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RóbeRt RóbeRtsson

Verk og vit verður haldin í fimmta 

sinn dagana 12.-15. mars 2020 

í íþrótta- og sýningarhöllinni í 

Laugardal. Mikill áhugi hefur verið bæði 

meðal fagaðila og almennings á sýningun-

um sem haldnar hafa verið á tveggja ára 

fresti.

Á síðustu Verk og vit sýningu árið 2018 

var slegið aðsóknarmet en um 25.000 gestir 

sóttu þá sýninguna, þar sem um 110 sýnend-

ur kynntu vörur sínar og þjónustu. Meðal 

sýnenda eru byggingarverktakar, verk-

fræðistofur, tækjaleigur, skólar, fjármálafyr-

irtæki, hugbúnaðarfyrirtæki, ráðgjafafyrir-

tæki og sveitarfélög.

,,Við sem vinnum að sýningunni höfum 

skynjað mikinn áhuga og meðbyr fyrir 

Verki og viti 2020. Sýningin er kjörinn 

vettvangur til að kynna þjónustu og vörur, 

fjölga viðskiptavinum, efla samband við 

núverandi viðskiptavini og byggja upp 

jákvæða ímynd með fræðslu og fróðleik,“ 

segir Elsa Giljan Kristjánsdóttir, sýningar-

stjóri Verks og vits.

Í viðhorfskönnun sem Outcome-hug-

búnaður gerði fyrir AP almannatengsl á 

meðal sýnenda Verks og vits 2018 sögðust 

um 94% sýnenda ánægð með sýninguna. 

Þar kom einnig fram að allir sýnendur telja 

grundvöll fyrir því að Verk og vit verði 

haldin aftur. AP almannatengsl eru fram-

kvæmdaaðili sýningarinnar en samstarfsað-

ilar eru atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-

neytið, Reykjavíkurborg, Samtök iðnaðarins, 

BYKO og Landsbankinn. Sýningin verður 

opin fagaðilum á fimmtudegi og föstudegi 

og almenningur verður síðan boðinn vel-

kominn á laugardag og sunnudag.

Stórsýningin Verk og vit 
haldin í fimmta sinn

Við sem vinnum að 
sýningunni höfum 
skynjað mikinn áhuga 
og meðbyr fyrir  
Verki og viti 2020. 

Verk og vit verður haldin í fimmta sinn dagana 12.-15. mars 2020 í íþrótta- og sýningarhöllinni í Laugardal.

Um 110 sýnendur kynntu vörur sínar og þjónustu á síðustu sýningu.



www.si.is 

Íslenskur iðnaður 
styrkir stoðir 
samfélagsins
Verðmætasköpun sem byggir á öflugu, fjölbreyttu og samkeppnishæfu atvinnulífi 
er forsenda góðra lífskjara. Samtök iðnaðarins, sem hreyfiafl í íslensku samfélagi, 
vinna að umbótum til hagsbóta fyrir iðnaðinn, atvinnulífið og landsmenn alla. 
Innan Samtaka iðnaðarins eru 1.400 fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum 
sem starfa í ólíkum starfsgreinum en saman styrkja þau stoðir samfélagsins.
 
Samkeppnishæft og stöðugt starfsumhverfi, traustir innviðir, fjölbreytt menntun og 
verðmæt nýsköpun eru grunnur fyrir framþróun lífskjara hér á landi. Með árangri 
á þessum sviðum má áfram skapa Íslandi sæti í fremstu röð þeirra landa þar sem 
best er að búa.
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RóbeRt RóbeRtsson

Það eru ekki margir verktakar sem 

vilja byggja fasteignir sem ekki er 

eftirspurn eftir, hvað þá að sitja 

uppi með óseldar eignir. Uppbygging 

ræðst auðvitað hverju sinni af þeim 

lóðum sem eru í boði og því skipulagi 

sem sveitarfélögin móta. Þetta segir 

Jóhanna Klara Stefánsdóttir, sviðsstjóri 

mannvirkjasviðs Samtaka iðnaðarins.

