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• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027
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FINNUR
ÞÚ     ?
Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!

ÍSLENSKT – GJÖRIÐ SVO VEL!
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður 

Samtaka iðnaðarins sagði m.a. á 
Iðnþingi 2019 að eitt væri það mál 

sem valdið hefur ólgu meðal félagsmanna 
Samtaka iðnaðarins á undanförnum 
mánuðum. ,,Það hefur vakið furðu okkar 
innan SI að Bjarg íbúðarfélag, sem er í eigu 
verkalýðshreyfingarinnar hafi ákveðið að 
sniðganga íslenska framleiðslu á sama 
tíma og verkalýðshreyfingin kallar eftir 
hærri launum til sinna launamanna. Hver 
á að versla við traust íslensk fyrirtæki 
sem greiða starfsfólki sínu góð laun ef 

verkalýðsfélögin treysta sér ekki til þess? 
Vilja þau ekki að við getum áfram greitt 
góð laun? Og hærri laun? Já, því miður 
fylgjast orð og athafnir ekki alltaf að á 
þeim bænum.

Ég finn þar sem ég kem þessa dagana 
að það er uggur í fólki - en ég ítreka - við 
getum leyst þetta. Sú vísa er aldrei of oft 
kveðin að vali fylgir ábyrgð og með því 
að kaupa íslenskt þá styðjum við um 
leið við það samfélag sem við lifum og 
hrærumst í. Við styðjum við hvort annað. 
Þetta höfum við lagt áherslu á undanfarna 

mánuði í herferð sem nefnist „Íslenskt, 
gjörið svo vel.“ 

Í ávarpi til stofnfundar Samtaka 
iðnaðarins fyrir 25 árum síðan, sagði 
Haraldur Sumarliðason, þá nýkjörinn 
fyrsti formaður SI, að hvati iðnaðarins til 
að sameinast væru ekki erfiðleikatímar í 
íslensku atvinnulífi - heldur hin mörgu 
mikilvægu mál sem sameinuðu þá sem að 
samtökunum stóðu. Þar var sleginn nýr 
tónn – og sá tónn á enn við í dag. Það er 
ekki tími til að pakka í vörn því við ætlum 
í sókn,“ sagði Guðrún Hafsteinsdóttir.
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Efla þarf virðingu fyrir iðnnámi

Brýna nauðsyn ber til að efla  
virðingu fyrir iðnnámi og 
efla til muna, ekki síður en 

námið sjálft. Glæsilegt Íslandsmót 
í iðn- og verkgreinum um síðustu 
helgi undirstrikar það að hér er 
fjöldi nemenda í iðnnámi, glæsilegir 
fulltrúar sinna iðngreina.  Það þarf 
viðhorfsbreytingu í samfélaginu 
gagnvart iðnnámi og vel færi á 
því að sú viðhorfsbreyting hæfist 
hjá ráðherrum og þingmönnum.  
Þeirrar viðhorfsbreytingar hefur 
þegar orðið að einhverju marki 
vart, en betur má ef duga skal. 
Fyrirheit í stjórnarsáttmála um 
eflingu iðnnáms eru lofsverð en 
meira þarf til, orðum þurfa að 
fylgja athafnir. Fyrirheit mennta- og 
menningarmálaráðherra um eflingu 
iðn- og verknáms og þau áform að 
efnt verði til meira samstarfs við 
atvinnulífið þar sem mikill skortur 
er á ákveðinni menntun, lofa góðu. 
Það vekur von um að raunverulegra 
breytinga sé að vænta. Það er 
þarft enda verður alltaf þörf 
fyrir iðnmenntað fólk þrátt fyrir 
tækniframfarir og breytingar í 
samfélaginu. Í því  asambandi má 
nefna að maðurinn hefur unnið 
með málm og tré í þúsundir ára, 
gerir enn og mun áfram gera um 
ókomna tíð. Það gengur ekki að nám 

í skilningi laganna sé eingöngu nám 
á háskólastigi enda eru nemendur 
í sumum greinum háskólanáms í 
vandræðum að fá atvinnu við hæfi. 
Auka þarf veg og virðingu  iðnnáms 
og þessi breyting er liður í því.

Frjáls samkeppni er öflugasta 
tækið til að draga fram það 
besta og hagkvæmasta út úr allri 
atvinnustarfsemi, ekki síst iðnaði. 
Þannig er hag kaupenda og seljenda 
best borgið og ábati samfélagsins 
hámarkaður. Vegna þessa er 
skynsamlegt  að leita allra leiða 
við að koma á samkeppni þar sem 
henni verður við komið.

Landsátakinu Veljum íslenskt 
- og allir vinna, var hleypt af 
stokkunum 2004. Með þessu 
átaki voru landsmenn vaktir til 
vitundar um mikilvægi þess sem 
felst í íslenskri framleiðslu, hugviti, 
hönnun og þjónustu. Þegar talið 
berst að átaki eins og þessu halda 
ýmsir bókstafstrúarmenn að í því 
felist áskorun um að velja íslenska 
vöru og þjónustu hvað sem raular 
og tautar, jafnvel þó að hún sé bæði 
dýrari og verri. Svo er ekki, enda 
myndi slík áskorun engum árangri 
skila. Viss ástæða er til nú að vekja 
athygli á íslenskri framleiðslu ef hún 
er samkeppnishæf í verði og gæðum 
en því bregum mörgum við þegar 

byggingaátak ASÍ og BSRB ákveður 
að kaupa erlendar innréttingar í 
íbúðir sem verið er að byggja á 
þeirri vegum til hagsbóta fyrir hina 
lægstlaunuðu. Er ekki eitthvað 
rangt við það?

Með átakinu 2004 var vakin 
athygli á mikilvægi iðnaðarins í 
þjóðarbúskapnum. Öflug íslensk 
framleiðsla er forsenda fyrir 
eðlilegri samkeppni við innflutta 
vöru. Hún tryggir fjölbreytni á 
markaðnum og ýtir undir kröfur 
um gæði og hagstætt verð. Er það 
ekki allra hagur?

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri
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BLAÐINU ER DREIFT Á ÖLL FYRIRTÆKI
OG STOFNANIR Á LANDINU

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

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!

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla 
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ. 
Bjóðum alla viðskiptavini okkar velkomna

Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar

– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Og svo allt annað sem þarf til 
hitaveitulagna

Nýtt hjá ÍSRÖR
 
Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt 
tilheyrandi fittings
 
Bjóðum einnig snjóbræðslurör 
PP og PE

Brúarhandrið þjóna 
flest ekki sínu hlutverki

KIDKA á Hvammstanga:
Framleiðir prjónavörur úr íslenskri ull

Brúarhandrið á Íslandi standast 
í allflestum tilfellum engin 
viðmið sem aðrar þjóðir 

nota í dag, nema þær allra nýjustu.  
Afleiðingarnar eru skelfilegar eins og 
á nýleg dæmi sanna við Núpsvötn og 
hættan á enn verri slysum er vissulega 
hangandi yfir þeim sem um þjóðvegi 
landsins fara. Benda má á nýlega brú 
yfir Þjórsá en enginn þyrfti að kemba 
hærurnar sem færi gegnum handriðið 
og í ána.

