
AÐALFUNDIR

3

VERKFRÆÐINGUR
Á ALÞINGI

8

NÁMSKEIÐ

10

HEIÐURSMERKI VFÍ

7

ÖRYGGIS- OG
UMHVERFISÞING

12

2 .  t b l .  1 4 .  á r g .  2 0 0 8

KJARAMÁL

4

Lj
ós

m
/M

or
gu

nb
la

ði
ð

Sameining verkfræðistofa
Á aðeins rétt rúmu ári hefur orðið nokkur 
samþjöppun hjá íslensku verkfræðistof-
unum. Í ársbyrjun 2007 var tilkynnt um 
sameiningu verkfræðistofanna VGK og 
Hönnunar og innan tíðar mun Rafhönnun 
hf. einnig sameinast fyrirtækinu.  Þar með 
verða starfsmenn hins sameinaða fyrirtækis 
um 350 talsins. 

Nýlega var undirrituð viljayfirlýsing 
um sameiningu  Verkfræðistofu Sigurðar 
Thoroddsen hf. og Rafteikningar hf. 
Samanlagður starfsmannafjöldi er um 220. 
Í fréttatilkynningu segir með sameining-
unni sé stefnt að öflugri rekstri, ekki síst 
með hliðsjón af auknum möguleikum á 
verkefnum erlendis. 

Á þessum tveimur stóru verkfræðistofum 
munu því starfa um 570 manns. Það má 
geta þess að samkvæmt starfsmannalistum 
fyrirtækjanna, sem nú hafa sameinast og 
mynda tvær stærstu verkfræðistofur lands-
ins, starfa þar samtals  131 tæknifræðingur, 

213 verkfræðingar og 25 með BS-próf í 
verkfræði.

Komið hefur fram að unnið er að því að 
finna nöfn á fyrirtækin og eins þarfnast 
húsnæðismálin úrlausnar. Þegar eru hafnar 
framkvæmdir á Grensásvegi vegna nýrra 
höfuðstöðva VGK Hönnunar.

Undanfarin ár hafa verið næg verkefni á 
verkfræðistofunum og vinnuálag oft á tíðum 
mikið.  Á sama tíma hafa þær átt í harðri 
samkeppni við bankana um hæft starfsfólk. 
Hvort öll kurl eru komin til grafar í sam-
einingu stofanna á eftir að koma í ljós en 
greinilegt að margir gera ráð fyrir frekari sam-
þjöppun á íslenska ráðgjafamarkaðinum. 

Holtsós undir Eyjafjöllum.



Almenni lífeyrissjóðurinn – enn betri!
Kynntu þér sjóðinn á www.almenni.is 

Enn betri!
Almenni lífeyrissjóðurinn hefur frá upphafi verið 
í fararbroddi við að bjóða nýjungar í rekstri og 
þjónustu við sjóðfélaga. 

Almenni lífeyrissjóðurinn er öllum opinn og 
hentar þeim sem geta valið lífeyrissjóð og vilja 
greiða viðbótariðgjöld til að auka ráðstöfunar- 
tekjur sínar á eftirlaunaárunum.
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Sameiningar
Eins og sagt er frá á forsíðunni þá hafa 
orðið þó nokkrar hræringar hjá íslensk-
um verkfræðistofum síðastliðið ár, þar 
sem rótgróin fyrirtæki hafa með sam-
einingu myndað stærri fyrirtæki. Nú 
hafa orðið til tvö stór verkfræðifyrirtæki 
með samtals nærri 600 starfsmenn. Í 
báðum tilvikum var þess getið í frétta-
tilkynningum að meginmarkmið með 
sameiningunni sé að styrkja fyrirtækin 
í að afla verkefna á erlendum markaði. 
Einn liður í því er að mynda fyrirtæki 
sem búa yfir þekkingu og reynslu sem 
spannar öll hefðbundin svið verk-
fræðiráðgjafar, þ.e. rafmagns-, véla- og 
byggingarverkfræði. –  Til þess virðist 
leikurinn gerður að stórum hluta. 

Það er fróðlegt að velta því fyrir sér 
hvaða áhrif þetta muni hafa á mark-
aðnum hér heima. Verkfræðistofurnar 
hafa vissulega átt í mikilli samkeppni en 
þær hafa einnig unnið saman í stórum 
verkefnum sem smáum. Má gera ráð 
fyrir að minna verði um slíkt þegar stór 
fyrirtæki geta boðið víðtækari þjónustu. 
Það verða því eflaust skarpari línur í 
samkeppninni nú þegar svo stórar stof-
ur keppa um verkefnin. 

Eins má velta fyrir sér hvort þetta 
muni hafa áhrif á kjör starfsmanna, 
sérstaklega verkfræðinga og tæknifræð-
inga. Verkfræðistofurnar standa saman 
sem samningsaðili í Félagi ráðgjaf-
arverkfræðinga (FRV) og reynslan sýnir 
að ekki hefur verið mikil hreyfing starfs-
fólks á milli þeirra fyrirtækja sem standa 
að FRV. Verður fróðlegt að fylgjast með 
því hvort þetta muni breytast, sérstak-
lega ef fleiri sameiningar eru í farvatn-
inu og staðan verður sú að nokkrar 
stórar stofur verða mest áberandi. Þeir 
sem vinna að kjaramálum verkfræðinga 
og tæknifræðinga hafa einmitt bent á 
að hreyfanleiki þeirra á vinnumarkaði 
sé ekki nógu mikill. Ekki má þó gleyma 
því að þar hefur vissulega einnig áhrif 
að verkfræðistofurnar eru yfirleitt í eigu 
breiðs hóps starfsmanna og því kannski 
ekki eins sjálfgert að færa sig yfir til 
keppinautanna. Einnig má nefna að 
verkfræðistofurnar selja vinnuframlag 
sambærilegra starfskrafta til sömu, og 
þá oft stórra verkkaupa, þannig að kjör 
starfsmanna hafa að líkindum tilhneig-
ingu til að verða svipuð.

Heyrst hefur að fleiri verkfræðistofur 
stefni að sameiningu og þess verður 
kannski ekki langt að bíða að fréttir 
berist af þeim vettvangi. Það má því 
enn búast við nokkrum sviptingum á 
íslenska ráðgjafamarkaðinum, þar eru 
breyttir tímar.

Sigrún S. Hafstein, ritstjóri.

Aðalfundur STFÍ
Aðalfundur Félags stjórnenda og sjálfstætt starfandi innan TFÍ (STFÍ) verður haldinn 
mánudaginn 10. mars kl. 12:00. Á dagskrá eru hefðbundin aðalfundarstörf.

Aðalfundur VFÍ
Aðalfundur Verkfræðingafélags Íslands verður haldinn miðvikudaginn 26. mars nk. 
kl. 17:00 í Verkfræðingahúsi, Engjateigi 9. Frestur til að skila inn tillögum rann út 15. 
febrúar s.l.

Aðalfundur KTFÍ
Aðalfundur Kjarafélags Tæknifræðingafélags Íslands verður haldinn fimmtudaginn 27. 
mars nk. í Verkfræðingahúsi, Engjateigi 9. Fundurinn hefst kl. 17:00. Tillögur sem á að 
taka fyrir á fundinum þarf að senda út með fundarboði með viku fyrirvara.

Aðalfundur TFÍ
Aðalfundur Tæknifræðingafélags Íslands verður haldinn föstudaginn 31. mars nk. kl. 17:00 
í Verkfræðingahúsi, Engjateigi 9. Frestur til að skila inn tillögum rann út 15. febrúar s.l.

Aðalfundur SV
Aðalfundur Stéttarfélags verkfræðinga verður haldinn fimmtudaginn 3. apríl nk. kl. 
17:00 í Verkfræðingahúsi, Engjateigi 9. Á dagskrá fundarins verða hefðbundin aðalfund-
arstörf. Tillögur sem á að taka fyrir á fundinum þarf að senda út með fundarboði með 
viku fyrirvara.