Jóhanna Klara segir að þegar horft sé til 

þess sem gerst hafi frá því að Verk og vit 

var haldið síðast þá hafi Samtök iðnaðarins 

mótað enn skýrari sýn þegar kemur að 

þeim nauðsynlegu breytingum sem gera 

þarf til að tryggja gæði og stöðugleika 

atvinnugreinarinnar. „Samtökin hafa lagt 

áherslu á heildstæðar breytingar sem 

felast m.a. í sameiningu málaflokksins 

meðal ráðuneyta, ríkisstofnana og milli 

sveitarfélaga. Enn fremur hafa samtökin 

lagt áherslu á að mæta verði þörf fyrir betri 

upplýsingar um framboð og eftirspurn 

íbúðarhúsnæðis. Þá höfum við bent á 

ákveðna þætti í kerfinu sem verður að laga 

til að auðvelda aðilum að reisa þær íbúðir 

sem eftirspurn er eftir, auka nýsköpun 

og lækka byggingarkostnað. Stór hluti af 

þessum vandamálum snýr að rafrænni 

stjórnsýslu og ljóst er að þar þarf að taka 

til hendinni. Frá síðustu sýningu höfum 

við séð breytingar í rétta átt á mörgum af 

þessum þáttum og vinna hefur átt sér stað 

við að móta breytt regluverk í bygginga- og 

mannvirkjagerð.“

Úrbætur til að leysa  

húsnæðisvandann

Jóhanna Klara nefnir að í janúar á þessu ári 

hafi átakshópur forsætisráðherra um bætta 

stöðu á húsnæðismarkaði skilað tillögum að 

40 nauðsynlegum úrbótum til að leysa hús-

næðisvandann. Í kjölfarið hafi vinnuhópar 

verið settir af stað til að útfæra þær tillögur 

nánar. „Að mínu mati ætti nú að ríkja betri 

skilningur á mikilvægi atvinnugreinarinnar 

en það er auðvitað á ábyrgð stjórnvalda að 

koma þessum tillögum í framkvæmd, þrátt 

fyrir að ákveðin niðursveifla sé nú hafin á 

íbúðarmarkaði.“

Samkvæmt nýlegri talningu Samtaka 

iðnaðarins á íbúðum í byggingu er ríflega 

18% samdráttur í íbúðum að fokheldu. „Sú 

vara sem bygginga- og mannvirkjastarf-

semi framleiðir er undirstaðan í okkar 

samfélagi og umbótastarf í greininni má 

því ekki bara vera 

í tísku þegar vel 

gengur. Hagsveiflur 

hafa ekki áhrif á 

grundvallarþörf 

fólks fyrir þak 

yfir höfuðið. Við 

verðum að búa 

þannig um hnútana að við náum að tryggja 

sem mestan stöðugleika m.a. með því að 

koma þessum tillögum átakshópsins í 

framkvæmd,“ segir Jóhanna Klara.  

Þörf á hagkvæmu húsnæði

Frá því að Verk og vit fór síðast fram hefur 

umræðan um bilið á milli eftirspurnar og 

framboðs einnig aukist talsvert og um-

ræða um þörfina á hagkvæmu húsnæði er 

nú enn háværari. „Áhersla hefur verið á 

uppbyggingu á þéttingarreitum og nú er 

svo komið að ríflega helmingur allra íbúða 

í byggingu á höfuðborgarsvæðinu og í 

nágrannasveitarfélögum þess er á slíkum 

reitum. Af þeim er ríflega ein af hverjum 

fimm í póstnúmerinu 101 þar sem fermetrar 

eru dýrir. Það verður því áhugavert að 

sjá hvort þessi umræða kemur til með að 

endurspegla sýninguna á næsta ári,“ segir 

Jóhanna Klara að lokum.  

Hagsveiflur hafa ekki áhrif 
á þörf fólks fyrir þak yfir höfuðið

Jóhanna Klara Stefánsdóttir, sviðsstjóri mannvirkjasviðs Samtaka iðnaðarins.

Vinna hefur átt sér 
stað við að móta 
breytt regluverk 
í bygginga- og 
mannvirkjagerð.
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BYKO er án efa þekktasta bygginga-

vöruverslun landsins og býður 

upp á breytt vöruval. Fyrirtækið 

er einn af samstarfsaðilum sýningarinnar 

Verk og vit. Sigurður B. Pálsson, forstjóri 

BYKO, segir að það komi mörgum á óvart 

á hversu breiðu sviði í byggingargeiranum 

BYKO starfi. Fyrirtækið býður upp á mjög 

mikið af tæknilausnum og hefur unnið að 

stórum verkefnum í byggingargeiranum.

,,Við rekum alls átta verslanir á landinu. 

Lagnaverslun, leigumarkaður og timbur-

verslun eru okkar sérverslanir og ásamt 

þeim rekum við fimm aðrar verslanir 

víðsvegar um landið. Við erum með alls 

um 37 þúsund vörunúmer í okkar vöru-

skrá. Við byggjum á okkar góða starfsfólki 

sem er reynslumikið og með góða þekk-

ingu á hlutunum. Við leggjum mikið upp 

úr því að veita góða og faglega þjónustu til 

okkar viðskiptavina. Ég lit svo á að okkar 

hlutverk sé að eiga í góðum samskiptum 

við okkar viðskiptavini,“ segir Sigurður. 

