
Frá tónlistarhúsi til virkjana



ÍAV er alhliða verktakafyrirtæki með starfsemi á Íslandi og í Noregi. Hjá fyrirtækinu starfar samheldinn hópur um 
230 starfsmanna. Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum mannvirkjagerðar m.a. virkjana- og hafnarframkvæmdir, 
vega- og brúargerð, jarðganga- og jarðvinnuframkvæmdir auk alhliða byggingaframkvæmda og þjónustu.

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta verktakafyrirtæki landsins og býr það yfir áratugareynslu í mannvirkjagerð.

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum byggingariðnaðar hvort sem um er að ræða íbúðarhúsnæði,atvinnuhúsnæði, 
opinberar byggingar eða aðra mannvirkjagerð sem og jarðgangagerð og jarðvinnuframkvæmdir bæði hérlendis 
og erlendis.

ÍAV leggjur mikla áherslu á að ráða kraftmikla og framsækna einstaklinga til starfa. Í boði er góð starfsaðstaða 
starfsmenn eru ánægðir með starfsandann og metnað innan fyrirtækisins



Kirkjusandsreitur

• Nýlega var undirritaður 
samningur milli ÍAV annars vegar 
og 105 Miðborgar og 
Íslandssjóða hins vegar, um 
uppbyggingu á Kirkjusandi í 
Reykjavík. Verkið felst i byggingu 
bílakjallara, um 140 íbúða auk 
þjónustu- og skrifstofubyggingar. 
Alls um 34.000 m2. 

• Verklok September 2020



HS Veitur
• Verkið fólst í að leggja um 4,5 km langa 

stofnlögn frá niðurdælingarsvæði orkuversins 
við Þorbjarnarfell til sjávar í Arfadalsvík sem er 
vestan við Grindavík. Lögnin er að mestu 
niðurgrafin DN 500 mm stálpípa í q 630 mm
plastkápu en næst niðurdælingarsvæðinu er 
hún DN 400 mm og ofanjarðar.



Stækkun 
Búrfellsvirkjunar

• ÍAV Marti Búrfell sf. mun sjá um framkvæmd við 
borun aðkomuganga, frárennslisganga 
ásamt byggingu stöðvarhúss sem verður í helli sem 
hýsir vélastæðu virkjunarinnar. Inntaksmannvirki 
veður reist við suðurenda Bjarnarlóns en þaðan 
verða boruð lóðrétt göng niður að stöðvarhúsi en 
fallið verður um 150 metrar( Virkjað fall er um 120 
Metrar). Þvermál fallpípunnar er um 6 metrar og 
mun þetta fall gefa af sér um 100 MW eða um 300 
GWst á ári.

• Verklok eru apríl 2018



Vaðlaheiðargöng

• Jarðgöngin eru um 7,17 km löng í bergi og heildarlengd 
vegskála er 320 m, samtals 7,5 km. Þversnið er 
samkvæmt norskum reglum og nefnist T9,5, breidd þess 
er um 9,5 m í veghæð, þverskurðarflatarmál 66,7m2.

• Fyrirhugaður gangamunni að vestan verður í landi 
Halllands á Svalbarðsströnd um 50 metrum til hliðar við 
núverandi hringveg, rétt norðan Halllandsness. 
Munninn verður þar í ríflega 60 m hæð yfir sjó og er 
aðkoma úr suðvestri. Göngin eru að mestu einhalla frá 
Eyjafirði upp til Fnjóskadals með 1,5% halla, aðeins um 
500 m halla niður til Fnjóskadals.

• Heildarlengd vegskála er um 320 m, 84 m 
Eyjafjarðarmegin og 224 m Fnjóskadals-megin. Í 
göngunum eru 14 útskot, þar af fjögur snúningsútskot. 
Inni í göngunum eru fjögur steypt tæknirými og tvö við 
hlið vegskála. Göngin eru malbikuð með steyptum 
upphækkuðum öxlum.



HS  Veitur - viðgerðir og 
nýlagnir

• Viðgerðir og nýlagnir fyrir HS - veitur.

• Verkið felst í lagningar hitaveitu- og raflagna á 
orkuveitusvæði HS veitna á Suðurnesjum þ.e. í 
Grindavík, Höfnum, Sandgerði, Garði, Keflavík, 
Njarðvík, Vogum og á Keflavíkurflugvelli.

• Verkið nær fyrst og fremst til lagningu nýrra heimaæða 
svo og lagningar dreifilagna í nýjar götur. Einnig getur 
verið um að ræða nýjar stofnlagnir utan þéttbýlis eða 
endurnýjun eldri lagna.

