vísi einfaldlega í nýja bók, 
sem ég er að skrifa um þetta mál 
allt og kemur út á ensku í sum-
ar:”The FANG Story”. En á www.
youtube.com, undir “FANG qua-
sicrystals” er nú hægt að skoða 
grunninn að þessu.

 Ég þakka þetta úthald mitt 
nokkrum snillingum, sem ég hef 
kynnst á lífsleiðinni: Buckminster 
Fuller, Frei Otto og Linus Paul-
ing. Maður geri í sjálfu sér ekkert 
einn, það er regin misskilningur. 
Þess vegna hef ég hiklaust að-

stoðað “góðar talentur” eins og 
ég hef getað. – Á hinn bóginn má 
maður vara sig á því að halda, að 
frægðin, sem verður til vegna þess 
sem maður afkastar, geri eitthvað 
fyrir mann. Fræðgin blindar ein-
ungis sýn á tilveruna. Gegn þeirri 
veiru er enginn bólusettur!

 
Samstrendingur Tónlistarhússins

Um þrettán árum seinna, eða 
2001, vildi svo til að ungur lista-
maður, Ólafur Elíasson, var á 
höttunum eftir staflanlegu formi 
til ýmissrar notkunar í list sinni. 

Eftir nokkra umþóttun sýndi ég 
honum þetta umrædda form 
og hann sá möguleika í því fyrir 
sitt starf. Við nefndum það fyrst 
„Quasi-Brick“. Það er að segja 
„quasi“ vísar til quasi-kristalla 
úr fimmfalt symmetrísku rými 
náttúrunnar og „brick“ vísar til 
múrsteins.“

„Ólafur hefur notað þetta form 
töluvert mikið og í ýmsum út-
gáfum í gegnum árin í list sinni 
og það er nákvæmlega þetta form 
sem nú á að nota í ytra byrði 

Hægindastóllinn er 
ekki mín tilvera

Vitaskuld er Gull-
infangið aðeins eitt 
af fleiri skyldum 
formum og þau eru 
smám saman að 
koma í ljós – en á 
endanum leiða þau 
saman til nýs skiln-
ings á vissum þáttum 
náttúrunnar.

Einar og Manuela í Hemi-Zync nám-
skeiði á Spáni 2006 (www.tmi.com)

Dönsk útgáfa af kúluhúsunum í vistþorpinu Torup á Sjálandi 200�
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Tónlistarhússins í Reykjavík. 
Það er mögulegt vegna þess eins, 
að líkt og teningurinn er þetta 
þrívíða form einnig samstrend-
ingur. Allir tólf fletir þess hitta 
fyrir sams konar fleti í stöflun og 
engin ófyllt göt verða eftir. Eins 
og sjá má, á þetta ekkert skylt 
við tvívítt geometríu-munstrið í 
stuðlabergi. Á hinn bóginn eru 
öll form sem pakka rýmið með 
sexhyrndan jaðar, líka teningur. 
Já, líka teningur!

Vitaskuld er Gullinfangið að-
eins eitt af fleiri skyldum formum 
og þau eru smám saman að koma 
í ljós – en á endanum leiða þau 
saman til nýs skilnings á vissum 
þáttum náttúrunnar. Um það á 
eftir að skrifa heil bókasöfn, en 
hver veit nema þá verði það þar 
með eitt framlag, af íslenskum 
rótum, til heimsbyggðarinnar? 
Hins vegar tekur einfaldlega sinn 
tíma að komast að niðurstöð-
um á slíku rannsóknarsviði. En 
frá mínum bæjardyrum séð, er 
þetta hin sanna, heimsmenning-
artengda, órómantíska saga á bak 
við þrívíða munstrið í umræddu 
Ráðstefnu- og tónlistarhúsi. Ég 
tel það, sannast sagna, vænlegra 
til framdráttar þeim hugmynd-
um sem að baki þessa húss búa, 
en rómantísk tilvísun í stuðla-
berg, hvort heldur er íslenskt eða 
erlent. Almennt séð, gefur hinn 
harði heimur vitsmuna ekki mik-
ið fyrir rómantískar tilvísanir.”

