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Ráðstefna um framtíð málm- og véltæknigreina 

28. febrúar 2013 

 

Ingólfur Sverrisson 

Viðfangsefni skapandi iðngreinar 
 



Hvað er málm- og véltækni-
iðnaður á Íslandi? 

• Hátækniiðngrein 

• Hannar og framleiðir vélar og tæki 
sem eru eftirsótt innnanlands og á 
alþjóðamarkaði 

• Sinnir almennum smíðum og 
viðhaldi atvinnutækja lands-
manna 

 

 



Megin skipting  

 
• Viðgerðir og viðhald 

 
 sem leiða tíðum til: 

 
• þróunnar og nýsmíði 

 



Skipting eftir viðskiptavinum 

 - álver og önnur stóriðja 

 - byggingariðnaður 

 -  matvælavinnsla 

 - orkuvirki  

 - sjávarútvegur 



Álver og önnur stóriðja 

Viðgerðir og viðhald 
 
     Sérstakir þjónustusamningar til nokkurra ára 
 
     Byggjast á gæðastjórnun og vottuðum ferlum 
 
     Gott skipulag og sérhæfður tækjakostur 

 
 

Þróun og nýsmíði 
 
    Unnið með starfsmönnum stóriðjufyrirtækja að því  

      að þróa nýjar lausnir fyrir þau 
 
      Í framhaldinu eru smíðaðar vélar og tæki fyrir álver   

 
     Síaukinn útflutningur um víða veröld 

 
 
 
 
 
 
 



Byggingariðnaður 

Viðgerðir og viðhald  
 
    Burðarvirki, handrið og utanhúsklæðningar 
 
    Viðhald og hreinsun loftræstitækja  
 
    Kæli- og frystitæki í verslunum og verk- 
    smiðjum 
     
 

Þróun og nýsmíði 
 
    Blikkgreinin hannar, smíðar og setur upp 
    flókin loftræstikerfi 
   
    Hönnun og smíði lausna fyrir öryggi og útlit 
 
    Frumleg hönnun og fallegar lausnir 
 
    Viðamikil samgöngumannvirki úr stáli  

 

 

 

 

 



Matvælavinnsla 

Viðgerðir og viðhald 
     Flókinn tæknibúnaður - gott viðhald  

     Góð samvinna tryggir rekstraröryggi  

     Kerfisbundið viðhald til nokkurra ára 

 

 

Þróun og nýsmíði 

   Samvinna = þróun og  

     nýjar lausnir 

     Nýsmíði véla eykur fram- 

     leiðni hjá viðskiptavinum 

     Mikill útflutningur og  

     björt framtíð 
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Orkuvirki 

Viðgerðir og viðhald 
 
    Unnið með orkuvirkjunum að við- 

   haldi 
 
   Upptektir véla og lokumannvirkja ofl. 
 
   Aukin viðhaldsþörf með árunum 

 

Þróun og nýsmíði 

   Góð samvinna við verkfræðistofur og  

    Landsvirkjun 
 
    Nýjar útfærslur í gufuaflsvirkjunum 
  
    Athyglisvert starf í klasasamstarfi fyrir 
    alþjóða markað  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sjávarútvegur 

Viðgerðir og viðhald 
 

     Brokkgeng samskipti áður fyrr 

     Samvinna – SFI flokkunarkerfið 

     Þróaðist til kerfiðsbundins viðhalds 

 

Þróun og nýsmíði 

 
     Nýsmíði stálskipa hefur  

     lagst af 

     Trefjaskip á alþjóðamarkaði 

     markaði  

     Framleiðsla toghlera o.fl.  

     Öflug veiðafæragerð 



Önnur viðfangsefni 

Málmsteypa 
      

     Mótagerð og hönnun 

     Framleiðsla í raflínulagnir, fyrir útgerðir, 

     fyrir bæjarfélög  

     Ótal óskir fjölbreyttra viðskiptavina 

 

Undirverktaka  
      

     Fyrir önnur hátæknifyrirtæki 

     Fyrir verslanir og neytendur 

     Reddingar af öllu tagi 
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Niðurstaða 

• öflug og fjölbreytt  

• býr að langri reynslu  

• á góð samskipti við viðskiptavini 

• tilbúin til stórsóknar ef ........ 

–  unnið er að því sem mestu skiptir 

–   menntun og hæfni í samræmi við þarfir  

–   starfsumhverfið stöðugt 

–   skipulag, stjórnun og framleiðni er eins 

     góð eða betri en hjá samkeppnisaðilum          
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Málm- og véltæknigreinin er: 
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Guðlaun  