KIDKA er framleiðslufyrirtæki 
á Hvammstanga  fyrir 
prjónavörur og framleiðir 

sina eigin vörulínu úr íslenkri ull. 
Vörumerkið stendur fyrir fallegar 
og þægilegar hágæða ullarvörur sem 
fylgja alltaf nýjustu tískustraumum. 
Framleiðslan fer eingöngu fram á 
Íslandi en nokkuð fer á erlendan 
markað, m.a. til Austur-Evrópu og 
Þýskalands.

Eigendur eru Irena Kamp og 
Kristinn Karlsson sem keyptu prjóna- 
og saumastofuna árið 2008 og kölluðu 
fyrirtækið KIDKA ehf. en nafnið vísar 
til nafns þeirra beggja. Starfsmenn 
eru 10 -12, breytilegt eftir árstíma 
og eftirsókn eftir ullarvörunum frá 
KIDKA.

Saumastofan  er að framleiða fyrir 
markað innanlands en einnig fer 
framleiðslan á markað erlendis. Árið 
1972 var prjónastofan og saumastofan 
stofnuð á Hvammstanga og hét þá 
Drífa lengst af. Vörurnar frá KIDKA 
er að finna í verslunum um land 
allt. Ullarvörurnar frá KIDKA eru 

prjónaðar í prjónavélum sem flestar 
eða allar koma frá Þýskalandi. Ullin er 
þvegin, burstuð og meðhöndluð með 
gufu sem gerir hana mýkri og léttari en 
ullina sem er notuð í handprjónaðar 
ullarvörur. Ullin heldur samt sem áður 
sínum mikilvægasta eiginleika,það er 
að halda hita á líkamanum allt árið.

,,Hönnun á vörum frá KIDKA 
er mjög fjölbreytt . Hjá okkur finnur 
þú sígilda liti og norræn mynstur, 
ásamt nýjustu tískustraumum 
ullarframleiðslunnar. Á meðan að 

á framleiðslunni stendur, fer ullin 
aldrei úr landi, hér er um að ræða 
ekta íslenskar vörur sem að auki skapa 
mikilvæg störf á svæðinu. Heimsæktu 
KIDKA ullarverksmiðjuna og 
fylgstu með hinu sígilda íslenska 
framleiðsluferli ullarinnar. Þannig 
getur þú séð hvernig peysan þín er 
búin til. Í verksmiðjunni er einnig 
verslun þar sem hægt er að kaupa 
KIDKA ullarvörurnar sem og 
handprjónaðar ullarvörur á góðu 
verði,” segir Kristinn Karlsson.
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Ánægðustu viðskiptavinirnir 2 ár í röð! 

BLÁR BOSCH

8AH BOSCH RAFHLAÐA PROCORE
748800492

Click & Go 18V kerfið hjá BOSCH inniheldur mikið af öflugum 
rafmagnsverkfærum og gengur sama rafhlaðan í öll tækin.  
Með allt að 8,0Ah rafhlöðum er hægt að vinna lengur en áður  
á einni hleðslu. BOSCH verkfærin koma í L-BOXX töskum sem 
smella saman og halda vel utan um verkfærin.

ProCORE 87% meira afl og 137% lengri vinnutími  
en í hefðbundnum rafhlöðum 
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Ég sleit krossbönd 
og fór í fimm 
liðþófaaðgerðir.

Samt hljóp ég 
hálft maraþon 
í sumar verkjalaust.

Jóhann Gunnarsson – sölustjóri hjá Pennanum

Ýmsar gerðir af vatnshiturum sem hita vatnið um 
leið og skrúfað er frá vatninu, spenna 220v til 380v
afl 3300w til 21000w.  Enginn hitakútur lengur. 
Verð frá kr. 18.550.-  til  215.859.- 
Nánari tækniupplýsingar   http://www.jnod.com.cn

Vatnshitarar fyrir sumarhús

VILTU AUGLÝSA Í IÐNAÐARBLAÐINU? 
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

IÐNAÐARBLAÐIÐ
FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ

11. DESEMBER 2018 

5. tölublað – 1. árgangur

P rjónaskapur flokkast auðvitað ekki undir iðnað, 

heldur handverk. Sú iðja hefur verið rík meðal 

Íslendinga um aldir, og er enn stunduð víða af kaffi. 

Handverkssýningin að Hrafnagili í Eyjafirði er gott dæmi 

um vinsældirnar, enda er hún fjölsótt. 
Konur í Reykjavík ættaðar frá Önundarfirði en sumar 

jafnvel uppaldar og hafa búið í Önundarfirði, koma saman 

á hverju ári, oftar en einu sinni og taka fram prjónana og 

einnig rifja um minninar frá Önundarfirði. Fyrir skemmstu 

hittust þessar önfirsku konur í handverksversluninni 

Ömmu mús á Grensásvegi í haustprjónakaffi. Þar var 

margt spjallað, en einnig stundaðar hannyrðir. Einnig var 

vakin athygli á endurreistri starfsemi Önfirðingafélagsins 

á höfuðborgarsvæðinu.

ÖNFIRSKAR KONUR Í HAUSTPRJÓNAKAFFI

Umbúðamiðlun óskar sjómönnum til hamingju með daginn
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BOÐIÐ UPP Á VERKNÁM Í FJÖLMÖRGUM GREINUMÞað er stefna Fjöl brauta skóla Suður nesja að vera einn 

af bestu fram halds skólum landsins, bjóða menntun í hæsta 

gæða flokki og bjóða Suður nesja mönnum upp á fjöl breytt 

nám í heima bygg

Sjá bls. 6IÐNAÐARBLAÐIÐ
FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ

19. FEBRÚAR 2019 1. tölublað – 2. árgangur

Þór dís Kol brún Reyk fjörð Gylfa
dóttir, ferða mála, iðnaðar og 
við skipta ráð herra, mun leggja 

til þriggja ára átak í að flýta þrí fösun 
raf magns í fjár mála á ætlun ríkis
stjórnarinnar fyrir árin 20202024. 
Þetta er í sam ræmi við stjórnar sátt
mála ríkis stjórnarinnar, þar sem 
kveðið er á um að flýta á formum um 
þrí fösun. Á takið hefur einnig beina 
skír skotun til byggða á ætlunar sem 
Al þingi sam þykkti síðast liðið sumar, 
þar sem á hersla er lögð á þrí fösun. 
Í dag er meira en fjórðungur af öllu 
dreifi kerfi RA RIK ein fasa, sem tak
markar bæði flutnings getu kerfisins 
og það hve öflugan raf únað er hægt 
er að nota á hverjum og einum stað. 
Þrí fösun er því mikil væg út frá orku
skiptum, byggða sjónar miðum, ferða
þjónustu, land búnaði og öðrum 
at vinnu tæki færum. Sam kvæmt nú
gildandi á ætlunum verður þrí fösun 
ekki lokið fyrr en eftir 16 ár eða árið 
2035.Til lagan gengur út á tvennt: 
í fyrsta lagi aukið fjár magn, um 80 
milljónir króna á ári í þrjú ár, og í 
öðru lagi breytta for gangs röðun. Í 
stað þess að for gangs raða eftir aldri 
nú verandi rafl ína og á lagi á þær verði 
einnig horft til þess hve mikil þörf er 
fyrir þrí fösun.