Snjóflóðavarnir, umhverfi og samfélag
International Symposium on Mitigative 
Measures against Snow Avalanches.
Verkfræðingafélag Íslands og Tæknifræð-
ingafélag Íslands munu standa fyrir al þjóð-
legri ráðstefnu um snjóflóðavarnir, umhverfi 
og samfélag á Egilsstöðum dagana 11. 
– 14. mars 2008. Auk félaganna standa 
að ráðstefnunni: Umhverfisráðuneytið, 
Veðurstofa Íslands, Vegagerðin, Landsnet 
og Skipulagsstofnun. Vefur ráðstefnunn-
ar: http://www.orion.is/snow2008/

BNAM  2008
Dagana 17.- 19. ágúst 2008 verð-
ur haldin í Reykjavík hljóðráðstefnan 
BNAM 2008 (Baltic-Nordic Acoustics 
Meeting). Þar munu hljóðsérfræðingar frá 
Norðurlöndunum og Eystrasaltslöndunum 
bera saman bækur sínar. Ráðstefnan er 
haldin á vegum norrænu fagfélaganna 

annað hvert ár. Eystrasaltslöndin hafa 
átt aðild að henni síðastliðinn áratug. 
Ráðstefnan, sem haldin verður næsta 
haust, er skipulögð af félagi um hljóð-
hönnun sem starfar sem faghópur innan 
vébanda VFÍ og TFÍ. Í undirbúnings-
nefndinni eru verkfræðingarnir Steindór 
Guðmundsson, Bergþóra Kristinsdóttir og 
Sigurður Karlsson. Þess má geta að fag-
hópurinn var stofnaður í september 2006 
og er opinn öllum sem hafa áhuga á hljóð-
hönnun og hljóðvist. Hægt er að skrá sig á 
póstlista faghópsins hjá skrifstofu VFÍ. Vefur 
ráðstefnunnar http://www.bnam2008.com.

Skilafrestur
Næsta tölublað Verktækni kemur út í lok 
mars. Þeir sem vilja koma efni í Verktækni 
og/eða skilaboðum til ritstjóra eru beðnir 
um að senda tölvupóst á sigrun@vfi.is eða 
sigrun@tfi.is.

Sigrún S. Hafstein, ritstjóri.



Af  k jaramálum SV  og  KTF Í

Launaviðtöl eru hefðbundin á almennum 
vinnumarkaði og leið starfsmanns til að 
ræða og eða semja árlega um kaup og 
kjör við vinnuveitanda sinn.   Í allmörgum 
tilfellum er þetta kjarasamningsbundinn 
réttur launamannsins, til dæmis í VR samn-
ingum. Hefðin er ekki eins rík á opinberum 
vinnumarkaði en þó í stöðugri sókn.

Af hverju launaviðtal? 
Ástæðan er einföld og skýr.  
•	 Vinnuveitendur hafa sjaldnast frumkvæði 

að því að hækka launin þín umfram 
samninga, - því miður.  

•	 Launin þurfa að halda verðgildi sínu í 
verðbólguumhverfi.  Aðeins þú getur sótt 
þá hækkun og einnig hækkun umfram 
það vegna aukinnar reynslu, ábyrgðar, 
þyngri verkefna o.þ.h.  

•	 Launaviðtal er ekkert frábrugðið öðrum 
samningaviðræðum. Góður undirbún-
ingur styrkir stöðu þína.  Ef til vill getur 
eftirfarandi hjálpað þér. 

Stöðumat - sjálfsskoðun 
Skoðaðu stöðu þína og reyndu að meta 
styrkleika þína og veikleika og jafnframt 
hvaða tækifæri þú hefur. Hvar og hvernig 
nýtist þekking þín og reynsla best? Hvert 
er þitt framlag? Hvernig stendurðu þig 
í vinnunni? Skráðu hjá þér viðfangsefni 
þín og vinnuframlag til lengri tíma litið. 
Hvernig geturðu styrkt þig sem starfs-
mann? Skoðaðu stöðu samningsaðila þíns 
og vinnuumhverfið. 

Markaðsvirði - eftirspurn og framboð.
Er eftirspurn á vinnumarkaði eftir fagþekk-

ingu þinni eða of mikið framboð af henni? 
Aflaðu þér upplýsinga um markaðsvirði 
þitt, hver laun sambærilegra háskólahópa 
eru og síðast en ekki síst, hvernig kaupin 
gerast á eyrinni. Notaðu launakannanir, 
markaðslaunatöflur og vinnuskýrslur til 
finna upplýsingar.   Sjá www.sv.is og www.
tfi.is 

Að setja sér markmið 
Settu þér raunhæf markmið, þú missir 
trúverðugleikann ef þú biður um laun sem 
þú átt ekki skilið, hvort sem þau eru allt 
of lág eða of há. Veltu fyrir þér hvaða nið-
urstöðu þú gætir sætt þig við. Það getur 
reynst vel að setja fram tölur á ákveðnu 
launabili. Ertu að leita eftir launahækkun 
eða stöðuhækkun? Hvar viltu vera eftir 
fimm ár? Með setningu skýrra markmiða 
nærðu lengra. 

Færni og sjálfstraust
Treystu sjálfum þér til að koma upplýs-
ingum um markaðsvirði þitt á framfæri.  
Hafðu trú á þekkingu þinni, menntun og 
færni. Þú þarft að sannfæra vinnuveitanda 
þinn um að þú og framlag þitt sé þess virði 
að fá ákveðin laun. Ef þér finnst þig skorta 
sjálfstraust, þá minnstu þess að viðtalið 
snýst fyrst og fremst um vinnuframlag þitt 
og gæði þess.  Það gæti einnig reynst vel 
að fara á sjálfstyrkingarnámskeið sem eru 
víða í boði, m.a. hjá Endurmenntun HÍ. 

Fleiri góð ráð er að finna á heima-
síðu SV www.sv.is  undir liðnum 
Launaviðtöl.

Þrúður G. Haraldsdóttir, sviðsstjóri kjaramála.

Árlega launaviðtalið
Vísinda- og starfsmenntunarsjóður 
hjá Ríki
Umsóknir eru teknar fyrir á stjórn-
arfundum sem haldnir eru reglulega. 
Næsti fundur verður þriðjudaginn 11. 
mars n.k. Umsóknareyðublöð má nálg-
ast á heimasíðu SV (www.sv.is). Valin er 
stikan Vísindasjóður, vinstra megin.

Undanfarin ár hefur álíka mikið verið 
greitt í sjóðinn og greitt hefur verið úr 
honum. Árið 2006 varð breyting á og 
greiðslur úr sjóðnum mun minni en 
undanfarin ár. Það er því rík ástæða að 
hvetja sjóðfélaga til að sækja um styrki. 

Hægt er að sækja um styrki sem nema 
allt að kr. 390.000. Meðal annars eru  
veittir styrkir til tölvukaupa. Skilyrt er að 
minnst fjögur ár líði á milli styrkveitinga 
til tölvukaupa sem eru að að hámarki  
kr.130.000. Styrkir eru veittir til að sækja 
námskeið og ráðstefnur, til kaupa á 
bókum o.fl.

Starfsmenntunarsjóður hjá 
Reykjavíkurborg og sveitarfélögum
Umsóknir eru afgreiddar á stjórnarfund-
um  sem haldnir eru reglulega. Næsti 
fundur verður föstudaginn 7. mars nk. 
Upphæð hámarksstyrkja er kr. 390.000. 
Réttindi aukast um kr. 130.000 á ári ef 
ekki er greiddur styrkur en verða ekki 
meiri en kr. 780.000. 

Árið 2006 jukust tekjur mikið en 
greiðslur vegna styrkja lækkuðu á sama 
tíma. Sjóðfélagar eru sérstaklega hvattir 
til að sækja um styrki til endurmennt-
unar enda er hún ein af mikilvægustu 
þáttunum í sókn til hærri launa.

Vakin er athygli á því að þeir verk-
fræðingar sem starfa hjá sveitarfélögum 
sem gefa Launanefnd sveitarfélaga 
umboð til samninga við SV eiga aðild að 
sjóðnum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á 
heimasíðu SV: http://www.sv.is/. Valin 
er stikan Starfsmenntunarsjóður vinstra 
megin.

Styrkir eru veittir til að sækja nám-
skeið og ráðstefnur, til kaupa á bókum, 
tölvum o.fl. Upphæð tölvustyrkja er  að 
hámarki kr.130.000.

Sjóðir SV 

Til verkfræðinga
Komið er að útsendingu nýrrar kjarakönnunar SV.  
Ekkert verkfæri er jafn mikilvægt í kjaramálum ykkar. 

Kjarakönnunin er:
•	 Vogin sem mælir launahreyfingar. 
•	 Ein aðalundirstaðan í markaðslaunatöflunni og leggur línur fyrir grunnlaunin.
•	 Viðmiðunin sem notuð er við nýráðningar og atvinnutilboð taka mið af.
•	 Helstu rökin í launaviðtali við vinnuveitanda og bættum kjörum starfsmanns.
•	 Verkfærið sem samninganefndir SV nota við gerð kjarasamninga.

Kjarakönnun 2008 verður send til verkfræðinga í byrjun mars. Það er hagur allra í 
verkfræðingastétt að sem flestir svari könnuninni og auki þannig gildi hennar og vægi.  
Við biðjum ykkur vinsamlegast öll að svara henni fljótt og vel.

Athugið að skemmri frestur er á skilum en oft áður.  Þægilegt er að fylla út könnunina 
á netinu samhliða skattskilum.

Þrúður G. Haraldsdóttir

Markaðslaunatafla SV frá janúar – júlí 2008
Ný markaðslaunatafla verkfræðinga er kominn á heimasíðu SV. Hækkun markaðs-
launa við áramót er 6,5%.