Koma oft að fyrstu  

stigum framkvæmda

,,Á fyrirtækjamarkaði höfum við verið að 

koma að fjölmörgum verkefnum stórum og 

smáum og komum þá oft að fyrstu stig-

um framkvæmda. Við vinnum náið með 

arkitektum, hönnuðum og verktökum. Þar 

má nefna Egilshöllina þar sem BYKO sá 

um stálgrindur og glugga í Keiluhöllinni, 

glerklæðningu á fimleikahúsið og stálgrind á 

knattspyrnuhúsið. Í Hörpunni sáum við um 

glerveggina, blandaðar glerveggjalausnir og 

felliveggi. Í byggingu Háskólans í Reykjavík 

sáum við um gler- og felliveggi.

Við komum að hótelinu í Bláa lóninu 

þar sem við komum að verkefninu á fyrstu 

stigum. Það var gríðarlega stórt og flókið 

verkefni. Þar sáum við um klæðningar og 

gluggalausnir. Síðast en ekki síst kemur 

brúin yfir Mjóafjörð í Ísafjarðardjúpi frá 

BYKO. Í brúnni eru 340 tonn af stáli. Við 

erum stolt af þessum verkefnum og þau 

sýna styrk okkar. Það eru líklega ekki allir 

sem átta sig á þessu umfangi og á hversu 

breiðu sviði BYKO starfar,“ segir Sigurður.

Hann segir að BYKO fylgist stöðugt 

með nýjungum á alþjóðlegum mörkuðum 

og kappkosti að bjóða alltaf það nýjasta 

og besta sem völ er á. ,,Það er því stöðug 

þróun hjá okkur. Við erum með öfluga 

gluggadeild þar sem bjóðum upp á glugga 

frá BYKOLAT, sem koma frá Lettlandi og 

álglugga frá ýmsum birgjum. Við erum að 

kynna til leiks CLT hús sem eru krosslímd 

timburhús. Þetta eru vistvæn hús sem sam-

ræmast mjög umhverfisstefnunni okkar,” 

segir hann.

Frábær vettvangur fyrir fyrirtæki

BYKO er einn af samstarfsaðilum Verks 

og vits og segir Sigurður að sýningin sé 

frábær vettvangur fyrir fyrirtæki að koma 

á framfæri vörum og þjónustu. ,,Á síðustu 

sýningu komu um 25 þúsund gestir. Þarna 

er frábært tækifæri að vera með bás og eiga 

samtal við viðskiptavini. Það er svo mikil-

vægt í okkar bransa því viðskiptavinirnir 

eru þeir sem drífa okkur áfram dag frá degi. 

Það er mikilvægt að fá tækifæri til að hitta 

svo marga viðskiptavini á einum stað. Það 

eru verðmætin fyrir okkur að taka með að 

lokinni sýningu. Þarna eiga sér stað miklar 

umræður við aðila úr hinum ýmsum geirum. 

Við erum að spjalla þarna við fólk úr ólíkum 

áttum með ýmis verkefni allt frá einstak-

lingum sem eru að byggja sumarbústaði upp 

í framkvæmdaaðila að stórum verkefnum. 

Þessar sýningar hafa gagnast BYKO mikið 

í gegnum árin og í mínum huga er þessi 

sýning afar mikilvæg og verður svo áfram,“ 

segir Sigurður enn fremur.

Starfa á breiðu sviði 
byggingargeirans Við komum að hótelinu í 

Bláa lóninu þar sem við 
komum að verkefninu á 
fyrstu stigum. 

Sigurður B. Pálsson,  
forstjóri BYKO.



Alhliða mannauðslausnir Elju 
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Landsbankinn hefur verið sam-

starfsaðili Verk og vit sýningarinn-

ar frá upphafi. Davíð Björnsson, 

forstöðumaður mannvirkjafjármögnunar 

og ferðaþjónustu á fyrirtækjasviði Lands-

bankans, segir að á sýningunni skapist gott 

tækifæri fyrir starfsfólk bankans að hitta  

breiðan hóp viðskiptavina, kynna þjónustu 

bankans og sjá hvað aðrir eru að fást við. 

„Það er mikilvægt fyrir okkur að hitta 

einstaklinga, fyrirtæki og hagsmunaaðila í 

greininni, fara yfir málin og ræða áhuga-

verð verkefni sem viðskiptavinir okkar eru 

að fást við,“ segir Davíð.

