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Útdráttur 

Lokaverkefni þetta fjallar um fýsileika yleininga sem byggingarefnis sérbýlishúsa en 

verkefnið er unnið í samstarfi við fyrirtækið Límtré Vírnet ehf. Megintilgangur verkefnisins 

er tvíþættur en hann er annars vegar að kanna viðhorf byggingaverktaka, arkitekta og 

verkfræðistofa til yleininga og fá vísbendingar um hvað ræður vali þeirra á byggingarefni. 

Þessar upplýsingar geta gefið Límtré Vírnet mikilvægan vitnisburð um hvaða þætti mikilvægt 

sé að líta til þegar kemur að markaðssetningu yleininga til sérbýlishúsagerðar. 

Seinni tilgangur verkefnisins er að kortleggja þann fjölda lóða sem ætlaður er undir 

sérbýlishús á landinu öllu. Með þeirri vitneskju fær Límtré Vírnet haldbæran grunn til þess að 

meta vaxtarmöguleika sína þegar kemur að sölu yleininga sem byggingarefnis sérbýlishúsa.  

Rannsóknirnar voru byggðar á megindlegri og eigindlegri aðferðafræði, þar sem 

viðtöl voru tekin til þess að gera viðhorfsathugun og gögn úr aðal- og deiliskipulögum voru 

notuð til þess að ákvarða fjölda lóða sem ætlaðar eru undir sérbýlishús næstu ár. 

Út frá niðurstöðunum er hægt að álykta að fram til ársins 2030 verði um 8.400 

sérbýlishúsalóðum úthlutað á landinu öllu. Sérfræðingar á byggingamarkaðnum eru mjög 

vanafastir þegar kemur að vali á efni sem nota á við byggingu húsa og kjósa helst að nota 

steypu við framkvæmdir. 

 Lykilorð: markaðsgreining, djúpviðtöl, byggingarverktakar, Límtré Vírnet. 
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1 Markaðsgreining fyrir Límtré Vírnet 

1. Inngangur 

Með harðnandi samkeppni á mörkuðum er krafan um skilvirkt markaðsstarf sífellt að verða 

háværari. Því þýðir lítið að stunda fjöldamarkaðssetningu til óljósra markhópa. Hins vegar er 

markaðssetningu sem byggð er á viðeigandi gögnum og beint til vel skilgreindra markhópa 

tekið fagnandi. Áður en fyrirtæki hefja vegferð inn á nýja markaði er skynsamlegt að kanna 

hvort viðskiptin geti verið arðbær.  

 Fyrirtækið Límtré Vírnet ehf. opnaði nýja einingaverksmiðju á Flúðum árið 2016 og 

hóf framleiðslu á endurbættri útgáfu af yleiningum (Mbl.is, 2016). Andri Daði Aðalsteinsson 

(markaðsstjóri Límtré Vírnet, munnleg heimild, 15. maí 2017) segir að fyrirtækið nýti aðeins 

rúmlega 15% af heildarafkastagetu verksmiðjunnar þar sem ekki sé meiri eftirspurn eftir 

framleiðsluvörunni. Hann segir að fyrirtækið vilji selja meira af yleiningum og sérstaklega í 

gerð sérbýlishúsa, þar sem endurbætur á framleiðsluferlinu hafi gert það að verkum að hægt 

sé að nota þær við nýbyggingu slíkra húsa. Til þess að geta gert raunhæfa áætlun um sölu 

yleininga í sérbýlishús er mikilvægt að vita hve umfangsmikil nýbygging sérbýlishúsa verður 

á komandi árum. Í tilraun til þess að nálgast þessi gögn var haft samband við stofnanir sem 

þóttu líklegar til þess að safna þeim saman. Ingi Finnsson, deildarstjóri mats- og hagdeildar 

hjá Þjóðskrá Íslands, sagði í svari við fyrirspurn að fjöldi nýskráðra lóða lægi fyrir en ekki sé 

vitað nákvæmlega hversu umfangsmikil nýbygging verði (munnleg heimild, 23. febrúar 

2017). Jón Guðmundsson, fagstjóri byggingarsviðs hjá Mannvirkjastofnun, staðfesti að þar 

væru ekki til staðar upplýsingar um lóðaúthlutanir sveitarfélaga eða um útgefin 

byggingarleyfi (munnleg heimild, 24. febrúar 2017). Samkvæmt Friðriki Ágústi Ólafssyni, 

forstöðumanni byggingarsviðs hjá Samtökum iðnaðarins, er þar að finna gögn um þær 

framkvæmdir sem í gangi eru, en engar upplýsingar liggja fyrir um hvernig lóðaúthlutunum 

verði háttað eða um væntanlegar framkvæmdir (munnleg heimild, 22. febrúar 2017). Svava 

Guðjónsdóttir, sérfræðingur hjá Hagstofu Íslands, svaraði því til að stofnunin byggi ekki yfir 

upplýsingum um lóðir (munnleg heimild, 22. febrúar 2017). Þeir sem haft var samband við 

bentu flestir á hvern annan til þess að fá upplýsingar um hvernig lóðaúthlutunum yrði háttað 

eða stungu upp á því að tala við hvert sveitarfélag fyrir sig. Ingibjörg Hinriksdóttir, tækni- og 

upplýsingafulltrú hjá Samtökum íslenskra sveitarfélaga, sagði að stofnunin byggi ekki yfir 

þessum upplýsingum en hægt væri að nálgast þær í aðalskipulagi sveitarfélaganna (munnleg 

heimild, 24. febrúar 2017). 

 Hvergi virðast því vera til staðar upplýsingar sem greina framtíðarþróun nýbygginga. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að tvíþættur og felst í að öðlast innsýn í það hve umfangsmikil 

bygging sérbýlishúsa muni verða á komandi árum. Með slíka þekkingu í farteskinu getur 
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Límtré Vírnet gert raunhæfa áætlun og sett sér markmið í sölu yleininga sem byggingarefnis í 

sérbýlishús, út frá lóðaframboði sérbýlishúsa. Það að þekkja stærð markaðarins er hins vegar 

ekki það eina sem skiptir máli við gerð áætlana, heldur skipta margir aðrir þættir máli. 

Markaðsstarf fyrirtækja sem starfa á fyrirtækjamarkaði snýst til að mynda í grunninn um að 

hjálpa viðskiptavinum sínum við að ná árangri og því er mikilvægt að þekkja þarfir þeirra 

(Biemans, 2010).  

Rannsóknir á viðhorfi sérfræðinga á byggingamarkaðnum til forsmíðaðra eininga sem 

ætlaðar eru til húsbygginga eru af skornum skammti (Gibb, 2001). Slíkar einingar eru þó vel 

þekkt fyrirbæri en nokkrar hindranir standa í vegi fyrir aukinni sókn þessa byggingamáta. Þar 

ber helst að nefna fordóma og vanþekkingu á byggingarefninu. Skoska rannsóknarstofnunin 

BRE heldur því fram að aðilar innan breska byggingariðnaðarins séu ófúsir til þess að flytja 

sig frá hefðbundinni byggingaraðferð því þeir telji að notkun forsmíðaðra eininga sé dýrari 

aðferð (Phillipson, 2001). Það er mikilvægt að kanna hvert viðhorf sérfræðinga á íslenska 

byggingamarkaðnum er til eininga og þá sér í lagi forsmíðaðra yleininga. Er viðhorf íslenskra 

aðila sambærilegt við niðurstöður erlendra rannsókna? Með viðhorfsrannsókn er hægt að fá 

vísbendingu um það hversu líklegir eða ólíklegir viðmælendur eru til þess að kaupa eða mæla 

með vörunni. Til þess að ná markaðshlutdeild verða neytendur að vilja kaupa vöruna. 

 Leitast var við að svara eftirfarandi spurningum við gerð þessa verkefnis: 

•   Hver eru viðhorf byggingarverktaka til notkunar yleininga við nýbyggingu einbýlis-, rað- 

og parhúsa? 

•   Hve mikið er hægt að áætla að byggt verði af einbýlis-, rað- og parhúsum á komandi 

árum? 

Notaðar voru tvenns konar aðferðir til að fá svar við rannsóknarspurningunum. Eigindleg 

rannsóknaraðferð var notuð til að svara fyrri spurningunni, þar sem markmiðið var að komast 

að því hver væri upplifun og reynsla byggingaverktaka af yleiningum. Þegar kemur að sölu 

yleininga á sérbýlishúsamarkaði er afar mikilvægt fyrir Límtré Vírnet að þekkja þau hughrif 

sem koma upp hjá mögulegum viðskiptavinum þegar þeir hugsa um vöruna. Það gagnast 

bæði að þekkja þá jákvæðu eiginleika sem gera yleiningar að fýsilegum valkosti sem og þá 

eiginleika sem gera yleiningar að fráhindrandi valkosti. Með slíka þekkingu að vopni getur 

Límtré Vírnet unnið að því að styrkja jákvæð hugrenningartengsl viðskiptavina sinna í garð 

vörumerkisins, og draga úr þeim neikvæðu og loks reynt að skapa nýja þekkingu í huga 

þeirra. Þegar rýnt er í niðurstöður eigindlegra rannsókna sem byggjast á viðtölum er 

mikilvægt að hafa í huga að það er ekki ráðlegt að taka meðaltöl af svörunum til þess að 
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yfirfæra á ákveðið þýði. Það sem fólk segir skiptir þess í stað öllu máli og viðtölin geta verið 

ákaflega upplýsandi ef rétt er staðið að þeim og viðmælendur valdir af kostgæfni. 

