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VSB verkfræðistofa hefur starfað við 
verkfræðiráðgjöf frá árinu 1987, fyrstu árin sem 
Verkfræðistofa Stefáns & Björns s.f. og frá árinu 
1996 undir nafni VSB.

Framkvæmdastjóri er Hjörtur Sigurðsson 
verkfræðingur, gæðastjóri er Örn Guðmundsson 
verkfræðingur og skrifstofustjóri er 
Guðrún Guðmundsdóttir.

Á VSB starfa 36 starfsmenn, verk- og 
tæknifræðingar með fjölbreytta reynslu, auk 
aðstoðarfólks. Eigendur eru 12 talsins, 
allir starfsmenn á stofunni. Starfsstöð VSB er að 
Bæjarhrauni 20 í Hafnarfirði.
Velta félagsins árið 2019 var 523 mkr. og eigið fé 
nam 70,6 mkr.  

Kjarni starfsemi VSB er verkfræðiráðgjöf við verklegar framkvæmdir með megináherslu á 
mannvirki og innviði sveitarfélaga. Samhliða er til staðar reynsla og þekking við ráðgjöf á ýmsum 
sviðum því tengdu.

Þjónustan er veitt af fjölhæfu, 
vel menntuðu og reynslumiklu starfsfólki.

VSB:
 • Starfar eftir vottuðu
     gæðastjórnunarkerfi 
          skv. ISO 9001.

 • Er aðili að Félagi 
     ráðgjafarverkfræðinga FRV.

 • Er stoltur aðili Grænni byggðar.

 •  Er aðili að BIM Ísland

 •  Er aðili að Ljóstæknifélagi Íslands

 

Um VSB Verkfræðistofu
Fagleg og óháð ráðgjöf við undirbúning og umsjón framkvæmda



  

Fjölbreytt verkefni
VSB verkfræðistofa hefur starfað eftir ISO 9001 vottuðu 
gæðastýrikerfi frá 2011.

 Hönnun, ráðgjöf, eftirlit og mælingar á 
 sviði mannvirkjagerðar og byggðatækni. 
 

VSB getur stigið inn hvar sem er á ferli verkefnis; 
frumdrög, forhönnun, verkhönnun, verksamningar, umsjón 
og uppgjör. T.d. veitt alhliða verkfræðiráðgjöf við hönnun 
mannvirkja eða framkvæmdaráðgjöf; m.a. eftirlit með 
verklegum framkvæmdum og kostnaðargát verkefna.

Undanfarin ár hefur fjöldi fjölbreyttra verkefna verið unnin 
á stofunni, hér má m.a. telja stórar skrifstofubyggingar, 
ásamt fjölda íbúða- og iðnaðarbygginga. 
Í þessum verkefnum hefur VSB veitt alhliða ráðgjöf og fylgt 
þeim frá hugmyndastigi til framkvæmdaloka með öflugri 
verkefnisstjórn, en VSB býr yfir hópi reyndra verkefnissjóra. 

Starfsemi VSB er fjölbreytt og skiptist á eftirfarandi 
fagsvið innan verkfræðinnar: 

 •  Burðarvirki

 •  Lagnir og loftræsikerfi

 •  Rafkerfi og lýsing

 •  Framkvæmdaráðgjöf

 •  Eftirlit og byggingastjórn

 •  Byggðatækni

 •  Landmælingar



Stafræn hönnun 
BIM verklag bætir gæði

Í starfi VSB nýtum við stafræna tækni hvarvetna og erum í sífelldri leit að leiðum og verkfærum til 
þess að bæta okkur og skila afurðum sem mæta ströngustu kröfum viðskiptavina okkar. 

Tæknikerfi bygginga verða flóknari með hverju árinu sem líður og til þess að skila frá okkur hágæða 
hönnun þar sem innivist og orkusparneytni er sett á oddinn, reiðum við okkur á nýjustu tækni. 

Við hönnun verkfræðilegra viðfangsefna í byggingum og fyrir sveitarfélög eru stafræn og hlutbundin 
hönnunarverkfæri nýtt svo auðveldara sé að mæta þeim breytilegum kröfum sem settar eru hverju 
sinni.

