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RóbeRt RóbeRtsson

Nær uppselt er á stórsýninguna 

Verk og vit sem haldin verður 

í fimmta sinn dagana 12.–15. 

mars 2020 í Íþrótta- og sýningarhöllinni 

í Laugardal. Um hundrað sýnendur hafa 

þegar skráð sig til leiks.

 ,,Við finnum fyrir miklum áhuga á 

sýningunni sem sést best á því að það er 

nær uppselt tæpum tveimur mánuðum 

fyrir sýninguna. Það er ánægjulegt og 

hvetjandi fyrir okkur skipuleggjendur að 

finna hversu vel sýnendur hafa tekið í Verk 

og vit. Það er mikill metnaður í sýnendum 

nú sem endranær og mikil tilhlökkun bæði 

í okkur skipuleggjendum sem og sýnend-

um að gera sýninguna sem glæsilegasta. 

Metnaður sýnenda á stóran þátt í því 

hversu vel ætíð hefur tekist til,“  segir 

Áslaug Pálsdóttir, framkvæmdastjóri AP 

almannatengsla sem er framkvæmdaaðili 

sýningarinnar.

 Tími til að sækja fram

Sýningin Verk og vit hefur sannað sig sem 

mikilvægur vettvangur fyrir aðila í bygginga- 

og mannvirkjageiranum til að hittast, styrkja 

viðskiptasambönd og afla nýrra, kynna vörur 

og þjónustu ásamt því að ræða málin en allt 

þetta skýrir m.a. hina góðu þátttöku. Nú er 

góður tími fyrir fyrirtæki að þétta raðirnar, 

sækja fram og setjast niður með núverandi 

og nýjum viðskiptavinum og eiga samtal um 

verkefnin sem framundan eru. Til þess er 

sýningin Verk og vit frábær vettvangur.

 Sem fyrr er sýningin ætluð fagaðilum 

á sviði byggingariðnaðar, skipulagsmála 

og mannvirkjagerðar. Meðal sýnenda eru 

byggingarverktakar, verkfræðistofur, skólar, 

fjármála-, ráðgjafa-, og hugbúnaðarfyrir-

tæki, sveitarfélög, tækjaleigur svo eitthvað 

sé nefnt.  Þá gefst almenningi og nemendum 

einnig kostur á að að kynna sér þessar mikil-

vægu atvinnugreinar. 

Á síðustu Verk og vit sýningu árið 2018 

var slegið aðsóknarmet en um 25.000 gestir 

komu á þá sýningu, þar sem um 110 sýnendur 

kynntu vörur sínar og þjónustu.

Samstarfsaðilar eru atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, Reykjavíkurborg, 

Samtök iðnaðarins, BYKO og Landsbankinn. 

Sýningin verður opin fagaðilum á fimmtu-

degi og föstudegi og almenningur verður 

síðan boðinn velkominn á laugardag og 

sunnudag.

Nær uppselt á Verk og vit 2020

Samstarfsaðilar Verk og vit ásamt framkvæmdaaðilum sýningarinnar. Frá vinstri eru Óli Örn Eiríks-
son, deildarstjóri atvinnuþróunar hjá Reykjavíkurborg, Kristján Daníel Sigurbergsson, viðskiptastjóri 
á mannvirkjasviði Samtaka iðnaðarins, Þorsteinn Stefánsson, forstöðumaður á fyrirtækjasviði 
Landsbankans, Árni Reynir Alfredsson, markaðsstjóri BYKO, Áslaug Pálsdóttir, framkvæmdastjóri 
Verk og vit, og Elsa Giljan Kristjánsdóttir, sýningarstjóri Verk og vit. 

Á síðustu Verk og vit 
sýningu árið 2018 var slegið 
aðsóknarmet en um 25.000 

gestir komu á þá sýningu, þar 
sem um 110 sýnendur kynntu 

vörur sínar og þjónustu.
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P
romennt er rótgróið
fræðslufyrirtæki með gott
úrval af upplýsingatækni-
miðuðu námi. Þar má finna

bæði stuttar og langar námsbrautir
sem spanna allt frá því að kenna
byrjendum undirstöðuatriðin í
notkun ritvinnslu- og töflureikn-
isforrita yfir í langar og krefjandi
námsleiðir í upplýsingatæknisem
gefa virta og eftirsóknarverða al-
þjóðleg vottun. Til viðbótar við
tæknimenntunina heldur Promennt
síðan ýmis námskeið á sviði bók-
halds- og skrifstofurekstrar, mark-
aðs- og sölumála, vefsíðu- og mynd-
bandagerðar.

Nám sem skapar möguleika

Guðni Þór Hauksson er verk-
efnastjóri sérfræðinámsins hjá Pro-
mennt. Hann segir mikinn áhuga á
námsbrautinni Framabraut - Kerf-
isstjórnun en um er að ræða nám
sem spannar tvær annir og gefur
mjög vandaðan grunn fyrir störf á
sviði kerfisstjórnunar. „Þeir sem
sækja í þetta nám geta t.d. verið að
hugsa sér til hreyfings á vinnu-
markaði, vilja endurmennta sig og
skerpa á þekkingunni, eða stíga
fyrstu skrefin í átt að frekara námi

á sviði upplýsingatækni,“ segir
hann. „Ófáir hafa notað kerf-
isstjóranámið sem stökkpall út í at-
vinnulífið eða til frekara náms.“

Lesendum til glöggvunar þá felst
starf kerfisstjórans í því að halda

utan um þau fjölmörgu tölvukerfi
sem þarf til að halda rekstri fyr-
irtækja gangandi í dag. Kerfisstjór-
inn sér til þess að forrit virki eins
og til sé ætlast og netkerfi skili
sínu hnökralaust. Að náminu loknu

búa nemendurnir yfir yfirgripsmik-
illi þekkingu á, og reynslu af, kerf-
um frá Microsoft og Cisco og eins
og náminu vindur fram þreyta þeir
alþjóðleg próf sem gilda sem form-
leg vottun á hæfni þeirra. 