,,Landsbankinn hefur lengi haft mjög 

sterka stöðu í hvers konar mannvirkja-

fjármögnun og við erum því í miklum 

tengslum við fjölmarga smærri sem stærri 

verktaka. Við finnum að það hefur orðið 

mikil áherslubreyting meðal verktakanna, 

sem laga sig nú að breyttum markaðs-

aðstæðum. Ný verkefni þeirra snúa nú 

fremur að því að byggja smærri og ódýrari 

íbúðir, enda hefur framboð dýrari íbúða 

verið mikið undanfarið og því ekki þörf 

á að hefja byggingu fleiri íbúða í þeim 

flokki sem stendur. Í því sambandi er 

mikilvægt að opinberir aðilar, bæði ríkið 

og sveitarfélögin, fylgi þróuninni og leggi 

aukna áherslu á byggingu smærri og hag-

kvæmari íbúða  og aðlagi reglur að því,“ 

segir hann. 

Byggingaverkefnum  

leigufélaga fjölgað

Byggingaverkefnum leigufélaga hafi fjölgað 

undanfarin misseri, og þar vega þyngst ný 

verkefni á vegum húsnæðissjálfseignar-

stofnana á borð við Bjarg ásamt leiguíbúð-

um fyrir háskólanema. „Eins hafa nokkrir 

verktakar, sem áður byggðu mest fyrir eigin 

reikning, farið inn á útboðsmarkaðinn, enda 

eru ýmis stór verkefni þar í gangi, m.a. fyrir 

opinbera aðila, fyrirtæki og leigufélög. Það 

hafa alltaf verið miklar sveiflur á bygginga-

markaði og þessi verkefni minnka sveifluna 

verulega nú þegar um hægist á íbúðamark-

aði,“ segir Davíð. 

Breitt vöru- og þjónustuframboð

Landsbankinn býður ekki aðeins fjármögn-

unarleiðir vegna mannvirkjaframkvæmda, 

heldur stendur fyrirtækjum og einstak-

lingum einnig til boða hagstæð bíla- og 

tækjafjármögnun. Þar eru í boði bílalán, 

bílasamningar og kaupleiga, allt eftir því 

hvað hentar hverju sinni. Eins býður bank-

inn fjölbreytt íbúðalán til einstaklinga, sem 

sniðin eru að ólíkum þörfum og markmiðum 

viðskiptavina. Í boði eru  bæði verðtryggð 

og óverðtryggð lán. 

Í ljósi sterkrar stöðu sinnar á þessum 

markaði leggur Landsbankinn áherslu 

á að vera sýnilegur og aðgengilegur á 

sýningunni að sögn Davíðs. ,,Ráðgjöf og 

þjónusta í tengslum við fjölbreytt vöruval 

og mismunandi þarfir viðskiptavina er í 

höndum reyndra sérfræðinga bankans 

sem verða í sýningarrými Landsbankans 

alla dagana og bjóða alla velkomna til að 

ræða málin.“

Landsbankinn á heimavelli

Davíð Björnsson, forstöðumaður mannvirkjafjármögnunar og ferðaþjónustu á fyrirtækjasviði 
Landsbankans.

Ný verkefni þeirra 
snúa nú fremur 
að því að byggja 
smærri og ódýrari 
íbúðir, enda hefur 
framboð dýrari 
íbúða verið mikið 
undanfarið og því 
ekki þörf á að hefja 
byggingu fleiri 
íbúða í þeim flokki 
sem stendur.

Það er mikilvægt 
fyrir okkur að hitta 
einstaklinga, fyrirtæki 
og hagsmunaaðila í 
greininni, fara yfir málin 
og ræða áhugaverð 
verkefni...
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UnnUR H. JóHannsdóttiR

    

Fyrirtækið Mannvit veitir tæknilega 

ráðgjöf í margs konar iðnaði, orku- og 

mannvirkjagerð. ,,Mannvit sérhæfir sig 

í verkfræði, jarðvísindum, umhverfismálum, 

upplýsingatækni og byggingarefnarannsóknum 

auk verkefnastjórnunar og heildarumsjónar 

verkefna. Við leggjum ríka áherslu á sjálfbærni 

í öllu okkar starfi,“ segir Tryggvi Jónsson, svið-

stjóri hjá Mannviti. 

,,Við höfum tekið þátt í Verk og vit sýningun-

um frá upphafi. Þetta er góður vettvangur 

til að hitta okkar viðskiptavini og þá sem eru 

þátttakendur í mannvirkjaiðnaðinum.“

Tryggvi segir að Mannvit sé sífellt að bæta 

grunnþjónustu sína ásamt því að koma með 

nýjungar í takt við þróun iðnaðarins. ,,Þróun 

í notkun á 3D forritum og samskiptaforritum 

tengdum þeim er á fleygiferð.  En það er ekki 

nóg að hafa forritin því það er lykilatriði að 

starfsmenn kunni vel á þau og þjálfun þeirra 

skiptir því mjög miklu. Byggingariðnaðurinn 

hér á landi er líka sífellt að fóta sig áfram í því 

að nota ný efni og er notkun á CLT einingum 

dæmi um það. Við höfum nú þegar hannað 

nokkrar CLT byggingar meðal annars hótel á 

Hnappavöllum og á Mývatni.  Mannvit er að 

hanna nýjan Kársnesskóla og þar notum við 

BIM, hönnum allt í 3D og notum CLT.“

,,Varðandi aðrar nýjungar sem Mannvit 

hefur verið í fararbroddi í má nefna sérstakan 

mygluleitarhund sem getur leitað að duldri 

myglu í húsnæði auk hefðbundinnar tækni. 