 
Garðskálinn í Holbæk kominn til 
Peking

Ég má til með að segja þér aðra 
skondna sögu um form, Súsanna. 
Og hvar þau lenda svo á end-
anum. Þessi er frá fyrstu árum 
samvinnu okkar Ólafs Elíassonar. 
Þannig vildi til að haustið 1998 
unnum við að gerð “garðskála” 
listaverks fyrir lystigarð í Holbæk 
í Danmörku. Við urðum loks 
sammála um að ákveða þekkt, 
fallegt geometrískt munstur á 
skálann, sem ég vissi um: Am-

mann-línurnar. Gott og vel. Skál-
inn var svo vígður vorið 2000 í 
Holbæk.

Tveimur árum seinna var gefin 
út bók um þetta verkefni ásamt 
fleiru. Við vitnuðum að sjálf-
sögðu í stærðfræðisnillinginn Mr. 
Ammann frá Boston og línurnar 
hans. En það voru fleirir en við 
tveir og Holbækbúar, sem voru 
ánægðir með árangurinn: Tveir 
svisslenskir stjörnu-arkitektar 
sáu gripinn, þeir voru einmitt 
að vinna að samkeppni fyrir Ól-
ympíuleikana í Bejing 2008. Og 
viti menn, með kópíu af þessu 
listaverki okkar unnu þeir sam-
keppnina!

Nú er búið að reisa bygginguna 
í Bejing og allir sem þekkja garð-
skálann í Holbæk sjá, hvað er hér 
á ferðinni. Síðast um helgina kom 
hér ókunnur maður, bankamað-
ur, sem óspurður sá strax að um 
sama hlut er að ræða. Nú, arik-

tektarnir standa ennþá í þeirri 
trú, að þetta ævintýri þeirra hafi 
heppnast. Þeir tala fjálglega um 
“fuglshreiður”, en ekki Ammann-
línur. Og svo langt gengur vit-
leysan, að það er búið að finna 
Kínverskan listamann, sem vefur 
tágum saman á líkan hátt. –Þó 
það nú væri.“

„Fjölmiðlarnir éta þetta svo 
auðvitað upp hver eftir öðrum, 
uns ný “staðreynd” verður til! Í 
einkaviðtali hafa sömu arkitekt-
ar viðurkennt hugmyndastuld 
sinn, en opinberlega ekki. Það 
væri skömminni skárra ef þeir 
viðurkenndu, að minnsta kosti, 
að hér eru Ammann-línurnar 
komnar til Bejing!“

 
Mannsheilinn skilur þrjá öxla og 
sex áttir

Einar Þorsteinn hefur fyrir 
margt löngu lagt niður rann-
sóknastofu sína í Höfðatúninu og 

hefur starfssvið hans leitt hann til 
Danmerkur og þaðan til Þýska-
lands, þar sem hann er nú búsett-
ur. Rannsóknarvinnu sína stund-
ar hann samt áfram, nú í stúdíói 
Ólafs Elíassonar í Berlín, sem og 
í eigin vinnustofu á heimili sínu 
í Brieselang, skammt fyrir utan 
Berlín. Þar, en einnig í Reykjavík, 
er ný rannsóknarstofnun hans til 
húsa: Stofnun til eflingar hugans, 
eða www.iam.cc 

Þegar Einar er spurður, hver 
hafi verið kveikjan að rannsókn-
um hans á þrívídd, segir hann: 
„Árið 1984 fundust quasi-krist-
allar í náttúrunni og síðan hafa 
allir háskólar heimsins verið að 
reyna að finna út úr því hvernig 
þeir virka. Í raun veit það enginn 
ennþá. Það er opin spurning í 
vísindasamfélaginu, hver finnur 
út úr þessu og hvenær? Núna 
eru um fimm hundruð háskólar 
að vinna að þessu, þar á meðal á 
Íslandi –en ég efast um að nokk-
ur þeirra finni út úr þessu. Það 
verður örugglega einhver óaka-
demískur skósmiður úr vest-
urbænum!“

