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Hitaveitu &   
        gasskápar
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fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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Mikilvægi verk- og 
tæknimenntunar
Skólamálin eru í miklum ólestri og Sam-
tök atvinnulífsins eru stefnulaus í þessum 
geira menntamálanna. Það er búið að halda 
sömu ræðurnar á þeim bæ í yfir 20 ár um 
mikilvægi verk- og tæknimenntunnar, en 
það gerist alls ekkert til bóta.

Sjá bls. 8

Löggilding 
iðngreina er 
fagmennska
Þeir Sigurður Már Guðjónsson, bak-
ara- og konditormeistari og Ari Trausti 
Guðmundsson rithöfundur og jarðvís-
indamaður segja m.a. á vefsíðu Múrara-
meistarafélags Reykjavíkur að löggilding 
iðngreina sé í samræmi við kröfuna um 
öryggi og vönduð og fagleg vinnubrögð og 
stuðli líka að því að varðveita mikilvæga 
þekkingu. Flestir kannast við að hafa 
leitað til fagmanns í iðngrein. Ef ekki til 
að leggja flísar með gæði í huga, þá til þess 
að flota gólf, múra upp veggi, eða í aðra 
múrvinnu. Múrverk er fyrst og fremst 
fagvinna þar sem ending og áferð skipta 
miklu máli. Viljum við halda í iðnina? 
Sjá hana eftirsóknarverða, löggilta og 
að vinnan teljist vönduð, fagmannleg og 
verkið fallegt? Að virða verðmæti og gera 
vel. Þegar fram koma hugmyndir um að 
endurskoða og jafnvel afnema löggildingu 
iðngreina þurfum við að staldra við. 
Vissulega draga menn ekki alltaf skarpar 
línur milli tilrauna þess handlagna við 
að afgreiða handverk, á milli handverks 
og hönnunar eða handverks og lista, en 

hugmyndin um ábyrga og vel menntaða 
iðnaðarmenn er aldagömul og gegn. Hún 
er líka í samræmi við kröfur um að virða 
verðmæti og hamla gegn sóun. Það er 
hlutverk fagmannsins að skila vönduðu 
verki sem greitt er fyrir. Löggilding iðn-
greina er í samræmi við kröfuna um ör-
yggi og vönduð og fagleg vinnubrögð. 
Stefnan stuðlar líka að því að varðveita 
mikilvæga þekkingu. Löggilding er rétt-
mæt en um 60 löggiltar iðngreinar eru 
skráðar á Íslandi. Sumar hafa verið fjöl-
mennar, aðrar fámennar og sumar eru 
við það að gleymast. Námsleiðirnar eru 
nokkrar en nám undir handleiðslu meist-
ara er algengast. Í sumar iðnir vantar fólk, 
aðrar eru vinsælar og enn aðrar hafa tak-
markað aðgengi vegna fárra meistara. 
Vissulega getur farið svo að iðn hverfi eða 
að tækniþróun geri löggildingu úrelta. 

Aðlögun erlendra fagmanna
Ekki er hægt að alhæfa um allar iðnir eða 
spegla reynslu af afnámi löggildingar í einu 
landi fyllilega yfir á annað en sagan ytra, 

t.d. í Þýskalandi, segir okkur margt engu að 
síður. Nú er verið að skoða iðnnám í heild á 
Íslandi og unnið hefur verið að úttekt á lög-
gildingu iðngreina, jafnvel með breytingar 
í huga. Þá gildir að vinna verkefnin í sam-
ráði og með hag iðnaðarmanna, kaupenda 
þjónustunnar og ungs fólks að leiðarljósi. 
Vinnan verður líka að taka til þess hvernig 
má aðlaga erlenda fagmenn, sem hingað 
flytja, að ábyrgu fagkerfi. Þeir eru jafn 
mikilvæg viðbót við vinnuafl í landinu og 
erlendir háskólaborgarar eða ófaglært fólk. 
Atvinnufrelsi og fagmennska eru ekki eitt 
og það sama, hvað sem snertiflötum kann 
að líða. Telji einhver að Evrópusambandið 
knýi á um afnám löggildingar iðngreina, 
er það rangt. Þaðan hefur komið beiðni 
til sambandslandanna um að skoða og 
skilgreina þarfir fyrir löggiltar greinar og 
engar kvaðir eru um fækkun þeirra. Það 
er eftir sem áður í höndum löggjafa hvers 
lands, í góðri sátt við fagstéttirnar, að breyta 
einhverju í þessum efnum. 

Sigurþór Sigfússon múrari hjá BYGG 
vinnur í sinni iðngrein í Norðurturninum 
við Smáralind í Kópavogi.



• Íslensk framleiðsla, smíði og samsetning.
• Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
• Áratuga reynsla starfsmanna í hurðum.
• Hágæða hráefni.
• Þolir íslenskt veðurfar.
• Stuttur afgreiðslutími. 
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Uppbygging þekk-
ingarsamfélags á 
Austurlandi
- markmið SSA er að vinna að hagsmunum sveitarfé-
laganna, m.a. í atvinnumálum
Á afmælismálþingi Sambands 
sveitarfélaga á Austurlandi (SSA) 
sem haldið var fimmtudaginn 31. 
mars 2016 í Egilsbúð í Neskaupstað 
um uppbyggingu þekkingarsamfé-
lags á Austurlandi var tilkynnt um 
stofnun starfshóps sem á að skil-
greina þrjú verkefni á þessu sviði 
sem ráðist verður í á næstu fimm 
árum. Þá var undirrituð viljayfir-
lýsing um myndun fagráðs starfs-
hópinum til stuðnings. 

Aðalfyrirlesari á málþinginu var 
Frank Rennie, prófessor sjálfbærri 
þróun í dreifbýli við University of 
Highlands and Islands í Skotlandi. 
Rannsóknir hans hafa einkum 
beinst að námi á netinu og kostum 
nettenginga fyrir sjálfbæra upp-
byggingu á landsbyggðinni. Auk hans 
fluttu erindi Eyjólfur Guðmunds-
son, rektor Háskólans á Akureyri, 
Sæunn Stefánsdóttir, forstöðukona 
Stofnunar rannsóknarsetra Há-
skóla Íslands, Kristín Ágústsdóttir, 
forstöðukona Náttúrustofu Aust-
urlands, Guðrún Áslaug Jónsdóttir, 
yfirverkefnastjóri háskólanáms og 
rannsókna hjá Austurbrú, Elísabet 
Erlendsdóttir, formaður Stúdentafé-
lags Háskólans í Reykjavík og Þórar-
inn Sólmundarson, skrifstofustjóri 
við mennta- og menningarmálaráðu-
neytið. Þá var boðið upp á málstofu 
um svæðisskipulag þar sem Hrafn-
kell Á. Proppé, svæðisskipulagsstjóri 
Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgar-

svæðinu flutti fyrirlestur. Í lok 
fundarins var tilkynnt um stofnun 
starfshóps sem hefur það verkefni 
að skilgreina þrjú verkefni á þessu 
sviði sem ráðist verði í innan fimm 
ára. Fulltrúar mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytis, University of 
Highlands and Islands, Háskólans á 
Akureyri, Háskóli Íslands, Náttúru-
stofu Austurlands og Austurbrúar 
undirrituðu viljayfirlýsingu um að 
mynda fagráð til stuðnings starfs-
hópinum. 

Íbúum hefur fækkað
Íbúum hefur því miður fækkað 
heldur á Austurlandi á liðnum árum. 
Ein skýring á þessari neikvæðu þróun 
er skortur á sérhæfðum störfum 
fyrir háskólamenntaða einstaklinga. 
Sömuleiðis hefur framboð á fjarnámi 
á háskólastigi verið af mjög skornum 
skammti og einsleitt. Þá hallar veru-
lega á Austurland þegar kemur að 
háskóla- og rannsóknastarfsemi á 
vegum ríkisins. 

Markmið SSA er að vinna að 
hagsmunum sveitarfélaganna, 
einkum í atvinnu-, efnahags-, 
mennta-, skipulags, samgöngu- og 
félagsmálum. Í dag eiga öll átta 
sveitarfélögin á starfssvæði SSA, frá 
Djúpavogi í suðri til Vopnafjarðar í 
norðri, aðild að landshlutasamtök-
unum. Verkefnum SSA hefur fjölgað 
á undanförnum árum, ekki síst með 
tilkomu samnings um sóknaráætlun. 

Verkmenntaskólinn í Neskaupstað skilar árlega iðnmenntuðu fólki út í 
atvinnulífið á austurlandi.

Stjórnunarverðlaun Stjórnvísi: 

Þorbjörg Jensdóttir 
framkvæmdastjóri IceMedico 
verðlaunuð í flokki frumkvöðla
Stjórnunarverðlaun Stjórnvísis voru 
afhent í síðustu viku. Guðrún Kaldal, 
framkvæmdastjóri frístundamiðstöðv-
arinnar Frostaskjóli hlaut þau í í flokki 
millistjórnenda, Þorbjörg Jensdóttir, 
framkvæmdastjóri IceMedico ehf. í 
flokki frumkvöðla og Finnur Odds-
son, forstjóri Nýherja í flokki yfir-
stjórnenda. Dr. Þorbjörg Jensdóttir 
er stofnandi Ice Medico og auk þess 
höfundur fjölda vísindagreina, og 
einkaleyfisins sem HAp+ varan byggist 
á. HAp+ er sykurlaus og ferskur moli 
sem viðheldur heilbrigði tanna, inni-
heldur kalk sem tekur þátt í viðhaldi 
heilbrigðra tanna. HAp+ hentar fólki 
með munnþurrk, pirring í hálsi, 
þurran hósta, ógleði eða sem öflug 
munnsogstafla. HAp+ örvar munn-
vatnsframleiðslu allt að tuttugufalt 
miðað við óörvaða munnvantsfram-
leiðslu. Ásta Bjarnadóttir, formaður 

dómnefndar og framkvæmdastjóri 
mannauðssviðs Landspítala kynnti 
niðurstöður dómnefndar en verð-
launin afhenti forseti Íslands. Innan 

vébanda Stjórnvísi eru 3.500 félags-
menn í tæplega 300 aðildarfyrir-
tækjum og innan félagsins starfa 20 
faghópar. 

Guðrún Kaldal, framkvæmdastjóri frístundamiðstöðvarinnar Frostaskjóli, 
Þorbjörg  Jensdóttir, framkvæmdastjóri Icemedico ehf, Finnur Oddsson, for-
stjóri Nýherja, Ólafur Ragnar Grímsson, forseti íslands og Ásta Bjarnadóttir, 
framkvæmdastjóri mannauðssviðs Landspítala.

„Stuðningur bankans við 
iðnað og orku endurspeglar 
samsetningu íslensks 
atvinnulífs“
- segir Jónas Jóntansson, forstöðumaður fyrirtækjasviðs Arion banka
Í Arion banka starfar hópur sér-
fræðinga sem sinnir fasteigna- og 
orkutengdum verkefnum auk þjón-
ustu við fyrirtæki m.a. á sviði fjar-
skipta, flutninga, stóriðju og iðnaðar. 
Teymið hefur komið að margvís-
legum fjármögnunarverkefnum. Má 
þar nefna stóriðjuverkefni, gagna-
ver, lyfjaframleiðslu, verktakafjár-
mögnun og fjölbreytt fasteignaverk-
efni, s.s. íbúðir, hótel, skrifstofu- og 
verslunarhúsnæði og verksmiðjur. 