Loftgæðasérfræðingar og verkfræðingar okkar 

hafa nóg að gera við leit að leyndri myglu í 

húsnæði og bæta loftgæði ásamt því að hlúa að 

innivist hjá fyrirtækjum. Hluti af góðri innivist 

og vellíðan einstaklinga, er lýsingarhönnun, 

sem er fag sem er alltaf að stækka hjá okkur. 

Ótal rannsóknir liggja að baki sem sýna að rétt 

magn lýsingar og á réttum tímum auki fram-

leiðni starfsmanna á vinnustöðum og geti aukið 

námsgetu barna í skólum,“ segir sviðsstjórinn.  

,,Stóru áskoranir samfélags okkar á næstu 

árum er gagnger uppbygging á innviðum  eins 

og vegagerð, almenningssamgöngum, orku-

dreifingu, heilbrigðiskerfið og margt fleira. 

Mannvit hefur alltaf og mun áfram leggja 

áherslu á að vera í fararbroddi þegar kemur 

að hönnun og ráðgjöf á þessum sviðum. Þegar 

verkefnin sem samfélagið stendur frammi fyrir 

eru af þessari stærðargráðu er mikilvægt að 

vera með markvissa verkefnastjórn, vandaða 

valkostagreiningu og skilvirka forgangsröðun 

verkefna í þágu umhverfis- og samfélagshags-

muna. Við munum væntanlega leggja áherslu á 

að kynna aðferðir, tól og tæki sem þjóna þess-

um markmiðum og sýna dæmi um slík verk- 

efnum sem eru í gangi hjá Mannviti á næstu 

sýningu,“ segir Friðrik.

UnnUR H. JóHannsdóttiR

    

Í stak er leiðandi verktakafyrirtæki sem 

annast verkefni eins og byggingar, 

virkjanir, álversframkvæmdir, hafnar-

framkvæmdir auk vega- og brúargerðar. 

ÍSTAK hefur verið leiðandi á íslenskum 

verktakaiðnaði í  50 ár en hlutafélagið 

var stofnað árið 1970 og  hefur haft mikil 

áhrif á þróun mannvirkjagerðar á Íslandi,“ 

segir Karl Andreassen, framkvæmdastjóri 

fyrirtækisins. Karl segir að fyrstu verkefni 

Ístaks hafi verið miðlunarframkvæmdir við 

Þórisvatn, Vatnsfellsveita og stækkun Búr-

fellsvirkjunar. ,,Fjölmörg verkefni hafa fylgt í 

kjölfarið og má þar nefna áfanga hringvegar-

ins, jarðgöng undir Hvalfjörð, verksmiðju 

Norðuráls á Grundartanga, ýmis jarðganga-

gerð, mislæg gatnamót í Mjódd, prentsmiðu 

Morgunblaðsins, Skarfabakka við Sundahöfn, 

Helguvík, Álverið, Hrauneyjafossvirkjun, að-

veitulagnir við Hellisheiðarvirkjun, Flugstöð 

Leifs Eiríkssonar, IKEA í Garðabæ, Ráðhús 

Reykjavíkur og svo mætti lengi áfram telja.”

Starfsmenn Ístaks eru um 360 manns og 

búa yfir margvíslegri þekkingu og reynslu að 

sögn Karls. ,,Starfsmennirnir ásamt góðum 

tækjum og tólum gera ÍSTAK að leiðandi 

verktaka á Íslandi. Fyrirtækið annast verkefni 

af öllum stærðum og helstu áherslur þess eru 

á Íslandi, en einnig er horft til Grænlands og 

Færeyja eftir verkefnum,“ segir hann.

Ístak hefur alltaf tekið þátt í sýningunni 

Verk og Vit að undanskildu árinu 2018. 