Í verkeftirliti nýtum við okkur hugbúnað sem skapar einsleitni í skráningu, yfirsýn og gegnsæi í gangi 
mála. Þannig veitum við framkvæmdaaðilum aðhald og viðskiptavinum okkar innsýn í framvindu 
verksins. 
Notkun dróna við eftirlit hefur að sama skapi aukist en þeir veita góða yfirsýn yfir gang mála og nýtist 
í vissum framkvæmdum við magneftirlit. 

BIM
Við höfum áralanga reynslu af gerð og 
notkun upplýsingalíkana mannvirkja (BIM) 
sem veitir okkur yfirsýn yfir umfang 
verkefna okkar og innsýn í smáatriði, svo 
hönnunarlausnir okkar verði hagkvæmar í 
rekstri og framkvæmd. 

Flókið samspil kerfa bygginga krefst 
samhæfingar sem nær eingöngu er 
möguleg svo vel sé í þrívíðum BIM líkönum. 

Að þessu leyti má segja að gæðin séu 
tryggð með byggingu stafrænnar útgáfu 
mannvirkisins áður en eiginlegar verklegar 
framkvæmdir hefjast.



VSB leggur sig fram við að mæta óskum um sjálfbæra þróun við 
byggingu og rekstur mannvirkja.  

Stofan var þátttakandi í hönnun fyrsta Svansvottaða hússins 
á Íslandi og hefur tekið þátt í undirbúningi BREEAM vottunar á 
hönnunarstigi. 

Starfsfólk er hvatt til að kynna sér nýjungar á sviði 
mannvirkjagerðar sem geta stuðlað að bættu visthæfi þeirra 
verka og fasteigna sem unnið er að.

Sem aðili að Vistbyggðaráði er VSB þátttakandi í leiðandi 
vettvangi á sviði sjálfbærrar þróunar við skipulag, hönnun, 
byggingu, rekstur og viðhald mannvirkja á Íslandi.

Með fullkomnum hugbúnaði er mögulegt að setja upp líkön húsa 
og greina orkuflæði og -þörf þeirra strax á undirbúningsstigi og 
stilla af þætti sem skipta máli við hönnun þeirra.

Vistvænar áherslur



Byggingarsvið VSB

Hönnun bygginga og undirkerfa þeirra á sér stað
á byggingasviði VSB. 
Öflug verkefnis- og hönnunarstjórn er mikilvæg í 
hönnun verkefna enda þarf oft að huga að mörgu.
Á byggingasviði er lögð áhersla á gott og virkt
samstarf við samvinnuaðila sem oft eru margir í
stærri verkefnum.

Á byggingasviði VSB eru þrjú fagsvið:
- Burðarvirki
- Rafkerfi
- Lagna- og loftræsikerfi

Starfsmenn byggingasviðs eru 14 talsins
Hannes Örn Jónsson

Sviðstjóri byggingarsviðs
Fagstjóri burðarvirkjasviðs
Byggingartæknifræðingur B.Sc

Hannes býr yfir 21 árs reynslu sem 
tæknifræðingur og hefur starfað sem 
fagstjóri burðarvirkjasviðs síðan 2011. 

Hannes hefur mikla reynslu af hönnun 
burðarvirkja, gerð kostnaðaráætlana, 
gerð útboðsgagna, eftirlit við 
framkvæmdir og framkvæmdaráðgjöf í 
fjölda verkefna á Íslandi og Noregi.

Nýleg verkefni á byggingarsviði

•  Efstaleiti - fjölbýlishús, 320 íbúðir, 37.800 m²

•  Katrínartún, 86 íbúðir og verslunarrými

•  Baðlón og veitngastaður á Kársnesi

•  Helgafellskóli í Mosfellsbæ, 8.300 m²

•  Brynjureitur, 120 íbúðir og verslunarrými

•  Nýjar höfuðstöðvar Vegagerðarinnar í Garðabæ

•  Skrifstofa Byggðastofnunar, Sauðárkróki

 



Fagsvið VSB

- Burðarvirki

Hönnun burðarvirkja hefur frá upphafi verið 
einn af kjarnaþáttum ráðgjafar VSB og býr 
sviðið að langri og víðtækri reynslu við 
hönnun og álagsgreiningu burðarkerfa, 
allt frá einbýlishúsum til stærri atvinnu- og 
iðnaðarmannvirkja. 
Einnig samgöngumannvirkja eins og brúa.

Við hönnun og greiningu burðarvirkja eru 
stafræn og hlutbundin hönnunarverkfæri 
(BIM) hagnýtt svo auðveldara sé að mæta 
þeim breytilegu kröfum sem náttúra Íslands 
og verkkaupi setur hverju sinni.