„Arion banki hefur stutt við orku-
mál og iðnað meðal annars með 
stuðningi við frumkvöðlastarf,“ seg-
irJónasi Jónatanssyni, forstöðumanni 
á fyrirtækjasviði bankans. Jónas nefnir 
í þessu sambandi Startup Energy og 
Startup Reykjavík viðskiptahraðlana 
sem Arion banki hefur stutt dyggilega 
við. Bankinn er einnig þátttakandi að 

ýmsum samstarfsverkefnum í tengslum 
við íslenska jarðvarmaklasann sem er 
vettvangur fyrirtækja og stofnana sem 
vinna að framgangi jarðvarma. 

„Auk þess hefur bankinn stutt við 

orkumál og iðnað í gegnum hefð-
bundna bankastarfsemi og með 
fjármögnun ákveðinna verkefna. 
Má í þessu sambandi nefna að verk-
fræðistofur sem sinna orkumarkaði, 
ráðgjafafyrirtæki sem vinna að útflutn-
ingi íslenskrar þekkingar á orku, helstu 
orkuframleiðendur og orkudreifendur 
á Íslandi og fjölbreytt iðnfyrirtæki um 
land allt eru í viðskiptum við Arion 
banka. Iðnfyrirtækin eru fjölbreytt og 
starfa meðal annars í matvælaiðnaði, 
málmiðnaði, tækjaframleiðslu og lyfja-
framleiðslu svo eitthvað sé nefnt. 

Bankinn fjármagnar nú byggingu 
kísilvers sem hefur starfsemi í Helgu-
vík á Reykjanesi síðar á árinu. Það 
má segja að stuðningur bankans við 
iðnað og orku sé frekar almenns eðlis 
og endurspegli samsetningu íslensks 
atvinnulífs,“ segir Jónas Jónatansson. 

Setur til heiðurs 
Jónasi Hallgrímssyni 
að Hrauni í Öxnadal
Ellefu þingmenn hafa lagt fram þings-
ályktunartillögu um að stjórnvöld 
stuðli að uppbyggingu að Hrauni 
í Öxnadal til að heiðra minningu 
þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar. 
Þingmennirnir vilja að mennta- og 
menningarmálaráðuneytið semji við 
eiganda jarðarinnar um fjármögnun 
og framkvæmd uppbyggingarinnar, 
einnig um framtíðarskipulag starf-

semi sem verði Jónasi til heiðurs. Í 
greinargerð með tillögunni segja þing-
mennirnir að framlag Jónasar til ís-
lensks menningararfs verði seint metið 
að verðleikum. Þeir vísa til rannsókna 
hans á jarðfræði Íslands og kortagerð, 
þýðinga hans, ritgerða og greina um 
stjórnmál auk kvæða hans, sem mörg 
hver teljist til mögnuðustu skáldverka 
samtímans. 

ODENSE. Danir hafa heiðrað minn-
ingu eins mesta skálds þeirra, H.C. 
andersen, með safni tengdu verkum 
hans og ævistarfi. H.C. andersen var 
fæddur í Odense og starfaði þar bróð-
urhluta ævi sinnar. myndin er tekin 
í safninu. Það væri verðugt verkefni 
að byggja safn að Hrauni í Öxnadal 
tengdu verkum og starfi Jónasar Hall-
grímssonar.

Jónas Jónatansson, forstöðumaður 
fyrirtækjasviðs.
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Verkalýðsfélag Vestfirðinga 
sameinar iðnaðarmenn af 
öllum Vestfjörðum
Hundrað ár eru liðin síðan Verkalýðs-
félagið Baldur á Ísafirði var stofnað. 
Í tilefni þess að Baldur og Sjómanna-
félag Ísfirðinga eiga 100 ára starfsaf-
mæli á þessu ári var opnuð sýning í 
safnahúsi Ísfirðinga 16. apríl sl. og 
stendur fram yfir sjómannadaginn 
5. júní nk. , en safnahúsið er í gamla 
sjúkrahúsinu. Það var 1. apríl 1916 
sem 44 verkamenn á aldrinum 18 - 
66 ára stofnuðu Verkamannafjelag 
Ísafjarðar. Í ársbyrjun 1917 var nafni 
félagsins breytt og hét eftir það Baldur. 
Árið 1916 var viðburðaríkt í sögu al-
þýðusamtakanna en fyrr um vetur-
inn, hinn 5. febrúar, var Hásetafélag 

Ísfirðinga stofnað, síðar nefnt Sjó-
mannafélag Ísfirðinga. Um sama leyti, 
12. mars 1916, voru Alþýðusamband 
Íslands og Alþýðuflokkurinn stofnuð 
af sjö verkalýðsfélögum í Reykjavík 
og Hafnarfirði. Verkakonur á Ísafirði 
fengu ekki inngöngu í Baldur fyrstu 
árin. Árið 1924 gengu verkakonur 
til liðs við Baldur og upp frá því var 
verkalýðsfélagið sameiginlegt öllu 
verkafólki á Ísafirði. Á kreppuárunum 
réðust Verkalýðsfélagið Baldur og Sjó-
mannafélag Ísfirðinga í það stórvirki 
að reisa samkomuhús í hjarta bæjar-
ins. Alþýðuhúsið reis á árunum 1934-
1935 og unnu margir verkamenn og 

sjómenn í sjálfboðavinnu við að grafa 
grunn hússins. 

Verkalýðsfélagið Baldur var eitt af níu 
félögum sem sameinuðust í Verkalýðs-
félagi Vestfirðinga árið 2002. Næstu ár 
gengu fleiri félög til liðs við félagið og 
gerðust deildir í félaginu, þar á meðal 
Sjómannafélag Ísfirðinga. Verkalýðs-
félag Vestfirðinga sameinar verkafólk, 
sjómenn, verslunarmenn og iðnað-
armenn frá nær öllum Vestfjörðum, 
frá Hólmavík til Reykhóla í eitt öflugt 
stéttarfélag. Verkalýðsfélagið Baldur var 
stofnað fyrir 100 árum til að vinna að 
auknum réttindum og bættum kjörum 
verkafólks undir áhrifum frá hugsjónum 
um jöfnuð og réttlæti og þær hugsjónir 
eru enn í fullu gildi. Merkið sem verka-
menn og sjómenn reistu veturinn og 
vorið 1916, er nú haldið á lofti af af 
félögum Verkalýðsfélags Vestfirðinga. 

Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður 
Verkalýðsfélags Vestfirðinga, segir að 
nokkur iðnaðarmannafélög hafi verið 
starfandi á Vestfjörðum áður fyrr, þó 
ekki samfellt, en þau hafi síðan sam-
einaðst Verkalýðsfélagi Vestfirðinga. 
Vélstjórar eru flestir í VM, félagi vél-
stjóra og málmtæknimanna sem er 
landsfélag, en fyrir nokkrum árum 
var stofnað sveinafélag pípulagningar-
manna á Ísafirði en það gekk svo til liðs 
við Verkalýðsfélag Vestfirðinga eins og 
verslunarmenn gerðu einnig, en þeir 
höfðu verið í Verslunarmannafélagi Ísa-
fjarðar. Þeir gerðu einnig þeir sem höfðu 
áður fyrr verið í Trémiðafélagi Ísafjarðar. 
Í dag eru iðnaðarmenn á Vestfjörðum 
almennt í VerkVest. Finnbogi telur því 
að verkalýðshreyfingin á Vestfjörðum 
sé sterk. 
- Hvernig er atvinnuástandið á Vest-
fjörðum? Hafa verið byggð íbúðarhús 
eftir efnahagskreppuna árið 2008? 

„Nei, því miður hafa almennt ekki 
verið byggð íbúðarhús síðustu ár, en 
nokkuð varð þess vart að einstaklingar 
voru að endurbæta og laga sín hús, og 
það er auðvitað vel enda fær fólk til baka 
virðisaukaskatttinn af vinnunni. Eftir 
lagabreytingar þar sem dregið var úr 

vægi á endurgreiðslu virðisaukaskattsins 
hefur aftur dregið úr þessum viðhalds-
framkvæmdum, því miður, svo hér telst 
varla vera þennsla. Meðan kostnaður 
við byggingu hvers fermeters er jafn 
mikill og raun ber vitni í dag er ekki 
miklar horfur til þess að byggt verði 
svo tekið verði eftir. Það hafa samt verið 
ýmiss viðhaldsverkefni sem opinberar 
framkvæmdir eins og hjá Landsneti 
og Orkubú Vestfjarða og byggt er fyrir 
eldri borgara í Bolungarvík, sem og 
endurhæfingar- og hjúkrunarheimili 
svo dæmi séu tekin. Nokkur sjávarút-
vegsfyrirtæki, eins og t.d. Dýrfiskur á 
Tálknafirði, hafa verið að stækka við sína 
starfsemi og það hefur skapað nokkra 
vinnu fyrir iðnaðarmenn,“ segir Finn-
bogi Sveinbjörnsson. 
- Getur ungt fólk sem vill leggja fyrir sig 
iðnnám gert það fyrir vestan, er boðið 
upp á það nám hjá ykkur? 

„Hér er hægt að læra vélstjórn, járn-
smíði og húsasmíði, en bara fyrstu tvö 
ár námstímans. Þá fara flestir héðan í 
Verkmennaskólann á Akureyri. Þetta 
nám var hægt að stunda hér fyrir 
vestan en það var lagt af árið 2009 þar 
sem það var of dýrt að halda því úti. 
Atvinnuástand stendur og fellur með 
því að hér sé öflug sjávarafurðavinnsla 
og ég er að horfa til þess að hér verði 
meiri og öflugra fiskeldi og sé ekki bara 
stundargaman sem við fáum í andlitið. 
Hér á Vestfjörðum eru sveitarfélögin 
að verða gríðarlega stór partur af at-
vinnurekstrinum, eru í stöðugt meiri 
atvinnurekstri og mörg mál eru komin 
í þeirra hendur eins og málefni aldr-
aða, sjúkrahús, skólamálin og eru því 
fjölmennir vinnustaðir víðast hvar. Á 
Ísafirði tengist um 300 atvinnubært 
fólk umsvifum bæjarfélagsins, “ segir 
formaður VerkVest. 
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BLAÐINU ER DREIFT Í 30.000 EINTÖKUM MEÐ MORGUNBLAÐINU  
OG LIGGUR FRAMMI ÚTVÖLDUM STÖÐUM

Alþýðusamband Íslands fagnar 100 ára afmæli á þessu ári. Í þessi 100 ár 
hefur ASÍ alltaf verið umdeilt, alltaf átt sér andstæðinga sem hafa reynt að ala 
á sundrungu innan raða félagsmanna en samstaða félagsmanna hefur ætíð 
staðið af sér þessar árásir. ASÍ hefur verið í fararbroddi í mjög mörgum málum 
sem snerta velferð almennings, og það oft langt út fyrir raðið sambandsins. 
Skiljanlega er saga ASÍ mörkuð minningum um bætt laun, atvinnuleysisbætur, 
veikindalaun, orlof, fæðingaorlof, bætta menntun og mannsæmandi húsnæði. 
Enn stendur baráttan um mannsæmandi laun, hvíldartími sé virtur og að-
búnaður og öryggi launafólks sé í lagi. Í tilefni af 100 ára afmæli ASÍ ákvað 
miðstjórn ASÍ að stofna almennt íbúðafélag og var undirritaður samningur 
við Reykjavíkurborg að úthluta ASÍ 1000 lóðum á næstu fjórum árum. Það er 
glæsilegt framlag á afmælisárinu, en vert er að minna á að hér er aðeins talað 
um höfuðborgina, ekki landsbyggðina þótt félagsmenn ASÍ sé auðvitað að 
finna um allt land. Húsnæðisfrumvarp félagsmálaráðherra  verður vonandi 
lagt fyrir Alþingi á næstunni og samþykkt áður en bullandi kosningabarátta 
vegna alþingisþingkosninga í haust tekur öll völd. 