 Á vinnustofum Einars Þor-
steins eru hundruð, ef ekki þús-
undir, af líkönum úr pappa. Einar 
segist nota þau í tilraunaskyni. 
„Þegar ég tala um tilraunir, á ég 
í rauninni við skilning. Ég geri 
þessi líkön til að komast að því 
hvað er í gangi. Fimmföld sym-
metría er mjög flókin og manns-
heilinn er einfaldlega ekki þjálf-
aður til að skilja hana. Heilinn í 
okkur er þjálfaður til að skilja 
þrjá öxla og sex áttir, upp/nið-
ur, norður/suður, austur/vestur. 
Með þrívíðu, fimmfalt symmetr-
ísku rými, verða rúmfræðilegir 
strúktúrar fimm sinnum flóknari 
en það sem mannsheilinn með-
tekur. Þannig getur verið nokkuð 
flókið að sjá þetta fyrir sér án lík-
ana, þegar strúktúrinn verður æ 
flóknari. Og hér er í raun enginn 
endir til.

Þegar maður er hins vegar með 

líkön í höndunum, er hægt að 
útskýra hlutinn. Það er svo sem 
hægt að teikna eða skrifa um 
flókinn strúktúr, en það nægir 
mér ekki. Ég verð að halda á hon-
um til þess að skilja hann til fulls. 
Það er líka auðveldara að skilja 
hluti með fingrunum. Um leið 
og maður snertir formið, verður 
það skiljanlegt. Maður man eftir 
snertingunni. Það má segja að 
hún sé komin á harða-diskinn í 
líkamanum.“

Þegar Einar er spurður hvort 
tilraunir hans – eða leiðir hans til 
skilnings, séu arkitektúr, list eða 
eðlisfræði, segir hann að svarið sé 
bæði já og nei. „Ég hef eðli til að 
vera alltaf að vinna að einhverju 
nýju, alltaf með hugann við fram-
tíðina. Ég fæ endalausar hug-
myndir og það er auðvitað auð-
velt að gleyma þeim jafn harðan. 
Þess vegna bý ég til hluti til þess 
að geyma þær. Ég hef unnið að 
þessum strúktúrum í áraraðir og 
væri örugglega að vinna að þeim, 
þótt ég væri ekki í einskonar 
samvinnu við hann Óla. Hann er 
hins vegar listamaður á heims-
mælikvarða og það hefur gert 
mér kleyft að vinna að því sem 
mig langar mest til. Ef við lítum 
á okkur tvo saman, þá vinn ég 
mest við tilraunir, en Ólafur fæst 
mest við listsköpun. Mér finnst 
sú íslenska sögusögn í mörgum 
útgáfum um það hvernig sam-
vinnu okkar Óla er háttað, bara 
brosleg.“

 
Færanleg rannsóknarmiðstöð á 
tunglinu

„Það vill bara svo til, að tilraunir 
mínar passa inn í listsköpun Óla í 
dag og það er mjög gott. Á morg-
un gæti það allt breyst. Pappa-
boxin sem ég nota í tilraunir eru 
bara „gulrætur“ sem ég skapa. 
Þær eru þarna og leiða mig í átt 
að hinni raunverulegu spurningu 
– spurningunni um það, hver við 
erum í rauninni sjálf. Og þar með 
erum við komin til baka að nýju 

En það voru fleirir 
en við tveir og Hol-
bækbúar, sem voru 
ánægðir með árang-
urinn: Tveir sviss-
lenskir stjörnu-arki-
tektar sáu gripinn, 
þeir voru einmitt að 
vinna að samkeppni 
fyrir Ólympíuleikana 
í Bejing 2008. Og viti 
menn, með kópíu 
af þessu listaverki 
okkar unnu þeir sam-
keppnina!