Á sviðinu starfa 5 starfsmenn. 

Hannes Örn Jónsson

Fagstjóri burðarvirkja
Byggingartæknifræðingur B.Sc

Hannes býr yfir 21 ára reynslu sem 
tæknifræðingur og hefur starfað sem 
fagstjóri burðarvirkjasviðs síðan 2011. 

Hannes hefur mikla reynslu af hönnun 
burðarvirkja, gerð kostnaðaráætlana, 
gerð útboðsgagna, eftirlit við 
framkvæmdir og framkvæmdaráðgjöf í 
fjölda verkefna á Íslandi og Noregi.

Hug- og tæknibúnaður

•  AutoCAD Architectural - Hönnun

•  Revit - Hönnun

•  Robot Structural Design - 
     FEM burðarþolsreikningar

•  SAP2000 – 
     FEM burðarþolsreikningar

•  SAFE - 
     Plötureikningar Navisworks

•  Navisworks - Samhæfing



- Lagna- og loftræsikerfi

Lagnasvið VSB hefur verið leiðandi á sínu 
sviði meðal lagnahönnuða á Íslandi til 
margra ára. Lagnasvið annast m.a. 
loftræsi-, hita-, neysluvatns-, frárennslis-, 
snjóbræðslu-, kæli- og vatnsúðakerfi. 

Hönnuðir á lagnasviði VSB voru meðal þe-
irra fyrstu til að innleiða hlutbundna hönnun 
með BIM hugbúnaði sem gerir lagnhön-
nuðum kleift að reikna út þrýstifall, hljóð og 
fleiri þætti til greiningar á kerfum.

VSB býður einnig upp á rekstrar- og 
orkuráðgjöf, ástandsmat lagnakerfa ásamt 
ráðgjöf vegna varma- og rakaeinangrunar 
mannvirkja.

Á sviðinu starfa 7 starfsmenn.

 

Þorgeir Jóhannes Kjartansson

Fagstjóri lagnasviðs
Véltæknifræðingur (B.Sc) 
í orkutæknifræði

Þorgeir býr yfir 16 ára reynslu sem 
tæknifræðingur og hefur starfað sem 
fagstjóri lagnasviðs síðan 2017. 

Þorgeir hefur mikla reynslu af hönnun 
lagna og loftræsikerfa á Íslandi og
í Noregi. 

Þorgeir hefur einnig starfað sem 
vélstjóri á fiskiskipum

Hug- og tæknibúnaður

•  MagiCAD - Hönnun

•  Revit - Hönnun 

•  DesignBuilder – 
     dagsljós og orkureikningar

•  Solibri Navisworks - Samhæfing

Fagsvið VSB



- Rafkerfi

Veitt er fjölbreytt ráðgjöf á sviði raf- og 
lýsingarkerfa. Hönnun raflagna í íbúðar- og 
skrifstofuhúsnæði. 

Raffæðing búnaðar, fjarskipta- og öryggiskerfi, 
vöktun og stýring lagna- og tæknikerfa mann-
virkja. 
Rafdreifikerfi stærri bygginga og rafveitna. 

Lýsingarhönnun innan- og utanhúss, 
þ.m.t. lýsing vega og opinna svæða.

Á sviðinu starfa 3 starfsmenn.
Örn Guðmundsson

Fagstjóri rafkerfa
Gæðastjóri VSB
Rafmagnsverkfræðingur M.Sc.

Örn býr yfir 32 ára reynslu sem 
rafmagnsverkfræðingur og hefur 
starfað sem fagstjóri rafkerfasviðs 
síðan 2000.

Örn hefur mikla reynslu af hönnun 
rafkerfa, raflýsingar, hönnunarstjórn 
og rekstri gæðakerfis.

Hug- og tæknibúnaður

•  MagiCAD - Hönnun

•  Reality Lighting - Götu- og svæðislýsing

•  Dialux EVO - Lýsingarhönnun

•  Navisworks - Samhæfing

Fagsvið VSB



- Byggðatækni

Með byggðatækni er átt við tæknilega 
ráðgjöf við sveitarfélög og veitufyrirtæki við 
uppbyggingu og viðhald innviða. 

Meðal þjónustu er hönnun gatna og annarra 
samgöngumannvirkja, hönnun veitukerfa, 
þátttaka í skipulagsverkefnum og gerð lóðablaða.