Til tæknifræðinga 
- Kjarakönnun KTFÍ
Niðurstöður könnunarinnar eru komnar 
á heimasíðu TFÍ.

- Orlofssjóður BHM
Vakin er athygli á að Orlofsblað BHM er 
komið út og margir góðir kostir í boði.





Menntunarmálin
Að undanförnu hafa menntunarmálin 
verið mikið til umræðu í stjórn TFÍ. Eins 
og kom fram í grein formanns félagsins 
í síðasta tölublaði Verktækni, þá ber nú 
meira á því en áður að umsækjendur um 
inngöngu í félögin og starfsheitin upp-
fylla ekki kröfur Menntunarnefndar TFÍ og 
Menntamálanefndar VFÍ um lágmarksfjölda 
eininga í undirstöðugreinum tæknifræð-
innar og verkfræðinnar. Í prófskírteinum 
viðkomandi kemur fram að þeir hafi lokið 
prófi sem annað hvort „diplomingeniør“ 
(tæknifræðingur) eða „civilingeniør“ 
(verkfræðingur). Skýringin er væntanlega 
sú að í Danmörku eru starfsheitin ekki 
lögvernduð eins og hér á landi. Háskólarnir 
í Danmörku þurfa vissulega að uppfylla 
ákveðin skilyrði um námseiningar til að 
útskrifa nemendur með fyrrnefnd starfs-
heiti en þær fara ekki saman við þær kröfur 

sem félögin hér á landi gera. Félög verk-
fræðinga og tæknifræðinga stefna að því að 
halda málþing um menntunarmálin næsta 
haust þar sem verður farið yfir málin í heild 
sinni og mörkuð stefna til framtíðar.

Nýir félagsmenn í TFÍ
Valur Arnarson, B.Sc. próf frá 

Tækniháskóla Íslands í desember 2003.
Kristinn Rúnar Sigurðson, B.Sc. próf frá 

Tækniskóla Íslands 1987.
Jón Bæring Hauksson, B.S.c. frá Odense 

Teknikum í maí 1986.
Sigurður Orri Steinþórsson,  

Teknikumingeniør frá Odense Teknikum 
í júní 1993.

Guðmundur Pétursson,  Diplomingeniør 
frá Odense Teknikum í júní 2006.

Davíð Þór Jónsson, B.Sc. frá Háskólanum 
í Reykjavík í janúar 2006.

Hermann Hermannsson,  B.Sc. frá 
Tækniháskóla Íslands í janúar 2007.

Daníel Sigurbjörnsson, 
Rafmagnstæknifræði frá Odense teknikum. 

Guðmundur R. Björnsson, 
Iðnaðartæknifræði frá Syddansk 
Universitet. 

Jón Brandsson, Rafmagnstæknifræði frá 
Syddansk Universitet. Samþykkt.

Þorvaldur Einarsson, 
Byggingartæknifræði frá Háskólanum í 
Reykjavík í júní 2007. 

Sóley Ósk Sigurgeirsdóttir, 
Byggingartæknifræði frá Háskólanum í 
Reykjavík. 

Ásgeir kr. Sigurðsson, 
Rafmagnstæknifræði frá Háskólanum í 
Reykjavík í janúar 2007. 

Rob P. M. Kamsma,  HTS/HAS Den 
Bosch, Ing/B.Sc. í júlí 2004.

Af  st j órnarbor› i  TF Í

Af  st j órnarbor› i  VF Í

Breytingar á Engjateigi 9
VFÍ barst nýlega fyrirspurn frá 
Skýrslutæknifélagi Íslands um hvort félagið 
gæti fengið leigt húsnæði að Engjateigi 9 
fyrir starfsemi sína. Var erindinu vel tekið 
enda hafa margir haft þá framtíðarsýn að 
Verkfræðingahús verði eins konar miðstöð 
fyrir hin ýmsu félög tæknimenntaðs fólks. 
Varð því úr að leigusamningi við Remax, 
sem hefur leigt helming fyrstu hæðarinnar, 
var sagt upp. Skrifstofa VFÍ, TFÍ og SV mun 
flytja á fyrstu hæðina, væntanlega næsta 
haust ef áætlanir ganga eftir. 

Ákveðið hefur verið að fara í umfangs-
miklar endurbætur á stigagangi og anddyri 
Verkfræðingahúss. Stigagangurinn hefur 
látið á sjá og er ráðgert að endurnýja meðal 
annars gólfefni, loft, ofna og stigahandrið. 
Auk þess verður að lagfæra glugga í 
stigaganginum vegna leka.Verður þetta 
mikil andlitslyfting fyrir húsið. Það er 

arkitektastofan Arkís sem sér um hönn-
unina og fara þar fremst í flokki Egill 
Guðmundsson, arkitekt hússins og Thelma 
Guðmundsdóttir innanhússarkitekt. Þau 
munu einnig hanna skrifstofuhúsnæði VFÍ 
á fyrstu hæðinni. 

Þá hefur verið ákveðið að taka í gegn 
salinn á jarðhæð og verður hann end-
urbættur með tilliti til hljóðvistar. Halldóra 
Vífilsdóttir arkitekt hannar útlit salarins en 
Ólafur Hjálmarsson, verkfræðingur annast 
hljóðhönnunina.

Þegar Skýrslutæknifélagið bætist í hóp-
inn á Engjateigi 9 verða eftirtalin félög 
og fyrirtæki með aðstöðu eða aðsetur í 
Verkfræðingahúsi: Verkfræðingafélag 
Íslands, Stéttarfélag verkfræðinga, 
Tæknifræðingafélag Íslands, Lífeyrissjóður 
verkfræðinga, Félag ráðgjafarverkfræð-
inga, Arkitektafélag Íslands, Félag sjálfstætt 
starfandi arkitekta, Félag húsgagna- og 

innanhússarkitekta, Félag íslenskra lands-
lagsarkitekta, Verkefnastjórnunarfélag 
Íslands, Iðnfræðingafélag Íslands, 
Byggingafræðingafélag Íslands, Magnús 
Baldursson, lögmaður og Miðverk, tölvu- 
og kerfisfræðiþjónusta.

Nýir félagsmenn í VFÍ
Vladimir Funcic, Graduate Mechanical 

Engineer frá University of Pristina, í 
sambandslýðveldinu Júgóslavia/Serbía í 
desember 1996.

Höskuldur Rúnar Guðjónsson, Civ.ing 
frá Lunds Tekniska Högskola í maí 2007.

Elísabet Rúnarsdóttir, Siv.ing frá Norges 
teknisk-naturvitenskaplige Universitet í 
júní 2007. 

Jón Bergmann Heimisson, Siv.ing frá 
Norges teknisk-naturvitenskaplige 
Universitet í júní 2007.

Kristján Leifsson, MS-próf frá Herriot 
Watt University í Edinborg, Skotlandi í 
nóvember 2007.

Gísli Þór Guðjónsson, Civ.ing-próf frá 
NTNU í Þrándheimi í júlí 2003. 

Sveinbjörn Jónsson, M.Sc. próf frá 
Háskóla Íslands í júní 2007.

Björn Margeirsson, Civ.Ing próf frá 
Chalmers University of Technology í 
október 2007.

Kristinn Pétur Skúlason, Civ.Ing próf frá 
DTU í nóvember 2007.

Tómas B. Haarde, Civ.Ing próf frá DTU í 
september 2007.

Mariusz Aleksander Barski, kt. 201282-
2769, Próf í byggingarverkfræði inzynier 
frá Warsaw University of Technology í 
Póllandi í janúar 2006.

Geirfinnur Smári Sigurðsson, BS próf frá 
Háskóla Íslands í júní 2007.

Gunnar Sigurðsson, BS-próf frá Háskóla 
Íslands í júní 2007.

Sunna Björg Helgadóttir, BS-próf frá 
Háskóla Íslands í júní 2007.

Hrund Gunnarsdóttir, BS-próf frá 
Háskóla Íslands í október 2007.
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Munið heimasíður 
félaganna

www.sv.is

www.vfi.is

www.tfi.is

Á árshátíð Verkfræðingafélags Íslands, 
sem haldin var 2. febrúar sl., voru fjórir 
einstaklingar sæmdir heiðursmerki 
félagsins. Þau eru: Alda Möller, Pálmi 
Jóhannesson, Pálmi Ragnar Pálmason 
og Pétur Stefánsson. 

Það er Merkisnefnd VFÍ sem útnefnir þá 
einstaklinga sem hljóta heiðursmerki 
félagsins. Umsögn nefndarinnar er rituð 
í viðurkenningarskjal sem afhent er með 
merkinu. Umsagnir nefndarinnar eru hér 
fyrir neðan. 