 Annars stigs rannsóknaraðferð var notuð til að svara seinni spurningunni, þar sem 

fyrirliggjandi gögnum var safnað saman og þau síðan greind. Sveitarfélögin bera ábyrgð á 

byggingar- og framkvæmdarleyfum þar sem aðalskipulag þeirra veitir upplýsingar um 

hvernig þróun byggðar á að vera (Skipulagsstofnun, e.d.). Íslensk sveitarfélög eru ekki öll 

með uppfært aðalskipulag og engin ákveðin regla er á því hvernig það er sett upp. Því 

reyndist það töluverð áskorun að samræma upplýsingar sem komu fram í aðalskipulagi þeirra 

og setja þær fram á heildstæðan hátt. 

 Hægt er að nýta niðurstöður þessara rannsókna til þess að gera markaðsstarf Límtré 

Vírnet ennþá skilvirkara. 

1.1 Límtré Vírnet 

Límtré Vírnet er rótgróið íslenskt framleiðslu- og innflutningsfyrirtæki sem starfar á iðnaðar- 

og byggingarmarkaði (Límtré Vírnet, e.d.-a). Það á sér langa sögu sem má rekja allt aftur til 

ársins 1956 þegar Vírnet Garðastál var stofnað. Árið 2005 sameinaðist það fyrirtækinu 

Límtré undir nafninu Límtré Vírnet (Viðskiptablaðið, e.d.). Í dag starfa hátt í 100 manns hjá 

fyrirtækinu sem er með starfsemi í Borgarnesi, Kópavogi og á Flúðum. (Límtré Vírnet, 2016, 

e.d.-b). Á vegum fyrirtækisins eru starfræktar blikksmiðja og járnsmiðja, rafmagnsverkstæði 

og límtrésverksmiðja ásamt verksmiðju sem framleiðir yleiningar (Límtré Vírnet, e.d.-a). Þar 

sem mikil áhersla er lögð á að starfsfólk veiti viðskiptavinum sínum örugga, skjóta og góða 

þjónustu (Límtré Vírnet, e.d.-a). 

2. Forsmíðaðar einingar  

Einingar í húsbyggingar hafa verið að þróast undanfarna áratugi en þær eru framleiddar úr 

mismunandi byggingarefnum og í breytilegri stærð (Mydin, Nawi, Yunos og Utaberta, 2015). 

Þær eiga það sameiginlegt að vera notaðar til að reisa húsnæði eftir að hafa verið framleiddar 

á fjarlægari slóðum og fluttar á framkvæmdarstað. Þetta er ólíkt hinni hefðbundnu 

byggingarlist þar sem hús eru reist frá grunni á staðnum. Margar forsmíðaðar einingar skila 

betri lokaafurð þar sem þær eru framleiddar undir gæðaeftirliti og í skjóli frá vindum (Wong, 

Hao og Ho, e.d.).  

2.1 Yleiningar Límtré Vírnet 

Yleiningar eru hluti af framleiðsluafurðum Límtré Vírnet en stutt er síðan fyrirtækið setti á 

laggirnar nýja framleiðslulínu sem vígð var í húsakynnum Límtré Vírnet á Flúðum þann 9. 

júní 2016 (Límtré Vírnet, e.d.-c). Samkvæmt Andra Daða Aðalsteinssyni (markaðsstjóri 
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Límtré Vírnet, munnleg heimild, febrúar 2017) er hægt að rekja sögu yleininga fyrirtækisins 

til ársins 1990 en þær hafa síðan verið í stöðugri þróun. Hann segir að nýjasta tegund 

yleininga sé samsett úr stálullareinangrun sem skorin er í ákjósanleg stærðarhlutföll og límd á 

víxl til að auka burðarþol og þéttleika. Einingarnar eru að lokum klæddar með mismunandi 

völsuðu stáli sem límt er á stálullina og frágangur mótaður eftir bestu kostum til einföldunar á 

uppsetningu á byggingarsvæðum. Útveggir úr yleiningum geta staðið sem burðarveggir og 

uppfylla lágmarks þykktarskilyrði til þess, samkvæmt byggingarstaðli, eða 167 mm þykkar 

einingar. Venjulegur veggur á að vera að lágmarki að vera 150 mm ef ekki er um að ræða 

burðarþolsvegg (Andri Daði Aðalsteinsson, munnleg heimild, símtal 15. maí). Einnig eru 

yleiningar ákjósanlegar í þök þar sem raka- og vindþéttleiki þeirra er talinn vera góður og því 

á hvorki að þurfa klæða með pappa né annarri klæðningu (Andri Daði Aðalsteinsson, 

munnleg heimild, símtal 15. maí). Andri segir að einingarnar séu gæðaprófaðar og séu með 

gott einangrunargildi, góða brunamótstöðu og hljóðeinangrunareiginleika. Hann segir 

jafnframt að þær séu auðveldar í uppsetningu og hagkvæmar. 

CE vottun á byggingavörum er undir 120. grein byggingarreglugerðarinnar sem segir 

að byggingarvörur eigi að vera merktar eða vottaðar af til þess bærum aðila (Samtök 

iðnaðarins, 2017). Þetta er gert til þess að samræma gæðastig og einnig til að húsbyggjendur 

geti frekar áttað sig á því hvort varan standist kröfur sem byggingarefni (Eyjólfur Bjarnason 

og Ferdinand Hansen, 2017). Þar er einnig getið að hönnuðir fara eftir CE merkingum til að 

fullvissa sig um gæði byggingarefna. CE staðlar eru unnir eftir regluverki ESB og gilda sömu 

reglur um lönd innan EES. Til eru staðlar og tæknisamþykki á Íslandi fyrir fjölbreyttar 

byggingarvörur eins og einangrun, krossvið, gifsplötur og margar fleiri og ljóst þykir að 

framleiðsluvörum sem þurfa að fullnægja kröfum um CE-merkingu, muni fjölga til muna 

(Eyjólfur Bjarnason og Ferdinand Hansen, 2017). Samtök iðnaðarins er sú stofnun sem býr 

yfir einna mestri reynslu og þekkingu á CE stöðlum og merkingum á Íslandi. Nýlega opnuðu 

samtökin upplýsingavef um efnið (Samtök iðnaðarins, 2017). 

Límtré Vírnet er í þann mund að framkvæma þá vinnu sem CE vottun uppfyllir á nýju 

framleiðslulínunni á yleiningum samkvæmt Andra Daða Aðalsteinssyni (munnleg heimild,  

7. Maí 2017). Sú vinna hefur staðið yfir í rúmt ár en á þeim tíma hafa 30 frumsýni verið send 

erlendis til skoðunar og er það einungis byrjunin á löngu ferli. Þessi vinna er nauðsynleg, 

enda er Ísland innan efnahagssvæðis Evrópu og gerir Evrópusambandið, í flestum tilvikum, 

kröfu um að vörur séu CE merktar innan sambandssvæðisins (Samtök iðnaðarins, 2017).  
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2.2 Saga forsmíðaðra eininga 

Rekja má sögu forsmíðaðra eininga til ársins 1624 en þá var tréhús flutt frá Englandi til Cape 

Ann höfðans í Massachusetts til þess að hýsa áhöfn fiskveiðiskips (Arieff og Burkhart, 2002). 

Sé litið til þátta eins og gæða, framkvæmdar, sparnaðar eða hraða, þá varð framleiðsla á 

einingum ekki spennandi kostur fyrr en á 19. öld með tilkomu bættra flutnings- og 

framleiðsluaðferða (Warszawski, 1999). Á þeirri öld voru verksmiðjuframleiddar einingar 

notaðar til þess að reisa íbúðarhús, kirkjur, spítala og ýmis önnur hús við uppbyggingu 

nýlenda og stríðshrjáðra svæða (Davies, 2005). Það var engu að síður ekki fyrr en eftir seinni 

heimstyrjöldina sem farið var að nota einingar í miklum mæli við uppsetningu íbúðarhúsa til 

þess að uppfylla húsnæðisþörf í Bandaríkjunum og einnig til að endurreisa Evrópu (Huang og 

Krawczyk, 2006). 