Gatna og lagnahönnun fer almennt fram 
í þrívíðu BIM umhverfi sem veitir heildarsýn og 
aukinn skilning verkaðila á verkinu.

Á sviðinu starfa 5 starfsmenn.

Úlfar Kristinsson

Fagstjóri byggðatæknisviðs
Byggingartæknifræðingur B.Sc

Úlfar býr yfir 28 ára fjölbreyttri reynslu 
af byggðatækni og hefur starfað sem 
fagstjóri síðan 2011. 

Úlfar hefur mikla reynslu af hönnun 
innan byggðatækni, svo sem hönnun 
gatna- og veitukerfa, landmælingar, 
eftirlit við framkvæmdir og 
verkefnisstjórnun.

Hug- og tæknibúnaður

•  AutoCAD Civil 3D

•  Infraworks

•  Leica GEOoffice

Fagsvið VSB



- Mælingasvið

Mælingasvið VSB býður upp á landmælingar og 
útsetningar við hvers konar framkvæmdir. 
Þetta er einn af þeim þjónustuliðum sem VSB 
hefur frá upphafi veitt verktökum og öðrum 
framkvæmdaaðilum. Reyndir mælingamenn 
með fullkominn tækjabúnað tryggja góðan 
árangur.

Mikil bylting hefur orðið í landmælingum á 
síðustu árum. Helst ber hér að nefna notkun 
dróna og laserskanna. Samhliða þessari þróun 
hefur orðið sprenging í gagnasöfnun í 
landmælingum og má segja að ‚big data‘ hafi 
að sönnu hafið innreið sína á landmælingasviði.

Nýlega hefur tækjabúnaður verið uppfærður og 
mælingar úr lofti hafnar með drónum og býr 
stofan einnig yfir laserskanna.

 

Kristinn Þór Garðarsson

Fagstjóri mælingasviðs
Byggingartæknifræðingur B.Sc

Kristinn hefur starfað sem 
byggingartæknifræðingur í 7 ár. 
Kristinn hefur góða reynslu af 
byggðatækniverkefnum, hvers 
kyns landmælingum, og eftirliti. 

Hug- og tæknibúnaður

•  AutoCAD Civil 3D

•  Infraworks

•  Leica GEOoffice

•  Leica TSP1205 vélræn, hálfsjálfvirk alstöð

•  Leica Viva TS16 vélræn, hálfsjálfvirk alstöð

•  Leica Viva CS14 GPS rover, mælitæki

•  Laserskanni, Referencestöð Leica GX1230

•  Dróni til myndatöku

Fagsvið VSB



- Framkvæmdaráðgjöf

Boðið er upp á ráðgjöf og aðstoð við 
hvers konar framkvæmdir. 

Umsjón og eftirlit með verklegum 
framkvæmdum, kostnaðargát, þarfagreining, 
frumathuganir, áætlanagerð, 
útboð framkvæmda, verksamningar, umsjón 
og eftirlit framkvæmda og byggingarstjórn.

Þjónusta frá hugmynd til verkloka þegar 
mannvirki er tekið í notkun. Tæknileg ráðgjöf 
og þjónusta við verktaka.

Eftirlitsmenn og byggingastjórar notast við 
nútímaleg verkfæri eins og spjaldtölvur, 
dróna og eftirlitsbúnað til þess að geta sinnt 
starfi sínu á ferðinni.

Á sviðinu starfa 6 starfsmenn.

 

Gísli Ó. Valdimarsson

Fagstjóri framkvæmdasviðs
Byggingarverkfræðingur M.Sc. 

Gísli býr yfir 26 ára fjölbreyttri reynslu af 
byggingarstjórn og framkvæmdaeftirliti og 
hefur starfað sem fagstjóri framkvæmda 
sviðs síðan 2012.

Gísli hefur mikla reynslu af 
byggðatækniverkefnum, af framkvæmda-
eftirliti, framkvæmdaráðgjöf, byggingar-
stjórn, hönnun gatna- og veitukerfa, 
verkefnastjórnun og skipulagsmálum. 

Gísli var bæjarfulltrúi í Hafnarfirði 2006-
2010, formaður skipulags- og byggingarráðs 
og í svæðisskipulagsnefnd SHH 2006-2010.