Skattaundanskot er meinsend
Á sama tíma og þjóðin er að rétta úr kútnum eftir efnahagshrunið og upp-
gangur virðist vera í byggingaiðnaðinum eru erlendir verkamenn ráðnir til 
vinnu, þeir fá margir hverjir laun sem eru undir kauptöxtum, þeim útvegað 
húsnæði sem er til háborinnar skammar og laun þeirra alls ekki talin fram. 
Slík byggingafyrirtæki eiga alls ekki rétt á sinni tilveru enda að brjóta lands-
lög. Finnbjörn Hermannsson, formaður Byggiðnar, félags byggingamanna, 
áætlar að um tíu prósent af skattaundanskotum eigi rætur í byggingaiðnaði. 
Hann segir að Ríkisskattstjóri áætli að þetta séu um 83 milljarðar króna 
á ári, heildar skattaundanskot. Byggingaiðnaðurinn á einhvern þátt í því, 
eða nálægt 10%. Þetta er meinsemd sem þarf að uppræta enda ekki bara 
samfélagið semverður af þessu, þetta skekkir verulega samkeppnisstöðu 
fyrirtækja sem vilja hafa allt sitt á hreinu svo þetta gengur ekki lengur með 
þessum hætti. Byggiðn er með virkt vinnustaðaeftirlit með gagnagrunn sem 
Ríkisskattstjóri, Vinnumálastofnun, Vinnueftirlitið, lögreglan og fleiri hafi 
aðgang að. Í vinnustaðaeftirlitinu er farið á vinnustaði og skráð hverjir eru 
þar að störfum og borið saman við upplýsingar frá fyrirtækinu. Ef ósamræmi 
kemur upp fari Ríkisskattstjóri af stað með rannsókn. Tök eru því á því að 
uppræta þessa meinsemd sem óprúttnir aðildar í byggingaiðnaði sem og í 
öðrum atvinnurekstri hafa orðið uppvísir að. Krafa almennings er að því sé 
fylgt eftir af hörku.

Geir A. Guðsteinsson

Aldarafmæli og 
skattaundanskot

Leiðari

Handan við hornið: 

Kjötbrettin vekja verðskuldaða athygli
Prentsmiðurinn og margmiðlunar-
hönnuðurinn Kristín Jóna hefur í 
fjölda ára notið þess að búa til ýmiss 
konar muni úr náttúrulegum efnum. 
Allt sem kemur af sauðkindinni er í 
sérstöku uppáhaldi enda er sauðkindin 
Kristínu Jónu hugleikinn. Um mitt ár 
2013 hóf vinnustofan „Handan við 
hornið“ störf en upphaflega átti það að 
vera tómstundagaman þar sem unnið 
skyldimeð hrútshorn og harðvið. 
Kristín Jóna er með aðstöðu í bílskúr, 
enda þarf mikið pláss ekki að vera til 
staðar til að búa til fagra og nytsama 
muni. 

Árin áður hafi Kristín Jóna undið 
með föður sínum sem var lunkinn 
handverksmaður og lærði af honum 
að meðhöndla harðvið og hvernig best 
er að vinna með þessi tvö ólíku efni, 
hrútshorn og harðvið. Í upphafi voru 
mundirnir kertastjakar, hringar, hálsmen 
úr hrútshorni, og Glámur, sem er gler-

augnastandur unnin úr harðvið. Síðustu 
árin hefur mestur tíminn farið í fram-
leiðslu á kjöt- og framreiðslubrettum. 

„Upphaflega gerði ég bara bretti fyrir 
vini og vandamenn en svo spurðist þetta 
fljótt út. Ég talaði við vin minn sem er 
kjötáhugamaður og saman erum við 
búin að finna nokkrar stærðir og týpur 
til að vera með. Síðan hef ég verið með 
kjötgálgana sem er upphafleg hugmynd 
í útfærslu pabba míns en æeg hef útfært 
eftir óskum kaupenda,“ segir Kristín 
Jóna. 

Kristín hefur tekið þátt í tveimur 
sýningum á vegum „Handverks og 
hönnunar“ í Ráðhúsi Reykjavíkur og 
nú snemma í vor var hún þátttakandi 
í matarmarkaði Búrsins í Hörpu. Hún 
segir það frábært að taka þátt í svona 
sýningum þar sem möguleikinn á 
beinum samskiptum við aðila sem sýna 
vörunni áhuga er til staðar, þeir skoða, 
spjalla og versla. 

Kristín Jóna á sýningu matarmark-
aðarins Búrsins í Hörpu. margir dáð-
ust að kjötbrettunum.

Spjald á vegg í safnahúsinu sem skýrir 
frá þáttum úr sögu verkalýðsfélagsins 
Baldurs.

Krafan um sömu laun fyrir sömu 
vinnu er hreint ekki ný af nálinni.

Samstaðan er ávallt mikilvæg.



Í nærri 70 ár hefur Danfoss framleitt breiða línu af 
stjórn- og gæslubúnaði og byggir því á mikilli 
reynslu í þróun og framleiðslu á iðnaðarstýringum 
eins og hita- og þrýstinemum, hita- og þrýsti- 
stillum, hita- og þrýstiliðum, spólurofum, segul-
lokum og fl. 

Danfoss hf.  •  Skútuvogi 6,  •  104 Reykjavík.  •  Sími: 510 4100  •  www.danfoss.is

Stjórn- og gæslubúnaður til 
notkunar á sjó og landi

• Hitaliðum 
• Þrýstiliðum
• Hitanemum
• Þrýstinemum
• Segullokum   
• Segulloka- 

spólumum

• Mótorrofum
• Yfirálags- 

vörnum
• Tímaliðum    
• Mjúkræsum
• Og fl.

Bjóðum 
mikið úrval af
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Opinberar framkvæmdir 2016: 

Framkvæmt fyrir um 100 
milljarða króna sem er nær 
helmings aukning milli ára
Helstu framkvæmdaaðilar hins 
opinbera tilkynntu á útboðsþingi 
Samtaka iðnaðarins (SI) áform-
aðar framkvæmdir á þessu ári fyrir 
tæpa 100 milljarða króna. Þetta 
er veruleg aukning frá því í fyrra, 
þegar kynntar voru framkvæmdir 
á útboðsþingi upp á 58,5 milljarða. 
Landsvirkjun áætlar að framkvæma 
fyrir um 20 milljarða króna. Þar 
á eftir koma Isavia, Landsnet og 
Framkvæmdasýsla ríkisins, sem 
eru með áform um framkvæmdir 
upp á 11-12 milljarða króna hvert. 
Orkufyrirtækin eru komin aftur af 
stað því Landsvirkjun, Orkuveita 
Reykjavíkur og Landsnet eru öll 
með stór áform um framkvæmdir 
og í þeim liggur aukningin á milli 
ára. Áform um hefðbundnar inn-
viðafjárfestingar, svo sem í vegagerð 
og öðrum samgöngumannvirkjum 
ríkisins, virðast vera nálægt því 
óbreytt á milli ára. Fjárveitingar 
til Vegagerðarinnar vegna viðhalds 
og þjónustu vega lækka um 0,8 
milljarða króna frá því í fyrra og 
verða um 10,3 milljarðar króna á 
þessu ári. Reykjavíkurborg áætlar 
að verja um 9,3 milljörðum króna 
til fjárfestinga á þessu ári. Veitur, 
sem eru dótturfyrirtæki OR, ætla 
að fjárfesta í veitukerfum fyrir rúm-
lega 6,6 milljarða króna en þar af 
eru nýframkvæmdir upp á 3,9 millj-

arða króna og endurnýjun upp á 2,7 
milljarða króna. Orka náttúrunnar, 
sem er annað dótturfyrirtæki OR, 
áformar að fjárfesta samtals fyrir 
3,5 milljarða króna. 

Fjárfestingaáætlun Kópavogs gerir 
ráð fyrir heildarfjárfestingu upp á 
um 2,2 milljarða króna á þessu ári. 
Faxaflóahafnir áætla að verja um 2,4 
milljörðum króna til fjárfestinga og 
viðhalds á þessu ári, sem er um tvöfalt 
meira en í fyrra. 

Bæjarfélögin Hafnarfjörður og Ak-
ureyri taka ekki þátt í Útboðsþingi 
Samtaka iðnaðarins, Akureyrarbær 
hefur aldrei gert það sem og Garða-
bær en Hafnarfjarðarbær ekki í mörg 
ár, líklega slæm staða bæjarsjóðs 
Hafnarfjarðar sem veldur því. 

Í Útboðsþingi tóku þátt Reykja-
víkurborg, Landsvirkjun, OR Veitur, 
Orka náttúrunnar, Landsnet, Fram-
kvæmdasýsla ríkisins, Faxaflóahafnir, 
Kópavogsbær, ISAVIA og Vegagerðin. 
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Hjólastillingar á bílum af
öllum stærðum og gerðum

Framrúðuskipti

Allar almennar bíla
og vélaviðgerðir 

Iðnþing 2016: 

Mikilvægt að byggja 
upp öflugra umhverfi 
fyrir alþjóðleg fyrirtæki
Iðnþing Samtaka iðnaðarins, SI, 
var haldið fyrr í vetur. Þingið var 
einstaklega vel heppnað en um 
330 manns mættu og hlustuðu á 
fjörlegar umræður um menntun, 
nýsköpun og framleiðni. M.a. var 
varpað fram þeirri spurningu hvort 
Íslendingar væru tilbúin fyrir næstu 
iðnbyltingu? Hraðar breytingar í 
loftslags- og umhverfismálum hafa 
víðtæk áhrif á lífið. Við erum stödd 
í mestu tæknibyltingu sögunnar og 
stöndum frammi fyrir krefjandi 
áskorunum varðandi breytingar 
á samsetningu vinnuafls þar sem 
stöðugt þarf að mæta nýjum þörfum 
og viðhalda þeim eldri. Leita þarf 
svara við því hvernig atvinnulífið 
bregst við þessum áskorunum og 
hver eru mikilvægustu verkefnin 
til að ná árangri samfélaginu öllu 
til heilla. 

Almar Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, 
sagði eftir Iðnþingið að umræðan 
hafi einkennst af bjartsýni, raunsæi 
og ábyrgð. Það sem upp úr stóð var 
að hans mati góð sameiginleg sýn á 
tvö mikilvæg atriði, annars vegar að 
það eru mikil tækifæri í að byggja 
upp öflugra umhverfi fyrir alþjóð-
leg fyrirtæki. Þessir nýju geirar, hvað 
sem það getur þýtt, eru þess eðlis að 
fyrirtæki eru fljót að komast á alþjóð-
legan markað. Þetta sé líka umhverfi 
sem er að mörgu leyti spennandi fyrir 
ungt fólk. Innviði samfélagsins þarf að 
byggja upp og áhugi er hjá mörgum 
fyrirtækjum að gera enn betur í um-

hverfismálum þar sem lausn eins 
fyrirtækis getur leyst þarfir annars. 

Vinnustaðanám
Yfir 180 iðnfyrirtæki hafa lýst sig 
reiðubúin að taka nemendur á 
samning til að auka aðgengi þeirra 
að vinnustaðanámi í fyrirtækjunum 
og hafa þau undirritað sáttmála þess 
efnis. Með þessum sáttmála efla 
Samtök iðnaðarins, SI, iðn-, verk- og 
tæknimenntun ungs fólks sem getur 
þannig stuðlað að því að nemendur 
öðlist góða menntun sem stenst al-
þjóðleg viðmið og opnar þeim fjöl-
margar leiðir í nútímasamfélagi. 
Lögð er áhersla á að tekið sé vel á 
móti nemunum með skipulögðum 
og ábyrgum hætti, þeim sé boðinn 
samningur um vinnustaðanám, laus 
vinnustaðanámspláss séu skráð á 
vefinn www. verknam.is og lausar 
nemastöður séu auglýstar. 