,,Reynslan af sýningunni hefur verið góð. Þó 

að við séum ekki að skrifa undir nýja samninga 

á sýningunni sjálfri, þá erum við sýnileg og 

höfum haft ánægju af að fá að kynna okkur 

fyrir þeim sem sýninguna sækja. Þar sem við 

erum verktakafyrirtæki sem byggir á sterkum 

og traustum mannauði, þá munum við reyna 

að höfða til ungra og efnilega fólksins okkar 

hér á landi. Eins munum við að sjálfsögðu 

vera til skrafs og ráðagerðar um allt sem snýr 

að sérþekkingu okkar innan mannvirkja- og 

byggingagerðar. Á þessari sýningu munum 

við einnig vera með einhverja skemmtilega 

uppákomu til að fagna 50 ára afmælissögu 

Ístaks,  segir Karl enn fremur.

50 ára saga  
í íslenskum iðnaði 

Starfsmenn Ístaks sjást hér í  
framkvæmdum við Hús íslenskunnar.

Notast við mygluleitarhund 

Tryggvi Jónsson, sviðstjóri hjá Mannviti. 



VÍKURVAGNAR EHF.

STYRKUR,  ÞJÓNUSTA  OG  ÁREIÐANLEIKI
Víkurvagnar ehf.   -   Hyrjarhöfði 8.  -   110 Reykjavík  -

Sími 577-1090   -   www.vikurvagnar.is   -   sala@vikurvagnar.is

DRÁTTARBEISLI Á 
FLESTAR GERÐIR BÍLA

VÖRULYFTUR Á SENDI- OG 
FLUTTNINGABÍLA

LJÓS Á VAGNA OG BÍLAREIÐHJÓLAGRINDUR OG FARANGURSBOX 

VARAHLUTIR Í ALLAR 
GERÐIR AF KERRUM 

SÉRSMÍÐI Á KERRUM EFTIR ÓSKUM VIÐSKIPAVINA

ALLAR GERÐIR AF KERRUM
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RóbeRt RóbeRtsson

S tarfsmannaþjónustan Elja býður 

nú alhliða mannauðslausnir, sem er 

útvíkkun starfseminnar frá fyrstu 

skrefum þegar áhersla var lögð á að uppfylla 

þarfir fyrirtækja fyrir tímabundna ráðningu 

starfsfólks. 

,,Elja býður nú alhliða ráðningarþjónustu, 

innanlands og utan. Þá er í boði ráðgjöf um 

réttindi launafólks, auk þess sem fyrirtæki 

geta látið Elju annast fyrir sig alla launa-

vinnslu. Við leggjum við okkur fram um að 

uppfylla þarfir viðskiptavina okkar með skjót-

virkum lausnum sem mæta þörfum mark-

aðarins hverju sinni. Ráðningaþjónusta Elju 

er öflugt kerfi sem þróað er til að leita uppi 

og ráða til starfa hæfa starfsmenn í hverja þá 

stöðu sem skipa þarf,“ segir Arthúr Vilhelm 

Jóhannesson, framkvæmdastjóri Elju. 

„Við aðstoðum fyrirtæki við leit innanlands 

að starfsfólki í hvaða stöðu sem er. Beri sú 

leit ekki árangur, þá höfum við þekkinguna 

og tengslin til þess að sækja hæfan starfskraft 

til annarra landa. Vanti fyrirtæki starfsmann 

þá leysum við málið án þess að máli skipti 

hvort það er til lengri eða skemmri tíma. Við 

reddum því sem redda þarf,“ segir Arthúr. 

Þá býður Elja fyrirtækjum að útvista hjá 

sér launavinnslu starfseminnar, en með 

því er þjónusta Elju orðin alhliða á sviði 

mannauðslausna. „Ég þori að fullyrða að við 

njótum algjörrar sérstöðu á markaði með 

mannauðslausnir okkar,» bætir hann við. 

Elja hefur einnig á að skipa yfirgripsmikilli 

þekkingu á umhverfi vinnumarkaðarins og 

leiðbeinir fyrirtækjum sem eftir því leita. „Um 

daginn fengum við til okkar í launavinnsluna 

25 manna fyrirtæki sem var að hefja starfsemi 

og gátum við veitt ákveðna ráðgjöf varðandi 

réttindi starfsmanna, en oft er vandratað í 

flóknu umhverfi kjarasamninga,“ segir Arthúr 

og bætir við að Elja komi til með að kynna 

þjónustu sína á væntanlegri sýningu Verks og 

vits og hann hlakki til sýningarinnar. „Hún 

hefur heppnast mjög vel undanfarin ár og ég á 

ekki von á öðru en að líka takist vel til núna.“  

Elja færir út 
kvíarnar með 
aukinni þjónustu

Arthúr Vilhelm Jóhannesson,  
framkvæmdastjóri Elju. 
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CITROËN BERLINGO VAN
1.6 dísil, 100 hestöfl, beinskiptur
Verð frá: 3.140.000 kr.
TILBOÐSVERÐ: 2.840.000 kr. m. vsk. |  2.290.000 kr. án vsk.