Ammann-línurnar komnar til Bejing Mynd Ingó

Olympíu-leikvangurinn í Bejing/ niðri: Fivefold-Pavilion í Holbæk í Danmörku, 
2000. Verk eftir Ólaf Elíasson.
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stofnuninni minni: IAM (Insti-
tute for the Advance of Mind).“

En Einar fæst við fleira en 
fimmstrend form og kassa. Þessa 
dagana vinnur hann að flókinni 
rúmfræðistúdíu fyrir Montana, 
húsgagnafyrirtæki Peters Lassen 
í Danmörku, og þar er að verða 
til “pródúkt”. Auk þess var hann 
á síðasta ári hluti af bandarísku 
rannsóknarteymi sem vann fyrir 
NASA. „Ég vann með vini mín-
um, Guillermo Trotti, amerísk-
argentískum arkitet – sem reynd-
ar er fyrsti geimarkitektinn,“ segir 
Einar. „Hann kom fram með mér 
og Larry Bell í World-Net sjón-
varpsþættinum árið 1988, sem 
varð til í samvinnu við USIS á Ís-
landi og Friðrik Brekkan. 

Árið 1975 hannaði Guillermo 
eins konar „geim-grunn“ fyrir 

kenningar sínar í byggingarlist. 
Hann kynnti þessa hönnun fyr-
ir NASA og benti þeim á að 
þeir þyrftu arkitekta, auk verk-
fræðinga, ef þeir ætluðu sér að 
hanna varanlega stöð á tunglinu. 
Verkfræingar geta alveg hannað 
byggingar, en það þarf arkitekta 
til að hanna notkun þeirra. –Það 
þurfti nokkuð átak til að sann-
færa NASA-menn um þetta.

Við Guillermo Trotti kynnt-
umst árið 1986 í Houston, Texas, 
en árið 2006 fórum við síðan í 
samvinnu fyrir NIAC og NASA. 
Þeir fjármögnuðu vinnu okkar 
við að þróa færanlega rannsókn-
armiðstöð á tunglinu. Hugmynd-
in fólst í því að búa til svokallaðan 
„Scorpion Rover,“ eða rannsókn-
arstofu á hjólum, sem keyrir yfir 
Tunglið eða Mars, og fólk lifir af 

í þessu farartæki á hverju sem 
gengur. Þannig gæti fólkið keyrt 
áfram um yfirborðið og skoðað 
sífellt meira, aukið stöðugt við 
þekkingu sína. Þetta er svona 
álíka og í villta vestrinu forðum 
tíð. Þá ferðuðust landnemarnir 
langa vegu áður en þeir fundu 
sér hentugan stað til að setjast að 
á. Á sama hátt gæti tunglstöð á 
hreyfingu um yfirborð tunglsins, 
ratað á réttan stað til að koma sér 
vel fyrir.

Vandamálið á Tunglinu eða 
Mars felast í gosum frá sólinni. 
Ef maður er staddur á Tunglinu, 
þegar sólgos verður, þá er það 
endirinn. Hins vegar er hægt að 
sjá fyrir hvenær þau verða og á 
tunglinu hefur maður um tvær 
klukkustundir til að koma sér 
neðanjarðar, eða neðantungls. Við þurftum að sjálfsögðu að 

leysa þetta líka. Við hönnuðum 
innbyggt kerfi, þar sem fólk getur 
komið sér úr farartækinu, neð-
anjarðar ofaní tunglið og verið 
þar í tvo sólarhringa. En almennt 
séð, þá eru það einmitt sólgos, 
sem gera það að verkum, að ekki 
er hægt að senda geimfara til 
Mars í dag. Það er ekki mikið um 
þetta rætt, en geimfarar á leið til 
Mars myndu drepast, ef sólgos 
yrði. Tæknilausn er of dýr í bili.