Skaft ár hreppur og Mýrar á  
Snæ fells nesi í for gangi 
Í þessum þriggja ára á fanga, árin 2020
2022, verður lögð á hersla á að ljúka 
þrí fösun á teimur svæðum: Skaft ár
hreppi og Mýrum. Skaft ár hreppur er 
eina sveitar fé lagið á Suður landi sem 

ekki nýtur þriggja fasa raf magns. 
Sveitar fé lagið er hið næst stærsta á 
landinu að flatar máli og er skil greint 
sem brott hætt byggð. Mikill ferða
manna straumur á svæðinu veldur 
á lagi á inn viði. Á Mýrum fer saman 
brýn þörf fyrir þrí fösun vegna land
búnaðar og sú stað reynd að unnið 
er að út boði á lagningu ljós leiðara á 
svæðinu sem hefði í för með sér tölu
verð sam legðar á hrif. Svæðið sem um 
ræðir er frá Hvít ár ósum vestur að 
mörkum Eyja og Mikla holts hrepps. 
„Þessi endur nýjun á dreifi kerfinu 
þjónar bæði um hverfinu og at vinnu
lífi en lengi hefur verið kallað eftir því 
að hún gengi hraðar fyrir sig,“ segir 
Þór dís Kol brún ráð herra. „Ég tel því 
mikil vægt að setja aukinn kraft í hana 
og einnig að tekið sé til lit til fleiri 
þátta við for gangs röðun verk efna til 
að tryggja að fjár munum sé varið með 
sem skyn sam legustum hætti.“ 

Þrí fösun á Vest fjörðum 
Elías Jónatans son, Orku bús stjóri segir 
að til þess að ljúka þrí fösun á veitu
svæði Orku bús Vest fjarða þurfi að 
plægja 380 km af jarð strengjum. Ekki 
liggur fyrir ná kvæm tala um kostnað 
segir Elías í við tali við vest firska vef
ritið Bæjarins besta, en kostnaður við 
hvern legg mótast mjög af jarð vegs að
stæðum á hverjum stað. 

Hálfnað verk þá hafið er 
Elías Jónatans son, Orku bús stjóri 
segir að Orku búið hafi lagt mikla fjár
muni í þrí fösun á undan förnum árum 
„og eru fjár festingarnar sem tengjast 

því verk efni nokkuð á annan milljarð 
króna nú þegar, en ætla má að nú sé 
verk efnið rúm lega hálfnað. Ofan
greint við mið við val á verk efnum 
í þrí fösun er þó ekki al gilt að sögn 
Elíasar , því upp hafa komið verk efni 
þar sem sam legðar á hrif af sam starfi 
við aðra aðila skipta miklu máli og 
kemur verk efnum í for gang.

Vega lagning um Gufu dals sveit gæti 
flýtt þrí fösun 
Elías segir að Orku búið þurfi á vallt 
að vera vakandi fyrir þeim fram
kvæmdum sem eru í gangi á svæðinu 
hverju sinni til að nýta þau sam
legðar á hrif sem kunna að vera fyrir 
hendi. Þannig gætu myndast tæki færi 
sam fara veg lagningu í Gufu dals sveit 
svo dæmi sé tekið.

FLÝTA Á ÞRÍFÖSUN RAFMAGNS

ALLIR SÉU METNIR  
AÐ VERÐLEIKUM 
Fjölbrautaskóli Suðurlands á Selfossi, FSu; leggur áherslu 
á að allir séu metnir að verðleikum, njóti skilnings og 
beri virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. 
Skólinn stefnir að árangursríku og fjölbreyttu skólastarfi 
þar sem áhersla er lögð á fagþekkingu, sköpunarhæfni og 
metnaðarfullt þróunarstarf.
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Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Snorri  
Snorrason
Löggiltur 
fasteignasali
Útibú Höfn Hornafirði
895-2115

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur  
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166
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Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið
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IÐNAÐARBLAÐIÐ
FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ

9.OKTÓBER 2018 

4. tölublað – 1. árgangur

Stóriðnaður á 

Flatey

Á Flatey á Mýrum er 250 kúa fjós, það stærsta á landinu.

Sjá blaðsíðu 2

S
tarfskynningar í framhaldsskólum landsins eru oft á vordögum þegar nemendur 10. bekkja grunnskólanna eru að ákveða frekara 

nám í framhaldsskóla. Þetta hefur breyst nokkuð á síðari árum, jafnvel farið að taka á móti nemendur fyrr, t.d. í 8. og 9. bekk enda 

skynsamlegra því þá hafa krakkarnir almennt ekki tekið ákvörðun um framhaldsnám.

Nemenur í 10. bekk Kársnesskóla heimsóttu Menntaskólann í Kópavpogi nýverið og fræddust m.a. um nám í bakaraiðn og matreiðslu og 

voru afar ánægð með heimsóknina. 

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA

FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA

K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA

K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA

K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð

og kjarnaborar

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm

• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm

• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 

• U listar á ull eða plasteinangrun

• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm

• Mótarör og kónar 10–50 mm

• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar

Járnabindingavörur

Erum með á lager  

allar helstu gerðir af járnabökkum
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FJÖLBREYTT ÚRVAL EFNA 

Í FÆRIBÖND OG REIMAR 

FYRIR MATVÆLAIÐNAÐ
Gylfaflöt 3  /  112 Reykjavík  /  Sími: 567-4467  /  www.gummisteypa.is  /  gummisteypa@gummisteypa.is

STARFSKYNNING Í 

MATVÆLANÁMI VIÐ MK

Nemendur 10. Bekkjar 

Kársnesskóla komnir í réttan 

búning.

Fjórða iðnbyltingin:

Hefur veruleg áhrif á 
vinnumarkaðinn

Skýrsla nefndar forsætisráðherra 
um Ísland og fjórðu 
iðnbyltinguna var kynnt  

fyrir skömmu.  Helstu niðurstöður 
skýrslunnar eru:

1. Ný tegund sjálfvirknivæðingar 
leiðir til uppbrots og verulegar 
breytingar á vinnumarkaði eru í 
vændum
2. Stjórnvöld gegna mikilvægu 
hlutverki við að sjá til þess að gæðum 
af völdum tæknibreytinga verði skipt 
með sanngjörnum hætti
3. Ísland er tæknilega vel í stakk búið 
til að taka þátt í fjórðu iðnbyltingunni
4. Opinber stefna hefur mikil áhrif á 
hvernig samfélög aðlagast og nýta sér 
tækni
5. Stuðningur við færni í grunntækni 
vegna þeirra breytinga sem 
framundan eru 
6. Uppbrot vegna tæknibreytinga 
fjórðu iðnbyltingarinnar skapar 
siðferðileg álitamál; tækniþróun er 
ekki siðferðilega hlutlaus

Í skýrslunni hefur þekkingu 
um þær stórstígu tæknibreytingar 
sem hafa verið felldar undir fjórðu 
iðnbyltinguna verið safnað saman, 
greind og sett í íslenskt samhengi. 
Íslenskt samfélag stendur frammi 
fyrir bæði tækifærum og ógnum 
gagnvart komandi breytingum og 
mikilvægt er að umræða um þær eigi 
sér stað í öllum lögum samfélagsins. 
Í skýrslunni er tekið mið af þeirri 
alþjóðlegu umræðu sem nú á sér stað 
um fjórðu iðnbyltinguna og þá er 
einnig greining á mögulegum áhrifum 
sjálfvirknivæðingar á íslenskan 
vinnumarkað sem nefndin vann með 
aðstoð Hagstofunnar og Efnahags- 
og framfarastofnunarinnar (OECD). 
Enn fremur er fjallað um niðurstöður 
nefndarinnar um mörg þau álitamál 
sem vakna þegar fjórða iðnbyltingin 
er rædd.