CITROËN JUMPY VAN L2 millilangur
1.6 dísil, 95 hestöfl, 3 sæta, beinskiptur
Verð frá: 4.040.000 kr.
TILBOÐSVERÐ: 3.640.000 kr. m. vsk. |  2.935.480 án vsk.

Fáðu tilboð eða ráðgjöf hjá sérfræðingum 
Fyrirtækjalausna Brimborgar

Sími 515 7000 • fyrirtaekjalausnir@brimborg.is

SENDIBÍLAR Á HAUSTTILBOÐI!

Brimborg býður heildarlausnir í atvinnubílum frá Citroën, Peugeot og Ford. 

Þú færð framúrskarandi viðhaldsþjónustu og flotastýringu hjá sérhæfðu starfsfólki. 

Fyrirtækjalausnir Brimborgar kynna tvær nýjungar. Flotastjórann Brimborg Fleet Manager,

 sem gerir fyrirtækjum kleift að stýra bílaflota fyrirtækisins á hagkvæmari hátt, og nýja flotarekstrarþjónustu.

FORD TRANSIT CONNECT L1 AMBIENTE
1.0i bensín, 100 hestöfl, 6 gíra
Verð með aukabúnaði 3.025.000 kr.
TILBOÐSVERÐ: 2.780.000 kr. m. vsk.
2.242.000 kr. án vsk.

FORD TRANSIT CUSTOM 280S TREND
2.0 TDCi dísil, 105 hestöfl, 6 gíra
Verð með aukabúnaði 4.930.000 kr.
TILBOÐSVERÐ: 4.490.000 kr. m. vsk.  
3.621.000 kr. án vsk.

FORD TRANSIT 350 L3H2 AMBIENTE
2.0 TDCi dísil, 130 hestöfl, 6 gíra
Verð með aukabúnaði 6.115.000 kr.
TILBOÐSVERÐ: 5.390.000 kr. m. vsk.
4.346.000 kr. án vsk.

FORD TRANSIT 350 L3H1 TREND DOUBLE CAB
2.0 TDCi dísil, 130 hestöfl, 6 gíra
Verð með aukabúnaði 6.580.000 kr.
TILBOÐSVERÐ: 5.790.000 kr. m. vsk.  
4.669.000 kr. án vsk.

PEUGEOT PARTNER VAN
1.5 dísil, 100 hestöfl, beinskiptur
Verð frá: 3.140.000 kr.
TILBOÐSVERÐ: 2.840.000 kr. m. vsk. |  2.290.000 kr. án vsk.

PEUGEOT EXPERT VAN PLUS L2 millilangur
2.0 dísil, 120 hestöfl, 3 sæta, beinskiptur 
Verð frá: 4.540.000 kr.
TILBOÐSVERÐ: 4.090.000 kr. m. vsk. |  3.298.390. kr án vsk.

FORD SENDIBÍLAR

CITROËN SENDIBÍLAR

PEUGEOT SENDIBÍLAR

*Forsendur framlengdrar verksmiðjuábyrgðar eru 
reglulegt þjónustueftirlit samkvæmt staðli fram-
leiðenda frá nýskráningardegi bifreiðar. Kaupandi 
ber kostnað af þjónustunni. Nánari upplýsingar á 
citroen.is/abyrgd og peugeotisland.is/abyrgd.

TILBOÐ

-790.000 kr.

TILBOÐ

-725.000 kr.TILBOÐ

-440.000 kr.
TILBOÐ

-245.000 kr.

TILBOÐ

-400.000 kr.
TILBOÐ

-300.000 kr.

TILBOÐ

-450.000 kr.TILBOÐ

-300.000 kr.
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UnnUR H. JóHannsdóttiR

BM Vallá hefur um langt árabil verið í 

fararbroddi íslenskra iðnfyrirtækja og 

gegnt forystuhlutverki í framleiðslu 

fyrir íslenskan byggingavörumarkað og almenn-

ing. Þar er samankomin áratuga þekking og 

reynsla á framleiðslu og lausnum fyrir íslenskan 

byggingaraðila. 