Er skólaárið þannig byggt upp
að eftir stuttan inngang þar sem
farið er yfir námstækni og notkun
hugarkorta er farið rækilega í
saumana á tölvuviðgerðum. Þá tek-
ur við undirbúningur fyrir Net-
work+ gráðuna og síðan að nem-
endur leggja til atlögu við CCNA
vottunina frá Cisco. Fjórði hluti
námsins einblínir á MCSA vott-
anirnar frá Microsoft og fimmti
hlutinn er helgaður Offie 365 pakk-
anum. Í lok námsins vinna nem-
endur yfirgripsmikið lokaverkefni

þar sem þeir nýta flest það sem
þeir lærðu vikurnar og mánuðina á
undan.

Krefjandi en sveigjanlegt

„Kennslunni er þannig háttað að
þó svo að námið sé krefjandi á fólk
að geta sinnt náminu meðfram
vinnu, eða jafnvel sem viðbót við
annað nám ef menn eru mjög rösk-
ir og agaðir. Eru kennslustundir
haldnar tvö kvöld í viku, og einn til
tvo laugardaga í mánuði og tölu-
verð verkefnavinna á milli kennslu-
daga.“

Námið kostar 1.099.000 kr og eru
þá innifalin átta alþjóðleg próf. Í
gegnum samstarfssamning Pro-
mennt og námslánasjóðsins Fram-
tíðarinnar eiga nemendur kost á að
fjármagna námið. Þá er hægt að
stunda kerfisstjóranámið í stað-
námi eða í fjarnámi gegnum beina
útsendingu yfir netið, eða blanda
saman staðnámi og fjarnámi ef það
hentar nemandanum. Segir Guðni
atvinnuhorfurnar góðar og mikil
eftirspurn eftir góðum kerfisfræð-
ingum, sér i lagi ef þeir hafa fengið
allar tilskildar vottanir.

ai@mbl.is

Margir geta hugsað sér
að læra kerfisstjórnun
Í kerfisstjórnunarnáminu
hjá Promennt þreytta
nemendur átta alþjóðleg
próf til að sýna fram á
hæfni sína. 

Morgunblaðið/Þórður

Viðurkenning „Þeir sem sækja í þetta nám geta t.d. verið að hugsa sér til hreyfings á vinnumarkaði,“ segir Guðni Þór Hauksson.

’Í gegnum samstarfs-
samning Promennt

og námslánasjóðsins
Framtíðarinnar eiga
nemendur kost á að fjár-
magna námið

Promennt heldur tölvunámskeið
fyrir eldri borgara og segir Guðni
að þetta nám hafi vakið mikla
lukku. Það þurfi ekki að vera
feimnismál að kunna ekki á rit-
vinnsluforrit, tölvupóst eða int-
ernet, en til viðbótar fer nám-
skeiðið í gegnum það hvernig á að
nota Facebook og Skype.

Guðni bendir á að mörgum þyki
leiðinlegt að geta ekki tekið þátt í
því líflega samfélagi sem þrífst
t.d. á Facebook og haldið þar sam-
bandi við vini og ættingja. Eldra
fólki opnist oft nýr heimur þegar

búið er að fylgja þeim fyrsta spöl-
inn.

Segir Guðni að oft muni mest
um það að gefa fólki þá leiðsögn
sem þarf til að það treysti sér til
að prófa sig áfram og sé ekki
hrætt við að skemma tölvuna.
„Sumir eru svo hræddir við að
gera eitthvað vitlaust og verða
þess valdandi að senda þurfi tölv-
una á verkstæði. Raunin er sú að
það er fátt sem þarf að óttast og
nokkrar einfaldar reglur sem eiga
að tryggja t.d. að fólk fái ekki fyrir
misgáning vírus í tölvuna.“

Aldrei of seint að læra á tölvu

Netið er fullt af allskyns fróðleik um allt sem við kemur tölvum og forritum.
Til eru sérstakar vefsíður sem eru helgaðar því einu að hjálpa fólki t.d. að
læra vefsíðugerð eða forritun og á YouTube er aragrúi kennslumyndbanda
um stórt og smátt.