• Verkið nær til allrar jarðvinnu, flutninga, vinnu við 
pípu- og strengjalagnir.



Smáralind stýriverktaka

• 6000 m2 rými var breytt, rif og uppsetning veggja, lagnir, 
loftræsing, sameiginlegt rými, raflagnir, lýsing og fleira.

Verslun Hagkaupa í austurenda á 1.hæð verður minnkuð 
um tæpa 4.000m2 og svæðið sem því nemur 
endurskipulagt til útleigu nýrra verslunarrýma og 
gönguleiðar.

• NA-inngangur og inngangur B (áður inngangur í Hagkaup) 
á 1.hæð verða sameinaðir og færðir til í samræmi við 
færslu gönguleiðar.

• Ný verslunarrými verða skipulögð á 1.hæð, samtals um 12 
verslunarrými

• Almenningssvæði endurskipulögð, flæði og innra skipulag 
bætt m.t.t. aukningar á sölu- og setusvæðum án þess þó 
að hamla flæði eða valda þrengslum



Smárinn - byggja íbúðir
þessum áfanga verður lokið maí 

2019



Bjarg íbúðarfélag

• Samtals 155 almennum 
leiguíbúðum

• í sjö 3-4 hæða byggingum með 
sameiginlegum bílakjallara.

• Verklok áætluð 30 júní 2020



Þjónustudeild -
Þjónustuver Ásenda

• Þjónustudeild er með áherslu á fasteignaþjónustu, þ.e. rekstur 
fasteigna, viðhaldsvinnu og endurbætur á fasteignum ásamt 
nýbyggingum. 
Einnig sérhæfir fyrirtækið sig í þjónustu og ráðgjöf tengdri 
viðhaldsvinnu og endurbótum á fasteignum ásamt því að 
verkefnastýra og sjá um framkvæmdir á smærri verkefnum við 
húsbyggingar.

Starfsmenn félagsins hafa yfir að ráða viðamikilli þekkingu á 
byggingum og öðrum mannvirkjum á Ásbrú.

Starfsmenn félagsins eru einnig sérþjálfaðir til að vinna með efni á 
borð við Asbest og að fjarlægja ýmis konar spilliefni í samstarfi við 
innlenda sem erlenda sérfræðinga.

• ÍAV býður, fasteignaeigendum og fasteignanotendum upp á umsjón 
með framkvæmdum, framkvæmdir og þjónustusamninga.



Þjónustuver – Búnaður/verkstæði
• Stillansar

• Steypumót

• Skilti

• Sérverkfæri

• Dælur

• Afgangsefni

• Járnaverkstæði

• Trésmíða verkstæði

• Pípulagningaverkstæði

• Rafmagnsverkstæði

• Véladeild

• Vörulager



Þjónustuver - Vinnuvélar

• Jarðvinnuvélar

• Malarflutningur

• Vélaflutningur

• Kranar

• Ljósamöstur



Ásendi - framtíðar uppbygging ÍAV
Öll þjónusta/búnaður á einum stað



Fríhafnarsvæði ýmis verkefni



Fríhafnarsvæði ýmis verkefni



Gagnaver Tier #1 Patterson



Planet Lab – gerfihnettir fjarskipti



Brimketill Reykjanesi - náttúruperla



Framtíðin er björt á Suðurnesjum!

Sjá kynningu ISAVIA



Ýmis önnur verkefni á hönnunar, undirbúnings og 
útboðsstigi
• Nokkur verkefni í útboðsundirbúningi á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli:
• Endurbætur á flugskýli 831 fyrir eftirlitsflugvélar Bandaríska sjóherinn. 
• Bygging þvottastöðvar við flugskýli 831 fyrir eftirlitsflugvélar Bandaríska 

sjóhersins. 
• Utanhússviðhald á flugskýli 831. 
• Endurbætur á mötuneyti og fundaraðstöðu á öryggissvæðinu á 

Keflavíkurflugvelli. 
• Ýmis önnur verkefni:
• Frekari gagnaver á Reykjanesi – bæði Tier#1 og Tier #3
• Þjónustusvæði - hótelbyggingar við aðaltorg og Rósentalsvötn
• Flugsskýli á Háaleitishlaði
• Uppbygging við Flugvelli – Helguvík og öryggissvæði
• Uppbygging á Ásbrú en þar verða um 5000 manns eftir 2-3 ár ef áætlanir 

ganga eftir



Framtíðin er björt á Suðurnesjum!

Við ætlum að taka þátt!