Herbert varð þess áskynja í rannsókn sinni (eins og vísað er til í Gibb, 2001) að 

óvenjulegar aðstæður í gegnum tíðina, hafi knúið áfram staðbundna eftirspurn eftir húsnæði 

umfram framleiðslugetu á sama svæði. Hann fullyrðir að þetta hafi verið aðalhvatinn að 

notkun forbyggðra eininga og staðlaðra lausna í sögulegu samhengi, enda hafi á hverjum tíma 

verið brýnt að uppfylla raunverulega húsnæðisþörf.  

2.3 Viðhorf gagnvart forsmíðuðum einingum 

Þátttakendur í viðtalsrannsókn sem gerð var á meðal breskra byggingarverktaka sögðu oftast 

að tími, gæði og kostnaður væru helstu kostir þess að nota forsmíðaðar einingar (Gibb og 

Isak, 2003). Þó gátu aðeins 19% af 59 þátttakendum rannsóknarinnar nefnt tölulegan 

ávinning af notkun forsmíðaðra eininga. Þegar kemur að því að lækka útgjöld við smíði 

íbúðarhúsa eru aukin iðnaðarvæðing og notkun forsmíðaðra eininga meðal lykilþátta sem 

hægt er að nýta til þess að draga úr byggingarkostnaði (Woetzel, Ram, Mischke, Garemo og 

Sankhe, 2014). 

Þegar rannsókn Gibb og Isak (2003) er skoðuð kemur í ljós að algengasta ástæða þess 

að forsmíðaðar einingar uppfylla ekki væntingar byggingaverktaka er sú að einingarnar séu 

illa smíðaðar. Þátttakendur vildu jafnframt meina að með notkun þeirra væri ekki verið að ná 

fram sparnaði þar sem hægt væri að fá sömu niðurstöðu með hefðbundnum leiðum (Gibb og 

Isak, 2003).  

3. Markaðsnálgun 

Fyrirtæki sem starfa í samkeppnisumhverfi og þá sér í lagi fyrirtæki sem eru að hefja sókn 

inn á markað, þurfa að meta stærð markaðarins þar sem hún hefur áhrif á ákvarðanir er varða 

inngöngu inn í samkeppnisumhverfið (Min, Kim o.fl., 2017). Í grein Min o.fl. (2017) kemur 
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fram að Bond og Houston hafi sagt  „því stærri sem markaðurinn er, þeim mun áhrifaríkari sé 

stærðarhagkvæmni, hagkvæmni í kostnaðarliðum og aðgreining keppinauta“. Jafnvægisverð 

vöru lækkar þegar samkeppni verður skarpari, hún eykur líka markaðshlutdeild skilvirkra 

fyrirtækja og dregur úr hlutdeild fyrirtækja með takmarkaða skilvirkni (Denicolò og 

Zanchettin, 2010). Með þessu er gefið í skyn að mikil samkeppni þenji út markaðinn, skili sér 

í meiri hagnaði til fyrirtækja í fremstu röð og skili að sama skapi minnkandi hagnaði og 

markaðshlutdeild til fyrirtækja sem standa sig ekki. 

 Sundurliðun markaðar er gerð með markaðshlutun þar sem leitast er við að finna 

álitlegasta markhópinn út frá fyrirframáætluðum breytum sem skipta markaðnum upp í 

einsleita hópa (Kara og Kaynak, 1997). Þegar það hefur verið gert þarf að ákvarða nálgun á 

hópinn eða hópana út frá settri markaðsstefnu og að lokum staðsetja hópinn með því að 

skynja hvað sé virðisaukandi og álitlegt fyrir markhópinn (Kara og Kaynak, 1997). 

Markaðshlutun á yleiningum frá Límtré Vírnet er skilgreind sem húsbyggjendur sérbýlishúsa 

á Íslandi (Andri Daði Aðalsteinsson, 2014).  

Til þess að reikna út hlutdeild fyrirtækja á markaði og gera áætlun til framtíðar þarf að 

hafa marga þætti í huga. Stærðfræðingurinn John Nash setti fram kenningu um Nash jafnvægi 

sem felur meðal annars í sér að markaðshlutdeild þarf að vera jöfn núlli eða hærri en 

viðmiðunarjafnvægið þar sem núllið er fullkomið jafnvægi (Radzik og Ravindran, 1989). 

Þetta þýðir að fyrirtæki þarf að hafa náð ákveðinni stærð svo það geti markvisst sett fram 

stefnu fyrir hlutdeild á markaði (Karnani, 1983). Framleiðslufyrirtæki geta skapað sér 

markaðshlutdeild með samningum við önnur fyrirtæki á markaði um notkun og sölu vara 

þeirra, jafnvel þótt markaðsfyrirtækin séu að selja aðrar samkeppnisvörur (Inderst og Shaffer, 

2010). Vandamál framleiðslufyrirtækja eru fólgin í því að ákvarða viðunandi samningsverð 

til þess að viðhalda og auka stöðugt selt magn ástamt því að hámarka hagnað.  

Þegar stunduð eru viðskipti á fyrirtækjamarkaði er mikilvægt að veita 

viðskiptasamböndum sérstaka athygli, þar sem kostnaðurinn við að halda núverandi 

viðskiptavinum getur verið töluvert lægri en kostnaðurinn við að ná í nýja viðskiptavini (Liu, 

Guo og Lee, 2011). Þegar horft er til persónulegrar sölumennsku og uppbyggingar 

viðskiptasambanda þá er fyrsta salan ekki lokamarkmiðið heldur aðeins upphafið að löngu 

ferli uppbyggingar (Peter og Donnelly, 2004).  

 Líftímavirði viðskiptavina (e. customer lifetime value) er einföld en mikilvæg 

mælieining sem reiknar út núvirði allra viðskipta sem einstakur viðskiptavinur mun eiga við 

skipulagsheild (Gupta og Lehmann, 2005). Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að gera sér grein 

fyrir því hvers virði hver og einn viðskiptavinur er og hvers virði mögulegir viðskiptavinir 



7 Markaðsgreining fyrir Límtré Vírnet 

koma til með að vera. Þegar þess háttar útreikningar hafa verið framkvæmdir er hægt að 

áætla hver kostnaður við að halda einstökum viðskiptavinum má vera. Líftímavirði 

viðskiptavina er einnig mikilvægt verkfæri þegar kemur að því að gera áætlun um hvort það 

sé hagkvæmt að sækjast eftir nýjum viðskiptavinum (Gupta o.fl., 2006). Lykillinn að 

hagstæðu líftímavirði viðskiptavinar er að byggja upp traust viðskiptavina og 

langtímaviðskiptasambönd með endurteknum viðskiptum. Dragi hins vegar úr viðskiptum, 

verður að leita að orsakavöldum þess, en þeir gætu legið í minnkandi trausti (Gupta o.fl., 

2006). Hægt er að verðmeta starfsemi fyrirtækja út frá samanlögðu virði einstakra 

viðskiptavina þeirra með hliðsjón af því hversu lengi þessum viðskiptavinum er ætlað að eiga 

í viðskiptum við fyrirtækin (Latusek, 2010). Tukel og Dixit (2013) framkvæmdu rannsókn á 

stálverksmiðju í Ohio í Bandaríkjunum sem framleiðir eftir pöntunum á líftímavirði 

viðskiptavina sinna. Sú rannsókn var byggð á þriggja þátta forsendu. Fyrst var metið hversu 

mikil viðskipti viðkomandi viðskipavinur hafði átt við verksmiðjuna. Síðan voru áætluð kaup 

viðskiptavinarins metin út frá fyrri kauphegðun og að lokum var framkvæmd könnun á 

viðskiptavinum til að ákvarða hollustu þeirra. Niðurstaða þeirrar rannsóknar var að 

nýtingarhlutfall framleiðslulína fyrirtækisins jókst til muna. Aukin ánægja var hjá 

viðskiptavinum og þá sér í lagi vegna styttri afgreiðslutíma sem fyrirtækið gat boðið vegna 

nákvæmari áætlana um sölu. Að auki sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að fyrirtæki sem er 

með virka virðiskeðju mun hagnast verulega á að framkvæma útreikninga á líftímavirði 

viðskiptavina (Tukel og Dixit, 2013) 

Iðnaðar- og fyrirtækjamarkaðssetning hefur löngum verið eftirbátur 

neytendamarkaðssetningar vegna skorts á rannsóknum og oft hefur markaðssetning á 

fyrirtækjamarkaði verið sett undir sama hatt og á neytendamarkaði (Latusek, 2010). Á síðasta 

áratug hefur orðið breyting á þessu og rannsóknir á iðnaðar- og fyrirtækjamarkaði hafa 

aukist. Þó eru rannsóknir á neytendamarkaði ennþá algengastar (Latusek, 2010). Blois (2003) 

hélt því fram að allar gerðir sambanda byggðust á sömu grunnhugmynd, trausti, 

skuldbindingu og sameiginlegum væntingum um áframhaldandi viðveru og samleið. Hann 

vill þó meina að erfiðara sé að skilgreina viðskiptasambönd á fyrirtækjamarkaði heldur en 

viðskiptasambönd á neytendamarkaði. Í dag eru markaðstengd viðskiptasambönd útskýrð 

með hugmyndum og fræðilegum nálgunum (Möller og Halinen, 2000). Hugmyndafræðin um 

sambönd er byggð á svipuðum grunni og viðskiptasambönd milli fyrirtækja, en söluferlið er 

byggt á samskonar hugmyndafræði og er eitt af markaðsfræðiverkfærunum (Futrell, 2013). 