,,Við höfum verið með á öllum Verk 

og vit sýningunum en verið með misstórt 

sýningarrými allt frá 30 fm² upp í að vera með 

hálfa Laugardalshöllina eins og  árið 2008,” 

segir Gunnar Þór Ólafsson, framkvæmdastjóri 

sölu-og markaðssviðs hjá BM Vallá. ,,Á næstu 

sýningu ætlum við að vera með 54 fm²  sýn-

ingarrými og kynna bæði gamlar og góðar 

vörur og vitaskuld ýmsar nýjungar sem við 

erum að framleiða en vörur okkar og þjónusta 

eru í sífelldri þróun. Flestir tengja BM Vallá 

við hellur og steina auk steypu en  framleiðsla 

okkar er margþættari en það. Við bjóðum t.d. 

upp á steyptar húseiningar í íbúðarhús o.þ.h.,  

blómaker og bekki, múrvörur og svo flytjum við 

inn vörulínur frá Sto í Svíþjóð eins og múrkerfi, 

viðgerðaefni og málningu. Það kemur fólki oft á 

óvart hversu fjölbreytt vöruúrval okkar er.“ 

Gunnar segir að fyrirtækið hafi mjög  góða 

reynslu af sýningunni Verk og vit. ,,Það er 

frábært að geta hitt viðskiptavini okkar, bæði 

gamla og hugsanlega nýja og koma á tengslum 

eða viðhalda þeim.  Þetta samtal er gríðarlega 

verðmætt og segir okkur bæði um það sem 

við erum að gera rétt og það sem við getum 

bætt og þróað betur auk þess sem við gætum 

fundið nýjar lausnir sem markaðinn kann að 

vanta,“ segir hann og bætir við að fyrirtækinu 

sé einnig annt um umhverfið. ,,Samstarfsverk-

efnið grænir verktakar felur í sér samkomulag 

við múrverktaka að það sé sameiginleg ábyrgð 

í endurvinnslu umbúða. Fólk er í síauknum 

mæli farið að huga að umhverfismálum og 

krefst framlags frá fyrirtækjum og þetta er 

einn af okkar liðum í því,“ segir hann og 

útilokar ekki frekari aðgerðir. Það verður 

spennandi að fylgjast með bás BM Vallár á 

Verk og vit sýningunni 2020.   

Frábært að geta hitt 
viðskiptavinina

Gunnar Þór Ólafsson, framkvæmdastjóri  
sölu-og markaðssviðs hjá BM Vallá.

Símenntun í iðnaði 
Hugaðu að þinni símenntun og kynntu þér fjölbreytta þjónustu og úrval námskeiða sem í boði eru.

 www.idan.is

• Náms- og starfssráðgjöf

• Námssamningar og sveinspróf

• Tölvunámskeið

• Tölvustudd hönnun / Auto Cad

• Bygginga- og mannvirkjasvið

• Bílgreinasvið

• Matvæla- og vetingasvið

• Málm- og véltæknisvið

• Prent- og miðlunarsvið



SAMSTARFSAÐILAR

Stórsýningin
Verk og vit
2020 Íslenskur byggingariðnaður, 

skipulagsmál og mannvirkjagerð

Laugardalshöll 12.–15. mars

Stórsýningin Verk og vit verður haldin í fimmta 
sinn dagana 12.-15. mars 2020 í Íþrótta- og 
sýningarhöllinni í Laugardal. Mikill áhugi hefur 
verið bæði meðal fagaðila og almennings á 
sýningunum sem haldnar hafa verið á tveggja 
ára fresti. 

Verður þitt fyrirtæki með?

Skráning og nánari upplýsingar á:

verkogvit.is

Á síðustu Verk og vit sýningu árið 2018 
var slegið aðsóknarmet en um 25.000 
gestir sóttu þá sýninguna í Laugardalshöll, 
þar sem um 110 sýnendur kynntu vörur 
sínar og þjónustu. Meðal sýnenda voru 
byggingarverktakar, verkfræðistofur, 
tækjaleigur, skólar, fjármálafyrirtæki, 
ráðgjafafyrirtæki og sveitarfélög.

AP almannatengsl er framkvæmdaaðili 
sýningarinnar en samstarfsaðilar eru 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 
Reykjavíkurborg, Samtök iðnaðarins, 
BYKO og Landsbankinn.
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Við seljum alla grófa byggingavöru eins og timbur, stál, steinull, gips og 
múrefni ásamt því að veita ráðgefandi þjónustu við val á hentugu efni. 

Sölumenn okkar leitast við að svara öllum spurningum sem brenna  
á viðskiptavinum okkar. 

Álgluggar

Svarre gluggar

Álklæddir timburgluggar

Aldamótagluggar

Timburgluggar

Stóru  
verkin!
Fyrirtækjasvið BYKO vinnur af fagmennsku fyrir alla 
þá aðila sem koma að verklegum framkvæmdum. 
Framsækið og metnaðarfullt starfsfólk okkar er  
í fararbroddi hvað varðar tæknilegar heildarlausnir  
og nýjungar í byggingariðnaði. 

Starfsmenn okkar aðstoða viðskiptavini við 
efnisútreikninga ásamt því að útbúa tilboð í alla 
efnisþætti sem snúa að framkvæmdum. 

Nánari upplýsingar að finna á vefsíðu  
okkar www.byko.is

Við hjálpum þér með