Guðni segir fræðsluna á netinu samt ekki geta komið í staðinn fyrir
vandað nám hjá virtum skóla undir leiðsögn reynslumikils kennara. „Netið
býður ekki upp á sömu umræðurnar og bekkjarumhverfið, eða jafn per-
sónulega leiðsögn. Að vera í formlegu námi hjálpar líka til við að halda sér
við efnið og auðveldar flestum að tileinka sér þann aga sem þarf til að ljúka
náminu á réttum tíma,“ segir hann. „Kennsluefnið á netinu getur líka verið
mjög misjafnt að gæðum og gloppótt, og veitir þá ekki þá heildstæðu
þekkingu sem fólk er að leita eftir.“

Af hverju að fara í skóla?
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Tækniskólinn hefur tekið þátt í 

sýningunni Verk og vit undanfar-

in skipti. Tækniskólinn er skóli 

atvinnulífsins. Mikil fjölgun hefur verið í 

mannvirkjagreinar í skólanum undanfarin 

tvö ár að sögn Ólafs Sveins Jóhannessonar, 

deildarstjóra markaðs- og kynningarmála 

Tækniskólans. ,,Við erum að sjá metaðsókn 

í Byggingatækniskólann þar sem kenndar 

eru mannvirkjagreinar eins og húsasmíði, 

pípulagnir, veggfóðrun og dúklögn, 

málaraiðn, múraraiðn og húsgagnasmíði. 

Fjölgunin hefur verið umtalsverð hjá okkur 

í mannvirkjagreinar. Það hefur aldrei verið 

svona mikil aðsókn hjá okkur svo elstu menn 

muna. Sérstaklega er gaman að sjá fjölgun 

kvenna í iðngreinum. Núna um jólin vorum 

við að útskrifa tvær ungar konur sem pípara 

og fleiri konur eru farnar að sýna þessum 

iðngreinum áhuga. Nú eru til að mynda 

þrjár konur skráðar í nám í veggfóðrun og 

dúklögn. Einnig hefur verið metaðsókn í 

rafiðngreinar í Tækniskólanum. Þetta er 

skemmtileg þrón og við erum að sjálfsögðu 

hæstánægð með þetta,“ segir Ólafur.

Á undanförnum tveimur sýningum hef-

ur 10. bekkingum grunnskóla landsins ver-

ið boðið á kynningu Tækniskólans á Verk 

og vit. Nemendur hafa getað kynnt sér á 

sýningunni atvinnumöguleika iðnaðarins 

og þær námsgreinar sem Tækniskólinn 

hefur upp á að bjóða. ,,Það má rekja þessar 

kynningar á Verk og vit til aukinnar að-

sóknar hér í skólanum,“ segir Ólafur.

Viðhorfsbreyting í þjóðfélaginu

,,Mér finnst viðhorfið gagnvart iðn- og 

tæknimenntun vera að breytast í þjóðfé-

laginu. Sífellt fleiri eru að koma í Tækniskól-

ann í stað þess að fara í hefðbundið bóknám. 

Við erum að sjá hreyfingu á nemendum sem 

hafa byrjað í hefðbundnu bóknámi en koma 

til okkar eftir eitt til tvö ár og langar þá til 

að læra ákveðna iðn. Jafnvel háskólamennt-

að fólk sem hefur klárað háskóla kemur 

hingað til okkar og langar að fara í iðnnám, 

m.a. húsgagnasmíði. Mesta aukningin er þó 

meðal grunnskólanema sem hafa ákveðið í 

að fara í tiltekið iðnnám,“ segir hann. 

,,Það er Tækniskólanum ljúft og skylt að 

taka þátt í svona stórri sýningu sem Verk og 

vit er. Tækniskólinn er stærsti menntaskóli 

landsins og snertiflöturinn er mjög breiður. 

Hér eru nemendur sem eru að læra allt frá 

hárgreiðslu upp í rennismíði og allt þar á 

milli. Það er því mikilvægt að skólinn sé 

sýnilegur fyrir þann mikla fjölda fyrirtækja 

sem taka þátt í sýningunni,“ segir Ólafur.

 Nemendur hanna sjálfir sýningarrýmið 

Innan Tækniskólans eru átta framhaldsskóla-

einingar. ,,Tækniskólinn er má segja regnhlíf 

yfir þessum einingum sem hafa síðan mörg 

svið innan sinna raða. Innan Byggingatækni-

skólans eru t.d. greinar eins og húsasmíði, 

húsgagnasmíði, pípulagnir, málaraiðn, 

múraraiðn, dúklagning og tækniteiknun. Við 

ætlum að varpa betur ljósi á þennan fjölda 

greina sem viðkemur byggingariðnaðinum á 

sýningunni,“ segir Ólafur. 

Nemendur munu sjálfir hanna, setja 

upp og smíða sýningarrými Tækniskólans 

á Verk og vit. ,,Þetta verður skemmtilegt 

verkefni fyrir nemendur og það verður 

spennandi að sjá útkomuna. Tækniskólinn 

hefur verið með á síðustu tveimur Verk 

og vit sýningum og mér finnst þær hafa 

heppnast mjög vel. Skólinn vann m.a. til 

verðlauna fyrir áhugaverðasta básinn á 

sýningunni árið 2016. Þetta er mikilvæg 

sýning fyrir byggingariðnaðinn og mjög 

góður vettvangur fyrir atvinnulíf og skóla 

að mynda sterkari tengsl,“ segir Ólafur.

Mikil fjölgun í mannvirkja- 
greinar tækniskólans

Tækniskólinn er stærsti menntaskóli landsins og snertiflöturinn er mjög breiður.  
Nemendur skólans eru að læra allt frá hárgreiðslu uppí rennismíði og allt þar á milli.

Jafnvel háskóla-
menntað fólk sem hefur 
klárað háskóla kemur 
hingað til okkar og 
langar að fara í iðnnám, 
m.a. húsgagnasmíði. 