Það gengur út á að aðstoða aðra og koma fram við fólk eins og þú vilt að komið sé fram við 

þig. 
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Viðskipti á fyrirtækjamarkaði eru algeng, þar sem samningar milli fyrirtækja byggja á 

þeirri grundvallarforsendu að þeir séu báðum aðilum til framdráttar í nánustu framtíð. 

Iðnfyrirtæki ættu að hafa í huga að skapa markmið um langtímasamstarf við önnur fyrirtæki 

til þess að ná fram hagræði í framleiðslu og lagerhaldi (Kleindorfer og Wu, 2003). Einnig er 

verðvitund þýðingarmikill þáttur til að geta skapað grind um uppsetningu verðlagningar til 

mismunandi fyrirtækja og á hinum almenna markað. Búa þarf til markvissa áætlun um 

áhættuþætti söluferla á fyrirtækjamarkaði sem skýrir skiptingu markhópa og verðlagningu 

(Kleindorfer og Wu, 2003). Fullkomnar upplýsingar þurfa ekki nauðsynlega að vera til staðar 

í viðskiptum á fyrirtækjamarkaði (Vosgerau, Anderson og Ross, 2008). Þá er átt við að 

samband beggja aðila þurfi ekki að vera á jöfnum grundvelli eða jafn þýðingarmikið heldur 

þurfi samvinna að eiga sér stað og báðir aðilar þurfi að hagnast. Rannsóknir á þessu efni hafa 

þó sýnt að fyrirtæki sem meta sambandið þýðingarmeira eru líklegri til að verðsetja sig of 

lágt og bera minni hag en vera ber af viðskiptasambandinu (Vosgerau o.fl., 2008).  

Í nútímaumhverfi verða vörur að vera sveigjanlegar og sérsniðnar að hverjum þeim 

sem kaupir þær. Ef styrkja á virðisaukandi þætti er nauðsynlegt að hafa í huga hver upplifun 

viðskiptavina á vörum og þjónustu fyrirtækja er (Stott, Stone og Fae, 2016).  

Kaupferli á fyrirtækjamarkaði fer fram með þeim hætti að þörf fyrir ákveðna vöru eða 

þjónustu er metin. Síðan eru þeir valkostir sem fyrirtækinu stendur til boða skoðaðir og að 

lokum er valið milli mismunandi birgja og vörumerkja (Kotler, Burton, Deans, Brown og 

Armstrong, 2013). Innkaup á þessum markaði geta verið afar flókin þar sem iðulega koma 

margir aðilar að kaupákvörðunarferlinu og samræma þarf markmið þeirra og 

skipulagsheildarinnar (Webster og Wind, 1972). Þegar litið er á kaupákvörðunarferli 

fyrirtækja þarf því að huga að ýmsu sem ekki þarf að huga að á neytendamarkaði (Boone og 

Kurtz, 2013). 

Til að skilgreina markaðshlutdeild þarf stærð markaðarins að liggja fyrir (Kotler, 

Keller, Brady, Goodman og Hansen, 2012). Þær upplýsingar eru fyrirtækjum verðmætar og 

getur það kostað mikið fjármagn og vinnu að fá raunhæfa niðurstöðu. Samhæfing 

markaðshlutunar og markaðshlutdeildar er mikilvæg til að hámarka notagildi fjármagns við 

markaðssetningu sem miðar að því að ná aukinni hlutdeild á markaði (Tsao, Pitt og 

Campbell, 2010). 

 

4. Sýn sérfræðinga 

4.1 Aðferð  
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4.1.1 Þátttakendur 

Svokallað markmiðsúrtak var notað við val á þátttakendum en þeir voru valdir út frá 

markmiði rannsóknarinnar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Við valið var 

leitað að einstaklingum með umfangsmikla starfsreynslu í byggingariðnaðinum, 

einstaklingum sem hefðu góða innsýn í iðnaðinn og gætu miðlað upplýsingum um þau atriði 

sem helst ber að hafa í huga við efnisval. Til þess að komast hjá því að taka viðtöl við 

einsleitan hóp voru fengnir þátttakendur frá fjórum mismunandi gerðum fyrirtækja.  

Í upphafi var aflað þátttakenda sem störfuðu hjá stærstu byggingaverktakafyrirtækjum 

Íslands. Í þeirri vinnu var íslenska atvinnugreinaflokkunin, ÍSAT 2008 notuð, ásamt lista 

Frjálsrar verslunar yfir 300 stærstu fyrirtækin á Íslandi. ÍSAT 2008 flokkunin er notuð í 

opinberri hagsýslugerð innan EFTA og í þeim ríkjum sem tilheyra Evrópusambandinu svo 

hægt sé að auðvelda samanburð á milli landa (Hagstofa Íslands, 2009). 

Haft var samband við Ríkisskattstjóra til þess að fá lista yfir fyrirtæki sem skráð eru á 

ÍSAT númerið 41200 bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis (aðal) og var hann síðan borinn 

saman við þau fyrirtæki sem voru á lista Frjálsrar verslunar yfir 300 stærstu fyrirtækin á 

Íslandi. Tvö fyrirtæki voru valin af handahófi sem bæði voru með ÍSAT númerið 41200 og 

voru á lista Frjálsrar verslunar yfir 300 stærstu fyrirtækin á Íslandi. Rætt var við 

framkvæmdastjóra eins þeirra en hjá hinu fyrirtækinu var bæði rætt við verkstjóra og 

staðarstjóra yfir umfangsmiklu verkefni. 

Í kjölfarið var leitað eftir viðmælendum sem störfuðu hjá fyrirtækjum með sérhæfingu 

í að reisa sérbýlishús ásamt því að haft var samband við fyrirtæki sem rannsakendur vissu að 

hefðu smíðað mörg sérbýlishús. Fasteignavefur Vísis var skoðaður og í kjölfarið var hringt í 

byggingarverktaka sem litu út fyrir að hafa smíðað mörg sérbýlishús til að kanna hvort þeir 

vildu taka þátt í rannsókninni. Á fasteignavef Vísis eru þeir sem sjá um smíði nýbygginga 

sjaldnast skráðir. Því var hringt í fasteignasölur sem voru með nýbyggð sérbýlishús á skrá hjá 

sér og óskað eftir upplýsingum um hvaða byggingaverktakar hefðu látið mikið til sín taka í 

nýbyggingu sérbýlishúsa. Tekin voru viðtöl við eigendur tveggja fyrirtækja sem reist hafa 

mörg sérbýlishús.  

Í rannsókn sem gerð var árið 2003 kom í ljós að þeir sem oftast koma að 

ráðleggingum um byggingarefni eru innanhússtarfsmenn fyrirtækja, arkitektar og 

verkfræðistofur (Gibb og Isak, 2003). Því var tekið viðtal við arkitekt sem vinnur á íslenskri 

arkitektastofu og byggingaverkfræðing sem starfar á íslenskri verkfræðistofu. Viðtalið við 

arkitektinn var bókað í gegnum tengsl við rannsakanda en leitarvélin ja.is var notuð við leit 

að góðum viðmælanda sem starfar á verkfræðistofu. 
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 Allir þátttakendur rannsóknarinnar hafa umfangsmikla reynslu af byggingaiðnaðinum 

og hafa komið að fjölbreytilegum verkefnum á starfsferli sínum, þó aðkoma þeirra hafi verið 

ólík. Til þess að tryggja trúnað voru hvorki fyrirtæki né þátttakendur nafngreindir.  

Þess í stað var þátttakendum úthlutað dulnefni eins og sjá má hér að neðan. Í viðleitni 

til þess að koma í veg fyrir að hægt væri að greina einstaka þátttakendur út frá frásögn þeirra 

var staðreyndum lítillega breytt. Þó má gera ráð fyrir að þátttakendurnir þekki frásögn sína í 

niðurstöðuhlutanum.  

Kristján: Rekur eigið fyrirtæki sem er umfangsmikið í nýbyggingu parhúsa, raðhúsa, 

einbýlishúsa og sumarbústaða. Fyrirtækið hefur einnig tekið þátt í ýmsum tilfallandi 

verkefnum á borð við nýbyggingu skóla, íþróttahúss og verslana. Kristján hefur starfað í 

byggingariðnaðinum í næstum 40 ár og hefur í gegnum tíðina haft á annan tug starfsmanna að 

staðaldri. 

Valur: Starfar hjá byggingarverktakafyrirtæki sem bygginga- og verkefnastjóri. 