Ginframleiðsla var kynnt á Iðnþingi 2016.

almar Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri SI.

Rögnvaldur Gunnarsson ráðgjafi hjá 
Vegagerðinni.

 íris Þórarinsdóttir, tæknistjóri frá-
veitu OR-Veitna.

Karl andreasen, forstjóri ístaks, var 
meðal þátttakenda á Útboðsþingi.

Sjólagnir á Vesturlandi á vegum íSTaKS.  Þær felast í aðalútræsi og neyðar-
útræsi sem lagt er frá hreinsistöðvum á akranesi, Borgarnesi og Kjalarnesi 
og þrýstirör er við landtöku aðalútræsanna. Verkið var boðið út árið 2008 en 
framkvæmdum var frestað til ársins 2015.
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Jarðhitavirkjun að Þeistareykjum tilbúin um mitt ár 2018
Landsvirkjun og Jarðboranir hf. hafa 
undirritað verksamning um borun 
allt að 10 gufuhola á Norðausturlandi. 
Verkið kemur einkum til vegna gufu-
öflunar fyrir 2. áfanga Þeistareykja-
virkjunar, en til stendur að taka hann í 
notkun á 2. ársfjórðungi 2018 en helsti 
notandi raforkunnr verður kísilmálm-
verksmiðjan á Bakka við Húsavík. Á 
Þeistareykjum er tiltækt gufuafl í 
núverandi borholum sem jafngildir 
ríflega 50 MW rafafls og nægir það 
fyrir 1. áfanga virkjunar. Stefnt að 

því að nýjar holur skili að minnsta 
kosti sambærilegu afli. Samningur-
inn er einn umfangsmesti borsamn-
ingur sem Landsvirkjun hefur gert á 
undanförnum árum, en hann hljóðar 
upp á rúmlega 3,3 milljarða króna. 
Landsvirkjun fyrirhugar að reisa jarð-
varmavirkjun með 90 MW aflgetu að 
Þeistareykjum á Norðausturlandi en 
á u.þ.b. 10 árum hefur Landsvirkjun 
fjárfest í miklum rannsóknum á 
jarðhitasvæðinu á Norðausturlandi. 
Umhverfismati fyrir allt að 200 MWe 

virkjun á Þeistareykjum lauk árið 
2010 og verkefnahönnun var hrint af 
stað í byrjun árs 2012. 

Mannvit vann að hönnun virkjunar-
innar og gerð útboðsgagna í samstarfi 
við Verkís fyrir allt að 90 MW raforku 
á Þeistareykjum og mun jafnframt veita 
tæknilega aðstoð á byggingartímanum. 
Mannvit framkvæmdi matið á um-
hverfisáhrifum virkjunarinnar ásamt 
sameiginlegu umhverfismati háspennu-
lína og virkjana á svæðinu. Mannvit 
gerði verkhönnunarskýrslur, hannaði 

borholur, hafði tæknilegt eftirlit með 
borun á báðum jarðhitasvæðum og 
mat stærð jarðhitasvæðisins að Þeista-
reykjum. Að auki sá Mannvit um verk-

hönnun á háspennulínum, tengivirkjum 
og umhverfismat á línum. Fimm holur 
voru boraðar 2002 til 2003 þar sem 
Mannvit hannaði prófunartækin fyrir 
holurnar. Fyrsta framleiðsluholan sem 
boruð var 2002 lofaði góðu og skilaði 
6 MWe. Stefnt er að því að reisa virkj-
unina í tveim 45 MWe áföngum. Þegar 
hafa verið boraðar 7 vinnsluholur sem 
framleiða nægilega gufa fyrir fyrsta 
áfanga. Vegna staðsetningar er fram-
kvæmdatími á Þeistareykjum frá júní 
til október, eða fimm mánuðir. 

Væntanleg Þeistareykjavirkjun.

„Eigum vart lengur nægilega 
margt faglært fólk til að halda 
við þeim atvinnutækjum 
sem eru í landinu“
- segir Guðmundur Ragnarsson, formaður Félags vélstjóra og málmtæknimanna
„Það er ekki verið að sigla lygnan 
sjó þrátt fyrir að ýmsum kjarasamn-
ingum hafi verið landað með 6,2% 
launahækkun frá 1. janúar sl. og 
loks samið í langvinnri vinnudeilu 
í Straumsvík,“ segir Guðrmundur 
Ragnarsson, formaður VM, Félags 
vélstjóra og málmtæknimanna. Í VM 
eru 3138 félagsmenn, 3089 karlar og 
49 konur. Skráðir félagsmenn sem eru 
hættir vegna aldurs eða örorku eru 
724, svo félagsmenn í VM eru liðlega 
3800 talsins. Í dag starfa liðlega 76% 
félagsmanna í landi og um 24% á sjó. 
Af þeim sem eru á sjó er liðlega 14% 
á farskipum en 86% á fiskiskipum. 
Flestir félagsmanna eru á höfuð-
borgarsvææðinu, eða 63%, en fæstir 
á Austurlandi, eða liðlega 4%. „Eftir 
eru samningar sem eftir er að færa 
inn í svokallað SALEK-samkomulag, 
þ. á. m. eru allir samningar við orku-
fyrirtækin og svo auðvitað samningar 
við SFS, Samtök fyrirtækja í sjávarút-
vegi, en verið er að reyna að búa til 
ramma sem nái yfir stóru málin eins 
og verðlagsmálin. Það er verulega að 
hittna í kolunum hvað varðar heildar-
mönnunarmálin í fiskiskipaflotanum, 
en útgerðaraðilar hafa verið á fullu 
að fækka í áhöfnum skipanna. Það er 
orðið þrælahald til sjós í dag.“
- Hvaða líkur eru á því að samið verði við 
sjómenn sem hafa verið samningslausir 
frá árinu 2011? 

„Þetta verður enginn alvöru samn-
ingur, ef hann þá næst. Þetta verður 
fyrst og fremst samningur um almennar 
launahækkanir í samræmi við það sem 
launþegar í landi hafa fengið, allt annað 
fer í svokallaða bókun en nýta á tímann 
undir agaðri stjórn Ríkissáttasemjara 
til að kafa inn í þau mál af festu. Ég er 
ekki í dag mjög bjartsýnn á stöðuna, en 
þetta er tilraun sem á að gera. Bókanir 
eru hins vegar oft afar fallegar setningar 
settar á blað en svo verður aldrei neitt 
úr neinni vinnu í framhaldinu og ekk-
ert „deadline“, engin tímamörk hvenær 
þeirri vinnu á að ljúka. Við viljum fá 
einhvern verkstjóra að þessari vinnu og 
þegar hann setur upp eitthverja áætlun 
um verk sem aðilar eiga svo að skila 
fyrir næsta fund, þá eru deiliaðilar að 
gangast undir slíka vinnuferla, og þá er 
von um árangur. Við höfum lagt fram 
ýmsar sérkröfur sem alls ekkert gengur 
að fá. Vélstjórar eru mjög tæknimenntuð 
starfsstétt og einnig er bent á að skipin 

séu orðin mjög fullkomin en samt er 
þetta eina starfsstéttin sem borgar ekk-
ert endurmenntunargjald. Við höfum 
farið fram á að fá þessi 0,5% sem allir 
atvinnurekendur á Íslandi borga í sjóð 
hvað varðar aðrar starfsséttir af kaup-
tryggingu, en vélstjórar fá það ekki. Það 
er eins og taka úr útgerðarmönnum 
hjartað að nefna þetta.“

Útfærsla á sjómanna- 
afslætti sem tekinn var af
- Það styttist í sjómannadaginn sem er 
5. júní nk. Eru líkur á að vélstjórar geti 
fagnað einhverjum nýjum samningi á 
þeim degi? 

„Það hef ég ekki mikla trú á. Við 
ætlum að fá Samgöngustofu til að fara 
í rannsókn á starfsaðstöðu og öryggi 
sjómanna almennt og eins viljum við 
ræða frekar um útfærslu á sjómanna-
afslættinum með einhverjum hætti sem 
tekinn var af okkur, en það verður ör-
ugglega ekki í því formi sem það var. 
En það má heldur ekki gleyma því að 
það hefur ekki alltaf verið góður tími 
á sjónum, stundum hefur komið afla-
brestur og döpur ár, og við skulum 
ekki neita því að hér geta aftur komið 
mögur ár og þá geta komið vandamál 
með mönnun á fiskiskipunum.“

Milli jóla og nýjárs fór VM hringinn 
í kringum landið og átti fundi með vél-
stjórum til sjós. Á fundi í Grundarf-
irði, þar sem er mikið af bátum, fengum 
við mjög harðorðaðar lýsingar á þeirri 
vinnuþrælkun sem er um borð í þessum 
bátum almennt vegna þess hversu mikið 
er búið að fækka í áhöfnunum. Það þykir 
orðið sjálfsagt að vaka samfellt í tvo sól-
arhinga. Guðmundur telur að rekja megi 
einhver slys um borð til langra vöku ef 
það yrði rannsakað. Vansvefta menn 
hafa ekki sömu athygli á umverfinu og 
sá sem er úthvíldur. Stöðugt er verið að 
fækka skipunum en á sama tíma að auka 
fiskmagnið sem þau koma með að landi 
hvert og eitt með færri mönnum um 
borð en það hafi skapast mikil skekkja 
hvað varðar viðmið milli launa og afla-
verðmætis. 

„Þegar norksmíðuðu skuttogararnir 
voru að koma til Vestfjarða upp úr 
1970 var reiknað með að þeir fiskuðu 
1800 til 2000 tonn og þá væru rekstr-
argrundvöllur þessara togara tryggður. 
Skiptaprósentan var þá 35% en er nú 27 
til 30%. Þá samsvaraði háetahluturinn 
fjórum dýrum tegundum af VOLVO-

-bifreiðum en nú fær hásetinn kannski 
bara einn slíkan bíl fyrir sinn hlut.“

Endurnýjun í  
faginu allt of lítil
- Hvernig endurnýjast stétt vélstjóra og 
málmtæknmimanna? 

„Það gengur ágætlega hvað varðar 
vélstjórnina, en hana er hægt að læra í 
Reykjavík og á Akureyri og fyrri hluta 
námsins víðar um landið, en ljúka þarf 
því svo í stærri skólunum. Í járnsmíði 
og vélvirkjun í landi er hins vegar mikil 
vöntun og rennismiðir eru að verða æði 
fáséðir. Margir sem kunna á rennibekk-
inn starfa við hann án þess að hafa aflað 
sér menntunar. Endurnýjunum er allt of 
lítil almennt svo við erum varla að eiga 
lengur nægilega margt faglært fólk til 
að halda við þeim atvinnutækjum sem 
eru í landinu sem krefjast þekkingar 
starfsmanna í málmiðnaði, svo ekki sé 
nú minnst á það að hér er stefnt að því 
að bæta við verksmiðjum sem þarf að 
reka og halda við.“

Guðmundur segir skólamálin í 
miklum ólestri og Samtök atvinnulífsins 
séu stefnulaus í þessum geira mennta-
málanna. „Það er búið að halda sömu 
ræðurnar á þeim bæ í yfir 20 ár um mik-
ilvægi verk- og tæknimenntunnar, en 
það gerist alls ekkert til bóta. Vandamál 
sem snýr að véla- og málmtækninni er 
ekki síst það að ekki eru til nein samtök 
fyrirtækja í þeirri grein. Það er raunar 
til félag sem heitir Málmur sem um 30% 
af minnstu fyrirtækjunum eiga aðild að 
en þar eru t.d. kælitæknifyrirtækin ekki 
með aðild, eru með eigin félagsskap, sum 
fyrirtækin eru í Samtökum atvinnuilífs-
ins og önnur í Samtökum iðnaðarins og 
enn örnnur utan allra samtaka. Þetta 
veikir til muna samstöðu greinarinnar 
og sameiginlegir hagsmunir okkar og 
atvinnurekenda sem liggja mjög oft 
saman, eru skertir, þar er algjörlega 
höfuðlaus her.“
- Ríkisvaldð hefur verið að byggja fram-
haldskóla víðs vegar um landið þar sem 
fyrst og fremst er verið að leggja áherslu 
á bóknám sem og listgreinar. Nemendur 
sem útskrifast úr þessum skólum og 
hyggja á frekara nám horfa því fyrst og 
fremst til viðskiptafræði, lögfræði, graf-
ískra hönnunar eða skyldra greina. Er 
Alþingi að taka ranga stefnu með upp-
byggingu þessara framhaldsskóla með 
takmarkað fjármagn? 