Nemendur 
munu sjálfir 
hanna, setja 
upp og smíða 
sýningarrými 
Tækniskólans 
á Verk og vit.
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RóbeRt RóbeRtsson

K ristján Daníel Sigurbergsson, 

viðskiptastjóri á mannvirkjasviði 

Samtaka iðnaðarins og fram-

kvæmdastjóri Samtaka rafverktaka, segir 

mikla eftirspurn vera eftir menntuðu fólki í 

rafiðngreinum. „Það er mjög mikil aðsókn í 

rafiðnaðarnámið og jafnvel þannig að ekki 

hefur náðst að tryggja öllum áhugasömum 

skólavist þar sem fjárveitingar til skólanna 

eru einfaldlega ekki nægjanlegar.“ 

Kristján segir að forsvarsmenn fyrir-

tækjanna sem eru í Samtökum rafverktaka 

hafi flestir sömu sögu að segja um það sem 

helst brenni á atvinnugreininni og það sé 

skortur á fagmenntuðu fólki í rafiðn. „Það 

eru auðvitað ekki einungis rafverktakar 

sem vilja ráða fólk úr rafiðngreinum til 

starfa heldur eru fyrirtæki á sviði fjar-

skipta, framleiðslu og hvers konar þjónustu 

sífellt að leita að slíku fagfólki til starfa. 

Staðreyndin er því sú að tækni- og verk-

námsskólar hér á landi útskrifa ekki nægj-

anlega marga sveina til að anna eftirspurn 

markaðarins. Skólarnir eru að reyna að 

bregðast við þessu ástandi með því að auka 

fjölda nýnema sem teknir eru inn.“ Hann 

segir það ánægjulegt að hlutur kvenna sem 

hefji rafiðnaðarnám fari vaxandi. „Það má 

örugglega rekja það að einhverju leyti til 

framtaks Félags fagkvenna sem hafa unnið 

mikið og óeigingjarnt starf við að kynna 

iðnnám fyrir grunnskólanemum.“ 

Hafa gefið 2.000 spjaldtölvur

Kristján segir að undanfarin ár hafi Samtök 

rafverktaka og Rafiðnaðarsamband Íslands 

lagt sitt af mörkum til að auðvelda nem-

endum aðgang að góðu námsefni með því 

að afhenda öllum nýnemum í rafiðngrein-

um öfluga spjaldtölvu ásamt gjaldfrjálsum 

aðgangi að öllu fagtengdu námsefni. „Í 

gegnum Rafmennt hafa verið afhentar sam-

tals ríflega 2.000 spjaldtölvur og hefur það 

mælst ákaflega vel fyrir bæði hjá nemum og 

kennurum þeirra í rafiðngreinum sem hafa 

einnig fengið spjaldtölvur.“

Ótal tækifæri framundan í rafiðn

Rafiðngreinarnar skiptast í stórum drátt-

um í tvennt, annars vegar er um að ræða 

rafeindavirkjun og hins vegar rafvirkjun. 

Þá er hægt að bæta við rafvirkjanámið 

og útskrifast sem rafvélavirki eða raf-

veituvirki. „Við heyrum af því að grunn-

skólanemar hafi margir hverjir brennandi 

áhuga á því að læra þessa iðn og sjá þar 

mjög góða möguleika á því að komast hratt 

út á vinnumarkaðinn, skapa sér góðar tekj-

ur og í fyllingu tímans hefja eigin rekstur 

í iðngreininni sem þeir hafa lært til. Það 

spillir heldur ekki fyrir að hafa möguleika 

á því að geta unnið á alþjóðlegum mark-

aði því nám fólks í rafiðn hér á landi er 

viðurkennt erlendis og íslenskir rafvirkjar 

eru eftirsóttir starfskraftar á Norður-

löndunum. Í því samhengi má rifja upp að 

fjöldinn allur af rafvirkjum sótti sér góðar 

tekjur til Noregs á árunum eftir hrunið,“ 

segir Kristján.  

Hann segir framtíðina fyrir rafiðn-

greinarnar vera bjarta þó gera verði átak 

í því að skólarnir geti tekið á móti fleiri 

nemendum og útskrifað þá til að koma til 

móts við aukna eftirspurn. „Það er ekki 

hægt annað en að vera bjartsýnn á framtíð 

greinarinnar enda mikil eftirspurn eftir 

menntuðu fólki í rafiðngreinum. Fjórða 

iðnbyltingin hefur beint sjónum okkar að 

nýjum og spennandi verkefnum og hvert 

sem við lítum innan greinarinnar eru 

tækni og nýsköpun í fyrirrúmi. Það eru því 

ótal tækifæri framundan.“  

Vantar fleiri 
fagmenntaða í rafiðn

Kristján Daníel Sigurbergsson, 
viðskiptastjóri á mannvirkjasviði 

Samtaka iðnaðarins og 
framkvæmdastjóri Samtaka 

rafverktaka.



ÞÚ VEIST HVAÐ ÞIG VANTAR

VIÐ FJÁRMÖGNUM

Ármúla 1  I  108 Reykjavík  I  lykill.is  I  lykill@lykill.is  I  540 1700

1
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RóbeRt RóbeRtsson

IÐAN fræðslusetur býður upp á 

símenntun í iðnaði ásamt annarri 

þjónustu eins og náms- og starfsráðgjöf, 

raunfærnimat, umsjón með námssamn-

ingum og sveinsprófum, erlend samstarfs-

verkefni o.fl. Starfsmenn eru 24 um þessar 

mundir. Hlutverk IÐUNNAR er fyrst og 

fremst að bæta hæfni fyrirtækja og starfs-

manna í iðnaði. 