Fyrirtækið reisir fyrst og fremst fjölbýlishús en hefur einnig smíðað mörg atvinnuhúsnæði. 

Valur hefur starfað í byggingaiðnaðinum síðan hann var 14 ára en er nú á fimmtugsaldri.  

Jón: Starfar sem staðarstjóri hjá sama verktakafyrirtæki og Valur. Jón er með 

umfangsmikla reynslu af stjórnun verkefna í byggingariðnaðinum og hefur starfað lengi í 

þessum geira. 

Gunnar: Er einn af eigendum stórs byggingaverktakafyrirtækis og starfar þar sem 

framkvæmdastjóri. Fyrirtæki hans tekur að sér stór verkefni á borð við smíði fjölbýlis- og 

atvinnuhúsnæðis. Fyrirtækið hefur einnig reist vöruskemmur. Gunnar hefur unnið í 

byggingageiranum frá því hann var ungur maður.   

Guðmundur: Er framkvæmdastjóri og eigandi fyrirtækis sem sérhæfir sig í að reisa 

sérbýlishús. Hann hefur starfað í byggingaiðnaðinum í yfir 20 ár. 

Einar: Starfar sem sviðsstjóri á verkfræðistofu og vinnur helst að hönnun 

burðarvirkja. Hann er byggingarverkfræðingur að mennt. 

Magnús: Starfar á arkitektastofu sem teiknar bæði hús og innanstokksmuni. Stofan 

tekur að sér ýmiskonar verkefni en meðal þeirra stærstu er hönnun hótels. Magnús hefur 

komið að margs konar verkefnum á ferli sínum, þar sem hann hefur meðal annars teiknað 

framhaldsskóla, leikskóla og einbýlishús.  

4.1.2 Framkvæmd 

Í upphafi kynntu rannsakendur sér efnið vel til þess að öðlast haldgóða þekkingu á því. Það 

var gert til þess að auka trúverðugleika rannsakenda í viðtölunum og til þess að auðvelda 
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skilgreiningu á markmiðum rannsóknarinnar, vinnu við gerð viðtalsramma og val á 

ákjósanlegum þátttakendum. Undirbúningsvinnan fór fram með fjölbreyttum hætti; 

upplýsinga var aflað úr fræðilegum skrifum en hún fór einnig fram í gegnum Internetið, 

vettvangsferð var farin í verksmiðju Límtré Vírnet á Flúðum og fundur setinn með 

stjórnendum Límtré Vírnet. Viðtalsrammarnir voru fjórir og samanstóðu af 18 spurningum 

hver (sjá viðauka A-D). Þeir voru settir upp á svipaðan hátt en hannaðir fyrir fjórar ólíkar 

tegundir fyrirtækja.  

Greiðlega gekk að bóka viðtöl við þá sem störfuðu hjá byggingarverktakafyrirtækjum 

sem eru á lista yfir 300 stærstu fyrirtækin á Íslandi, starfsmann arkitektastofunnar og 

starfsmann verkfræðistofunnar. Það reyndist hins vegar erfiðara að afla viðtala við aðila sem 

starfa hjá fyrirtækjum sem hafa smíðað mörg sérbýlishús. Ástæðan fyrir þessu er tvíþætt; 

annars vegar var erfitt að festa hendur á hvaða verktakafyrirtæki hafa byggt mörg sérbýlishús 

og hins vegar virtust starfsmenn þeirra vera uppteknari en starfsmenn stærri fyrirtækjanna. 

Allar viðtalsbeiðnir fóru fram í gegnum síma þar sem rannsakendur óskuðu eftir viðtali við 

einhvern kunnugan byggingarmarkaðinum. Viðkomandi var þá sagt frá því að viðtalið væri 

almenns eðlis um byggingariðnaðinn og efnisval. Þegar kom að því að bóka viðtalstíma var 

það ýmist gert í fyrsta eða öðru símtali við fyrirtækið. 

Sex viðtöl voru tekin í apríl og maí árið 2017 við sjö þátttakendur. Tvö viðtalanna 

voru tekin við starfsmenn fyrirtækja sem smíðað hafa mörg sérbýlishús, tvö við starfsmenn 

byggingarverktakafyrirtækja sem eru á meðal 300 stærstu fyrirtækja landsins og sitthvort 

viðtalið var tekið við starfsmann verkfræðistofu og starfsmann hjá arkitektastofu. Viðtölin 

fóru fram á vinnustað viðmælenda í öllum tilvikum nema einu, þá var viðtalið tekið á heimili 

þátttakanda. Um var að ræða hálfopin viðtöl, þar sem viðtalsramminn var notaður sem 

leiðarvísir í viðtölunum. Ekki var farið ítarlega eftir orðalagi spurninga í viðtalsrammanum 

eða röðun þeirra, heldur var viðtalið byggt upp eins og spjall þar sem rannsakandinn vandaði 

sig við að sýna áhuga, beita virkri hlustun og stýra viðtalinu þannig að farið væri efnislega 

yfir öll atriði viðtalsrammans. Einnig var rannsakandinn meðvitaður um að hann væri að 

rannsaka viðhorf þátttakenda og einbeitti sér að því að útlista ekki kosti yleininga við 

viðmælendur. Tekin voru einstaklingsviðtöl í öllum tilvikum nema einu en þá var tekið viðtal 

við tvo þátttakendur á sama tíma. Viðmælendum var gert kunnugt áður en viðtalið hófst að 

samtölin færu fram í trúnaði og var sú staðreynd ítrekuð þegar rannsakanda sýndist 

þátttakendur hika við að ræða einstök efnistök. Til þess að ekkert færi forgörðum eða 

gleymdist í viðtölunum voru þau tekin upp á Samsung farsíma þar sem innbyggt 
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raddupptökuforrit var notað. Rannsakandi skrifaði jafnframt niður minnispunkta á meðan á 

viðtalinu stóð.  

Hlustað var á viðtölin nokkrum klukkustundum eftir að þau voru tekin og niðurstöður 

hvers viðtals skráðar. 

Rauði þráðurinn í viðtölunum var greindur með því að skipta meginatriðum 

viðtalanna niður í þemu og niðurstöður voru síðan unnar út frá þessari greiningu. 

Þegar búið var að skrifa niðurstöðukaflann var aftur hlustað á viðtölin til þess að 

kanna hvort það væri meira efni í viðtölunum sem mætti koma fram í niðurstöðum 

rannsóknarinnar en svo reyndist ekki vera. Upptökum af viðtölum var því eytt. 

4.2 Niðurstöður 

Niðurstöður viðtalanna gefa vísbendingu um það hvernig byggingaverktakar líta á notkun 

yleininga til þess að reisa sérbýlishús. Þátttakendur þekktu misvel til vörunnar og þegar 

viðtölin voru tekin saman kom í ljós að þeir sem þekktu vel til hennar voru neikvæðari 

gagnvart byggingu sérbýlishúsa úr einingunum en þeir sem höfðu litla sem enga þekkingu á 

þeim. Jafnframt urðu þátttakendur örlítið jákvæðari gagnvart vörunni þegar rætt var um 

yleiningar frá Límtré Vírnet. Helstu niðurstöðum rannsóknarinnar verður skipt upp eftir þeim 

þemum sem greindust við vinnslu viðtalanna. 

4.2.1 Val á byggingarefnum  

Fyrirtæki Kristjáns hefur í seinni tíð sérhæft sig í að vinna með timbur og í öllum verkefnum 

sem fyrirtækið tekur að sér er allt fyrir ofan gólfplötu smíðað úr timbri. Áður voru húsin sem 

fyrirtækið byggði uppsteypt. Kristján er afar ánægður með timbrið sem byggingarefni og sér 

enga ókosti við að nota það. Honum finnst skemmtilegt að vinna með timbrið og segir að það 

besta við það sé hversu stuttan tíma tekur að smíða úr því. Fyrirtæki Kristjáns vinnur fyrst og 

fremst með tilbúnar timbureiningar sem þeir flytja á byggingarstað. Einhver hús eru smíðuð á 

byggingarstaðnum en þá er kostnaðurinn 20% meiri. Kristján segir að tímasparnaðurinn sé 

mikill þegar unnið er með timbureiningar og að hann sé „skotfljótur“ að smíða hefðbundið 

hús. Kristján hefur einnig tekið að sér verkefni þar sem hann reisti stóra byggingu úr límtré 

og stálbitum. Sú vinna gekk vel hjá honum.  

Fyrirtæki Guðmundar smíðar staðsteypt steinhús með steypu frá Steypustöðinni. 