Hug- og tæknibúnaður

•  Ajour – verkfæri til rafræns eftirlits

•  Röramyndavél

•  Rakamælar

•  Hitamyndavél

•  Dróni til eftirlits

Fagsvið VSB



- Þróunarsvið

Þróunarsvið býður upp fjölbreytta ráðgjöf 
fyrir verkkaupa við undirbúning og stjórnun 
verkefna í mannvirkjagerð. 
Verkefni á fagsviðinu eru fjölbreytt og nær 
yfir tímabilið allt frá því að fyrsta hugmynd 
kviknar þar til afurðin hefur verið afhent og 
samþykkt af verkkaupa.

Þróunarsvið heldur einnig utan um innri 
þróunarverkefni VSB verkfræðistofu. 

Hjörtur Sigurðsson

Fagstjóri þróunarsviðs
BIM og UT sérfræðingur
Verkfræðingur, M.Sc.
Framkvæmdastjóri

Hefur síðastliðin 12 ár unnið með 
tæknimál í hönnun og framkvæmdum 
fyrir verktaka og hönnuði í Danmörku og
á Íslandi í fjölbreyttum verkefnum 
á sviði húsbygginga, byggðatækni og 
umferðarmannvirkja.

Hjörtur tók við starfi framkvæmdastjóra
VSB verkfræðistofu í apríl 2020.

Dæmi um verkefni eru:

•  Val á útboðsleið fyrir hönnun og framkvæmd

•  Gerð útboðsgagna

•  Samningagerð

•  Gerð kostnaðaráætlana

•  Gerð tímaáætlana fyrir verkefni

•  Verkefnisstjórn

•  Hönnunarumsjón

Fagsvið VSB



Efstaleiti  Reykjavík

Íbúðarbyggingar á reit útvarpshússins við Efstaleiti samanstendur af 115 íbúðum, allt frá 
stúdíóíbúðum upp í 4 herbergja íbúðir og neðanjarðar bílastæðahús.
Um er að ræða staðsteypt fjölbýlishús skipt niður í reiti A, B og C.

Tegund verks: Íbúðarhúsnæði, þjónustubyggingar og bílastæðakjallari 
Verktími:  2015-2020
Þjónusta VSB: Hönnun burðarvirkja, lagna, loftræsingar, rafkerfa og hönnunarstjórn 
   verkfræðihönnunar
Umfang:   337 íbúðir og atvinnuhúsnæði alls um 34.000 m² auk ríflega 8.000 m² 
   bílakjallara
Samstarfsaðilar:  Arkþing og Hornsteinar 
Verkkaupi:   Skuggi ehf
Verktaki:   GG Verk og fleri

Sýnishorn af nokkrum verkefnum VSB



Stapaskóli  Innri Njarðvík

Stapaskóli er 500 nemenda grunnskóli fyrir 1. – 10. bekk auk 120 barna leikskóli, 
einnig með íþróttahúsi, sundlaug, bókasafni, félagsheimili og fjölnotasal.

Tegund verks: Grunnskóli og leikskólabygging
Verktími:  2019-2020
Þjónusta VSB: Byggingastjórn og eftirlit
Umfang:   Byggingin er tvær hæðir auk tvískipts kjallara og tæknirýmis á þaki, 
   alls um 7.300 m²
Samstarfsaðilar:  Verkís og Arkís
Verkkaupi:   Reykjanesbær
Verktaki:   Eykt

Sýnishorn af nokkrum verkefnum VSB



Ásvallabraut  Hafnarfirði

Með lagningu Ásvallarbrautar frá Skarðshlíð að Áslandi 3 verða tengd saman byggðasvæði
sitt hvoru megin Ásfjalls og þar með verða Skarðshlíð og hverfin ofarlega á völlunum betur tengd 
Kaldárselsvegi og Reykjanesbraut. Einnig er Ásvallarbraut ætluð að þjóna byggingarsvæðum sem 
fyrirhuguð eru í framtíðinni. 

Tegund verks: Gatnahönnun
Verktími:  2020-2021
Þjónusta VSB: Gatnahönnun, stígar ásamt hönnun á undirgöngum
Umfang:   Samtals um 2300 metra vegframkvæmd ásamt 2800 m göngu- og hjólastígum  
   ásamt undirgöngum fyrir gangandi/hjólandi umferð
Samstarfsaðilar:  Landslag
Verkkaupi:   Hafnafjarðarbær

Sýnishorn af nokkrum verkefnum VSB



Baðlón á Kársnesi

Baðlón við sjó inn með út sýni til hafs, Álftaness og Reykjavíkur.  
Upphitað baðlón ásamt kaldri laug og gufu böðum,  einnig er aðstaða fyr ir veit inga sölu og
aðra þjón ustu við gesti.