Ólafur Ástgeirsson, sviðsstjóri bygginga- 

og mannvirkjasviðs IÐUNNAR, segir að 

aðsókn á námskeiðin hafi aukist þrátt fyrir 

að meira sé að gera í byggingariðnaðinum. 

„Til að fylgja þeirri tækniþróun sem er að 

gerast er nauðsynlegt fyrir iðnaðarmenn 

að mennta sig. Við erum með eitt nám-

skeið í samvinnu við Mannvirkjastofnun 

sem kallast Byggingargátt því það er verið 

að setja öll samskipti við byggingaryfir-

völd á rafrænt form. Þetta námskeið hefur 

verið mjög vel sótt að undanförnu. Þetta er 

eitthvað sem er alveg nýtt,“ segir Ólafur en 

IÐAN fræðslusetur býður upp á fjölmörg 

önnur námskeið fyrir iðnaðarmenn.

Vistvænar byggingaraðferðir

Sveitarfélög hafa verið að bjóða afslátt af 

lóðagjöldum gegn því að hús séu byggð á 

vistvænan hátt. ,,Til þess að kenna verktökum 

hvernig þeir eigi að gera það bjóðum við upp 

á námskeiðið ,,Vistvænar byggingaraðferðir” 

sem er fyrir verktaka og iðnmeistara sem ætla 

sér að byggja hús samkvæmt viðurkennd-

um og vottuðum aðferðum um vistvænar 

byggingar. Við bjóðum nú upp á nýtt nám-

skeið fyrir eldvarnarfulltrúa í fyrirtækjum. 

Þetta námskeið fjallar um skyldur og verkefni 

eldvarnarfulltrúa. Í samvinnu við Vinnu-

eftirlitið bjóðum við líka upp á þjálfun og próf 

á vinnuvélar í hermum. Við erum einnig með 

nýtt námskeið í verkefna- og gæðastjórnun 

fyrir verkefna- og byggingastjóra. Á nám-

skeiðinu er farið yfir öll helstu verkefni 

verkefna- og byggingarstjóra sem stjórnenda í 

bygginga- og mannvirkjagerð svo sem áætlan-

ir, skýrslugerð, gæðastýringu og eftirlit. Það 

er því mikið í gangi hjá okkur,“ segir hann. 

Byggingariðnaðurinn og 

fjórða iðnbyltingin

Ólafur nefnir að byggingariðnaðurinn hafi 

ekki farið varhluta af fjórðu iðnbyltingunni 

frekar en aðrar greinar iðnaðar. ,,Tækni við 

hönnun og undirbúning framkvæmda eins 

og til dæmis BIM hefur verið að ryðja sér 

til rúms. Mælingar eru gerðar með stöðugt 

fullkomnari tækjum og notkun dróna í 

byggingariðnaði hefur aukist. Einnig hefur 

notkun ýmissa nettengdra tækja aukist í 

byggingum. Til að bregðast við þessum 

breytingum hefur IÐAN verið að þróa 

námskeið og hefur staðið fyrir röð funda um 

fjórðu iðnbyltinguna.

„BIM virkar þannig að þú færð hönnunina 

í þrívídd sem kemur í veg fyrir mistök þar 

sem til dæmis loftræstistokkur og hitarör eru 

að rekast saman,“ segir Ólafur. Hann segir 

einnig að tækin sem notuð eru á byggingar-

stað séu að verða fullkomnari, oft nettengd 

með GPS og fleira. „Drónatæknin er að 

aukast mjög hratt í byggingariðnaði og við 

sjáum aukna notkun á drónum við mælingar 

og eftirlit svo dæmi séu tekin,“ segir Ólafur.

Á sýningunni Verk og vit verður IÐAN 

fræðslusetur með rafsuðuróbót eða 

svokallaða þjarka. ,,Við erum mjög spennt 

að sýna hinn nýja CoWelder suðuþjark 

sem var að koma til okkar. Það eru miklir 

möguleikar þarna á ferð með þessum nýja 

þjarki. Einnig verðum við með keppni í 

stafrænni hönnun, byggingar í sýndar-

veruleika og sitthvað fleira. Það er því 

mikil tilhlökkun í okkur fyrir Verk og vit,“ 

segir Ólafur.

Bæta hæfni fyrirtækja 
og starfsmanna

Til að fylgja þeirri 
tækniþróun sem er að 
gerast er nauðsynlegt 
fyrir iðnaðarmenn að 
mennta sig. 

Ólafur Ástgeirsson, 
sviðsstjóri bygginga- 

og mannvirkjasviðs 
IÐUNNAR.



Í Húsasmiðjunni starfar öflug liðsheild starfsfólks í 16 verslunum  
um land allt. Húsasmiðjan leggur metnað sinn í að veita fyrsta  
flokks þjónustu, gott vöruúrval og samkeppnishæft verð fyrir  
byggingariðnaðinn og heimilin í landinu.

Verið velkomin í bás Húsasmiðjunnar á Verk og vit 2020. 
Við tökum vel á móti þér. 