Guðmundur segir að allir stærstu aðilarnir á markaðnum noti þessa byggingaraðferð enda séu 

flest hús reist þannig. Hann telur að notkun eininga sé alltaf að aukast. Guðmundur fullyrðir 

að staðsteypt hús séu bestu húsin sem fyrirfinnist og að steinninn sé vinsælastur þegar hann 

ræðir um val á byggingarefnum. Þá segir hann að steyptu einingahúsin séu mjög góð en það 
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séu engu að síður samsett hús og engar samsetningar séu á uppsteyptum húsum sem geri þau 

betri. Hann segir að það sé fljótlegt að reisa steypt einingahús og að mörgu leyti hagkvæmt en 

hins vegar sé það ekki alltaf best fyrir hinn endanlega kaupanda þegar sú byggingaraðferð er 

notuð. Guðmundur segir að eini ókosturinn við staðsteypt hús sé að það taki lengri tíma að 

reisa þau en allt annað sé mun betra þegar steinsteypan er borin saman við önnur 

byggingarefni. Þegar verið er að smíða staðsteypt hús er ekki hægt að byrja að vinna í 

veggjunum nema það sé búið að ljúka við alla undirvinnu. Þegar kemur að einingum er hins 

vegar hægt að byrja á veggjunum á meðan verið er að vinna í sökklum. 

Kristján er ekki heldur hrifinn af steyptum einingum og segir að þær hafi verið að leka 

á samskeytum. Hann veit um steypt einingahús sem klæða hafi þurft að utan til þess að 

stöðva leka. 

Einar er hins vegar ekki sammála þessu en fyrirtækið sem hann starfar hjá hefur 

hannað forsteyptar einingar fyrir einingaverksmiðju. Það á að vera fín ending á húsum þegar 

þessi byggingaraðferð er notuð og hægt að fá flotta og varanlega áferð sem þolir hnjask. 

Hann telur helsta galla forsteyptra eininga vera hve þungar þær eru. Þegar vandað sé til verks 

þá eigi leki ekki að vera vandamál. 

Fyrirtækið sem Valur og Jón vinna fyrir reisir nánast eingöngu uppsteypt hús en þeir 

hafa notað stálgrindur og jafnvel límtré við að byggja eitthvað af iðnaðarhúsum. Hinsvegar er 

það svo að þegar fyrirtæki byggir fyrir aðra, ræður það ekki hvaða byggingarefni er notað. Í 

þeim tilfellum kemur forskrift frá hönnuði og þá er efnisvalið á borði arkitekta. Steypa virðist 

þó vera ríkjandi við val á byggingarefni. 

Þetta er í samræmi við sýn Magnúsar á stöðu steypunnar sem byggingarefnis. Þegar 

kemur að efnisvali í sérbýlishús á Íslandi þá er nánast alltaf gengið út frá því að notuð verði 

steypa. Fyrirtækið sem hann starfar hjá hannar aðeins stöku sinnum hús úr forsteyptum 

einingum og þegar kemur að efnisvali þá eru arkitektar ráðgefandi. Magnús sér samt fyrir sér 

að notkun eininga geti hraðað framkvæmdum og á erfitt með að skilja af hverju einingarhús 

eru ekki vinsælli en raun ber vitni. Þegar notaðar eru einingar tekur styttri tíma að byggja og 

það veldur minna raski. Hann telur þær því tilvaldar til notkunar í miðbænum. Þá er 

fjármagnskostnaðurinn hár og því er mjög mikilvægt að ná niður byggingartíma til þess að ná 

niður kostnaði við byggingar. 

Magnús hefur hannað sérbýlishús úr steyptum einingum, tréeiningum og 

varmaeiningum. Hann notaði varmaeiningarnar erlendis og þeim hægt er að raða upp eins og 

„Lego“ kubbum. Einangrunargildi þeirra er margfalt á við önnur byggingarefni.  



14 Markaðsgreining fyrir Límtré Vírnet 

Gunnar segir að þegar fyrirtækið sem hann vinnur hjá sé sjálft í 

byggingarframkvæmdum sé það meira og minna í uppsteyptu en hafi einnig blandað saman 

timbureiningum og í einhverjum tilfellum notað forsteyptar einingar. Val þeirra á 

byggingarefni fer allt eftir atvikum og aðstæðum hverju sinni. 

4.2.2 Yleiningar 

Almennt voru þátttakendur lítið hrifnir af yleiningum sem byggingarefni í sérbýlishús en  

Kristján sagðist hins vegar vera tilbúinn að skoða þær sem byggingarefni. Hann bætti samt 

við að hann væri kominn með „virkilega góð tök“ á því að vinna með timbrið og ekkert 

slæmt hefði komið upp á þar. Kristján hefur enga reynslu af því að vinna með yleiningar en 

telur þær sniðugt byggingarefni sem veiti líklega góða einangrun og þéttleikinn sé mikill í 

þeim ef þær eru vandaðar og fá samskeyti sem þarf að glíma við. Kristján þekkir því lítið til 

þess hvernig er að vinna með þetta byggingarefni þar sem hvorki hann né fólk í kringum 

hann hefur notað þær í sín verkefni. 

Guðmundur er ekki sammála Kristjáni og segir að það séu „rosalega“ mörg samskeyti 

á húsum sem búin eru til úr yleiningum. Það voru því stundum ólíkar hugmyndir sem 

þátttakendur rannsóknarinnar höfðu á byggingarefninu eins og sést á mynd 1. Guðmundur 

telur miklar líkur á að hús úr yleiningum muni leka við erfiðar aðstæður og ætlar frekar að 

horfa á einhvern annan „brenna sig“ á því að nota þær, en að taka áhættuna sjálfur. 

Sérstaklega þegar horft er til þess að húsum úr yleiningum er læst saman með „milljón“ 

samskeytum án þess að klæða yfir þau aftur. Guðmundur segir að fólk haldi oft að vatn 

þrýstist inn í hús þegar vatnið sogast í rauninni inn. Fyrirtæki hans hefur oft lent í því að 

nýbyggingar sem starfsmenn þess hafa reist leki. Þetta getur gerst þegar undirliggjandi 

þrýstingur myndast í húsum, til að mynda við vissar aðstæður í mikilli austanátt. Dæmi um 

slíkar aðstæður er þegar veður er það slæmt að ekki er hægt að opna glugga austanmegin við 

hús vegna roks og rigningar. Þá getur myndast það mikill hiti í húsinu að fólk opnar glugga 

vestanmegin við húsið til þess að lofta út og við það myndast þessi undirliggjandi þrýstingur 

þar sem vatn getur sogast inn ef það er örlítið gat á austurhliðinni. Guðmundi þætti „gaman“ 

að sjá yleiningarnar virka og leka hvergi við svoleiðis aðstæður. Guðmundur hefur ekki mikla 

trú á notkun byggingarefnisins þegar kemur að því að reisa sérbýlishús en segir nokkuð 

afsakandi að hann myndi alveg vilja skoða það betur. Þetta eigi hins vegar alveg eftir að 

sanna sig og þegar önnur byggingarefni eru borin saman við yleiningarnar, þá efast hann um 

kosti þeirra, sérstaklega þegar kemur að lokafrágangi nýbygginganna. Honum finnst ekki 

spennandi að hafa lagnir utanáliggjandi og finnst það vera aukavinna að þurfa að „grinda allt“ 
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að innan og klæða það. Guðmundur telur að sérbýlishús úr yleiningum muni verða eins og 

blikkdós eða frystihús. Til þess að koma í veg fyrir þá tilfinningu þarf að klæða sérbýlishúsin 

að innan til að mynda með gifsi eða spónaplötum og það sé aukavinna. Sveppur þrífst mjög 

vel í hvoru tveggja en síður í steinhúsum. Hann efast um að tveggja hæða einingahús geti 

orðið að veruleika en segist samt halda að það sé hægt að byggja fín hús úr yleiningum ef 

gengið sé vel frá samskeytum og húsin síðan klædd. Guðmundur hefur hefur enga trú á 

sérbýlishúsum úr yleiningum ef þau eru ekki klædd að utan. Hann hefur notað yleiningar við 

uppsetningu á kælum í matvöruverslunum og finnst helsti kostur þeirra vera hversu fljótlegt 

er að vinna með þær. Að lokum ítrekar hann að yleiningar eigi eftir að sanna sig sem 

byggingarefni í sérbýlishús.  

 
Mynd 1. Helstu hugmyndir þátttakenda um yleiningar. 

Guðmundur var ekki sá eini sem talaði um að tilfinningin sem búast mætti við að 

upplifa við það vera inni í sérbýlishúsi byggðu úr yleiningum væri eins og að vera inni í 

blikkdós. Valur og Jón komu einnig með þessa myndlíkingu. Þeir segjast hafa notað 

yleiningar mikið í skemmur og að það heyrist mikið í gegnum þær þegar það bylur á með 

hríð eða hagléli. Valur segir að það myndist mikið bergmál í húsum sem byggð eru úr 

yleiningum og telur þær því ekki henta vel sem byggingarefni fyrir sérbýlishús. Jón tekur 
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undir það sjónarmið og þeir segjast báðir ekki skilja fyrir hvern og hvernig yleiningar henti 

sem byggingarefni í sérbýlishús. Valur telur þó að þær séu örugglega sniðugt byggingarefni 

eins og allar góðar hugmyndir eftir að rannsakandi tekur fram að Límtré Vírnet vilji selja 

meira af yleiningum í sérbýlishús. Valur og Jón segja að yleiningar séu mjög góðar í fjós, 

útihús og skemmur, enda leki þær ekki. Þeir bæta því við að þegar fyrirtækið sem þeir vinna 

hjá noti yleiningar sé helsti kosturinn sá hversu fljótlegt það er að byggja úr þeim, enda sé 

veggurinn tilbúinn bæði að innan og utan. Fyrirtækið sem þeir starfa hjá er samt ekki að 

smíða neitt úr þessu byggingarefni í dag.  