Alda Möller lauk meistaraprófi í matvæla-
fræði og lífefnafræði frá University of Leeds 
1972 og doktorsprófi frá University of 
Reading 1976. Að námi loknu starfaði Alda 
sem sérfræðingur og stjórnandi, fyrst hjá 
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins  og síðan 
hjá Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna. 

Frá 1999 hefur Alda verið sjálfstætt starf-
andi ráðgjafi á sviði íslensks og alþjóðlegs 
sjávarútvegs. Alda var frumkvöðull á sviði 
skynmats við Rf og byggði upp nám í því  
við matvælaskor HÍ en þar var hún kennari  
um árabil. 

Á opinberum vettvangi hefur Alda  
gegnt margvíslegum trúnaðarstörfum, átt 
sæti í ýmsum nefndum og ráðum þar á 
meðal í Rannsóknaráði og situr nú í stjórn 
Rannsóknasjóðs. Alda hefur frá upphafi eða 
í 16 ár verið í forystusveit alþjóðlegu sjáv-
arútvegsráðstefnunnar Groundfish Forum 
en til hennar er boðið helstu stjórnendum 
framleiðslu- og sölufyrirtækja í 35 löndum 
úr öllum heimsálfum. 

Aðalsmerki Öldu eru  áræðni, vandvirkni 
og einstök nákvæmni í orðfæri og skipu-
lagningu.

Pálmi Jóhannesson lauk prófi í bygg-
ingarverkfræði frá NTH í Þrándheimi árið 
1969. Að loknu verkfræðiprófi vann Pálmi 
um tíma við kennslu og rannsóknastörf við 
NTH og Vassdrags- og Havnelaboratoriet í 
Þrándheimi en frá 1972 til 1977 vann hann 
hjá íslenskum verkfræðistofum, meðal ann-
ars við byggingu Sigölduvirkjunar. 

Árið 1977 hóf Pálmi störf hjá Electrowatt 
í Zürich og hefur síðan starfað á alþjóða-
vettvangi, meðal annars í eigin fyrirtæki, 
Palmi Associates.  Á þessum tíma hefur 
Pálmi unnið við margvísleg verkefni í fimm 
heimsálfum sem tengjast vatnsaflsvirkj-
unum, áveitum, vatnsöflun og flóðavörn-
um. Frá 1998 til 2007 vann Pálmi við ýmis 
stór verkefni fyrir Landsvirkjun og var hann 
aðalhönnuður Kárahnjúkastíflu. Pálmi 
hefur birt, einn eða með öðrum, fjölda sér-
fræðigreina í alþjóðlegum tæknitímaritum.

Aðalsmerki Pálma er óbilandi áhugi á að 
finna nýjar og hagkvæmar lausnir á verk-

fræðilegum vandamálum. Hann telst meðal 
fremstu sérfræðinga á sviði stífluhönnunar 
í heiminum í dag. 

Pálmi Ragnar Pálmason lauk námi 
í byggingarverkfræði frá NTH í 
Þrándheimi árið 1965. Pálmi hóf  störf hjá 
Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen að 
námi loknu, varð þar snemma meðeigandi 
og hefur verið í forystusveit sem leiðandi 
verkfræðingur á sviði jarðtækni og stíflu-
gerðar hér á landi. 

Í meira en fjóra áratugi hefur Pálmi 
verið aðalhönnuður flestra jarðstíflna sem 
byggðar hafa verið á Íslandi.  Hann hefur 
einnig tekið virkan þátt í þróun og fram-
vindu stífluhönnunar og stíflugerðar á 
alþjóðavettvangi. Auk þessa hefur Pálmi 
verið í fararbroddi í hönnun jarðganga og 
neðanjarðarvirkja. Hann hefur kennt verk-
fræðingum í fagi sínu samhliða starfi. 

Á opinberum vettvangi hafa Pálma verið 
falin trúnaðarstörf. Aðalsmerki Pálma er 
að vera fjölhæfur og jarðbundinn samhliða 
dugnaði og frumkvæði.

Pétur Stefánsson lauk prófi í bygging-
arverkfræði frá Technishe Hochschule í 
München árið 1964. Pétur hóf störf hjá 
Almenna byggingarfélaginu hf. að námi 
loknu og starfaði síðan hjá Fasteignanefnd 
Reykjavíkur. Pétur var einn af stofnendum 
Almennu verkfræðistofunnar hf. 1971 og 
vann þar til ársins 2005. Hann var aðstoð-
arframkvæmdastjóri frá 1987 og fram-
kvæmdastjóri 1999-2002. 

Faglegt sérsvið Péturs eru matsstörf 
af ýmsum toga og verkefnisstjórn stærri 
verka. Hann var einn af upphafsmönnum 
þess hérlendis að nýta það stjórntæki í 
vandasömum verkefnum. Pétur er einn 
af stofnendum Verkefnastjórnunarfélags 
Íslands.

Á opinberum vettvangi hefur Pétur 
gegnt fjölmörgum trúnaðarstörfum. Pétur 
hefur verið virkur félagi í VFÍ og gegnt þar 
ýmsum trúnaðarstörfum og var formaður 
félagsins á árunum 1996-99. Einnig var 
Pétur formaður Félags ráðgjafarverkfræð-
inga. Aðalsmerki Péturs er ríkur áhugi á 
félagsstörfum, traust og fagleg vinnubrögð, 
lipurð og háttvísi í hvívetna.

Fjórir sæmdir heiðursmerki VFÍ

F.v. Logi Kristjánsson, framkvæmdastjóri VFÍ, Pétur Stefánsson, Alda Möller, Pálmi Ragnar Pálmason og 
Jóhanna Harpa Árnadóttir, formaður VFÍ. Pálmi Jóhannesson gat ekki verið viðstaddur afhendinguna.



Gunnar Svavarsson, vélaverkfræð-
ingur er eini verkfræðingurinn sem 
situr á Alþingi á þessu kjörtímabili. 
Hann hefur alla tíð haft mikinn 
áhuga á félagsstörfum og stundum 
verið kallaður félagsmálaverkfræð-
ingur af vinum sínum. - Það voru 
nefndadagar í þinginu þegar við 
hittumst á skrifstofu Gunnars og 
hann var feginn tilbreytingunni, - að 
mæta ekki með bindi í vinnuna.

 
Það liggur beint við að spyrja Gunnar fyrst 
hvernig leið hans hafi legið í stjórnmálin.

„Ég tók virkan þátt í félagsmálapólitík-
inni í MH og á háskólaárunum hélt það 
áfram og var ég formaður félags vélaverk-
fræðinema, sat í deildarráði sem fulltrúi 
nemenda og sat í skorarráði vélaverkfræð-
innar í tvö ár, sat þar reyndar sem aðjúnkt 
í ein þrjú ár síðar. Um það leyti sem við 
stofnuðum Aðalskoðun í Hafnarfirði 
árið 1994 tók ég sæti í umferðarnefnd í 
Hafnarfirði fyrir Alþýðuflokkinn. Málin 
þróuðust síðan þannig að ég tók að mér 
fleiri verkefni fyrir flokkinn og var kjörinn 
formaður Samfylkingarinnar í Hafnarfirði 
árið 1999. Það var ári áður en Samfylkingin 
var stofnuð á landsvísu þannig að ég 
get strítt Össuri Skarphéðinssyni á 
því að ég sé í rauninni fyrsti formaður 
Samfylkingarinnar, ekki hann! 

Ég bauð mig fram í sveitarstjórnarkosn-
ingum 2002, sat í öðru sæti listans á eftir 
félaga mínum Lúðvíki Geirssyni og  flokk-
urinn náði hreinum meirihluta í kosn-
ingunum. Ég var þá sannarlega kominn 
á kaf í pólitíkina. - Var leiðandi í stýringu 
kosningabaráttunnar 2002 og aftur 2006 
en þá unnum við einnig góðan sigur, þann 
næststærsta sem jafnaðarmannahreyfing 
hefur náð á landinu. Mér hefur einnig verið 
treyst fyrir öðrum verkefnum fyrir flokkinn 
og setið í mörgum ráðum og nefndum á 
vegum hans og var m.a. kosinn formaður 
framkvæmdastjórnar Samfylkingarinnar á 
landsfundinum 2005. Þegar í ljós kom að 
oddvitar flokksins í  Suðvesturkjördæmi, 
þau Guðmundur Árni Stefánsson og 
Rannveig Guðmundsdóttir, ætluðu bæði að 
draga sig í hlé, þá ákvað ég að taka þátt í 
prófkjöri Samfylkingarinnar vegna síðustu 
Alþingiskosninga. Ég stefndi á fyrsta sætið 
og náði því og leiddi listann sem náði fjór-
um á þing.“

Gunnar var forseti bæjarstjórnar í 
Hafnarfirði en lét af því embætti þegar 
hann tók sæti á þingi. Hann situr ennþá í 
bæjarstjórninni, er formaður framkvæmda-
ráðs en  var áður í skipulags- og bygging-

arráði og bæjarráði og þekkir því innviði 
sveitarstjórnarmála vel. 