Húsasmiðjan er 
á Verk og vit 2020
Verið velkomin í heimsókn!

Allt frá grunni að góðu  
heimili síðan 1956.

Leiðandi í sölu á bygginga-
vörum um land allt.

Verk og vit 2020
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RóbeRt RóbeRtsson

Rannsóknastofa byggingariðnaðar-

ins við Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

tekur þátt í Verk og vit. Helstu 

fagsvið Rannsóknastofu byggingariðnaðar-

ins eru húsbyggingartækni, burðarþol, efn-

istækni, þ.e. jarðefna og annarra byggingar-

efna, hljóðtækni og yfirborðsmeðhöndlun.

,,Aðalmarkið Rannsóknastofu 

byggingariðnaðarins er að fyrirbyggja 

skemmdir í byggingum og mannvirkjum 

hér á landi. Á tímabili var mikil áhersla 

lögð á að koma í veg fyrir holur í mal-

biki. Núna erum við að einblína mest á 

rakaskemmdir og myglu. Þegar ég nefni 

myglu þá er um að ræða efnasambönd 

sem leysast upp undan rakaskemmdum. 

Við erum að reyna að koma í veg fyrir að 

það verði útbreitt vandamál,“ segir Ólafur 

H. Wallevik, prófessor og forstöðumaður 

Rannsóknastofu byggingariðnaðarins.

,,Við erum einnig að vinna í að koma í 

veg fyrir sprungumyndun í steinsteypu. 

Það er verið að flytja inn alls konar nýjar 

lausnir sem við höfum ekki áður séð hér á 

landi. Við höfum algera sérstöðu á Íslandi 

hvað varðar veðurfar. Það reynir því mun 

meira á byggingar hér á landi sökum veð-

urfars en annars staðar í Evrópu. Stór hluti 

af rakavandamálum á Íslandi er líka af því 

við erum farin að haga okkur öðruvísi með 

margt sem viðkemur að heimilum. Fólk 

er m.a. að opna fleiri litla glugga og það er 

því meiri loftun en áður. Við erum að sjá 

fleiri ný hús skemmd og erum að reyna að 

fyrirbyggja það. Við höfum gefið út mikið 

af kynningarefni og síðustu fjögur ár höf-

um við verið með hátt í tíu málþing með 

fagaðilum til að miðla lausnum til iðnaðar-

ins. Við erum að gefa út mikið af sérritum 

og Rb tækniblöðum þar sem fjallað er 

um lausnir sem henta Íslandi. Þetta er 

mikilvægur lykill fyrir iðnaðarmenn til að 

finna góðar lausnir fyrir íslensk vandamál í 

byggingariðnaði,“ segir Ólafur.

Hátt í 10 þúsund hús verið skoðuð 

,,Í ár munum við hefja nýja röð af svoköll-

uðum Rb blöðum sem eru sérstaklega 

fyrir heimili þannig að íbúar geti 

brugðist við vandamálum sem kunna að 

koma upp. 

Á síðustu sjö árum hafa hátt í 10 

þúsund hús hér á landi verið skoðuð af 

fagaðilum. Við eigum að leysa almenn 

vandamál sem eru baggi á húseigend-

um. Verkfræðistofurnar eiga að sinna 

vandamálum í núinu en við erum sá 

aðili sem getur matað þær á upplýsing-

um sem eru sérhæfð fyrir Ísland,“ segir 

Ólafur enn fremur.

Á rannsóknastofu fara fram prófanir 

á ýmsum byggingarefnum. Aðallega er 

um að ræða prófanir á húsbyggingar-

tækni, vegtækni, steinsteyputækni og 

jarðfræði. Innan húsbyggingartækni er 

einnig sérrými fyrir hljóðmælingar.

Mygluskálinn svokallaði er með 200 

sýni af spónaplötum, krossviði og fleiru 

sem hafa myglað. Þó að flestar prófanir 

fara fram innandyra á rannsóknastofu 

er nokkuð um mælingar og prófanir á 

byggingarstöðum. Þar má helst nefna 

rakamælingar og mælingar á þéttleika 

húsa, töku úr steinsteypu, malbiki og 

öðrum byggingarefnum ásamt hvers 

konar ástandsmati mannvirkja.

Fyrirbyggja 
skemmdir í byggingum

Ólafur H. Wallevik, 
prófessor og 

forstöðumaður 
Rannsóknastofu 

byggingariðnaðarins.

Við erum að sjá  
fleiri ný hús skemmd 
og erum að reyna að 
fyrirbyggja það. 



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

|  S t r ú k t ú r  e h f  |  w w w . s t r u k t u r . i s  |  s t r u k t u r @ s t r u k t u r . i s  |  

|  S t a n g a r h y l  7  |  1 1 0  R e y k j a v í k  |  S í m i :  5 8 8  6 6 4 0  |  

|  KROSSLÍMDAR TIMBUREININGAR  (CLT)  | 
|  GLUGGAR | HURÐIR | KLÆÐNINGAR  | 
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UnnUR H. JóHannsdóttiR

Límtré Vírnet er rótgróið fram-

leiðslufyrirtæki sem hefur þjónað 

byggingarmarkaði á Íslandi í yfir 

60 ár. Vöruúrval fyrirtækisins er mjög 

breitt eða allt frá grunni bygginga yfir í 

endanlega klæðningu sem og heilu húsin.