En þessi þróunarvinna okkar 
Guillermo er nú á enda, og enginn 
veit hvort þetta verður nokkurn-
tíma að veruleika. Sennilega ekki! 
Samt hefur NASA breytt ýmsu í 
sínum tungl-plönum fyrir 2020 í 
átt til okkar hugmynda. Tilviljun? 
Sennilega. En reikistjörnu-rann-
sóknarstofa á hjólum er nothæf 
hugmynd eftir sem áður.”

 
Græn hátækniborg í Einskismanns-
landi

Enn ein hugmynd, sem Ein-
ar Þorsteinn hefur sett fram og 
kynnt, er hönnun hátækniborg-

ar, prótótýpu fyrir framtíðarborg 
hnattarins, til dæmis uppi á miðju 
hálendi Íslands. Þetta verkefni 
hófst í samvinnu með Trausta 
Valssyni arkitekt, fyrir tuttugu 
og átta árum, en nýja útgáfan af 
henni er nú eingöngu á Einars 
vegum. Í dag er verkefnið nefnt 
„Icelandic Oasis“ því meiningin 
er að borgin verði undir glær-
um hjúpi til þess að verja hana 
veðrum og fleiru. Ástæðuna fyrir 
heitinu segir Einar Þorsteinn vera 
þá, að hér sé um að ræða „græna-
-hátækniborg”, eða raunverulega 
sjálfbæra borg frá byrjun. Hin 
leiðin, að prjóna í sífellu áfram 
við okkar úreltu nútímalausnir 
á “tækinu” borg, gengur einfald-
lega ekki upp. 

„Borgir hafa alltaf þróast út frá 
upplýsinga- og flutningamögu-
leikum, meðfram ám, fljótum, 
ströndum og vegum. Við lifum 
hins vegar á tímum netvæðingar 
og vegirnir eru ekki eins mik-
ilvægur samskiptaþáttur. Það 
er því algerlega rökrétt að reisa 
borg í miðju einskismannslandi 

Vandamálið á Tungl-
inu eða Mars felast 
í gosum frá sólinni. 
Ef maður er staddur 
á Tunglinu, þegar 
sólgos verður, þá er 
það endirinn. Hins 
vegar er hægt að 
sjá fyrir hvenær þau 
verða og á tunglinu 
hefur maður um tvær 
klukkustundir til að 
koma sér neðanjarð-
ar, eða neðantungls. 

Líkan af sam-
strendingunum 

fyrir Ráðstefnu og 
Tónlistarhúsið í 

Reykjavík.

 Quasi-Brick úr Ammann-línum. Ófullgert verk á vinnustofu Ólafs Elíassonar.

Scorpion Rover -færanleg rannsóknarstöð fyrir tunglið





��    

í dag. Það var hægt í Dubai og 
hvers vegna ætti það þá ekki að 
vera hægt á Íslandi, til dæmis? 
Með hátækni er alls staðar hægt 
að lifa góðu lífi og mjög misjafnt 
að hverju fólk leitar.

Kosturinn við staðarval á Ís-
landi er ónýtta, heita vatnið undir 
yfirborðinu. Vitaskuld skilur fólk 
þetta ekki til fullnustu í dag. Fólki 
finnst að allt sé bara rétt sem það 
venst við. Og margir hafa bent 
mér á það, að slík hátækniborg 
fyrir framtíðarmenningu hnatta-
rins væri betur staðsett í þeirra 
eigin landi! Má vera að það sé 
rétt! Og þó að ég sé sjálfur langt 
frá allri rómantík, þá sé ég þetta 
sem lið í því, að Íslandi takist að 
vera siðmenntað land í framtíð-
inni. Fyrir það þarf jafnvel að 
fórna ýmsu og leggja á sig mikla 
vinnu. E.t.v. þurfum við jafnvel 
að bjóða Sameinuðu Þjóðunum 
nýtt aðsetur á Íslandi? Eins og 
forsetinn benti á í síðustu ára-
mótaræðu sinni, þá er ekki hægt 
að binda unga fólkið á bás. Sagt 
á einfaldan hátt: ef við bjóðum 
ekki uppá neitt sem skarar fram-
úr á heimsmælikvarða á Íslandi, 
þá flytur unga, menntaða fólkið 
annað (eins og ég). Það er hin 
hliðin á samkeppninni, vegna 
hnattvæðingarinnar.“       