Tegund verks: Baðlón og þjónustubygging
Verktími:  2019-2021
Þjónusta VSB: Forhönnun og verkhönnun burðarvirkja, rafkerfa og loftræsikerfa
   ásamt hönnun lagnakerfa innanhúss
Umfang:   Þjónustubygging ásamt kjallara, 3 minni byggingar samtals 2.400 m²
Samstarfsaðilar:  WTI, Tark og Verkís
Verkkaupi:   Nature Resort
Verktaki:   ÍAV

Sýnishorn af nokkrum verkefnum VSB



Brimborg  Reykjavík

Húsnæði Veltis er sérhannað fyrir þjónustu við Volvo atvinnubíla og atvinnutæki. 
Staðsetningin er að Hádegismóum 8 í útjaðri Reykjavíkur.

Tegund verks: Verkstæði, skrifstofu- og lager bygging
Verktími:  2015-2018
Þjónusta VSB: Hönnun burðarvirkja, lagna, loftræsingar og rafkerfa
Umfang:   2 hæða bygging auk kjallara og köldu útirými, blanda af steypu og 
   stálgrindarhúsi, samtals um 5.000 m²
Samstarfsaðilar:  Mansard teiknistofa ehf
Verkkaupi:   Brimborg

Sýnishorn af nokkrum verkefnum VSB



Dalshraun  1-3 Hafnarfirði

Dalshraun er fimm hæða skrifstofu- og þjónustuhúsnæði í Hafnarfirði en VSB annaðist alla 
verkfræðihönnun. Byggingin er bogadregin og setur sinn svip á umhverfið, en byggingin er staðsett á 
áberandi stað við aðalinnkomu í Hafnarfjörð. Húsið er samsett úr tveim byggingum og var reist í tveim 
áföngum. 

Tegund verks: Skrifstofu- og  þjónustubygging
Verktími:  2004-2009
Þjónusta VSB: Hönnun burðarvirkja, lagna, loftræsingar og rafkerfa, landmælingar
Umfang:   12.500m² auk 5.500m² bílastæðakjallara
Samstarfsaðilar:  Úti og inni arkitektar, Landslag ehf. og Línuhönnun
Verkkaupi:   Ris ehf
Verktaki:   Ris ehf

Sýnishorn af nokkrum verkefnum VSB



Norðurturn  Smáralind

Norðurturn er 15 hæða verslunar- og skrifstofuhúsnæði með kjallara, samtals um 18.000 m² að 
flatarmáli, hæð um 60m, en samhliða og vestan við turninn var reist 2ja hæða bílastæðahús með 
um 800 bílastæðum. 
Að auki inniheldur verkið tengibyggingu sem tengir tvær neðstu hæðir Norðurturnsins við 
verslunarmiðstöðina Smáralind og loks glerlyftuhús sem tengir skrifstofusvæðið á 3. hæð í 
verslunarmiðstöðinni við bílastæðahúsið.

Tegund verks: Verslunar- og skrifstofuhúsnæði
Verktími:  Hófst 2007, byggingarframkvæmdum ólokið
Þjónusta VSB: Hönnun burðarvirkja, lagna, loftræsingar og rafkerfa, landmælingar
Umfang:  Verslunar- og skrifstofuhúsnæðið er um 18.000 m² á 15 hæðum, bílastæðahús  
   er á þremur hæðum fyrir 800 bíla
Samstarfsaðilar: KRark ehf. og VSI verkfræðistofa
Verkkaupi:  Nýr Norðurturn hf.
Verktaki:  Bygg ehf. 

Sýnishorn af nokkrum verkefnum VSB



Helgafellsskóli í Mosfellsbæ

Skólinn mun rúma allt að 110 leikskólabörn og 600 grunnskólanemendur á aldrinum eins til fimmtán 
ára. Lögð er áhersla á að skólinn verði hagkvæmur í rekstri, að hljóðvist, lýsing og loftgæði verði sem 
best og byggingin falli í heild sinni vel að umhverfinu. 
Áætluð endanleg heildarstærð skólabyggingarinnar er um 8.300 m²  á þremur hæðum. 
Gert er ráð fyrir að skólinn verði byggður í fjórum áföngum í takt við uppbyggingu Helgafellshverfis. 