Nýlega voru kynntar umfangs-
mestu framkvæmdir í 100 ára sögu 
Hafnarfjarðarbæjar sem í verður varið sjö 
milljörðum króna og mikil umsvif eru hjá 
framkvæmdaráði. Verkfræðin hefur því 
vissulega mótað viðfangsefni Gunnars í 
stjórnmálum undanfarin 15 ár eða eins og 
hann segir sjálfur þá hafa þau mörg hver 
einkennst af áhuga hans á byggingar-, 
skipulags- og umferðarmálum, þá sérstak-
lega umferðaröryggi, sem tengist auðvitað 
verkfræðinni beint. Gunnar hefur einnig 
setið í stjórn Hitaveitu Suðurnesja hf. í 
fimm ár og þekkir vel til orkuumræðunnar, 
þar nýtast gömlu kúrsarnir í vélaverkfræð-
inni.

„Mörg þessi verkefni tengjast kannski 
ekki beint vélaverkfræði enda snerist hugur 
minn í vélaverkfræðinni mjög snemma að 
rekstrarmálum. Þetta var áður en vélaverk-
fræðin varð véla- og iðnaðarverkfræðiskor 
og ég fékk blessunarlega leyfi til að taka 
námskeið úr öðrum skorum, jafnvel í regl-
unartækni rafmagnsmanna og öðru slíku, 
og einnig tók ég námskeið í markaðsfræði 
innan viðskiptafræðinnar. Ég reyndi þannig 
að búa til það umhverfi í náminu sem ég 
vildi vera í og hafði mestan áhuga á – það 
var ríkur vilji hjá prófessorunum að heimila 
slíkar breytingar.  

Á þessum tíma voru reyndar margir í 
vélaverkfræðinni sem höfðu áhuga á rekstri 

og stjórnun. Einu eða tveimur árum á eftir 
mér var stór hópur sem var að fókusera á 
sömu hluti og ég og fór inn í fjármálageir-
ann, fyrst til Búnaðarbankans og síðar yfir í 
Landsbankann. Í þessum hópi var Sigurjón 
Árnason, bankastjóri Landsbankans og 
þarna má segja að verkfræðingar hafi í 
fyrsta skipti orðið áberandi í fjármálageir-
anum - fjármálaverkfræðingar.“ Spurður 
um ástæðurnar fyrir þessum áhuga hópsins 
segir Gunnar að kennarar, eins og til 
dæmis Pétur Maack og Páll Jensson, hafi 
kennt námskeið í stjórnun og rekstri og 
ýtt undir áhuga nemenda á þeim fræðum. 
Sjálfur segist hann hafa átt mest sam-
skipti við Guðmund R. Jónsson Tekn. Dr. , 
sem nú er á framkvæmda- og tæknisviði 
Háskólans, og hann hafi að nokkru leyti 
haldið utan um nemendahópinn sinn og 
gert það vel, sé öflugur til allra verka. „Ég 
átti einnig mjög gott samstarf við Snjólf 
Ólafsson og hann kom að lokaverk-
efni mínu með Páli. Síðar var ég í ritsjórn 
 Aðgerðarannsóknafélagsins og sat lengi 
fram eftir nóttu við umbrot á félagsblaðinu, 
sem Snjólfur vildi að kæmi oft út – ótrúleg-
ur áhugi hjá Snjólfi”.

Vantar fjölbreytni
Stundum er sagt að alþingismenn séu 
of einsleitur hópur. -  En finnst Gunnari 
skipta máli að tæknimenntað fólk, þ.á.m. 
verkfræðingar og tæknifræðingar gefi kost 
á sér til setu á Alþingi?  „Já, ég hef oft 
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Verkfræðingurinn á Alþingi

Gunnar og Ingvar Viktorsson fyrrv. bæjarstjóri í Hafnarfirði skoða framkvæmdir í Kaplakrika sem eru í 
fullum gangi.
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velt þessu fyrir mér og finnst vanta meiri 
fjölbreytni í hóp alþingismanna. Þá á ég 
ekki bara við að það þurfi fleira fólk úr 
tæknigreinunum heldur þarf ekki síður 
fulltrúa úr hefðbundnum atvinnugreinum.  
Það eru hlutfallslega alltof margir lögfræð-
ingar á þingi – stundum eins og maður sé 
staddur á námskeiði í Lögbergi - en mér 
finnst að alþingismenn eigi að spanna allar 
víddir þjóðfélagsins. Gott þing og góðar 
sveitarstjórnir hljóta að samanstanda af 
fólki með fjölbreyttan bakgrunn. Það sem 
verkfræðin kennir fólki er ákveðin strategía 
í hugsun sem nýtist afskaplega vel í stjórn-
málum, ekki síst þegar þarf að þróa, hanna, 
prófa og framkvæma hlutina. – Það er nú 
nefnilega þannig að það er ekki nóg að 
tala bara um hlutina það verður að fram-
kvæma.“

En afhverju heldurðu að það séu svona fáir 
verkfræðingar í stjórnmálunum? 

„Hugsanlega er það þannig, og nú er ég 
ekki að alhæfa heldur velta vöngum, að 
það er ákveðin manngerð sem velur verk-
fræðina sem lífsstarf. Félagsfræðingar hafa 
bent á að  hluti þeirra sem fer í gegnum 
verkfræðina eru karlar sem hafa frekar 
þröngt áhugasvið. Þegar ég var í verk-
fræðináminu var erfitt að fá verkfræðinema 
til að taka þátt í félagsstörfum, það var 
umtalað að það væri erfiðara en í flestum 
öðrum deildum Háskólans. Kannski er 
það námið sjálft sem veldur því að menn 
dragast síður út í félagsstörf. Hins vegar 
þekki ég fjölmarga verkfræðinga sem eru 
á kafi í félags- og stjórnmálum og eru að 
gera góða hluti. Ég þarf ekki að líta lengra 
en til Hafnarfjarðar og kollega minna 
þar en ég, Gísli Ó. Valdimarsson, Eyjólfur 
Sæmundsson og Geir Þórólfsson erum 
allir verkfræðingar í Samfylkingunni og 
höfum unnið mikið saman á sviði sveita-
stjórnarmála í Hafnarfirði – en  vissulega 
eru verkfræðingar líka í öðrum stjórn-
málaflokkum!“ 

Oft er talað um að pólitískar ástæður ráði 
meiru en almenn skynsemi og tæknileg þekking 
þegar teknar eru ákvarðanir sem varða stórar 
framkvæmdir. Horfir þú öðruvísi á málin af 
því að þú ert tæknimenntaður?

„Já ég held að það sé nokkuð til í þessu. 
Ég get nefnt sem dæmi umræðuna í 
aðdraganda kosninganna í Hafnarfirði árið 
2002 sem snerust að þó nokkrum hluta um 
Reykjanesbrautina í Hafnarfirði. Vegagerðin 
hafði ákveðið að leggja til 1,5 milljarð í 
framkvæmdir og við í Samfylkingunni vild-
um frekar fara í framkvæmdir á lengri kafla 
með hringtorgalausnum heldur en dýrari 
stokkalausn á stuttum kafla. Ég var sann-
færður um að hringtorgalausnir myndu 
skila mjög miklu öryggi og það hefur sýnt 
sig á þessum sex árum sem liðin eru að 
umferðarslysum hefur fækkað gríðarlega í 
Hafnarfirði. Lögreglan notar þessar aðgerð-
ir sem sýnidæmi í vel heppnuðum fram-
kvæmdum til að draga úr slysum. Slíkar 
lausnir voru mikið notaðar á árunum milli 

1960 og ´70 en síðan var farið yfir í umferð-
arljósalausnir sem valda því oft að fólk er 
að bíða eftir engu á gatnamótum og þær 
skapa vinstri-beygju strauma sem eru mjög 
hættulegir.  Með þessu er ég ekki að segja 
að hringtorgalausnir henti alls staðar en 
þær hafa sannað gildi sitt og þetta er dæmi 
um það þegar fagþekkingu verkfræðinga er 
varpað inn í umræðuna af fullum krafti – 
og vissulega eru til fjölmörg önnur dæmi“.

Framandi heimur
Nú ert þú búinn að sitja á þingi í níu mánuði. 
Var eitthvað sem kom þér á óvart í starfinu?

Þegar maður sest á þing þá kemur 
maður inn í ákveðinn heim sem hættir til 
að vera  dálítið sjálfhverfur. Þingmenn og 
ráðherrar mega ekki upplifa stöðu sína 
þannig að þeir séu upphaf og endir alls. Ég 
vil fyrir alla muni ekki falla í þessa gryfju 
og hef beðið félaga mína og vini að hnippa 
í mig ef ég tala á slíkum nótum. Lífið er 
fyrir utan þingið og það er ákveðin hætta 
á því að þingmenn gæti ekki að því sem 
er að gerast í grasrótinni, hjá íbúunum og 
atvinnulífinu. Ég finn vissulega strax fyrir 
því að nálægðin við kjósendur er mun 
meiri í sveitarstjórnarmálum. 