Katrín Jakobsdóttir, forsætis-
ráðherra, fjallaði um sýn stjórnvalda á 

þau tækifæri og áskoranir sem felast í 
breytingunum: 

„Stjórnvöld gegna gríðarlega 
mikilvægu hlutverki í að móta stefnu 
um það hvernig við tökumst á við 
bæði tækifæri og áskoranir sem blasa 
við okkur. Ábyrgð stjórnvalda er 
mikil og það skiptir máli að við séum 
undirbúin undir þær tæknibreytingar 
sem nú þegar eru komnar í ljós með 
fjórðu iðnbyltingunni. Tæknin er 
komin til að vera og það skiptir máli 
hvaða ákvarðanir við tökum núna 
til að þau gæði sem verða til í kjölfar 
tæknibreytinga dreifist með réttlátum 
og jöfnum hætti. Það er í raun stærsta 
áskorunin sem við stöndum frammi 
fyrir að ávinningurinn skili sér til 
allra. 

Ríkisstjórnin leggur mikla áherslu 
á nýsköpun og rannsóknir og hefur 
aukið fjárfestingar og fjárveitingar til 
málaflokksins verulega. Til stendur 
m.a. að fjármagna rannsóknir í 
gegnum markáætlunarsjóð fyrir 
tæpan milljarð á árunum 2019-2021. 
Hluti af því sem það fjármagn fer 
í eru þær samfélagslegu áskoranir 
sem Vísinda- og tækniráð kynnti í 
nóvember sl. eftir almannasamráð 
um hvaða efni mikilvægt væri að 
tekist yrði á við á vettvangi íslenska 
vísindasamfélagsins; umhverfismál og 
sjálfbærni, heilsu og velferð og líf og 
störf í heimi breytinga.“

Forsætisráðherra skipaði í 
nefndina um mitt ár 2018 og var 
markmiðið að greina frá umræðu 
um fjórðu iðnbyltinguna á alþjóða- 
vettvangi, afleiðingar hennar fyrir 
íslenskt samfélag og tækifæri Íslands í 
þessum breytingum.

Formaður nefndarinnar, Dr. 
Huginn Freyr Þorsteinsson, kynnti 
helstu niðurstöður skýrslunnar en 
Lilja Dögg Jónsdóttir, hagfræðingur, 
kynnti möguleg áhrif á íslenskan 
vinnumarkað og Dr. Kristinn Þórisson, 
prófessor við HR, fór yfir tæknilegar 
forsendur fjórðu iðnbyltingarinnar.



IÐNAÐARBLAÐIÐ 5   19. mars 2019

Auðveldaðu þér vinnuna
með góðum græjum

BMI snúningslaser 
64808AHV sett
Drægni: 300 m með móttakara
Sjálfstillandi
Nákvæmni: +/-3 mm / 30 m
NiMH h  leðslurafhlöður
Taska fylgir með móttakara, 
fjarstýringu ofl.
IP64

Verð: 84.692 kr.

STABILA
LD220
lasermælir
30 metra

Verð: 8.649 kr. 

PANASONIC
hleðsluborvél
EY 7441 LF2S
Patróna: 13 mm
14,4V, 2x2,0 Ah Li-Ion
2 gírar, 1,5 kg 
ToughTool IP

Verð: 27.989 kr.

STAYER
hleðsluborvél
18V 2x2.0 Ah
Kolalaus högg
60 Nm

Verð: 24.800 kr.

STAYER
hleðsluborvél
18V 2x4.0 Ah
Kolalaus högg
60 Nm

Verð: 31.000 kr.

STABILA
laserkross
+ punktur
Grænn geisli
LAX300G

Verð: 46.500 kr.

STANLEY
háþrýsti-
þvottatæki
150 bör

Verð: 24.769 kr.

192 stk. verkfærasett
Verð: 12.369 kr.

Skútuvogi 1c  104 Reykjavík  Sími 550 8500  Fax 550 8510  www.vv.is

PRO 
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20% afsláttur í mars

FOSSBERG
I Ð N A Ð A R V Ö R U R  O G  V E R K F Æ R IDugguvogi 6 • 104 Rvk • www.fossberg.is • 5757 600

Efnavörur fyrir framleiðslu, 
viðhald og viðgerðir

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

viftur.is
-andaðu léttar

Öflugar viftur
Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður

Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

Þú færð viftuna hjá okkur:
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Íslenska ullin er einstök
Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem  
náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.
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Slippurinn Akureyri hefur gegnt 
lykilhlutverki í atvinnusögu Akureyrar

Fyrir tækið Slippurinn Akur eyri 
ehf. var stofnað árið 2005 þegar 
nú verandi eig endur tóku við af 

fyrra fé lagi þ.e. Slipp stöðinni hf., sem 
hafði verið starf rækt frá 1952. Árið 
2007 keypti Slippurinn svo fyrir tækið 
DNG og var reksturinn sam einaður 
undir nafni Slippsins. 

Slippurinn Akur eyri ehf. veitir al-
hliða þjónustu við sjávar út veginn og 
teljast helstu út gerðir á Ís landi til við-
skipta vina fyrir tækisins, einnig hefur 
Slippnum orðið á gengt á er lendum 
markaði upp á síða kastið. Aðrir við-
skipta vinir eru stór iðjur, virkjanir og 
ýmsar verk smiðjur. 

Slippurinn Akur eyri ehf. er leiðandi 
fyrir tæki á sínu sviði hér á landi. Það 
rekur upp töku mann virki og við gerðar-
stöð fyrir skip og annast hvers konar 
málm smíði, vél smíði, véla við gerðir, 
renni smíði og skipa smíðar. Fyrir tækið 
rekur enn fremur tré smíða verk stæði, 
sand/vatns blástur, málun og verslun 
með eigin fram leiðslu og aðrar vörur 
til skipa. Skipa þjónusta Slippsins Akur-
eyri annast þjónustu við sjávar út vegs-
fyrir tæki og býður heildar lausnir í 
hönnun, endur nýjun og við haldi á 
skipum og búnaði þeirra. Þá færast 
svo nefnd land verk efni stöðugt í aukana 
hjá fyrir tækinu. 

Síðasti skut togarinn sem smíðaður 
var í Slipp stöðinni var Slétta nes ÍS árið 
1983 fyrir Fáfni hf. Á Þing eyri. Þar 
áður voru það Örvar HU sem fór til 
Skaga strandar, Kol beins ey ÞH sem fór 
til Húsa víkur og Sigur björg ÓF sem fór 
til Ólafs fjarðar. Hvort fleiri skip verða 

smíðuð í Slippnum skal ó sagt látið en 
væntan lega er þekkingin enn til staðar. 
Sam keppnis staðan við er lendar skipa-
smíða stöðvar er afar ó hag stæð, t.d. 
skpa smíða stöðvar í Pól landi, Tyrk landi 
og Kína. 

Nú tíma tækni 
Slippurinn bíður uppá nú tíma tækni 

þegar kemur að skipa þjónustu og 
fram leiðslu á vinnslu búnaði. Flot kvíin 
okkar er ein sú stærsta á landinu en 
einnig erum við með tvær drátta brautir 
sem geta tekið á móti skipum. Vottaður 
há tækni búnaður er notaður til að sinna 
al mennum við halds verkum skipa og í 
fram leiðslu á vinnslu búnaði. 