Gunnar telur upp ýmsar ástæður fyrir því að yleiningar henti illa í sérbýlishús. Til 

dæmis vegna hljómburðar, einangrunar og burðargildis. Hann myndi aldrei íhuga að smíða 

íbúðarhús úr yleiningum og álítur að þegar upp er staðið þá sé bygging sérbýlishúsa úr 

yleiningum ekki ódýrari aðferð. Gunnar skilur því ekki af hverju fyrirtæki hans ætti að íhuga 

að byggja sérbýlishús úr yleiningum þegar útkoman verður verri að gæðum og líklega dýrari 

en sú byggingaraðferð sem þeir nota núna.  

Einari finnst ólíklegt að steinullin geti borið þak sérbýlishúsa og telur að það þurfi að 

vera einhvers konar burðarkerfi á milli eininganna til þess. Hann telur ekki líklegt að 

einingarnar geti staðist áslagskrafta en að þær ættu að geta tekið á sig beygjukrafta. Hann 

álítur að fólk myndi ekki sætta sig við að hafa stálramma að innanverðu í híbýlum sínum og 

því verði að styðjast við aðrar lausnir eins og að setja stálprófíla innan í yleiningarnar. Sé það 

gert ættu þær að ráða við lóðréttu kraftana. Einar telur nauðsynlegt að klæða húsnæðið að 

innan með einhverri timburgrind til þess að fela lagnir þar sem fólk vilji ekki hafa stálveggi. 

Einar þekkir yleiningar vel og hefur unnið með þær í verkefnum sem ekki tengjast byggingu 

sérbýlishúsa. 

4.2.2 Verðlag á yleiningum 

Kristján og Magnús hafa enga hugmynd um hvernig yleiningar eru verðlagðar.  

 Guðmundur telur að þær geti mögulega verið ódýrar en er ekki alveg sannfærður um 

það. Hann telur að ef reisa eigi almennileg sérbýlishús með þessari byggingaraðferð þá sé sú 

leið ekki lengur ódýr.  

Valur og Jón telja að kostnaðurinn við að reisa sérbýlishúsnæði úr yleiningum sé 

ásættanlegur, þar sem fljótlegt sé að raða upp yleiningum. Þeir líkja vinnunni við að raða upp 

„Legokubbum“ og síðan sé byggingin tilbúin.  

Davíð telur að til þess að hægt sé að nota yleiningar sem burðarvirki séu þær orðnar 

það þykkar að allar líkur séu á því að dýrara sé að byggja úr yleiningum en steinsteypu. Hann 
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segir jafnframt að eigi sparnaður að hljótast af því að nota yleiningar verði það á kostnað 

gæða.  

Einar þekkir verðið á einingunum vel en segist ekki átta sig á því hvernig það er í 

samanburði við aðrar byggingaraðferðir. 

4.2.3 Viðhorf til Límtré Vírnet 

Þátttakendur rannsóknarinnar þekktu allir Límtré Vírnet og voru almennt jákvæðir í garð 

fyrirtækisins eins og sjá má á mynd 2. Kristján kaupir alltaf byggingarefni beint af þeim á 

meðan fyrirtækin sem Valur, Jón, Gunnar og Guðmundur starfa hjá kaupa flest eða allt 

byggingarefni sem Límtré Vírnet selur í gegnum aðra söluaðila.  

 
Mynd 2. Hugrenningatengsl þátttakenda við Límtré Vírnet. 

Einar og Magnús kaupa hvorugir byggingarefni í tengslum við atvinnu sína. Sá 

fyrrnefndi hefur engu að síður verið í miklum samskiptum við Límtré Vírnet. Valur og Jón 

hafa einnig verið í miklum samskiptum við Límtré Vírnet og telja þeir að samskiptin við 

fyrirtækið hafi verið til fyrirmyndar. Einar segir að viðmótið sé bæði þægilegt og gott. Hann 

hafi alltaf fengið fullkomna þjónustu, bæði þegar hann hittir starfsmenn Límtré Vírnet og 

þegar hann hefur átt í samskiptum við þá símleiðis. Kristján telur að þjónustan sé fín hjá 

þeim. Gunnar telur að Límtré Vírnet sé gott og flott fyrirtæki með góða þjónustu. Hann hefur 

ekkert nema jákvætt um Límtré Vírnet að segja og bætir við að þetta sé gamalt og rótgróið 

fyrirtæki. Guðmundur hefur fylgst vel með fyrirtækinu og segir marga hafa efast um að það 

myndi ná að starfa áfram eftir hrun. Hann bætir svo við að Límtré Vírnet sé ört vaxandi og 

flott fyrirtæki sem sé búið að sýna sig og sanna. Guðmundur þekkir ekki til þjónustu þeirra 
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þar sem hann kaupir næstum allar byggingavörur í gegnum Byko, einnig vörur frá Límtré 

Vírnet.  

4.2.4 Viðhorf til nýjunga 

Valur og Jón eru sammála um að almennt ríki mikil vanafesta þegar kemur að 

byggingarefnum og fólk sé lítið fyrir að prófa nýjungar. Það sést líka á viðhorfi Guðmundar 

sem að rökstyður val sitt á byggingarefni meðal annars með því að segja að steinninn sé alltaf 

vinsælastur. 

 Magnús telur að Íslendingar séu ekki mjög nýjungagjarnir og að þeir sem að kaupi sér 

íbúðarhúsnæði séu ekki tilbúnir til þess að gera eitthvað öðruvísi en næsti maður. Hann telur 

ástæðuna fyrir því að almenningur vilji búa í steinsteyptum húsum vera þá, að flestir geri það 

og enginn staldri við og spyrji sig að því af hverju hlutir séu gerðir á ákveðinn hátt. Þess í 

stað „apar fólk eftir hvert öðru“. Magnús telur þetta ekki vera einu ástæðuna fyrir því að erfitt 

geti reynst að koma fram með nýtt byggingarefni við smíði sérbýlishúsa. Hann segir 

steypuhefðina vera ríkjandi vegna smæðar íslenska markaðarins. Mennta þurfi fólk til þess að 

breyta til og vinna úr öðrum byggingarefnum en þangað til ríki þessi vanafesta. Magnús álítur 

að það mætti prófa nýjungar á einhverju stóru verkefni, en annars væri þetta „vonlaust“.  

 Einar telur Íslendinga vera „steypuþjóð“, sem vilji helst búa í uppsteyptum húsum. 

Þetta sé vegna byggingarhefðar og væri líklega öðruvísi ef það væri meira af skógi á landinu 

með meðfylgjandi tréiðnaði eða ef það væri stáliðnaður á landinu. Hann er sammála Magnúsi 

um vanafestu Íslendinga, fólk vilji ekki láta híbýlin sín hreyfast eða heyra í vindinum í slæmu 

veðri. 

 Valur segir að það hafi komið margar frambærilegar lausnir á sjónarsviðið þegar 

kemur að byggingarframkvæmdum en þær hafi hins vegar ekki náð brautargengi þar sem fólk 

vilji aðeins kaupa steinsteypt hús. Jón segir einnig að fólk vilji einungis steinsteypt hús og 

þeir eru sammála um að Svansvottun hafi lítil áhrif á kauphegðun húsnæðiskaupenda, því 

umhverfishugsunin sé ekki komin inn hjá Íslendingum. 

 Gunnar hefur orðið var við mikið af nýjungum á markaðnum og fullyrðir að þar sé 

alltaf verið að spara í gæðum. Kristján segir að fólk sé alltaf að eltast við hraðann en það sé 

ekki hægt að ná hraðanum nema byggja einföld hús. 

4.2.5 Landsbyggðin 

Sé ódýrt að reisa sérbýlishús úr yleiningum, þá telur Guðmundur þessa byggingarlausn helst 

henta sem gott tilraunaverkefni til þess að smíða ódýr hús úti á landi. Á Vestfjörðum og 

Austfjörðum er byggingaverðið að minnsta kosti tvöfalt eða þrefalt á við verðmæti hússins 
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þegar búið er að reisa það. Ef smíðað væri á þessum svæðum kæmi góð reynsla á 

sérbýlishúsin því þar eru harðari vetur og meiri hvellir. Guðmundur telur jafnframt að 

íbúarnir þar séu tilbúnir að setja til hliðar „pjatt“ á borð við það að fela lagnir til þess að 

eignast ódýrt og nýtt húsnæði. Hann telur hins vegar að höfuðborgarbúar með sínar dýru lóðir 

myndu ekki sætta sig við þessa lausn. 