Það er einnig sérstakt að sitja á þingi því 
maður er mikið með sama fólkinu og alltaf 
að takast á við það í orðræðu en um leið eru 
menn miklir félagar og vinir. Allir reyna að 
vinna saman að framgangi góðra mála. Þess 
vegna er þingheimurinn óneitanlega dálítið 
framandi þegar maður kemur þangað inn. 

Ég lít á þingmennskuna eins og hvert 
annað starf og einbeiti mér að því að vinna 
það á faglegan og góðan hátt. Ég vil líka 
vinna í samstarfi við fólk, sama í hvaða 
flokki það er. Ég hef alla tíð reynt að hafa 
sem best samstarf við þá sem eru í stjórn-
arandstöðu og tel það skipta mjög miklu 
máli. Ég þekki það úr fyrirtækjarekstri að 
það er nauðsynlegt að hafa fólkið mér sér 
þegar á að fara fram með einhver verk. Það 
er einfaldlega miklu betra að leyfa stjórn-
arandstöðunni að koma að hlutunum sem 
fyrst til að fá fram hugmyndir þeirra. Ég er 
formaður fjárlaganefndar Alþingis og tel mig 
hafa náð góðu samstarfi við alla ellefu þing-
mennina í nefndinni og mér finnst nefndin 
standa þétt saman. Það er nú líka þannig 
að ég geri mér grein fyrir því að í nefndinni 
sitja þingmenn með mikla reynslu sem er 
nauðsynlegt að nýta sem best.“

En hvað með framtíðina, sérðu fyrir þér að 
þingmennskan verði þitt ævistarf?

 „Nú er það þannig í stjórnmálum að 
það ræður enginn sínum næturstað. Það 
er sérstakt við þetta starf að þú ert ráð-
inn til fjögurra ára í senn. Þú verður að 
berjast fyrir starfinu við félaga þína og það 
eru vissulega erfiðustu kosningabarátt-
urnar sem eiga sér stað prófkjörum. Það er 
yfirleitt hart tekist á og þó að allir séu vinir 
út á við þá er keppt  um hylli félaganna. 
Það skapast oft gríðarleg togstreita og það 
getur meitt, sár geta gróið seint, það er 

einfaldlega þannig. En hvað framtíðin ber í 
skauti sér er ómögulegt að segja en ég hef 
brennandi áhuga á því sem ég er að gera, 
bæði hér í þinginu og í Hafnarfirði.

Mig langar að nefna að þó ég sé fulltrúi 
ákveðins kjördæmis og ákveðins stjórn-
málaflokks, en ekki sérlegur fulltrúi verk-
fræðinga á þingi, þá eru skilaboð mín til 
verkfræðinga og tæknifræðinga þau að ef 
þeir vilja nýta mig inni á þinginu og ræða 
við mig þá er ég reiðubúinn til þess hve-
nær sem er. Samherjar mínir á þingi segja 
að ég hugsi og tali oft eins og dæmigerður 
verkfræðingur, þess vegna er það kostur að 
geta líka hlustað á sama hátt, ég er alltaf til 
í að hlusta á góða orðrræðu og ekki hvað 
síst frá tæknifólki. Einnig vil ég  hvetja fólk 
í tæknigreinum að taka þátt í stjórnmála-
starfi, það er alltaf kostur að fá fleiri þannig 
þenkjandi inn í stjórnmálin – tímafrekt en 
um leið gefandi“ 

Gunnar Svavarsson, f. 26. september 
1962 í Reykjavík.

Námsferill: Stúdentspróf frá 
Menntaskólanum í Hamrahlíð 1982. 
Lokapróf í vélaverkfræði frá Háskóla 
Íslands 1988.

Starfsferill: Deildarstjóri og kennari 
á tæknibraut við Iðnskólann í Reykjavík 
1988-90. Ráðgjafi hjá Tölvu- og verk-
fræðiþjónustunni 1989-92. Fræðslustjóri 
Bifreiðaskoðunar 1992-94. Stofnandi 
og framkvæmdastjóri Aðalskoðunar 
hf. 1994-2006 og í stjórn Sýni skoð-
unarstofu 1998-2006.  Bæjarfulltrúi í 
Hafnarfirði frá 2002. Alþingismaður 
Suðvesturkjördæmis frá 2007. Formaður 
Fjárlaganefndar 2007-, efnahags- og 
skattanefnd 2007-, sjávarútvegs- og 
landbúnaðarnefnd 2007-. Íslandsdeild 
þingmannaráðstefnunnar um 
Norðurskautsmál 2007-.

Félags- og trúnaðarstörf: 
Formaður Íþróttafélags Hafnarfjarðar 
1995-2000. Í stjórn ÍBH 1995-2003, 
varaformaður 2001-03. Í foreldraráði 
Hafnarfjarðar 1999-2001. Forseti bæj-
arstjórnar 2004-2007. Í bæjarráði 2002-
07, formaður þess 2002-04. Formaður 
skipulags- og byggingarráðs 2002-04. 
Formaður framkvæmdaráðs frá 2006. 
Í samvinnunefnd um svæðisskipulag 
höfuðborgarsvæðisins 2002-06. Í stjórn 
Hitaveitu Suðurnesja hf. frá 2003, 
varaformaður 2003-07. Formaður 
byggingarnefndar FH frá 2004 og 
formaður byggingarnefndar Hauka 
frá 2007. Í stjórn Alþýðuflokksfélags 
Hafnarfjarðar 1996-99. Varaformaður full-
trúaráðs Alþýðuflokksfélaganna 1996-98. 
Formaður Samfylkingarinnar í Hafnarfirði 
1999-2001. Í framkvæmdastjórn 
Samfylkingarinnar frá 2003, formaður 
framkvæmdastjórnar 2005-07.
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Vinnustofa í samningatækni með 
Florence Kennedy
 Ætlað þeim sem starfa við flókna samn-
inga, útboðs- og tilboðsgerð, fjármálaþjón-
ustu, launaviðræður, deilustjórnun og fleira.

 
Færni í samningatækni er afar mik-

ilvæg í öllum nútímaviðskiptum. MPM 
nám verkfræðideildar HÍ, í samstarfi við 
Endurmenntun HÍ, býður nú til öflugs 
námskeiðs í samningatækni í umsjá eins af 
fremstu sérfræðingum Breta á þessu sviði, 
Florence Kennedy. Um er að ræða efn-
ismikla og krefjandi vinnustofu þar sem 
kennt er með raunhæfum verkefnum og 
æfingum sem skerpa sýn og auka á skil-
virkan hátt samningatækni þátttakenda.

 
Kennari: Florence Kennedy, framkvæmda-
stjóri Negotiate Ltd. í Edinborg.

Verkfræðideild Háskóla Íslands:
Tvær alþjóðlegar ráðstefnur 
Um mánaðamótin ágúst-september verður haldin í Reykjavík 11. alþjóðaráðstefnan 
um hita- og kæliveitur (The 11th International Symposium on District Heating and 
Cooling). Ráðstefnan er skipulögð af Verkfræðideild Háskóla Íslands í samvinnu við 
Norrænar orkurannsóknir og Samorku.  Sjá nánar www.dhc2008.hi.is  
 
Um miðjan ágúst verður haldin stór alþjóðleg ráðstefna um varma- og straumfræði 
(19th International Symposium on Transport Phenomena). Ráðstefna er skipulögð af 
Verkfræðideild Háskóla Íslands. Sjá nánar http://hi.is/ISTP-19/  

Skipulagður 
markaður 
fyrir raforku

Næsta haust hyggst Landsnet setja 
á laggirnar skipulagðan markað fyrir 
raforku hérlendis. Markaðurinn, sem 
fengið hefur nafnið ISBAS, verður 
starfræktur í samstarfi við norræna raf-
orkumarkaðinn Nord Pool. Málið var til 
umfjöllunar á fjölmennri ráðstefnu sem 
Landsnet gekkst fyrir mánudaginn 11. 
febrúar s.l. 

Allir sem tóku til máls voru á þeirri 
skoðun að tilraun með slíkan markað 
ætti rétt á sér. Össur Skarphéðinsson, 
iðnaðarráðherra, minnti á það í setn-
ingarávarpi að Íslendingum bæri að 
stuðla að frjálsum viðskiptum með 
raforku og auka þar með samkeppni 
á þessu sviði samkvæmt samningn-
um um hið Evrópska efnahagssvæði. 
Fyrrnefndur markaður gæti orðið mik-
ilvægur hlekkur í skipulagi raforkumála 
og flýtt fyrir innleiðingu markaðslausna. 