„Það er eiginlega allur fjandinn sem 

snýr neikvætt að þessari kjördæma-
skipan á Íslandi og því takmarkalausa 
kjördæmapoti sem þingmenn stunda. Í 
staðinn að byggja upp tvo sterka skóla á 
landsbyggðinni með heimavist og fleiri 
sem til þarf, s.s. tölvur og fleira sem nú-
tímaþjóðfélag krefst í nútískubúnaði, er 
verið að dreifa takmörkuðu fjármagni 
um allt land með afar takmörkum ár-
angri. Sumir þessara framhaldsskóla eru 
raunar hvorki fugl né fiskur. Þegar þing-
maðurinn þarf fyrir komandi kosningar 
að fara að hugsa um eigin hag heima 
í héraði, og endurkosningu, rýkur öll 
skynsemi rakleitt út um gluggann. Við 
höfum mýmörg dæmi um það sem blasa 
við okkur. Við erum fámenn þjóð í dreif-
býlu landi og þurfum að forgangsraða 
en það vantar alla heildaryfirsýn. Það er 
aldrei rætt um einhverja vitræna stefnu 
í skólamálum. Þegar takmarkað fjár-
magn er viett í menntamálin verður að 
forgangsraða. Það þarf að gera könnum 
á því hvers konar tegund af menntuðum 
einstaklingum atvinnulífið þarf næstu 
fimm til tíu árin. Ef við sköpum ekki 
öflugt atvinnulíf sem skapar tekjur, þá 
verður erfitt um vik að auka fjármagn í 
rekstur samfélagsins.“

Skynsamlegra að  
mennta fólk sem fer  
út í atvinnulífið
„Hvað höfum við að gera með allt þetta 
háskólamenntaða fólk á ýmsum sviðum 
ef ekki er þörf fyrir það? Við þurfum 
verðmætaaukningu í atvinnulífinu og 
auknar skatttekjur, en 98% af þessu fólki 
af ýmsum menntasviðum fer til vinnu 
hjá ríki og sveitarfélögum. Við verðum 

að forgangsraða í menntakerfinu meðan 
við höfum úr takmörkuðu fjármagni 
að spila þar. 

Það er miklu skynsamlegra að mennta 
fólk sem fer út í atvinnulífið. Á sama 
tíma eru að útskrifast 100 sveinar í 
málmiðngreinum og og netagerð á 
síðasta ári, þ. e.8 í blikksmíði„2 í neta-
gerð, 10 í rennismíði, 5 í stálsmíði og 
75 í vélvirkjun og til allrar hamingju 
hefur þeim heldur fjölgað milli ára. Á 
árinu 2015 voru 139 námssamningar 
í málmgreinum og netagerð staðfestir, 
þar af 18 í blikksmíði, 4 í netagerð, 11 
í rennismíði, 10 í stálsmíði og 96 í vél-
virkjun.“

Iðnmenntun lítils  
metin í launum á Íslandi
- Það stefnir í skort á málmtæknimönnum 
og í fleiri greinum á næstu árum að 
óbreyttu ástandi. Hvernig horfir að þínu 
mati næstsa áratuginn, hvar stöndum 
við þá? 

„Jón Daníelsson hagfræðingur, 
forstöðumaður rannsóknaseturs um 
kerfislæga áhættu við London School 
of Economics, hefur bent á hversu iðn-
menntun er lítið metin í launum á Ís-
landi miðað við önnur Evrópulönd og 
hversu hvati okkar til að auka hagvöxt 
er takmarkaður í takt við mannauðinn. 
Við Íslendingar höfum verið svo heppnir 
að alltaf kemur einhver happdrættis-
vinningur upp í hendurnar á okkur, t.d. 
veiðar í Smugunni, makrílveiðar í miklu 
magni, mikill og vaxandi fjöldi erlendra 
ferðamanna en það hlýtur að koma að 
því að náttúruauðlindirnar til sjós og 
lands koma ekki alltaf okkur til bjargar, 
við höfum hamast áfram árum saman í 
einhvers konar vertíðarstemmningu. Ef 
ekki væru þessir happdrættisvinningar 
væru staðan ekki allt of björt. Staða 
okkar gagnvart menntun er ekki allt of 
góð, þ. e. hvers konar menntun við erum 
að leggja áherslu á. Þróunin hér hefur 
verið háð verðbólguskotum og gengi 
íslensku krónunnar svo við þörfnumst 
sárlega einhvers stöðugleika og kannski 
er liður í því að skipta um gjaldmiðil. 
Meðan við erum upptekin við þetta 
vertíðarástand erum við ekki að byggja 
svo mikið upp, því miður, “ segir Guð-
mundur Ragnarsson. 

Guðmundur Ragnarsson, formaður Vm.

Það er búið að halda sömu 
ræðurnar hjá stjórnvöldum 
og SA í yfir 20 ár um 
mikilvægi verk- og tækni-
menntunnar, en það gerist 
alls ekkert til bóta. Vanda-
mál sem snýr að véla- og 
málmtækninni er ekki síst 
það að ekki eru til nein sam-
tök fyrirtækja í þeirri grein.
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Slagorð Aalborg Portland er 
„Byggt til framtíðar“
- hefur starfað á Íslandi í 16 ár

Aalborg Portland á Íslandi setti upp 
sína eigin starfstöð á Íslandi árið 
2000, og er því að verða 16 ára um 
þessar mundir. Bjarni Halldórsson, 
framkvæmdastjóri Aalborg Portland, 
segir að það afi verið Englendingur-
inn Joseph Aspdin sem fór að mylja 
niður kalkstein og leir í heimahér-
aði sínu. Eftir ýmsar tilraunir fékk 
hann einkaleyfi á blöndunni sem 
hann nefndi Portland sement árið 
1824 þar sem áferðin á harðnaðri 
blöndunni líktist byggingarsteinum 
sem voru tilhöggnir í Portland á 
Englandi. Nafnið kom af latneskunni 
„cæmentum“ sem þýðir tilhöggvinn 
byggingasteinn sem Rómverjar voru 
hinir mestu meistarar í að byggja úr 
hin miklu mannvirki sín um alla 
Evrópu. Útbreiðsla Portland sements-
ins var hæg til að byrja meðan verið 
var að þreifa sig áfram og til er bátur 
úr sementinu frá miðri 19. öld sem er 
enn sjófær. Fram að þessum tíma var 
aðallega notað leskjað kalk sem var 
notað til að líma saman tilhöggvið 
grjót. Má minnast Kalkofnsins okkar 
Íslendinga sem brenndi kalksstein 
úr Esjunni sem gatan heitir eftir í 
dag. Íslenskir múrarar hlóðu fyrstu 
mannvirkin með þessum aðferðum. 
Rómverjakalkið entist furðu vel og 
var notað lengi. 

Hadríanus Rómakeisari steypti hins 
vegar fyrstur eiginlega steinsteypu í 
Pantheon-hvelfingunni í Róm með 
muldu grjóti og sandi og Rómverja-
kalkinu og notað uxablóð í blönduna 
til þess að auka þjálnina og létta verkið. 
Nú er þetta kallað léttblendi og er notað 
til að gefa blöndunni veðrunarþol. En 
vatn sem sogast inn í steypuna frýs 
þá inn í örsmáar bólur í steypunni og 
varnar því að hún springi. Hadrianus 
var því greinilega um margt langt á 
undan sinni samtíð. 

Um 1880 stakk Álaborgarkaupmað-
urinn Hans Holm upp á því við æsku-
vin sinn og leikfélaga, verkfræðinginn 
Frederik Læssoe Smidth frá Skive, að 
þeir skyldu byggja sementsverksmiðju 
á Norður-Jótlandi en þar var að finna 
gnægð af kalksteini í Rördal. Fjórir fjár-
festar komu saman og mynduðu félagið 
F. L. Smidth og Co, A/S. Þetta voru 
Frederik Læssoe Smidth, Poul Larsen, 
Alexander Foss og áðurnefndur Hans 
Holm. Hlutafélagið Aalborg Portland-
-Sements-verksmiðja var svo stofnað 
16. október 1889. 

Aðgangur að  
góðum kalksteini
Bjarni Halldórsson segir að aðalsmerki 
verksmiðjunnar í Rördal var þá eins og 
enn í dag aðgangurinn að hinum góða 
kalksteini og svo leir sem hefur vissa 
bindieiginleika eins og margir hafa séð 
í náttúrunni. Og svo lá staðurinn einnig 
einstaklega vel við skipalestun. „Fyrir-
tækið hefur alla tíð lagt mikla áherslu 
á útflutning og selur nú til 70 mark-
aða erlendis fleiri tegundir af sementi 
sem eru afbrigði af Portlandsementi 
þó þau hafi ýmsa aðra sérstaka eigin-
leika. Til dæmis er Aalborg-Portland 
stærsti framleiðandi „hvíts sements“ í 
heiminum. 

Íslendingar eru nýjungagjarnir eins 
og allir vita. Það leið ekki á löngu þar 
til að Portland Sementið fór að flytjast 
til Íslands, hugsanlega á ofanverðri 
nítjándu öld. Það er hald manna að 
fyrsta steinsteypta húsið í Sveinatungu 
sé einmitt byggt úr sementinu frá Aal-
borg 1895. Það hús stendur ennþá og 
lítur vel út.“
- En hvenær var farið að reisa hús í 
Reykjavík úr steinsteypu? 