Hönnuðir Slippsins hafa víð tæka 
reynslu og þekkingu á því að vinna 
fyrir út gerðar- og fisk vinnslu fyrir tæki 
á Ís landi og er lendis. Hönnunar teymi 
okkar leitast við að horfa til nýjustu 
tækni á samt því að nýta ára langa 
reynslu starfs fólks. Náið sam starf milli 
sviða innan Slippsins gegnir lykil-
hlut verk í því að hanna heildar lausnir 
sem svara þörfum og væntingum við-
skipta vina okkar. Slippurinn notast 
við við Auto cat Inventor 3-D for rit við 
hönnun á vinnslu búnaði. 

Starfs menn Slippsins Akur eyri eru 
um 160 talsins. Í þeim hópi eru m.a. 
renni smiðir, stál smiðir, tré smiðir, 
tækja menn, verka menn og vél virkjar. 
Helstu þættir í skipa þjónustu Slippsins 
Akur eyri eru slipp tökur, þvottur og 
málun, véla upp tökur, skrúfu við gerðir, 
stál við gerðir og ryð frí smíði auk inn-
réttinga smíði og hvers konar við halds 
á tré skipum.
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Curio með hágæða fiskvinnsluvélar
Curio ehf. Að Eyrartröð í 

Hafnarfirði hóf hefðbundna 
vélaframleiðslu árið 1994 en 

einbeitir sér nú að fiskvinnsluvélum 
fyrir hausningu, flökun og roðflettingu. 
Fyrirtækið kom með nýja vélalínu 
fyrir fiskvinnslur árið 2008 sem sló 
í gegn, en um mitt það ár var fyrsti 
hausarainn framleiddur af þeirri línu. 
Fyrsta flökunarvélin af nýju gerðinni 
kom einnig á markað sumarið 2008 
og það ár var pantað um 14 vélar af 
þeirri týpu. Á árunum 2008 til 2012 var 
framleiðslugeta Curio þrjár til fjórar 
vélar á ári en með flutningi fyrirtækisins 
í nýtt og stærra húsnæði árið 2011 getur 
fyrirtækið nú framleitt eina til tvær vélar 

á mánuði. Tæknifólk Curio og hönnuðir 
vinna að stöðugri þróunarvinnu 
fiskvinnsluvéla okkar með það að 
markmiði að bæta endingu, nýtingu 
og hraða. Vélar Curio eru þekktar fyrir 
góða nýtingu og vinsældir vélanna og 
hróður aukist jafnt og þétt. Curio leggur 
mikinn metnað í að veita góða þjónustu 
og eru allir slithlutir vélanna til á lager.

Vinnuþjarkar 
Fiskvinnsluvélarnar frá Curio eru 

vinnuþjarkar sem sjá um hausningu, 
flökun, roðflettingu og brýningu og 
að sjálfsögðu er hægt að stilla vélarnar 
þannig að þær passi fyrir ólíkar 
fisktegundir.

Ástríða fyrir tækni 
Hjá Curio kraumar ástríða 

fyrir handverki, tækni og óheftri 
hugmyndaauðgi. Starfsmenn 
leiða saman alúðina sem felst í 
handsmíðuðum vélarhlutum, 
tækninýjungum og íslensku hugviti og 
setja saman öflug fiskvinnslutæki með 
sterkan karakter og mikla vinnslugetu. 
Varahlutir eru sendir um allan heim.

Roðflettivélin C-2031 er 
hönnuð til vinnslu á öllum 
bolfiski og laxi. Vélarnar 
samanstanda af tæplega 
1000 vélarhlutum sem 
eru að stærstum hluta 
smíðaðir úr ryðfríu stáli 
en aðrir hlutar hennar eru 
úr tæringarþolnu plasti. 
Meginmarkmiðið með 
hönnun roðflettivélarinnar 
var að fjarlægja roðið 
af fiskinum með sem 
mýkstum hætti. Beitt er 
ýmsum tæknilausnum 
til að tryggja lítið los í 
flökunum og náum því 
fram fallegri áferð að 
vinnslu lokinni.
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Gul Gata

Sagarblöð
í miklu
úrvali

skerpingehf.is          þjónusta við tré- og málmiðnað í 36 ár

Ársfundur Landsvirkjunar

Loftslagsmál eru orkumál

Í landi endur nýjan legrar orku var 
yfir skrift árs fu undar Lands virkjunar 
sem ný lega var haldinn. Í skýrslu 

Harðar Arnar sonar for stjóra kom m.a. 
fram að á síðasta ári var tekin í notkun 
Búr fells stöð II, gagna ver og kísil-
iðnaður er í miklum vexti, 66GWst, 
vaxandi á hersla hefur verið lögð á jafn-
réttis mál meðal starfs manna Lands-
virkjunar en utan á liggjandi hagnaður 
er í há marki, eða 184 milljónir dollarar. 
Hlut verk Lands virkjunar er að há-
marka af rakstur af þeim orku lindum 
sem fyrir tækinu er trúað fyrir með 
sjálfb æra nýtingu, verð mæta sköpun og 
hag kvæmni að leiðar ljósi. 

For stjórinn fór yfir veg ferð fé lagsins 
á síðustu árum, eða allt frá því að ný 
raf orku lög tóku gildi árið 2005. Hörður 
sagði að lögin hefðu haft já kvæð á hrif 
á þróun raf orku mála á Ís landi, með 

skýrri um gjörð um þróun flutnings- 
og dreifi kerfis, sam keppni í orku sölu 
og nýju við skipta legu um hverfi fyrir 
samninga við stór not endur raf magns, 
sem heyrðu nú undir sam keppnis lög 
og ríkis styrkja reglur. 

Hörður rakti upp byggingu síðustu 
ára, en síðan 2014 hefur fyrir tækið reist 
þrjár afl stöðvar fyrir 90 milljarða króna 
og nam kostnaðar verð orkunnar frá 
þessum virkjunum um 30-40 Banda-
ríkja dollurum á mega vatt stund. Að 
mati Harðar fór þessi upp bygging fram 
í á gætri sátt við sam fé lagið, nær og fjær. 

Saman lögð aukin orku sala vegna 
þessara nýju stöðva nemur um 1,6 tera-
vatt stundum á ári og að sögn Harðar 
fer tæpur helmingur hennar til gagna-
vera og kísil málm iðnaðar, enda hefur 
við skipta vina hópur fyrir tækisins í 
hópi stór not enda farið breikkandi og 

hefur þeim fjölgað úr fjórum árið 2008 
í tíu árið 2018. Þróun þróun raf orku-
verðs heimilanna að undan förnu er að 
heild sölu verð frá Lands virkjun hefur í 
stórum dráttum fylgt verð lagi undan-
farin ár og hlut deild þess í raf orku-
reikningi heimilanna hefur á síðustu 
árum farið úr 31% í 23%. Ef horft er 
til tekna af sölu á heild sölu markaði er 
hlut deild fyrir tækisins einungis 12%. 
Lands virkjun hefur því lítil á hrif á það 
hvernig raf orku verð til heimila þróast. 