Þrír fulltrúar innlendra raforkufram-
leiðanda og raforkusala, sem höfðu 
framsögu á ráðstefnunni, tóku í sama 
streng og ráðherrann. Allir lýstu þeir 
því yfir að ISBAS markaðurinn myndi 
skapa tækifæri frekar en hindranir í því 
að koma á markaðsvæddu raforkukerfi, 
þó svo viðskiptin gætu ekki orðið mjög 
umfangsmikil í fyrstu þar sem stór hluti 
orkuframleiðslunnar væri bundinn í 
langtímasamningum. Það yrði hins 
vegar að tryggja að markaðurinn yrði 
virkur til að þessi tilraun heppnaðist 
og því yrði að virkja bæði seljendur og 
kaupendur. 

Frá þessu er sagt á vef Landsnets: 
www.landsnet.is en þar má finna 
ítarlega umfjöllun og erindi frá ráð-
stefnunni. 

Námskeið á vegum Endurmenntunar HÍ
Tími: Mán. 31. mar. og þri. 1. apr. kl. 8:15-
16:00.
Verð: 67.100.-

Managing International Projects - 
culturally and from a distance

 Ætlað verkefnastjórum og þeim sem 
taka daglega eða reglulega þátt í alþjóðleg-
um verkefnum. Námskeiðið er samstarfs-
verkefni EHÍ og DIEU, sem er eitt virtasta 
ráðgjafa- og fræðslufyrirtæki í Evrópu 
á sviði stjórnunar (sjá www.dieu.com). 
Skráningarfrestur er til 1. apríl.

 
Markmið námskeiðsins er að veita þátt-

takendum verkfæri til að skilja og takast 
á við hinar sérstöku áskoranir sem fylgja 
stjórnun alþjóðlegra verkefna, eins og 
menningarmun milli landa, en ekki síður 
það að stjórna fólki eða teymum úr fjar-

lægð. Námskeiðið býr þátttakendur  undir 
að starfa skilvirkar í fjölmenningarlegum 
teymum og í alþjóðlegum verkefnum.

 
Kennarar: Dr. Vijay P. Jain, ráðgjafi hjá TDT 
International ApS og Pat Cullen, ráðgjafi 
hjá Particularly People Ltd.
Tími: Þri. 22. og mið. 23. apríl kl. 9:00-
18:00.
Verð: 155.000.-

Nánari upplýsingar og skráning á nám-
skeiðin er á vef Endurmenntunar HÍ, 
www.endurmenntun.is og í síma: 525 4444.

Á Samlokufundi 20. febrúar 
s.l. var kynning á alþjóðlegu 
meistaranámi í vistvænni 
orkunýtingu, sem boðið er 
upp á hjá RES orkuskóla á 
Akureyri. Gestir fundarins 
voru Björn Gunnrsson, skóla-
stjóri og Arnbjörn Ólafsson, 
alþjóðafulltrúi skólans.
Meistaranámið er alls 45 
íslenskar námseiningar eða 90 
ECTS einingar sem ljúka skal 
á einu ári. Námið er fyrst og 
fremst ætlað nemendum sem eru í eða 
hafa lokið framhaldsnámi í verkfræði eða 
öðru tæknitengdu námi. Háskóli Íslands 
og Háskólinn á Akureyri munu samkvæmt 
samstarfssamningi við RES veita hina 
formlegu M.Sc. gráðu í endurnýjanlegum 
orkugjöfum.

Skólinn var settur í fyrsta sinn 9. febrúar 
s.l. og eru nemendur 31 frá tíu löndum. 
RES leggur fyrst um sinn áherslu á þrjú 

sérsvið: jarðvarma, lífmassa og 
efnarafala, en í nánustu framtíð 
er stefnt að því að skólinn bjóði 
nám á öllum sviðum endurnýj-
anlegra orkugjafa, s.s. jarð-
varma, lífmassa, vatnsafls, vind-
orku, sjávarfallsorku, sólarorku, 
auk þess sem áhersla verður á 
efnarafala og þá sérstaklega á 
vetni sem orkubera. 

Það hefur verið töluverður 
áhugi hjá verkfræðingum, sér-
fræðingum í orkumálum og 
fjármálafyrirtækjum hérlendis á 
námskeiðum RES og því mögu-

legt að sækja einstök námskeið sem kennd 
eru við skólann. 

Kennarar koma frá virtum erlendum og 
innlendum mennta- og fræðastofnunum. 
Námskeiðin standa yfir í 1-3 vikur og telst 
hver vika vera 2 ECTS einingar. Skólinn 
mun einnig bjóða styttri námskeið.

Ítarlega upplýsingar námið og þau nám-
skeið sem eru í boði eru á vef skólans: 
www.res.is

Björn Gunnarsson, 
skólastjóri RES orkuskóla.

RES orkuskóli
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Þann 6. febrúar 2008 hélt umhverfis- og 
byggingarverkfræðiskor Háskóla Íslands 
opið þing um öryggis- og umhverfismál 
tengdum byggingarframkvæmdum.   
Fulltrúar hagsmunaaðila frá ólíkum áttum 
úr atvinnulífinu deildu reynslu sinni og 
ræddu sína framtíðarsýn.  

Hafsteinn Hafsteinsson frá Íslenskum 
aðalverktökum lýsti þróun öryggis-, heil-
brigðis- og umhverfisstefnu á Íslandi und-
anfarin 60 ár og hvernig stórframkvæmdir 
hafa mótað hana, nú síðast með byggingu 
álvers á Reyðarfirði.  Sú lága slysatíðni 
sem náðist þar var afrakstur styrkrar 
áhættustýringar sem Hlín Þorkelsdóttir 
frá HRV Engineering kynnti.  Valgerður 
Ásta Guðmundsdóttir flutti erindi Dóru 
Hjálmarsdóttur á VST og lýsti hvernig 
öryggi er tryggt með áhættumati sem 
unnið er á öllum stigum byggingarfram-
kvæmdar.  

Verkkaupar gegna mikilvægu hlut-

Öryggis- og umhverfisþing 2008

verki í öryggisstjórnun og Rögnvaldur 
Gunnarsson talaði um að Vegagerðin og 
Samtök opinberra verkkaupa ætli að efla 
enn frekar eftirlit með verktökum, gefa 
þeim einkunnir sem tekið verði hliðsjón af 
við val á verktaka í framtíðinni.  Íslenskir 
verktakar eru í síauknum mæli að til-
einka sér ný vinnubrögð í öryggismálum 
sem eru farin að skila árangri eins og 
Erlingur Jónasson kynnti fyrir hönd Ístaks.  
Ávinningur þess að setja öryggi á oddinn 
hefur skilað sér í aukinni framleiðni, meiri 
starfsánægju og ánægðari viðskiptavinum 
að sögn Halldórs Halldórssonar hjá Alcan 
á Íslandi.  

Að lokum fjallaði Þórunn Sveinsdóttir frá 
Vinnueftirliti Ríkisins um orsakir vinnuslysa 
og ábyrgð fyrirtækja á kerfisbundnu vinnu-
verndarstarfi.   Líflegar pallborðsumræð-
ur fylgdu í kjölfarið undir stjórn Gests 
Péturssonar frá Heilsuverndarstöðinni 
ehf.  Þar sammæltust sérfræðingarnir um 

mikilvægi þess að skýr fólksmiðuð stefna 
sé sett hjá stjórnendum fyrirtækja, bæði 
verkkaupa og verktaka, og henni framfylgt 
á öllum stigum frá hönnun alveg til rekstr-
artíma.  

Rúmlega tvö hundruð manns sóttu þing-
ið og voru þar á meðal bæði nemendur 
í umhverfis- og byggingarverkfræði og 
fulltrúar úr atvinnulífinu.  Þingið var hald-
ið í samvinnu við Heilsuverndarstöðina 
ehf., HRV Engineering, Ísal, Íslenska 
aðalverktaka, Ístak, Samtök opin-
berra verkkaupa, Vinnueftirlit ríkisins og 
VST.  Hrund Ólöf Andradóttir, dósent, 
skipulagði ráðstefnuna fyrir hönd umh-
verfis- og byggingarverkfræðiskorar og 
Björn Karlsson, brunamálastjóri, stýrði 
þinginu.  Framsöguerindi, dagskrá og 
myndir frá þinginu er að vinna á vefsíðu 
Verkfræðideildar HÍ http://verk.hi.is/ undir 
„ýmislegt”.

Hrund Ólöf Andradóttir, dósent í umhverfisverkfræði, HÍ.