„Knud Zimsen verkfræðingur og 
síðar borgarstjóri reisti fyrsta húsið, 
Gimli, árið 1905 með steinsteyptum 
loftaplötum og notaði gamla trollvíra 
til járnbendingar. En steinsteypa hefur 
þá eiginlega að þola óhemju þrýsting 
en minna tog. En þá setja menn stál-
stangir í steypuna til að taka togið en 
steypan tekur þrýstinginn. Knud gerð-
ist síðar umboðsmaður Aalborg og 
fór að flytja inn sement í stórum stíl. 
Steinsteypuöld gekk í garð á Íslandi og 
menn hættu að brenna kalk og fóru að 
steypa. Knud setti upp mulningsvélar 
til að framleiða fylliefni í steypuna, 
félagið „Mjölnir,“ sem varð undan-
fari Grjótnáms og Malbikunarstöðvar 
Reykjavíkur. Hann varð borgarstjóri í 
Reykjavík 1914 og gekk svo hart fram 
í starfi að hann brenndi sig upp að því 
að sagt var og sagði af sér 1933 aðeins 
57 ára gamall vegna heilsubrests. Hall-
grímur Benediktsson fór að flytja inn 
sement frá Norden 1911. Knud lét frá 
sér umboðið fyrir A. P. til O. Johnsen 
& Kaaber en það fór svo þaðan til 
Jóns Þorlákssonar verkfræðings sem 
var mikill fræðimaður í steinsteypu 
og kenndi löndum sínum margt um 
meðferð steypu. Eru greinar hans um 
steypu og steypugerð fjölmargar, skrif-
aðar á alþýðumáli svo allir skildu og 
eru því sígildar. En Jón stofnaði fyr-
irtækið J. Þorláksson og Norðmann, 
með Óskari Norðmann.“

Sementsverksmiðja  
rís á Akranesi
„Íslendingar reistu svo Sementsverk-
smiðju á Akranesi eftir verkfræðilegri 
forsögn F. L. Smith og tók hún til starfa 
um 1958. Hún er því nokkuð skyld 
frumkvöðli Aalborg Portland. Eftir 
það minnkaði innflutningur á erlendu 
sementi og Sementsverksmiðjan varð 
nær einráð á markaðnum. Lítilsháttar 
var flutt inn af pólsku sementi árið 
1966 til 1968 en það var í 40 kg. papp-
írspokum pokum. Þegar steypstöðvar 
gátu farið að fá laust sement á tank-
bílum hætti pokasementið svokallaða 
að flytjast inn og þannig var sementið 
frá Akranesi almennt notað. 

Sementsverksmiðjan flutti þó inn 
gjall frá Aalborg Portland og malaði 
á Akranesi. Var það sement kallað 
danskt hraðsement og varð brátt vin-
sælt. Var það ekki eins viðkvæmt fyrir 
alkalíverkun og íslenska portland sem-
entið frá Akranesi en hráefnið í það var 
dælt úr sjó og því salt. Þegar íslenska 
sementið blandaðist saman við sölt 
sjávarefni sem var dælt úr Hvalfirði 
var talin hætta á alkalíþenslu í steypu. 
Því var íslenskt sement lengi útilokað 
frá vandasömum verkefnum. Stein-
steypunefnd og Rannsóknastofnun 

byggingariðnaðarins og verkfræðingar 
Sementsverksmiðjunnar beittu sér 
fyrir kísilrykíblöndun í sementið frá 
Akranesi sem reyndist happaspor því 
íslensk steypuframleiðsla var með 
ágætum síðan.“

Bjarni segir að Aalborg Portland 
hafi farið að hasla sér völl á Íslandi 
árið 2000. Fyrst með innflutningi á 
pokasementi og stórsekkjasementi 
sem var látið á tankbíla í Reykjanes-
höfn og gat fyrirtækið þá farið að 
bjóða steypustöðvum laust sement. 
Síðan voru byggð síló í Helguvík og gat 
þá fyrirtækið farið að senda sement 
laust til landsins í tankskipum. sem 
gátu dælt því á land og til afgreiðslu 

í flutningabíla. Starfsemin fór hægt 
og bítandi vaxandi og fyrirtækið Aal-
borg Portland á Íslandi var til þjónustu 
reiðubúið í samkeppni við Sements-
verksmiðju ríkisins á Akranesi. 

„Fyrir sementsþörfum Íslendinga 
var því vel séð enda fór nú bygginga-
bóla að þenjast út á Íslandi sem allir 
vita að sprakk svo með hvelli síðla árs 
2008. Markaðurinn hrundi og næstu 
ár var lítið steypt. Sementsverksmiðjan 
á Akranesi var seld um þetta leyti til 
BM Vallár og Norcem í Noregi, sem 
er aftur hluti af Heidelberg Cement og 
starfaði á Akranesi fram til ársins 2012 
en 2013 yfirtók Akraneskaupstaður 
Sementsverksmiðjureitinn og lauk þar 

með framleiðslu þar þó þaðan sé enn 
afgreitt innflutt sement frá Noregi.“

Sementsmarkaðurinn  
að dafna með batnandi 
efnahagslífi
„Nú er efnahagslífið óðum að taka við 
sér og hefur sementsmarkaður s.l. ár 
farið vaxandi aftur. Vonandi verður 
sá vöxtur hægari og jafnari næstu ár 
en varð raunin á árunum fyrir 2008 
þegar efnahagskerfið hrundi. Aalborg 
Portland stendur á gömlum merg og 
stóð af sér þessa erfiðleika. 

Aalborg Portland á Íslandi fékk 
vottað ISO 9001-2008 gæðakerfi 
sem er hluti af vottun móðurfélags-
ins í Danmörku. Aalborg Portland 
þjónar nú viðskiptavinum sínum 
og íslenskum byggingariðnaði um 
allt land frá starfstöðvum sínum í 
Helguvík, á Akureyri og á Reyðar-
firði. Þjónustusvæðið er allt Ísland 
og býður fyrirtækið fram fimm sem-
entstegundir sínar sem eru Aalborg 
White, Lavalkalisement, Mester sem-
ent, Basis sement og Rapid sem er sú 
sementstegund sem mest er selt af 
á Íslandi og flutt með tankbílum til 
steypustöðva. Einnig setur Aalborg 
Portland Rapid sement í stórsekki sem 
vega 1,5 tonn og er dreift frá Helguvík 
og á Akureyri.“ 

Að sögn Bjarna felst helsti styrk-
leiki starfseminnar á Íslandi í jöfnum 
og góðum vörugæðum, góðum við-
skiptavinum og ekki síst frábæru sam-
starfsfólki sem leggur sig fram við að 
þjónusta viðskiptavini fyrirtækisins. 
Steinsteypa er fyrir löngu orðið eitt 
helsta byggingarefni landsmanna og 
einnig það sparnaðarform einstaklings 
sem heldur verðgildi sínu hvað lengst 
og er auk þess nokkuð vel verðtryggt. 
Flestir byggja einhvern tímann á æv-
inni, og sumir reyndar oft. 

Eign fyrir alla er slagorð sem oft 
heyrist en það þýðir í raun íbúð fyrir 
alla. Og íbúðir eru yfirleitt úr stein-
steypu sem ekki brennur eins og timb-
urhús og endist líklega mannsaldra. 
Slagorð Aalborg Portland er „Byggt til 
framtíðar“ og er því komið til að vera 
hluti af íslenskum byggingariðnaði í 
náinni framtíð. 

Verksmiðjusvæðið á Jótlandi.

Tankar aalborg Portland í Helguvík og framan við þá einn tankbíla fyrir-
tækisins.

Starfsmenn aalborg Portland í Helguvík á ferð í Edinborg. Bjarni Halldórsson er lengst til hægri.
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„Erum með næg verkefni auk 
þess sinnum við fjölbreytilegri 
viðgerðarþjónustu“
- Segir Eiður Jónsson, túrbínuframleiðandi í Árteigi í Köldukinn
Nokkur eftirspurn hefur verið hér-
lendis á á undanförnum árum eftir 
túrbínum fyrir smávirkjanir til raf-
orkuframleiðslu meðal bænda og 
sumarbústaðaeigenda og jafnvel fleiri 
úti um allt land en Eiður Jónsson í 
Árteigi í Köldukinn í Þingeyjarsýslu 
Við erum með næg verkefni þetta 
ár og það næsta en auk þess sinnum 
við fjölbreytilegri viðgerðarþjón-
ustu framleiðir í dag þrjár til fjórar 
túrbínur á ári. Þannig er eru margir 
bændur í nágrenni við Árteig búnir 
að kaupa smávirkjun sem dugar til að 
sinna raforkuþörf búsins og bændur 
víðar um land hafa einnig fengið 
túrbínur frá Árteigi. 

Venjulegt býli notar  
allt að 20 KW
Eiður Jónsson segir að að algengasta 
stærðin séu virkjanir sem framleiði 
um 20-50 KW. Þar er því um að ræða 
virkjanir sem aðeins eru ætlaðar til 

einkanota. Hefðbundið sveitabýli, þ. e. 
íbúðarhús með fjárhúsum, fjósi og fleiri 
útihúsum, þarf ekki nema 12-20 Kw af 
raforku. Stærri býli sem eru t.d. með 
100 kýr í fjósi þurfa þó allt að helmingi 
meiri raforku þegar notkunin er mest. 
Afhendingaröryggi frá heimavirkjun 
er einnig í flestum meira ef óveður 

geisar, raflínur geta slitnað og fleira 
sem veldur rafmagnsleysi. 

„Það tekur allt að tveimur árum að 
koma upp smávirkjun með öllu tilheyr-
andi, en það er mikilvægt að menn geri 
prófanir og mæli vatnsrennslið í ánni 
eða læknum í 3-4 ár áður en virkj-
unin er sett upp,“ segir Eiður. Hann 
segir að algengasti kostnaðurinn við 
að koma sér upp smávirkjun sé á bil-
inu 5-10 milljónir króna þó vissulega 
geti hann orðið meiri en það fari eftir 
stærð virkjana og aðstæðum. Verð 
sjálfrar túrbínunnar er aðeins hluti 
þess verðs. Eiður segir að miðað sé við 
vetrarrennsli þegar orkuframleiðslan sé 
reiknuð út, því vatnsflæðið í flestum 
ám og lækjum landsins minnkar yfir 
veturinn. Á sumrin eykst flæðið en 
þá er bæði minni eftirspurn eftir orku 
auk þess sem orkuverðið lækkar. Því er 
ekki um annað að ræða en að hleypa 
vatninu í gegn án þess að virkja það 
umfram það sem gert er yfir veturinn. 

Túrbína til Kamtsjatka
Á vordögum 2014 fór túrbína frá Ár-
teigi til Kamtsjatka í Rússlandi sem á 
að framleiða rafmagn fyrir veiðihótel. 
Það er þó ekki fyrsti útflutningurinn 
á túrbínum, því fyrsti útflutningurinn 
var til Grænalands en einnig fram-
leiða túrbínur frá Árteigi rafmagn í 
Færeyjum. Veiðihótelseigandinn í 
Kamtsjatka heimsótti verkstæðið í Ár-
teigi á síðasta ári og í kjölfarið fór Eiður 
til Rússlands til að skoða aðstæður. 

„Við kaupum inn rafalana inn og 
aðrar rafmagnsvörur og fleira efni í 
túrbínurnar, aðallega frá Danmörku 
þar sem þeir eru settir saman, en eru 
að mestu smíðaðir í Bretlandi. Þeir hafa 
reynst hentugar fyrir okkar framleiðslu 
hér í Árteigi,“ segir Eiður. 

Faðir þeirra bræðra Eiðs og Stein-
gríms hóf smíði á túrbínum í Ártúni 
um 1930 og voru notaðar til að virkja 
bæjarlækina fyrir nágrannana í Köldu-
kinn og Aðaldal og síðan jókst þetta 
stig af stigi. Árið 1985 er fyrsta túrbínan 
seld til erlends kaupanda, en hún fór 
til Nassasuaq á suðurhluta Grænlands, 
og síðan önnur þangað 1987. 

„Hingað komu Grænlendingar á 
vegum ráðunauta í sauðfjárrækt hjá 
Bændasamtökunum og þeim var kynnt 
hvað við vorum að gera hér, og þeir 
fengu strax mikinn áhuga á að eiga við 
okkur viðskipti. Síðan erum við að selja 
túrbínu til Rússlands, hóteleigandinn 
kom hingað sem ferðamaður en hann 
notaði áður díselvélar til raforkufram-

leiðslu og sá strax að túrbína frá Íslandi 
væri mun hentugri til raforkufram-
leiðslunnar, og ódýrari en hún nýtir 
rennsli frá á sem hefur um 96 metra 
fallhæð. 