Þróun raf orku verðs til stór not enda 
í kjöl far setningar nýrra raf orku laga, 
er að bjóða verð sem væri sam bæri-
legt verði í öðrum löndum með sam-
bæri legt orku kerfi, hafa verið gerðir 
nýir raf magns samningar og verið 
endur samið við eldri við skipta vini. 
„Eldra“ verðið, sem samið var um fyrir 
setningu raf orku laganna, var í kringum 

15-25 dollarar á mega vatt stund, en 
„nýja“ verðið er um 30-45 dollarar. Á 
þessu ári, þegar nýir samningar við 
Norður ál og Elkem taka gildi, verða 
60% af raf orku magni til stór not enda 
komin á þetta „nýja“ verð. Hörður 
sagði að Lands virkjun tæki á byrgð 
sína al var lega, þegar fyrir tækið færi 
með hags muni ís lensku þjóðarinnar í 
samninga við ræðum við öflug al þjóð leg 
stór fyrir tæki, með starf semi víða um 
heim. Hlut verk fyrir tækisins væri að 
tryggja að Ís lendingar fengju eðli legan 
hlut af arði orku auð lindarinnar. 

Sparnaður með sam keppni 
Þór dís Kol brún Reyk fjörð Gylfa-

dóttir, ferða mála-, iðnaðar- og ný-
sköpunar ráð herra sagði glæsi legra 
rekstra ar niður stöðu endur spegla skyn-
sam legar á kvarðanir og fram kvæmdir 
varðandi nýtingu á orku auð lindum 
landsins á undan förnum árum og ára-
tugum, sem og skyn sam lega stýringu 
þessara mikil vægu þjóðar hags muna 
af hálfu fyrir tækisins. Hún lýsti yfir 
stuðningi við stofnun þjóðar sjóðs, sem 
í rynni arður af rekstri fyrir tækisins og 
ætlað væri að bregðast við ó væntum 
á föllum í rekstri þjóðar búsins, en nú 
hefur frum varp um sjóðinn verið lagt 
fram á Al þingi. 

Ráð herra sagði að í því frjálsa 
markað s um hverfi sem hér hefði ríkt á 
síðustu árum hefðu fyrir tæki nýtt sér 
frelsi til að kaupa raf magn af hverjum 
sem þau kjósa og þannig sparað sér 
tals vert fé. Ein staklingar hefðu hins 
vegar síður nýtt sér þetta, en þó megi 
færa rök fyrir því að mögu leikinn á 
því stuðlaði að lægra verði en ella. Þá 
greindi Þór dís frá því að ríkis stjórnin 
hefði fyrir nokkrum vikum sam þykkt 
að teknar yrðu upp við ræður um kaup 
ríkisins á eignar hlutum nú verandi eig-
anda Lands nets, en Lands net er hluta-
fé lag í eigu Lands virkjunar, RA RIK, 
Orku veitu Reykja víkur og Orku bús 
Vest fjarða. Þór dís fjallaði um eignar rétt 
á orku auð lindinni og sagði það mis-
skilning að vatns afl og jarð varmi væru 
þjóðar eign, líkt og fiskurinn í sjónum. 
Vatns afl og jarð varmi til heyrðu eignar-
rétti á landi, eins og lax veiði réttindi til-
heyrðu jörðum. 

,,Sú ein angrun orku kerfisins sem 
felst í að tvær tera vatts stundir fari til 
spillis á hverju ári líkist þeirri sóun sem 
felst í brott kasti í sjávar út vegi. Miðað 
við að þrjú þúsund krónur fengjust 
fyrir hverja mega vatt stund á markaði 
nemur þessi sóun um sex milljörðum 
króna í meðal ári. Tvær leiðir eru 
helstar til að koma í veg fyrir þetta; með 
því að leggja sæ streng eða fá sveigjan-
legan við skipta vin, sem væri til búinn 
að slaka á notkun sinni í slæmum 
vatns árum,“ sagði iðnaðar ráð herra 
sem sagði á huga ríkjandi á að reisa 
vindorku ver á Ís landi, þar lægju miklir 
mögu leikar. Tæknin væri orðin hag-
kvæmari en áður, en ó kostur væri hve 
reglu verkið um vindorku væri ó ljóst og 
háð ó vissu. Þessari ó vissu yrði að eyða. 

Upp bygging í sátt við sam fé
lagið 

„Lofts lags mál væru orku mál,“ 
sagði Ragna Árna dóttir að stoðar for-
stjóri. Hún sagði að orku tengd losun 
væri 65% af heildar losun gróður húsa-
loft tegunda í heiminum, þar af væri 
losun vegna raf orku vinnslu 26%. Því 
lægi í augum uppi að bar áttan gegn 
lofts lags breytingum hlyti að hverfast 
um raf orku vinnslu í heiminum og 
orku skipti; skipti úr jarð efna elds-
neyti yfir í endur nýjan lega orku gjafa. 

Ragna fjallaði um þá al mennu að dáun, 
sem hún sagðist verða á skynja hjá út-
lendingum gagn vart stöðu og sögu Ís-
lendinga í orku málum. Hér hefðu átt 
sér stað skipti úr jarð efna elds neyti yfir 
í 100% endur nýjan lega orku vinnslu, 
sem væri það sem er lendar þjóðir 
sæju í hillingum, enda væri við fangs-
efni heims byggðarinnar að spyrna við 
fótum og reyna eftir megni að hægja á 
eða stöðva þær lofts lags breytingar sem 
ógnuðu fram tíð mann kyns. 

Við sjálf hefðum hins vegar ekki 
alveg sömu sýn á stöðu mála hér á 
landi. Í orði kveðnu hefðum við Ís-
lendingar jú á hyggjur af á hrifum 
lofts lags breytinga í heiminum, en til-
finningar okkar til þeirra ein stöku 
endur nýjan legu náttúru auð linda sem 
við hefðum að gang að væru blendnar. 
Við hefðum til hneigingu til að finnast 
al þjóð legar að gerðir í lofts lags málum 
ó þarfa fyrir höfn og stundum væri eins 
og við teldum al þjóð lega þróun í sjálf-
bærri orku ekki koma okkur við. 

Aukning í endur nýjan legri 
orku vinnslu ó hjá kvæmi leg 

Fleiri at hyglis verð erindi voru flutt 
á árs fundinum. Björk Guð munds-
dóttir, verk efnis stjóri á þróunar sviði, 
fjallaði um nýjar á herslur og stefnu-
mið fyrir tækisins í lands lags- og út-
lits hönnun mann virkja, í sam ræmi við 
á herslu þess á að stuðla að sjálfb ærri 
þróun sam fé lagsins og á að vera í farar-
broddi á sviði um hverfis mála; Stefán 
Kári Svein björns son, verk efnis stjóri á 
þróunar sviði um nýja endur hönnun 
vind myllu garðs fyrir ofan Búr fell, Búr-
fells lundar, en þar hefur verið tekið 
til lit til at huga semda úr nær sam-
fé lagi og mati á um hverfis á hrifum; 
Ólöf Rós Kára dóttir, verk efnis stjóri á 
þróunar sviði, greindi frá nýrri á sýnd 
Hvamms virkjunar, sem er í nýtingar-
flokki ramma á ætlunar í neðri Þjórs á 
og greini frá því að ný á sýndar við mið 
fyrir tækisins hefðu haft mikil á hrif á 
hönnun mann virkja og land mótun í 
verk efninu; Rafnar Lárus son, fram-
kvæmda stjóri fjár mála sviðs, kynnti 
fjár hags stöðu fé lagsins og af omu þess 
á árinu 2018. Í máli hans kom fram að 
tekjur voru meiri en nokkru sinni fyrr, 
eða 534 milljónir Banda ríkja dollara. 
Munaði þar mestu um aukna sölu og 
orku vinnslu, m.a. vegna til komu nýrra 
afl stöðva að Þeista reykjum og við 
Búr fell, auk hækkandi verð tenginga. 
Rafnar greindi frá því að hagnaður 
fyrir ó inn leysta fjár magns liði hefði 
sömu leiðis aldrei verið meiri, eða 184 
milljónir dollara, borið saman við 153 
á árinu 2017. Þetta væri af rakstur skil-
virkari rekstrar. Nettó skuldir hefðu 
lækkað um 8% og eigið fé væri nú meira 
en áður í sögu fyrir tækisins, eða 2.163 
milljónir dollara; Stefanía G. Hall dórs-
dóttir, fram kvæmda stjóra markaðs- 
og við skipta þróunar sviðs, benti á að 
eendur nýjan leg orka væri verð mætari. 
Hún byrjaði á því að rekja hvernig tæp-
lega helmingur sölu aukningar fyrir-
tækisins frá 2013 hefði farið til nýrra 
tegunda við skipta vina: gagna vera og 
kísil málm iðnaðar, enda hefði verið 
unnið að því að breikka hóp stór not-
enda í hópi við skipta vina undan farin 
misseri og ár. Þessi sölu aukning, 1,6 
tera vatt stundir, sem knúin hefur verið 
að mestu með nýjum afl stöðvum að 
Búðar hálsi, Þeista reykjum og Búr felli, 
jafn gildir að aukinni orku þörf al menns 
markaðar á Ís landi til 2030, sam kvæmt 
raf orku spá Orku stofnunar miðað við 
„græna fram tíð“, með orku skiptum í 
sam göngum.
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KYNNING