,,Límtré Vírnet hefur alltaf lagt mikla 

áherslu á að bjóða sínum viðskiptavinum 

heildarlausnir. Ef viðskiptavini fyrir-

tækisins vantar til að mynda húsnæði þá 

sér fyrirtækið um að skaffa allt sem þarf 

í húsið sjálft. Tækni- og hönnunardeild 

fyrirtækisins sér til þess að húsnæðið 

mæti kröfum viðskiptavinarins, lím-

trésgrind fyrir bygginguna er framleidd 

á Flúðum sem og steinullareiningar til 

að loka húsinu og einangra. Járnsmiðja 

fyrirtækisins í Borgarnesi sér svo um að 

sérsmíða allar festingar og hurðadeildin 

um að panta iðnaðar- og gönguhurð-

ar. Byggingin er svo afhent með öllum 

skrúfum, áfellum, þakrennum o.fl. sem 

þarf í frágang og uppsetningu. Byggingar 

fyrirtækisins eru svo gott sem íslensk 

framleiðsla frá A-Ö,“ segir Andri Daði 

Aðalsteinsson forstöðumaður sölu- og 

markaðssviðs. 

Fyrirtækið á Lynghálsi,  

í Borgarnesi og á Flúðum 

Svipaða sögu má segja þegar verktakar eru 

að klæða byggingar með áli. ,,Undirkerfið 

og aðrar festingar eru á lager í Reykjavík og 

völsunardeild fyrirtækisins sér svo um að 

framleiða báruálið. Blikksmiðja fyrirtækis-

ins í Borgarnesi sérsmíðar svo allar áfellur 

sem þarf í frágang á slíkum klæðningum 

sem og að klippa og beygja í t.d. sléttar 

klæðningar.

Á Lynghálsi er fyrirtækið svo með 

lager af vörum sem notaðar eru til 

uppsteypu húsa eins og t.d. stólalengjur, 

fjarlægðastjörnur o.fl. Tengijárnabakkar 

eru framleiddir í Borgarnesi og geymdir á 

lager á Lynghálsi. Í Borgarnesi eru einnig 

framleiddar kambstálslykkjur eftir þörfum 

viðskiptavina,“ segir Andri.  

Límtré Vírnet var með á síðustu Verk 

og vit sýningu sem haldin var árið 2018. 

,,Fyrirtækið fékk mjög góðar viðtökur 

og heppnaðist sýningin með eindæmum 

vel. Verk og vit er góður vettvangur til að 

hitta aðila á markaði sem og ekki síður 

fylgjast með því hvað önnur fyrirtæki eru 

að gera. Við eigum jú fullt af mjög flottum 

fyrirtækjum sem koma að byggingariðnaði 

hér á landi. Það er tilhlökkun í okkur fyrir 

sýninguna nú í mars. Við ætlum að vera 

með sýningarrými sem er 6x6 metrar og 

áherslan þetta árið verður á álklæðningar. 

Að sjálfsögðu verða starfsmenn þarna til 

að svara spurningum um aðrar vörur fyrir-

tækisins og bjóðum við alla velkomna til að 

kíkja á okkur,“ segir Andri.

Síðasta sýning heppnaðist
með eindæmum vel

Andri Daði Aðalsteinsson forstöðumaður sölu- 
og markaðssviðs. 

Límtré Vírnet hefur 
alltaf lagt mikla 
áherslu á að bjóða 
sínum viðskiptavinum 
heildarlausnir. 
Ef viðskiptavini 
fyrirtækisins vantar til 
að mynda húsnæði þá 
sér fyrirtækið um að 
skaffa allt sem þarf í 
húsið sjálft. 



EININGAR • BLÓMAPOTTAR 
STEYPA • STEINRÖR

HLEÐSLUSTEINAR • HELLUR
MÚRVÖRUR • VERKFÆRI

STEYPUSTODIN.IS
SÍMI 4 400 400

Byggðu góðar og heilbrigðar byggingar!

S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  

Loftræsting 
-Rétt rakastig
-Alltaf ferskt loft
-Heilbrigt loft
-Varmaendurvinnsla
-Minna ryk

viftur.is
-andaðu léttar

 Kíktu á úrvalið hjá okkur
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RóbeRt RóbeRtsson

Toyota mun sýna úrval atvinnubíla 

á sýningunni Verk og vit. Toyota 

býður upp á margar hentugar 

lausnir fyrir fyrirtæki.

,,Toyota Proace sendibíllinn okkar 

eykur vinsældir sínar dag frá degi enda 

mjög góður í akstri og hagkvæmni. Þetta 

er einstaklega lipur og þægilegur sendibíll 

sem slegið hefur í gegn hér á landi. Með til-

komu Proace og Proace Verso sem er allt að 

níu manna fólksflutningabíll hefur framboð 

öflugra atvinnubíla aldrei verið betra hjá 

Toyota,“ segir Hlynur Ólafsson, sölustjóri 

Fyrirtækjalausna hjá Toyota Kauptúni.

,,Nú er svo komið að við getum boðið 

fyrirtækjum enn betri þjónustu með stærri 

vörulínu því nýi sendibíllinn Proace City 

er á næsta leiti. Við erum gríðarlega spennt 

fyrir Toyota Proace City sem væntanlegur 

er í sumar. Þetta er bíll sem er klár í slaginn 

með þér, sami lipurleikinn í minni og nettari 

sendibíl sem einnig verður fáanlegur í Verso 

útfærslu með allt að sjö sætum. Proace City 

hefur í raun allt sem þú mátt búast við frá 

Toyota sem sendibíl. Þetta er atvinnubíll 

sem viðskiptavinir okkar hafa beðið eftir 

með óþreyju,“ segir Bjartur Máni.