Þegar Einar er spurður, hvort 
þetta sé ekki dálítið fram-
úrstefnulegt og útópískt segir 
hann: „Fyrir mér er útópía eitt-
hvað sem ekki er hægt að gera 
– en þetta er hins vegar vel ger-
legt. Það eru engin takmörk fyr-
ir því hverju mannkynið getur 
fengið áorkað. En við verðum að 
setja okkur markmið. Án mark-
miða stöðvast öll framþróun. Og 
það er ekki nóg að fyrirtækin 
setji sér markmið! Framtíðarsýn 
er vissulega sjaldgæft fyrirbæri í 
miðju nútímaatburðarásar. Hins 
vegar er arkitektúr bara tækni 
og mannkynið tekur í sátt alla þá 
tækni sem gerir líf þess betra. Á 
hinn bóginn veit mannkynið oft 
ekki um “hina möguleikana”.

Stór hluti af þeirri sýn sem ég, 
ásamt mörgum fleiri, hef  á “há-
lendisborgum” af þessari gerð, er 
möguleikinn á því að þróa nýtt 
samfélag frá grunni, hvort sem 
er á Íslandi eða á Mars; samfélag 
sem byggir ekki á neinum lam-
andi hefðum, vegna þess að það 
eru engar hefðir fyrir því að búa á 
slíkum stað í Einskismannslandi. 
Hver sem er getur búið þarna og 
engin takmörk fyrir því hvernig 
byggingarnar geta litið út. Hug-
myndin er að búa til algerlega 
nýjan grunn undir það, hvernig 
borg gæti verið og ætti að vera. 
Hún á skilyrðislaust að vera sjálf-
bær og praktísk – og að taka ýms-
ar ytri breytingar með í reikning-
inn. –Til dæmis flug-bílinn, sem 
flugvélaverkfræðingurinn Yoeli 
frá Ísrael er búinn að hanna.“

 
Breyttur lífsstíll framtiðar

Hvers konar breytingar?
„Eitt gott dæmi er hlýnun jarð-

ar, sem á sennilega eftir verða til 
þess að fjöldi fólks annars staðar 
á hnettinum, þarf að flytjast, til 
dæmis frá miðbaug og jafnvel 
til Íslands. Það þarf ekki miklar 
veðurfarsbreytingar til viðbótar 

til þess að fólk verði neytt til að 
breyta um lífsstíl – því get ég lof-
að þér. Það er þá eins gott að vera 
við öllu búinn, og jafnvel að sjá 
tækifæri í breytingunum og ekki 
halda áfram í sama Pollíönnu-
leiknum. – Annars erum við 
Trausti vinur minn, ekki alveg 
sammála um það, hvort hitnar 
eða kólnar á hnettinum í fram-
tíðinni. En annað hvort verður 
það og of heitt og of kalt hefur 
sömu niðurstöðu fyrir mann-
skepnuna!“

Í desember 2009, þegar Tón-
listarhúsið í Reykjavík verður 
opnað, er hugmyndin, að Einar 
Þorsteinn haldi sýningu á því, 
hvernig samstrendingurinn í 
glerhjúpnum utan um húsið varð 
til. Á sýningunni getur fólk séð 
þróunina frá 1988. „Þetta form 
er búið að fara í ákveðinn hring,“ 
segir hann. „Það varð til í Reykja-

vík árið 1988 innan við kílómeter 
frá Reykjavíkurhöfn og skal núna 
notað í nýja Tónlistarhúsið, um 
tuttugu árum seinna. Auðvitað 
framleitt í Kína. Það er búið að 
fara út í heim og komið til baka. 
– En það þurfti reyndar að fara 
út í heim til þess að verða notað. 
– Hvað segir það okkur?”