Vatnsúðakerfi (Sprinkler System): 

Nýtt umboð fyrir nýja 
tegund þenslutengja
MD Vélar sérhæfir sig í þenslutengjum fyrir flestar 

aðstæður og með nýjum samningi við fyrirtækið 
Metraflex í Chicago aukum við enn við úrvalið 

og þjónustuna. Við erum mjög ánægð með að hafa gengið 
frá þessum samningi sem felur í sér að MD Vélar ehf. er nú 
söluaðili fyrir Metraflex í Norður-Evrópu. 

„Í þessum mánuði fer ég á sýningu í Madríd þar sem ég 
hitti starfsmenn Metraflex og það verður mjög spennandi að 
kynnast fyrirtækinu og vörunum betur,“ segir Laila Björk 
Hjaltadóttir fjármála- og viðskiptastjóri MD Véla. 

Einstök þenslutengi
Metraflex framleiðir einstök þenslutengi, kölluð FireLoop 

og FireVoop, sem eru sérhönnuð fyrir vatnsúðakerfi. 
Metraflex eru afar framarlega í nýsköpun og falla þessi 
tengi sannarlega undir það. Tengin þola einstaklega mikla 
hreyfingu og geta hreyfst í allar áttir sem veitir mjög góða 
vörn fyrir kerfin. Tengin eru bæði UL skráð og FM samþykkt.  

Metraflex eru í fremstu röð þegar kemur að þenslutengjum 
fyrir vatnsúðakerfi. „Það sem er svo einstakt við þessi tengi 
er hversu mikla hreyfingu þau taka, hve auðveld þau eru í 
uppsetningu og hvað það fer lítið fyrir þeim. Hægt er að 
koma þeim auðveldlega fyrir þó plássið sé lítið.“ Þessi tengi 

eru ætluð til uppsetningar alls staðar þar sem ætla má að 
verði einhver hreyfing á lögnum t.d. af sökum vatnsþrýstings, 
jarðskjálfta eða annars. Hægt er að setja tengin upp hvort 
heldur er lárétt eða lóðrétt og 180° sveigjan krefst eingöngu 
einnar upphengju sem gerir tenginu kleyft að hreyfast 
án hafta. Þó er ekki nauðsynlegt að hafa upphengju fyrir 
minnstu tengin. 

Tengin fást með mismunandi fittings með hreyfingu -/+ 
4“, 8“, 16“ og 24“ í stærðum frá DN 25 – DN 300 og þrýsting 
frá 12 - 20 bör. 

Á heimasíðu Metraflex, metraflex.com er hægt að 
nálgast margskonar upplýsingar eins og stærðir, 
fittings, leiðbeiningar fyrir uppsetningu og 3D 
teikningar. Einnig er hægt að fræðast þar um metrafire.
Á heimasíðu MD Véla, mdvelar.is er einnig hægt að 
finna bæklinga og fleiri upplýsingar meðal annars um 
þenslutengin. 

Fyrir nánari upplýsingar hafið samband við 
Laila Björk Hjaltadóttur 
Sími: 692-8280
Vefpóstur: laila@mdvelar.is
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ERTU BÚIN AÐ TRYGGJA ÞÉR 
GARÐHÚS EÐA GESTAHÚS 

á gamla verðinu og með 10% aukaafslætti? 
Gildir meðan birgðir endast

Sjá nánar á heimasíðunni okkar volundarhus.is http://www.volundarhus.is/Husin-okkar/Gardhus/

www.volundarhus.is

Sjávarútvegsskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna

24 nemendur frá 15 löndum útskrifuðust

Þann 12. mars sl. fór fram braut-
skráning nem enda Sjávar út-
vegs skóla Há skóla Sam einuðu 

þjóðanna. 
For stöðu maður Sjávar út vegs-

skólans, Tumi Tómas son kynnti nám 
hvers og eins nem enda eftir eftir að 
utan ríkis ráð herra, Guð laugur Þór 
Þórðar son, hafði flutt á varp og síðan 
af enti hann braut skráningar skír teini 
á samt Sigurði Guð jóns syni, for stjóra 
Haf rann sókna stofnunar og for manni 
stjórnar Sjávar út vegs skólans. 

Á þessu skóla ári tóku 24 nem endur 
þátt í sex mánaða þjálfunar námi Sjávar-
út vegs skólans, níu konur og 15 karlar. 
Koma þeir frá 15 löndum í Eyja álfu, 
Asíu, Afríku, Mið-Ameríku og Karíba-
hafi. Níu sér hæfðu sig á sviði stefnu-
mótunar og stjórnunar; átta á sviði 
stofn mats og veiða færa tækni; og sjö 
á sviði mat væla fram leiðslu og gæða-
stjórnunar. Frá upp hafi hafa 392 nem-
endur lokið námi frá Sjávar út vegs-
skólanum frá yfir 50 löndum. 

Starf semi þessa skóla sýnir ber sýn-
legi lega hvað álit þróunar ríkin hafa að 
sjávar út vegs stefnu Ís lands sem berst 
víða um lönd. Ó á nægju röddum með 
sjávar út vegs stefnu Ís lands og á kvörðun 
á hverju ári um fisk veiði kvóta fer 
einnig óðum fækkandi.



IÐNAÐARBLAÐIÐ 13   19. mars 2019

IÐNAÐARBLAÐIÐ 13   9. október 2018

 IÐNAÐUR – 
UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a GRAFÍA
Stéttarfélag í prent-
og miðlunargreinum

VIRÐING – FAGMENNSKA – TRAUST
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RAFMAGNAÐ SAMBAND VIÐ

FRAMTÍÐINA

Áhættumat og hrátt kjöt

Áður en lengra verður haldið í 
inn flutningi á hráum bú fjár-
af urðum er mikil vægt að hér 

verði farið í form legt al þjóð lega viður-
kennt á hættu mat, þá fengum við að 
vita hvaða þættir hafa mest á hrif við 
dreifa sjúk dómum hér á landi. Það eru 
til al þjóð legir samningar og að ferða-
fræði til að viður kenna strangari inn-
flutnings reglur ef vísinda legt á hættu-
mat rétt lætir það. 