Við erum með næg verkefni þetta 
ár og það næsta en auk þess sinnum 
við fjölbreytilegri viðgerðarþjónustu 
fyrir bændur hér á svæðinu, bæði á 
túrbínum sem við höfum smíðað og 
einnig bílum, dráttarvélum og ýmsum 
tækjum sem bændur nota en á síðasta 
ári var byggt við verkstæðið, stækkað 
um 300 fermetra,“ segir Eiður Jónsson. 

Fyrr á þessu ári var verið að smíða 
túrbínu í Árteigi sem fer til kaupanda 
í Hörgárdal í Eyjafirði, en túrbínur frá 
Árteigi er að finna nánast allt landið 
um kring. Í Áteigi er einnig framleitt 
rafmagn til eigin nota og einnig er selt 
inn á dreifikerfi Landsnets sem er um 
5 Mw. 

Túrbínuframleiðsla er vandasamt 
verk. margar stærðir eru framleiddar 
í Árteigi.

Eiður Jónsson á vélaverkstæðinu í Árteigi og framan við hann hverfill í túrbínu 
sem er í smíðum. með honum er bróðir hans, arngrímur Páll, sem einnig 
starfar á vélaverkstæðinu.

Húsnæðisfrumvarp ríkis-
stjórnarinnar senn lagt fram
Kjarasamningar tengjast húsnæð-
isfrumvarpi því sem Eygló Harðar-
dóttir, félagsmálaráðherra er að 
leggja fram og er hún bjartsýn á 
að það nái fram að ganga. Hús-
næðisfrumvarpið er eitt þeirr mála 
sem ríkisstjórnin hyggst ljúka við 
áður en gengið verður til kosninga 
í haust. Það á að koma úr nefnd 
mjög bráðlega. Verði það senn að 
lögum skapar það mikla vinnu fyrir 

iðnaðarstéttir landins, verkamenn 
og marga fleiri vinnandi stéttir. 

„Það er búið að vinna gríðarlega 
miklu vinnu til þess að koma þessa 
rétta boðleið,“ segir Eygló Harðar-
dóttir. Það gerist í samstarfi við aðila 
vinnumarkaðarins og sveitarfélögin 
og er liður í því að skapa frið á vinnu-
markaðinum. Það er því afar brýnt 
að ljúka þessu farsællega,“ sagði ráð-
herra. 

Veit á vandaða lausn
Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16 

Opið mán - fös 8:30 - 17:00
Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is

VIKTOR OG CONVOTHERM 
ÆTLA AÐ VINNA SAMAN
Á BOCUSE D’OR Í LYON

Viktor Örn Andrésson
Keppandi í Bocuse d’Or

Bocuse d’Or er ein virtasta matreiðslukeppni sem haldin er í heiminum 
og hefur verið haldin síðan 1987. Í keppnina komast færri þjóðir að en vilja.

Fastus er stoltur styrktaraðili Bocuse d’Or á Íslandi. 

Keppendur Bocuse d’Or hafa aðstöðu í sýningar- og æfingaeldhúsi 
Fastus, Síðumúla 16.
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Það tekur allt að tveimur 
árum að koma upp smá-
virkjun með öllu tilheyrandi, 
en það er mikilvægt að gera 
prófanir og mæla vatns-
rennslið í ánni eða læknum 
í 3-4 ár áður en virkjunin er 
sett upp. Algengasti kostn-
aðurinn við að koma upp 
smávirkjun er á bilinu  
5-10 milljónir króna.

Eygló Harðardóttir félagsmálaráðherra.
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar
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Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.
Þorlákshafnarhöfn

Vélaverkstæðið 
Hillari ehf
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Myllan stál og vélar
er þjónustu- og framleiðslufyrirtæki á sviði 
málmiðnaðar og vélaviðgerða. Fyrirtækið 

hefur m.a. hannað og framleitt skreiðastaflara 
ásamt ýmsu tengdu landbúnaði.

Skreiðastaflari

Upptekt á túrbínu við Fljótsdalsstöð

Smíði á brunastiga fyrir Minjavernd

5.  maí  201612

Gerð Dýrafjarðarganga verður 
verulega atvinnuskapandi
Dýrafjarðargöng fela í sér lagningu 
nýs vegar og nýrra jarðganga á milli 
Arnarfjarðar og Dýrafjarðar á Vest-
fjörðum. Sú leið sem þykir koma til 
greina gerir ráð fyrir vegstæði frá 
Mjólká í Arnarfirði að Dýrafjarðar-
brú; 8,1 km nýlagningu vegar og 5,6 
km löngum göngum. Því er um að 
að ræða 13,7 km langt vegstæði og 
27,4 km styttingu á Vestfjarðarvegi. 
Áætlaður framkvæmdartími er um 
þrjú ár en stefnt er að því að verktaki 
hefji framkvæmdir árið 2017. Sam-
vinna og samskipti á landssvæði eins 
og Vestfjörðum hljóta að vera háð því 
að samgöngur séu greiðar til þess að 
tryggja að gera allan Vestfjarðakjálk-
ann að einu atvinnusvæði. Með það 
í huga er núverandi vegasamband á 
milli Barðastrandar- og Ísafjarðar-
sýslu óviðunandi; hvort sem er út 
frá vegtæknilegu sjónarmiði, af ör-
yggis ástæðum eða fyrir þær sakir að 
vegurinn er ófær stóran hluta vetrar 
og þar er snjóflóðahætta oft mikil, 
ekki síst um Hrafnseyrarheiði sem 
er í 552 metra hæð yfir sjávarmáli. 
Því hefur verið ákveðið að ráðast í 
framkvæmdir til bóta á þessu; til að 
tryggja góðar og öruggar samgöngur 
og koma um leið á heilsárs vegasam-
bandi á milli þessara sýslna. 

Þessi framkvæmd mun skapa fjöl-
mörg störf, ekki bara við sjálfa jarð-
gangagerðina heldur verkefni fyrir 
iðnaðarfyrirtæki til þjónustu við verk-
takann og fleiri aðila. 

Ný samgönguáætlun til næstu 
fjögurra ára var lögð fram á Alþingi á 
síðasta vori. Var það vonum seinna, því 
upphaflega átti að leggja hana fram árið 
2014. Áætlunin nær til áranna 2015-

2018. Í áætluninni er gert ráð fyrir að 
framkvæmdir við Dýrafjarðargöng 
hefjist ekki fyrr en árið 2017. Það er 
ári síðar en gert var ráð fyrir í áætlun 
sem áður var samþykkt á árum síðustu 
ríkisstjórnar. Allar áætlanir liggja fyrir 
um Dýrarfjarðargöng, umhverfismat 
hefur þegar farið fram og ekkert eftir 
nema setja framkvæmdina í útboð. Það 
verður væntanlega gert árið 2016, ef 
áætlanir standast. 

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar sam-
þykkti bókun sl. sumar þar sem til-
laga til þingsályktunar um fjögurra ára 
samgönguáætlun fyrir árin 2015-2018 
var til umsagnar. Í bókun bæjarstjórnar 
segir: „Bæjarstjórn vill enn fremur 
benda á að hvert ár sem líður án þess 
að vinna hefjist við Dýrafjarðargöng 
er verulegt tjón fyrir efnahagssvæðið á 
Vestfjörðum og tefur aðra uppbyggingu 
á svæðinu, eins og t.d. bætt raforku-
öryggi, uppbyggingu í ferðaþjónustu, 

fiskeldi og samstarf fyrirtækja. Því er 
nauðsynlegt að þeim framkvæmdum 
verði flýtt um eitt ár frá því sem fram 
kemur í tillögunni.“

Engar hafnarbætur
Þá var í bókun bæjarstjórnar Ísafjarðar 
tekið undir ályktun hafnarstjórnar 
vegna þeirrar afgreiðslu sem Ísa-
fjarðarhafnir fá í samgönguáætlun og 
er ekki til þess fallin að styrkja undir-
stöður sveitarfélags sem býr í erfiðu 
umhverfi. Síðan segir í ályktuninni: 
„Sú staðreynd að ríkið tekur ekki þátt 
í brýnum hafnarbótum eins og lög 
gera ráð fyrir hefur verið Ísafjarðarbæ 
þungur baggi og verður því ástandi að 
linna. Einnig bendir bæjarstjórn Ísa-
fjarðar á að verði ekki lagt fé í viðhald 
þeirra vega sem elstir eru og verst farnir 
í Ísafjarðardjúpi þá sé hætt við að þeir 
verði alfarið ónýtir þegar tímabili áætl-
unarinnar lýkur. “

Séð af Hrafnseyrarheiði að sumarlagi. Engan skal furða þó þessi vegur verði 
aflagður sem allra fyrst.

Food and fun hófst í MK
Uppruna Food and fun matarhá-
tíðarinnar má rekja aftur til þess að 
leitað var tilefna í ferðaþjónustu og 
matariðnaðinum vetrarmánuðina 
febrúar og mars þegar reikna má 
með fæstum ferðamönnum til lands-
ins. Hátiðin hefur vakið athygli og 
fjöldi fermanna kemur til landsins 
á þessum tíma sem annars væri ekki 
hérlendis á þessum tíma. Ljóst var að 
eitthvað þurfti að gera. 

Hugmyndin var að halda samkeppni 
milli íslenskra og erlendra matreiðslu-
manna með stuðningi Icelandair, 
íslenskra hótela, matvæladeildar 

Menntaskólans í Kópavogi sem býður 
upp á iðnnám í bakaraiðn, framreiðslu, 
kjötiðn og matreiðslu. Fyrsta hátíðin 
var haldin árið 2002. Hátíðin hefur 
síðan hlotið viðurkenningu um allan 

heim og matreiðslumenn hafa komið 
hingað víða að úr heiminum. Opn-
unarhátíð Food and fun var haldin í 
MK að vistöddum menntamálaráð-
herra og fleiri merkum gestum. 

Girnilegir réttir á opnunarhátíð Food and fun.

Pípulagnir aðeins hægt að nema við 
Byggingatækniskóla Tækniskólans
Pípulagnir er í dag aðeins hægt að læra 
í dag í Byggingatækniskóla Tækniskól-
ans í Hafnarfirði og þar fer einnig fram 
bóklegt nám. Unnið var í lok síðasta 
árs að því að bæta aðstöðu fyrir verk-
lega kennslu og í desembermánuði sl. 
voru nýir básar teknir í notkun sem 
gjörbylta aðstöðu til kennslu. Í bás-
unum er hægt að setja upp aðstöðu 
sem líkir eftir raunverulegum að-
stæðum sem t.d. líkjast aðstæðum á 
heimilum. Þarna geta nemendur tengt 
baðker, ofna og sett upp stjórnbúnað 
fyrir gólfhitakerfi og margt fleira. 

60 nemendur eru við nám í pípu-
lögnum á vorönn. Námið er 79 ein-
ingar og kennt er á 4 önnum í skól-
anum en við það bætist 96 vikna 
samningsbundið vinnustaðanám 
hjá iðnmeistara. Náminu lýkur með 
sveinsprófi sem veitir rétt til starfa í 
iðninni og til inngöngu í nám til iðn-
meistaraprófs. Að jafnaði útskrifast 
um 25 sveinar í pípulögnum á ári og 
er næga atvinnu að fá, enda skortur í 
landinu á fagmönnum í flestum iðn-
greinum. 

margs er að gæta þegar beisla á vatn 
til notkunar á heimilum, og eins gott 
að kunna til verka.



volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 309.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

 

Aðal- og hjálparvélar í miklu úrvali ásamt öllu tilheyrandi 
Sérhæfð ráðgjöf, viðhalds- og varahlutaþjónusta
Áratuga reynsla og þekking

... í þjónustu við útgerðina

TIL DÆMIS:
SOLE SM-105 Skrúfuvél 
95 Hö við 2500 sn/mín.
Rúmtak: 4,996 ltr. 