Í hnotskurn er þetta sagan 
um íslenskt eyjaþjóðfélag. Allt 
sem kemur innan frá er “einskis 
virðri”, en allt sem kemur að utan 
er “frábært”. Ef til vill er hér falin 
allstór lexía fyrir íslensk stjórn-
völd og menningu? Á, til dæm-
is, að halda áfram að leysa öll 
vandamál með álverksmiðjum? 
Eða er raunhæf stefnumótun fyr-
ir lýðveldið Ísland á næsta leyti? 
Núna er tregðulögmálið það 
sterkt að öll framtíðarsýn er bara 
tómt bull, eða hvað?

Á hinn bóginn er kosturinn 

við íslenska fámennis-menningu 
sá, að unga fólkið “veit ekki hvað 
er ekki hægt að gera” og fram-
kvæmir þess vegna hið ómög-
lega. Um það er fjöldi dæma. Bej-
ing er orðinn nágrannabær. Þetta 
er bara spurning um að vaða út í 
dæmið og framkvæma það. Þetta 
er jú fólkið sem tekur við. En lífs-
mótandi væntingar þess koma 
vitaskuld frá samfélaginu, koma 
frá markvissum framtíðasýnum. 
Gott dæmi er Kennedy banda-
ríkjaforseti, þegar hann flutti 
tunglræðuna frægu í þingingu, 
1961: “Við ætlum til tunglsins.”- 
Og hvað gerðist? Unga fólkið í 
Bandaríkjunum ákvað að fara 
í vísindanám. – Í dag fer varla 
nokkur í vísindanám þar, en meg-
inhluti bandarískra ungmenna er 
í fjármála- eða lögfræðinámi. - 
Hvenær verður slík “tunglræða” 
flutt á alþingi?”

Hvað annað ertu með á döf-
inni?

“Ég býð þér með hérna útfyrir 
húsið okkar Manuelu, Súsanna. 
Þar er listaverk sem þú verð-
ur að skoða. –Ég hef fullan hug 
á því að eyða nokkrum tíma -ef 
forlögin vilja það- í listsköpun. 
Ekki málaralist eða slíkt, held-
ur list tengda meðvitund fólks, 
til dæmis í ætt við “Non-Visual 
Object”, sem ég sýndi í Berlín. -
Næsta sumar mun vinur minn, 
Hrafn Gunnlaugsson setja upp 
listaverkið “Vindfang” eftir mig á 
Íslandi. Þetta er allt dálítið flókið 
en skemmtilegt. Síðan er stofn-
unin mín að senda frá sér fyrstu 
bókina af þremur um “eðlisfræði 
mannlegrar tilveru”. Þetta er líka 
afar “framandi” fyrir stofumenn-
inguna. -Hægindastóllinn er ein-
faldlega ekki mín tilvera.”

Í hnotskurn er þetta 
sagan um íslenskt 
eyjaþjóðfélag. Allt 
sem kemur innan frá 
er “einskis virðri”, en 
allt sem kemur að 
utan er “frábært”. Ef 
til vill er hér falin all-
stór lexía fyrir íslensk 
stjórnvöld og menn-
ingu? 

Á vinnustofu Ólafs Elíassonar 
í Berlín: Thorsteinns stjarnan 
verður til í Október 200�

Á módelverkstæðinu á vinnustofu Ólafs Elíassonar í Berlín. Einar Þorsteinn sýnir zome-tools líkön af fimmfalt symmetrískum formum.
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