Tegund verks: Leik- og grunnskóli
Verktími:  1. og 4. áfangi 2017-2019
   2. og 3. áfangi 2019-2021
Þjónusta VSB: Hönnun burðarvirkja, lagna, loftræsingar og rafkerfa
Umfang:  1. -4. áfangi um 8.300 m² 
Samstarfsaðilar: Yrki arkitektar ehf.
Verkkaupi:  Mosfellsbær
Verktaki:  1. -4. áfangi: Ístak

Sýnishorn af nokkrum verkefnum VSB



Nýjar höfuðstöðvar Landsbanka 

Nýbygging Landsbankans við Austurbakka 2, Reykjavík verður samkvæmt uppleggi skilalýsingar um 
16.500 m² að stærð, þar af eru 2.000 m² í kjallara.  Að auki eru 1.500  m² tæknirými og 4.000 m² 
bílakjallari sem ekki teljast til skráðra fermetra.  Bílakjallari er sameiginlegur með öðrum byggingum á 
reitnum.  Heildarflatarmál byggingarinnar er því um 22.000 m² brúttó.  Byggingin er í heildina 7 hæðir, 
þar af eru 5 hæðir ofan jarðar og 2 hæðir neðan jarðar.  

Gert er ráð fyrir á milli 120 og 130 bílastæðum í kjallara fyrir Landsbankann, en bílakjallari er 
sameiginlegur með öðrum byggingum á reitnum.

Tegund verks: Skrifstofubygging
Verktími:  2018-2022
Þjónusta VSB: Framkvæmdaráðgjöf, hönnunarumsjón, eftirlit og byggingastjórn
Verkkaupi:  Landsbankinn
Hönnuðir:  Arkþing og Efla

Sýnishorn af nokkrum verkefnum VSB



  

•  Amtbókasafnið Stykkishólmi

•  Ásgarður fimleikahús, Garðabæ

•  Baðhúsið Smáralind

•  Dalshraun 1-3 Hafnarfirði, skrifstofur

•  Egilshöllin, keila og veitingasalir

•  Egilshöllin, kvikmyndahús 

•  Flensborgarskóli

•  Frystigeymsla Eimskips í Hafnarfirði

•  Garðatorg 6, íbúðahús

•  Garðatorg 7b

•  Glitnir, ýmis útibú

•  Hádegismóar 7, verkstæðisbygging

•  Hádegisskarð 1, hjúkrunarheimili

•  Heiðarskóli, Reykjanesbæ

•  Helgafellsskóli, Mosfellsbæ 1. áfangi

•  Hestháls 6-8; Þjónustubygging 

•  Hofsstaðaskóli, 4. áfangi

•  Hofstaðaskóli, Garðabæ

•  Hringvegur um Hornafjörð

•  Höfðatorg – S1,   íbúðabygging

•  ISAL steypuskáli

•  ISAL, lýsing í kerskálum 

•  Kaplakriki, íþróttamannvirki

Fjölbreytt verkefni

•  Karachi;  Íbúðar- og skrifstofubygging 

•  Katrínartúni 4 – H2, loftræsing í skrifstofur

• Höfðatorg H2, Skrifstofubygging

•  Krikaskóli, Mosfellsbæ

•  Lambhagavegur 19, gróðurhús

•  Lundur í Kópavogi, íbúðarbygging

•  Lækningaminjasafn Nesstofu

•  Marel Garðabæ, höfuðstöðvar

•  Mánatún 1, íbúðarbygging

•  Mánatún 19-21, íbúðarbyggingar

•  Mýrargata 26, íbúðarbyggingar

•  Norðurturn við Smáralind

•  Orkuhúsið

•  RÚV reitur við Efstaleiti;

•  Nýbygging Byggðastofnunar, Sauðármýri

•  SÁÁ - Vík Kjalarnesi

•  Skuggi III, íbúðarbyggingar

•  Smárahvammsreitur, íbúðarbyggingar

•  Súluhöfði Mosfellsbæ, rafdreifikerfi 

•  Sælukot leikskóli, Reykjavík

•  Vallakór 2, íbúðarbygging

•  Víðistaðaskóli, Hafnarfirði

•  World Class, rafkerfi
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