Danfoss tengigrindur fyrir hitakerfi
Sérhannaðar tengigrindur fyrir íslenskar aðstæður

Vönduð vara úr ryðfríu efni
Fyrir neysluvatns-, ofnhita-, gólfhita- og snjóbræðslukerfi og fl.
Áratuga reynsla stjórnbúnaðar við íslenskar hitaveituaðstæður

Við erum leiðandi í hönnun og framleiðslu á
tengigrindum fyrir hitakerfi

Skútuvogi 6 104 Reykjavík
Sími 510 4100 • www.danfoss.is

Danfoss hf
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Rúmlega 200 manns sóttu þingið.
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viðarparket

Á döfinni
Nýjung: Hreinsun og fóðrun vatnslagna
Fyrirtækið H-gæðalína kynnir nýjung hér á landi sem felst í 
að hreinsa og fóðra vatnslagnir án þess að brjóta upp veggi og 
gólf. Um er að ræða svokallað LSE-system sem var fundið upp 
í Sviss árið 1985. - Fyrst eru rörin þurrkuð að innan með heitu 
lofti, þau síðan hreinsuð fullkomlega að innan með sandblæstri 
og að lokum er sérhönnuðu tveggja þátta ryðhindrandi epoxy 
efni blásið innan í rörin.  

H-gæðalína hefur einnig umboð fyrir HAT-system en með 
þeirri tækni er hægt að gera við gólfhitalagnir án þess að skipta 
þeim út.

Kynning á H-gæðalínu og þjónustu fyrirtækisins verður föstu-
daginn 7. mars n.k. Þeim sem hafa áhuga á að mæta á kynn-
inguna er bent á að hafa samband við H-gæðalínu, netfang:
hgl@hgl.is eða í síma: 555 0077. Á heimasíðu fyrirtækisins eru 
ítarlegar upplýsingar: www.hgl.is

Náttúruleg loftræsing – námskeið
Dagana 6. og 7. mars mun Rafport standa fyrir námskeiði um 
náttúrulega loftræsingu þar sem meginviðfangsefnið verður 
hönnun og útreikningar fyrir sérfræðinga. Námskeiðið stendur 
í tvo daga og verður haldið á Grand Hótel í Reykjavík klukkan 
9:00 – 18:00 báða dagana. Kennt verður á ensku. 

Námskeiðsgjald fyrir báða dagana, fæði innifalið er kr. 
70.000.- 

Skráning hjá Guðrúnu Millu Sæmundsdóttir í síma:: 580 1907, 
netfang: gudrunm@rafport.is

Nánari upplýsingar: Hjörtur Gíslason, sími: 863 8188, 
hjortur@rafport.is.

Gúmmí undirlegg 

Fyrir hellur 
og flísar á 
þök, svalir og 
veröndina

Gúmmí undirleggin eru sett undir hornin
á hellunum og lifta þeim upp um 7mm 

þá rennur vatnið undir hellunum en 
ekki ofan á þeim

Á undirleggjunum er stýring sem 

myndar 4mm fúgu milli 
hella, svo þar
safnast ekki rik og gróður

They ensure fast, clean installation of secure and
uniform paving when laying slabs onto roofs,
balconies or walkways.

Avoid the mess and time involved with laying
slabs into mortar. No mechanical fixing is
required - the surface is secured by the weight of
the slab.

The design includes positioning lugs so that the
paving slabs slot into place easily giving clear
separation between the slabs, and allowing
drainage.

This method of paving cuts down weight on
the roof, and contractors can take up or
reposition the paving slabs at any time. It creates
attractive finishes on decks much faster than by
bedding down.

Timber decking can also be laid onto roofs and
balconies using Wallbarn support pads.

Wallbarn’s paving
support pads offer
the perfect solution
for deck paving.

paving
support

pads

Enginn sandur 
engir pollar.
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Skútuvogi 6 - Sími 568 6755
www.alfaborg.is

Ármúli 42 · 108 Reykjavík
Sími 530 8000 · Fax 588 8302

www.rafhonnun.is · rafhonnun@
rafhonnun.is

Framtíðin
er í okkar
höndum

og löglegFagleg

www.si.is

CE merking
byggingavara

www.si.is/ce

Framtíðin felst í hátækni

     - sjá áskorun til ríkis-

   stjórnarinnar, stefnu SI

        og tillögur á www.si.is

Hvetjum landsmenn að

skipta aðeins við fagfólk

með tilskilin réttindi

- og það er að finna

á Meistarinn.is

Kassi nr. 1 skv. samn.:

Kassi nr. 2 skv. samn.:

Kassi nr. 3 skv. samn.:

Kassi til uppfyllingar (fríbirting):

Austurvegi 3 - 5 · 800 Selfoss
Sími 482 3900 · Fax 482 3914

verksud@verksud.is

Stangarhyl 1A · 110 Reykjavík
Sími 587 8890 · Fax 567 8090
rafstjorn@rafstjorn.is
www.rafstjorn.is

Virkni loftræstikerfa er okkar fag

Iðnaðar- og eldvarnarhurðir 
Ármúla 42, 108 Rvk. 

S: 553 4236 glofaxi@simnet.is

HITAVEITA
SUÐURNESJA HF.

Pósthólf 225 • 231 Reykjanesbær 
S: 422 5200 • F: 421 4727 

www.hs.is • hs@hs.is
Netf. forst.: julius@hs.is

Verkfræ›istofa Jóhanns Indri›asonar 
Sí›umúla 1 · 108 Reykjavík
Sími 568 7319 · www.vji.is

Kirkjuvegi 23 · Vestmannaeyjum
Sími 481 2711 · tpzp@eyjar.is 

www.teiknistofa.is 

Ármúla 16 - 108 Reykjavík
Sími: 552 2222 - Fax: 562 4966

hitastyring@hitastyring.is

Sími: 533 1600

Suðurlandsbraut 4, 108 Reykjavík
Sími 578 4500, fax 578 4599

Vefsíða www.fjarhitun.is
Netfang fjarhitun@fjarhitun.is

hnit@hnit.is, www.hnit.is

Stórhöfða 27 - 110 Reykjavík
Sími: 525-0300 - Fax: 525-0309

www.fjolhonnun.is
fjolhonnun@fjolhonnun.is

Suðurlandsbraut 4a · 108 Reykjavík
Sími 585 1500 · Fax 585 1501

lh@lh.is · www.lh.is

Bíldshöfða 14 sími: 580 7700 www.afl.is

Grensásvegi 1, 10� Reykjavík 
Sími: 422 3000 / Fax: 422 3001 

vgkhonnun@vgkhonnun.is / www.vgkhonnun.is

A›algötu 21 · 550 Sau›árkróki
Sími 453 5050  Fax 453 6021

stod@simnet.is

Keldnaholti 112 Reykjavík 
Norðurslóð 600 Akureyri 
Suðurgötu 12, 400 Ísafirði 
Sími 522 9000, bréfsími 522 9111 

www.varmi.is
SÍMI: 551 7560 • FAX: 562 4110 • varmi@varmi.is

STJÓRN- OG EFTIRLITSKERFI
LOFTRÆSISAMSTÆÐUR - LOFTRÆSIBÚNAÐUR





Nýjasta tækni – Aukin hagkvæmni

AUKIÐ EFTIRLIT – AUKIN GÆÐI

Nýja FLIR ThermaCam hitamyndavélin sér galla í einangrun húsa, getur 
séð fyrir rafmagnsbilanir og er tilvalin til að sjá skemmdir í pípulögnum.

- Fylgist með á framkvæmdastigi og finnið falda galla 
  áður en í óefni er komið.

- Finnið skemmdir í eldri kerfum án þess að þurfa að brjóta 
  niður veggi með margföldum kostnaði.

- Sjáið hitamyndun í háspennumannvirkjum og öðrum raflögnum
  sem geta sagt fyrir um bilanir, áður en þær verða.

Ísmar :: Síðumúla 28 :: 108 Reykjavík
Sími 510 5100 :: ismar@ismar.is

Nýja FLIR ThermaCam hitamyndavélin sér galla í einangrun húsa, getur 
séð fyrir rafmagnsbilanir og er tilvalin til að sjá skemmdir í pípulögnum.

Fylgist með á framkvæmdastigi og finnið falda galla 
  áður en í óefni er komið.

Nýja FLIR ThermaCam hitamyndavélin sér galla í einangrun húsa, getur 
séð fyrir rafmagnsbilanir og er tilvalin til að sjá skemmdir í pípulögnum.

Fylgist með á framkvæmdastigi og finnið falda galla 
  áður en í óefni er komið.

Nýja FLIR ThermaCam hitamyndavélin sér galla í einangrun húsa, getur 
séð fyrir rafmagnsbilanir og er tilvalin til að sjá skemmdir í pípulögnum.
Nýja FLIR ThermaCam hitamyndavélin sér galla í einangrun húsa, getur 
séð fyrir rafmagnsbilanir og er tilvalin til að sjá skemmdir í pípulögnum.
Nýja FLIR ThermaCam hitamyndavélin sér galla í einangrun húsa, getur 