Ís land hefur mikla sér stöðu, vegna 
þess að hér á landi er minna um ýmsa 
sjúk dóma í búfé en annars staðar í 
heiminum. Matar tengdar sýkingar 
í fólki eru líka hlut falls lega færri og 
at hyglis vert er að minna er um sýkla-
lyfja ó næmar bakteríur í fólki hér á 
landi en í öðrum heims hlutum. 

Sýkla lyfja ó næmar bakteríur eru 
hratt vaxandi heil brigðis vandi í 
heiminum, á meðan um tals verðar 
fram farir eiga sér stað við með-
höndlun margra annarra sjúk dóma. 

Þekkingin á þessum vanda er að 
aukast og hún segir okkur að fara var-
lega. Það sýnir sig að þar sem mest 
sýkla lyfja notkun er í bú fjár rækt er líka 
mest um sýkla lyfja ó næmar bakteríur í 
fólki. Þannig virðist sýkla lyfja notkun 
í land búnaði hafa miklu meiri á hrif 
á hversu al gengar sýkla lyfja ó næmar 
bakteríur eru í fólki en sýkla lyfja-
notkun fólks eða hversu mikið er um 
ferða lög milli landa. Sýkla lyfja notkun 
í land búnaði eykst eftir því sem 
sunnar dregur í Evrópu. 

Smit úr mat fer annars vegar eftir 

því hversu al gengar sýkingar eru í 
matnum og hins vegar eftir geymslu-
að ferðum og hvort reglum er fylgt, t.d. 
til að koma í veg fyrir kross smit milli 
mat væla. Aldrei er full kom lega hægt 
að koma í veg fyrir mis tök við með-
höndlun mat væla. 

Niður stöður greininga á upp runa 
kamfílóbakteríu sýkinga úr mat á Ís-
landi yfir 20 ára tíma bil eru sláandi. 
Meðal fjöldi smitaðra ein stak linga 
sem ein göngu höfðu dvalist á Ís landi 
og borðað sinn mat þar er 16,9 á ári, 
meðan 258 smituðust að meðal tali er-
lendis. 

Ein vörnin fyrir lýð heilsu á Ís-
landi er að hingað sé flutt sem minnst 
af hráum bú fjár af urðum. Þess vegna 
verðum við að staldra við áður en 

gerðar verða laga breytinga til að 
bregðast við dómum um skil yrði 
fyrir inn flutningi til tekinna af urða 
frá Evrópska efna hags svæðinu. Verði 
skil yrði fyrir inn flutningi rýmkuð er 
nauð syn legt að fyrst verði gert ítar-
legt á hættu mat fyrir ís lenskt sam fé-
lag byggt á bestu fáan legu þekkingu. 
Nægjan legur tími verður að gefast til 
að inn leiða mót vægis að gerðir sem 
hafa verið boðaðar og til að meta hvort 
grípa þarf til frekari ráð stafannna. 

Til að ná fram breytingum á 
samningum og reglum, þurfa ís lenskir 
stjórn mála menn að ræða betur við 
kollega sína í Evrópu. Einnig þurfum 
við að verða virk í al þjóð legri um ræðu 
varðandi setningu reglna og við miða 
um bann á dreifingu af urða sem inni-

halda sýkla lyfja ó næmar bakteríur. Á 
sama tíma þarf að vinna að aukinni 
sam stöðu innan lands á grunni 
á hættu mats um hverjir sam eigin legir 
hags munir sam fé lagsins séu í raun. 

Bann við inn flutningi hrárra bú-
fjár af urða, og þar með sótt varnir 
landsins, snúast um sér stöðu Ís lands 
til fram tíðar. Fram tíðar hags munir ís-
lensks sam fé lags eru undir (lýð heilsa 
og bú fjár stofnar), þeir hags munir eru 
miklu stærri, en hags munir ein stakra 
stétta í nú tíðinni. Sér staða okkar er 
ekki okkar einka mál, hún er um-
hverfis mál og hefur þýðingu á heims-
vísu. Samningar og lög eru mannanna 
verk sem hægt er að breyta, en ef sér-
staða landsins tapast verður hún ekki 
auð veld lega endur heimt.

Líneik Anna Sævarsdóttir skrifar.
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Líneik Anna Sævarsdóttir skrifar.
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Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is Ritstjórn: Geir A. Guðsteinsson, sími: 840-9555

Kokkur ársins 
2019  
- aldrei fleiri konur í 
keppninni

Keppnin Kokkur ársins 2019 verður 
haldin í Hörpu nk. laugardag í Hörpu. 
Fimm matreiðslumeistarar keppa til 
úrslita eftir 10 manna undankeppni. 
Þrjár konur og tveir karlar keppa til 
úrslita um hinn eftirsótta titil og er 
hlutfall kvenna í ár fagnaðarefni. Stjórn 
Klúbbs matreiðslumeistara telur það 
mikið metnaðarmál að ná hlutfalli þeirra 
til jafns við
Á síðasta ári bar Garðar Kári Garðarsson 
sigur úr býtum í þessari keppni og er því 
Kokkur ársins 2018. Í ár kemur annar 
keppandi frá sama veitingastað, Deplar 
Farm í Fjótum. Sigurvegarinn öðlast 
þátttökurétt í Nordic Chef of the Year 
2020 fyrir hönd Íslendinga. Verðlaunin 
eru ekki af verri endanum en í fyrstu 
verðlaun eru 300.000 krónur, í öðru 
sæti 100.000 krónur og í þriðja sæti er 
gjafabréf með Icelandair.

Sími 567 4467  -  www.gummisteypa.isAllAr gerðir reimA og færibAndA

Smáhýsi frá14,99 - 39,9 m2

Sumarhús frá 67 - 111 m2

Einbýlishús frá 161 - 400 m2

Smart Einbýli 73 m2

Parhús frá 200 - 333 m2

Raðhús frá 55 - 120 m2

Forsteypta sökkla

Við framleiðum:

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
 www.huseining.is  kjartan@huseining.is  soffia@huseining.is

Verð og gæði í fyrirrúmi, íslensk framleiðsla.

Twin     Wall

Íslensk hönnun – íslensk framleiðsla
Húseining er með stóra húsaverksmiðju í Vogum. Við getum 
framleitt tilbúin hús í verksmiðjunni allt að 120 m2. Húsin eru með 
öllum tækjum og innréttingum. 

Húsin afgreiðast beint á sérútbúin flutningavagn og eru síðan sett 
á forsteypta sökka sem sem fylgja með húsunum, sem áður hefur 
verið komið fyrir á byggingarstað. Framleiðsla og samsetning fer 
fram innandyra og má því segja að húsin séu byggð við bestu 
mögulegar aðstæður, engin hætta er á að raki lokist af á meðan 
á framleiðslu og samsetningu stendur sem gæti valdið myglu í 
húsunum. 

Húseining framleiðir einnig sumarhús og einbýlishús í einingum, 
allar stærðir sem kaupendur geta fengið afgreitt við verksmiðjudyr. 
Einingarnar eru full klæddar að utan, allar hurðir og gluggar full 
glerjað komið í og vatnsbretti full frágengin. 