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

1343 kW við 1060 sn/mín.
Borvídd x slaglengd: 240 x 260

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2

MD VÉLAR  |  Vagnhöfða 12  |  110 Reykjavík  |  Sími 567 2800  |  Fax 567 2806  |  hjalti@mdvelar.is  |  www.mdvelar.is
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Atvinnuuppbygging í Austur-Húnavatnssýslu: 

Lífdísill framleiddur úr dýrafitu
Við uppbyggingu framleiðsluiðnaðar 
er athyglisvert að iðnfyrirtæki í Aust-
ur-Húnavatnssýslu telja sig vera vel í 
sveit sett hvað það varðar m.t.t. flutn-
inga innanlands. Ódýrara er að fram-
leiða úti á landi og starfsmannavelta 
er lítil. Þessi boðskapur og rökstuðn-
ingur fyrir honum er ekki öllum ljós 
og vel gæti verið ómaksins virði að 
greina þessi tækifæri betur og kynna 
þau fyrir fjárfestum og fleiri. Mikil-
vægt er að efla orðspor atvinnulífsins 
í Austur-Húnavatnssýslu og um leið 
almenna vitund landsmanna á getu 
þess til að leysa flókin viðfangsefni á 
frábæran hátt. Leið til að efla fyrir-
tækin á svæðinu gæti verið að tengja 
þau betur saman í klasasamstafi 
og auka sérhæfingu þeirra og getu. 
Orkuþurfandi smáiðnaður gæti verið 
ákjósanlegur samfara auknu fram-
boði á raforku frá Blönduvirkjun. 
Þann möguleika þarf einnig að skoða 
og kynna. 

Lífdísill úr dýrafitu
Hefðbundnar eldsneytisbirgðir eru tak-
markaðar og brennsla jarðeldsneytis 
veldur umhverfisskaða með losun gróð-
urhúsalofttegunda. Á sama tíma fer 

eftirspurn eftir eldsneyti vaxandi sem 
úrgangur úr landbúnaði getur mætt að 
hluta til. Lífmassi, sem er lífrænt efni frá 
dýrum og plöntum, er notaður til fram-
leiðslu lífdísils. Nota má margar gerðir 
af jurtaolíum en einnig dýrafitu en al-
gengara er að lífdísill sé framleiddur úr 
jurtaolíu en dýrafitu. 

Dýrafita er í grunninn samsett úr 
löngum fitukeðjum sem eru mjög 
seigfljótandi fitusýrur og eru af þeim 
sökum ónothæfar sem vélaeldsneyti. 
Dýrafituna þarf því að hvarfa í sundur 
í sk. estera. Þá verða til úr fitunni þrjú 
mólekúl af esterum og eitt mólekúl af 
glýcerin. Glýcerinið er fjarlægt sem 
aukaafurð en esterarnir eru lífdísill-
inn. Lífdísill er blandaður við díselolíu í 
ákveðnum hlutföllum sem er einkennt 
með BX, þar sem X er tala og táknar 
%-hluta lífdísilsins í blöndunni. Líf-
dísill hefur bæði kosti og galla sam-
anborið við dísilolíu. Helstu kostirnir 
eru að lífdísill er endurnýjanlegur 
orkugjafi, losar minna af gróðurhúsa-
lofttegundum, brotnar auðveldlega 
niður í náttúrunni og smyr vélahluta 
betur. Helstu ókostir eru að lífdísill 
er orkuminni, þolir ekki eins mikinn 
kulda, getur skemmt plast og gúmmí 

í eldsneytiskerfum og getur myndað 
útfellingar í vélum. 

Ný lög nr. 40/2013 um endurnýt-
anlegt eldsneyti í samgöngum á landi 
kveður á um að söluaðila eldsneytis á 
Íslandi beri að tryggja að minnst 3,5% 
af orkugildi heildarsölu hans af elds-
neyti til notkunar í samgöngum á öllu 
landinu á ári sé endurnýjanlegt elds-
neyti. Frá 1. janúar 2015 skal tryggja 
að minnst 5,0% af heildarorkugildi 
eldsneytis til notkunar í samgöngum 
á landi á ári sé endurnýjanlegt eldsneyti. 
Þá verður einnig óheimilt að urða slát-
urúrgang frá og með 2020 en kostnaður 
við urðun er áætlaður um 22 kr. /kg. Til 
mikils er að vinna að losna við þann 
kostnað og geta í þess stað skapað tekjur 
af sölu úrgangs til framleiðslu lífdísils. 
Eftirspurn eftir eldsneyti er vaxandi 
sem úrgangur úr landbúnaði getur 
mætt að hluta til. 

Á Norðurlandi vestra er slátrað um 
55% af sauðfé og 45% af stórgripum 
landsins. Áætlað er að til falli um 2.000 
tonn af fitu frá sauðfjár-, hrossa- og 
nautgripaslátrun á Norðurlandi vestra. 
Auk þess er fita frá svínum um 500 til 
1.000 tonn og notuð steikingarolía um 
500-1.000 tonn á landinu öllu. Þá er 

ótalin fita úr kjúklingaslátrun, minka-
búum og fituskiljum sláturhúsa en 
óvíst er hve mikið það gæfi. Samtals 
gæti verið mögulegt að ná um 20.000 
tonnum af landinu öllu með samstilltu 
átaki. Þó er óvíst að flutningar á dýrafitu 
um langan veg borgi sig. Fiskolía er ekki 
talin hér með en hún er síður hentug í 
lífdísil vegna þess hve fjölómettuð hún 
er. Einungis er hægt að nota fiskolíu í 
litlu magni eða um 5-10% með dýrafitu. 
Samkvæmt evrópskum reglum þarf 
að gerilsneyða hráefni úr slátrun fyrir 
notkun í lífdísil. 

Framleiðsla jöfn allt árið
Framleiðsla á lífdísil þarf að vera 
reglubundin og jöfn allt árið. Þar sem 
sláturtíð á Íslandi er bundin við haust 
og upphaf vetrar mun þurfa að geyma 
fituna í allt að 9-10 mánuði. Samkvæmt 
erlendri reynslu á það að vera vanda-
laust. Fyrst þarf að hreinsa fituna og 
geyma í súrefnissnauðu umhverfi, við 
tiltölulegan lágan hita. Þýskir aðilar 
hafa gert kostnaðargreiningu fyrir verk-
smiðju sem framleiddi 5.000 tonn á 
ári. Slík verksmiðja myndi skapa um 
10 störf. Framleiðsla á lífdísil í Austur-
-Húnavatnssýslu er áhugaverður kostur, 

ef ítarlegt mat sýnir fram á hagkvæmni 
slíkrar starfsemi hér á landi. Hún hentar 
ágætlega sem viðbót við þá starfsemi 
sem fyrir er og nálægð við hráefni 
styður vel við hugmyndina. 

Ávinningur af nýiðnaði fyr-
ir samfélagsþróunina
Nýiðnaður, á borð við þann sem að 
framan er rakinn, mun með beinum 
og óbeinum hætti leiða til mikillar at-
vinnusköpunar, hærri atvinnutekna og 
aukinna umsvifa á mörgum sviðum. 
Aukin afleidd umsvif verða til t.d. vegna 
verktöku, sölu á þjónustu beint til fyrir-
tækja og til starfsmanna þeirra. Bættur 
hagur íbúanna mun auka eftirspurn 
víðsvegar í samfélaginu með augljósum 
hag fyrir alla. Ekki er ólíklegt að með 
hverju nýju starfi í frumframleiðslu 
verði a.m.k. til annað í afleiddri og 
óbeinni starfsemi. Grunnstoðir sam-
félagsins munu styrkjast og snúast úr 
samdrætti í vöxt. Menningar- og fé-
lagslíf verður öflugra og hverskonar 
starfsemi samtaka, félaga og hópa mun 
styrkjast. Ný fyrirtæki hafa forsendur til 
að laða til sín sérmenntað fólk, einkum 
ungt fólk sem fær tækifæri til að setjast 
að í héraðinu. 

mör er m.a. breytt í eldsneyti. Góð og örugg samskipti við sláturhús er því 
mikilvægur þáttur í því sambandi.

Helguvík í 
Reykjanesbæ
- framtíðaratvinnusvæði í iðnaði
Reykjanesbær mun fylgja eftir vel 
heppnaðri markaðssetningu Helgu-
víkur sem framtíðaratvinnusvæðis 
Reykjanesbæjar í iðnaði en lagður 
hefur verið grunnur að fram-
þróun fyrirtækja þar á næstunni. 
Í Helguvík er athafnasvæði fyrir 
gámageymslur og vöru- og frysti-
geymslur. Iðnaðarlóðir hafa verið 
skipulagðar í nágrenninu til að upp-
fylla óskir út- og innflutningsaðila 
um kjöraðstöðu til uppbyggingar 
athafnasvæða. 

Helguvík er framtíðarhöfn fyrir 
þau fyrirtæki sem munu nýta sér þá 
miklu orku og möguleika sem HS 

orka býður upp á háhitasvæðinu á 
Reykjanesi. Við Helgarvíkurhöfn 
hefur verið skapaður grunnur að 
fríiðnaðarsvæði, þar sem Helguvík 
bíður upp á kjör tengingar á sjó, 
landi og í lofti með Keflavíkurflug-
völl í aðeins 4 km fjarlægð. Helguvík 
er einnig olíuhöfn Suðurnesja með 
olíubryggju og birgðastöð og fiski-
mjölsverksmiðja SR-Mjöls h. f. og 
flokkunarstöð Helguvíkurmjöls h. 
f. eru í norðvesturenda Helguvíkur. 
Innsigling er auðveld með miklu 
dýpi, viðlegukantur er 150 metrar 
og dýpi 10 metrar fyrir skip allt að 
200 metrum. 

Helguvík. 

Arctic Trucks 
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

sími 540 4900
info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

Vandaðar plasthlífar á flestar gerðir bifreiða 
sem hlífa bílnum gegn grjótkasti og varna 
lakkskemmdum. 
Sendum í póstkröfu hvert á land sem er!

• Húddhlífar
• Gluggavindhlífar
• Ljósahlífar

PLASTHLÍFAR

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ
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Wise lausnir ehf.
Borgartún 26, 105 Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise .is

Gold Enterprise Resource Planning
Silver Independent Software Vendor (ISV)

TM

Fullbúin viðskiptalausn í áskrift byggð á
 Microsoft Dynamics NAV bókhaldsker�nu 

Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins í mánaðarlegri áskrift. 
Lágmarkaðu kostnaðinn og kynntu þér málið á www.navaskrift.is

Microsoft Dynamics NAV í áskrift.*

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:

Rafræn móttaka reikninga

Hýsing og afritun í Azure skýjaþjónustu Microsoft. 

Microsoft Azure

kr. 17.900 pr. mán.
án vsk

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk

Fjárhagsbókhald

Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður



Starfsmaður Alcoa, Hinrik Þór Oliversson, 
dorgar á Eski�arðarbryggju með dó�ur 
sinni, Ásdísi Iðu.

Öflugt samfélag
til frambúðar
Ál gefur okkur einstaka og �ölbrey�a möguleika til að styrkja undirstöður 
atvinnulífs í landinu. Við höfum um árabil unnið að því að ná jafnvægi milli 
efnahags og samfélags í anda sjál�ærrar þróunar.

Alcoa Fjarðaál er �ölskylduvænn vinnustaður þar sem ýmis þjónusta 
stendur starfsmönnum og �ölskyldum þeirra til boða. Þannig tökum við 
virkan þá� í að byggja upp þró�mikið og sjál�ært samfélag til framtíðar.