Getur borið allt að eitt tonn

Proace City kemur í tveimur lengdum, 4,4 

metrar og 4,7 metrar með 1,8 metra eða 2,2 

m löngu farmrými. Hann getur borið allt að 

eitt tonn og dregið 1,5 tonn og hægt verður 

að koma fyrir tveimur euro brettum á hvora 

lengdina.

Hlynur segir að af öðrum atvinnubílum 

Toyota þá séu Land Cruiser, Hilux, RAV4, 

Corolla, Yaris og AYGO alltaf vinsælir. 

Einnig sé flotaleiga Toyota góður kostur 

fyrir fyritæki en þá er öll þjónustan inni-

falin í leiguverðinu. ,,Það eru alltaf fleiri 

og fleiri fyrirtæki að bætast í hópinn hjá 

okkur og við leggjum mikla áherslu á að 

þjónusta þau sem allra best. Við hlökkum 

til að sýna Toyota atvinnubíla okkar á Verk 

og vit og kynna þá fyrir gestum sýningar-

innar,“ segir hann enn fremur.

Breið lína Toyota
atvinnubíla til sýnis

Nýi sendibíllinn Proace City er á næsta leiti.

UnnUR H. JóHannsdóttiR

    

H já Verkís starfa yfir 300 starfsmenn 

að fjölbreyttum verkefnum á Íslandi 

og erlendis. Verkís leggur áherslu 

á að veita vandaða og faglega þjónustu sem 

er samkeppnisfær við það sem best þekkist í 

heiminum.

,,Verkís veitir ráðgjöf og alhliða þjónustu á 

öllum sviðum verkfræði og skyldum greinum. 

Fyrirtækið skiptist upp í fjögur markaðssvið; 

byggingar, orka, iðnaður og samgöngur og 

umhverfi,“ segir Hulda Sigrún Sigurðardóttir, 

kynningarstjóri Verkís.

,,Þetta er í þriðja skipti sem við tökum þátt 

í Verk og vit sýningunni. Sýningin er frábær 

vettvangur fyrir Verkís til að miðla áralangri 

þekkingu og reynslu og kynna spennandi 

nýjungar. Við erum mjög ánægð með okkar 

reynslu af sýningunni og hún er alltaf stór 

hluti af okkar viðburðum annað hvert ár,” 

segir hún.

Sýningarrýmið Verkís verður á sama stað 

og venjulega á svæði C5. ,,Við munum veita 

gestum innsýn inn í starfsemi okkar, 

bjóða þeim að setja upp sýndar-

veruleikagleraugu og stíga inn 

í tölvugert hönnunarlíkan af 

spennandi verkefni og upplifa. 

Við hlökkum til að taka þátt í 

sýningunni Verk og vit 2020 og hvetjum 

gesti sýningarinnar til að líta við í 

básnum okkar. Heimasíða okkar er 

www.verkis.is fyrir þá sem kynna 

sér starfsemi okkar áður en þeir 

stíga inn í sýndarveruleikann á 

sýningunni,“ segir Hulda enn 

fremur. 

Spennandi sýndarveruleiki 
á sýningunni

Hulda Sigrún Sigurðardóttir, 
kynningarstjóri Verkís. 

Þetta er í þriðja skipti 
sem við tökum þátt í 
Verk og vit sýningunni. 
Sýningin er frábær 
vettvangur fyrir Verkís 
til að miðla áralangri 
þekkingu og reynslu 
og kynna spennandi 
nýjungar. 

Nú er svo komið að 
við getum boðið 
fyrirtækjum enn 
betri þjónustu með 
stærri vörulínu því nýi 
sendibíllinn Proace City 
er á næsta leiti



Stórsýningin
Verk og vit
2020 Íslenskur byggingariðnaður, 

skipulagsmál og mannvirkjagerð

Laugardalshöll 12.–15. mars

Skráning og nánari upplýsingar á:

verkogvit.is
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Stórsýningin Verk og vit verður haldin í fimmta sinn dagana 12.-15. mars 2020 í Íþrótta- og 
sýningarhöllinni í Laugardal. Sýningin hefur skipað sér sess sem vettvangur fyrir aðila í 
bygginga- og mannvirkjageiranum til að hittast og styrkja viðskiptasamböndin og afla nýrra, 
kynna vörur og þjónustu og eiga samtal um verkefnin sem framundan eru.

Allt það nýjasta í íslenskum byggingariðnaði, skipulagsmálum og mannvirkjagerð.

Sýning • ráðstefna • viðburðir

SAMSTARFSAÐILAR



Auðvelt að versla á netinu á byko.is

Góð þjónusta, yfirgripsmikil þekking og mikið
vöruúrval eru aðalsmerki BYKO. Hvort sem þú ert
fagmaður eða í framkvæmdum upp á eigin spýtur
er næsta víst að við getum aðstoðað þig.

Líttu við í BYKO í næsta verki – þá verður allt í lagi.

Þar sem  
fagmennirnir 
versla

BYKO er stoltur  
samstarfsaðili

Verk og vit
2020