 Einar álítur einnig helstu sóknarfæri yleininga á sérbýlishúsamarkaði liggi á 

landsbyggðinni, þar sem yleiningarnar eru léttar og því gott að flytja þær þangað sem 

steypustöð er ekki nálægt. 

 Gunnar segir að á höfuðborgarsvæðinu felist helmingurinn af kostnaði við gerð 

nýbygginga í einhverju öðru en beinum byggingakostnaði, semsagt í efni og vinnu. Þennan 

aukakostnað má finna í lóðarverði, skipulagskostnaði, fjármagnskostnaði, sölulaunum, 

hönnunarkostnaði, gatnagerðargjöldum, lóðargerðargjöldum og svo framvegis. Þegar 

fyrirtækið sem hann starfar hjá byggir venjulega blokk á höfuðborgarsvæðinu fer að minnsta 

kosti hálft ársverk hjá tæknimanni í að sinna samskiptum við byggingarfulltrúa. Honum 

finnst þetta alltof hátt hlutfall en það sé allt annað þegar byggt er á svæðum þar sem lóðir eru 

ódýrari og langt að fara með vinnuafl. Þá getur beinn byggingarkostnaður orðið 90% af 

kostnaði á meðan hlutfall annars kostnaðar fer niður í 10%. Þannig fer byggingarkostnaður að 

skipta hlutfallslega meira máli og einingar henta því vel á þannig svæðum.  

Gunnar er samt nokkuð viss um að timburhús sem klædd eru með varanlegri 

veðurkápu séu ódýrari, heldur en yleiningalausn, þegar kemur að byggingaraðferð. Hann 

hefur því litla trú á byggingu sérbýlishúsa úr yleiningum og telur að það væri hægt að finna 

betri leið til þess að reisa sérbýlishús úr einingum.  

Kristjáni finnst lóðaverð í Reykjavík vera „kjaftæði“ og segir að kostnaðurinn sé 

kominn í 15, 18 eða 20 milljónir áður en byrjað er að byggja. 

 Magnús telur að einingar séu hentugar alls staðar þar sem þurfi að ná niður 

byggingartíma og ef það sé sparnaður af þeim þá sé það mjög hentugt. 

4.2.6 Markaðssetning á yleiningum 

Einar telur að Límtré Vírnet verði að setja fram teikningar af fullunnu húsi, þar sem búið sé 

að fara yfir burðarvirkishönnun og búið að koma með lausnir á öllu sem síðan væri hægt að 

vinna út frá. Þannig gæti fyrirtækið sett fram fullmótaða hugmynd að lausn um sölu yleininga 

í sérbýlishúsnæði. 

 Magnús telur að ef Límtré Vírnet ætli að selja hugmyndina um einingarhús til 

arkitekta, sé mikilvægt að sýna fram á að hægt sé að nota þær frjálslega. Hann leggur einnig 
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sérstaka áherslu á að sá sem kynnir hugmyndina fyrir arkitektum tali „tungumál arkitekta“ og 

þekki íðorðin. Byggingarverkfræðingar og arkitektar noti til að mynda ekki sömu hugtökin og 

hugsi öðruvísi þrátt fyrir að læra báðir um hús í námi sínu. 

5. Lóðaframboð sérbýlishúsa 

5.1 Aðferð 

5.1.1 Gagnasöfnun 

Sendur var tölvupóstur á alla byggingarfulltrúa íslenskra sveitarfélaga og óskað eftir 

upplýsingum um fjölda lóða sem ætlaðar eru undir sérbýlishús. Alls voru sendir 74 

tölvupóstar á netföngin sem fengin voru af heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga 

(Sveitarfélögin, e.d.). Af þeim sem svöruðu hafði enginn tekið þessar upplýsingar saman og 

var iðulega vísað í aðal- og deiliskipulag. Í kjölfar tölvupóstsamskiptanna var skipulagið 

fengið hjá starfsmanni eða af heimasíðu sveitarfélags. 

 Notuð voru gögn frá öllum sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins en þar búa 75% af 

mannfjölda Íslands (Hagstofa Íslands, 2017a). Því til viðbótar voru valin af handahófi 16 

sveitarfélög af landsbyggðinni með íbúafjölda yfir 400 manns og skipulagsgögn frá þeim 

greind. Í byrjun árs 2017 voru Íslendingar 338.249. Úrtakið nær því til 85% Íslendinga einsog 

sjá má í töflu 1 (Hagstofa Íslands, 2017a). 

Tafla 1  

Heildarfjöldi úrtaks 

Sveitarfélag Íbúafjöldi  Sveitarfélag Íbúafjöldi 
Reykjavík 123.246  Hveragerði 2.483 
Kópavogur 35.246  Fjallabyggð 2.033 
Hafnarfjörður 28.703  Ölfus 2.005 
Akureyri 18.488  Rangárþing eystra 1.752 
Reykjanesbær 16.350  Vogar 1.206 
Garðabær 15.230  Húnaþing vestra 1.174 
Mosfellsbær 9.783  Stykkishólmur 1.168 
Árborg 8.471  Bláskógarbyggð 1.026 
Fjarðarbyggð 4.691  Eyjafjarðarsveit 1.015 
Seltjarnarnes 4.450  Hrunamannahreppur 773 
Skagafjörður 3.932  Mýrdalshreppur 562 
Borgarbyggð 3.677  Skaftárhreppur 475 
Norðurþing 2.963  Skútustaðarhreppur 425 

   Samtals 286.877 
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Fólksfjöldi sveitarfélaganna var skoðaður til þess að rannsaka hvort að 

mannfjöldaþróun þeirra félli að áætlaðri íbúðaruppbyggingu. Ef lóðaframboð sveitarfélags 

var í miklu ósamræmi við mannfjöldaþróun síðustu þriggja ára og meðalfjölda einstaklinga á 

hvert heimili, var dregið úr því til þess að fá fram raunsannari mynd af byggingaþróun 

svæðisins. 

5.1.2 Úrvinnsla gagna 
Vegna sundurleitni í framsetningu aðal- og deiliskipulags, ásamt ólíkri mannfjöldaþróun milli 

sveitarfélaga, voru fimm aðferðir notaðar við úrvinnslu gagna, sem teknar voru úr köflum um 

byggð eða byggðaþróun aðalskipulags eða af mynd úr aðal- eða deiliskipulagi. Vinnsla þeirra 

tók mið af upplýsingagildi fyrirliggjandi gagna. Í öllum tilvikum var tekið mið af íbúaþróun. 

1.   Upplýsingar úr texta 

2.   Upplýsingar úr töflum 

3.   Mynd úr aðal- og/eða deiliskipulagi 

4.   Fjöldi lóða út frá nýtingarhlutfalli á hektara 

5.   Svæði skilgreind sem blönduð byggð var ákvarðað eftir nýtingarhlutfalli á 

hektara og/eða fjölda íbúða á hektara. 

Nýtingarhlutfall lóðar stærri en 0,15 var talin sem sérbýlishúsalóð. Fjöldi lóða á hektara undir 

12 var talin sem sérbýlishúsalóð. 

5.2 Úrvinnsla skipt eftir sveitarfélögum 

5.2.1 Höfuðborgarsvæðið og Suðurnes  

Í Garðabæ er tvenns konar aðalskipulag í gildi þar sem ekki hefur verið gert nýtt 

heildarskipulag síðan Álftanes sameinaðist sveitarfélaginu þann 1. janúar 2013 

(Innanríkisráðuneytið, 2012). Því var bæði unnið eftir aðalskipulagi sem gert var fyrir 

Álftanes og aðalskipulagi sem gert var fyrir Garðabæ fyrir sameiningu (Guðni Pálsson, 

2006). Í aðalskipulagi sem gert var fyrir Álftanes, áður en sveitarfélögin sameinuðust, er gert 

ráð fyrir sérbýlishúsalóðum á 40 hekturum lands með nýtingarhlutfall upp á 10-14 sérbýli á 

hvern hektara. Því er gert ráð fyrir að byggð verði 400 rað-, par- eða einbýlishús í því hverfi.  

 Í aðalskipulagi Garðabæjar er gert ráð fyrir að byggt verði á 407 hekturum 

(Teiknistofa arkitekta: Gylfi Guðjónsson og félagar ehf, Landmótun Sf og EFLA 

verkfræðistofa, 2016). Þar er lágmarksnýtingarhlutfall á hvern hektara í hverfunum 

Garðaholti, Garðahrauni, Fitjum, Flötum, Túni, Ökrum, Arnarnesi, Hnoðraholti, Urriðaholti, 

Setbergi og Svínsholti á bilinu 3,7–20,3 hús. Í þessum hverfum er gert ráð fyrir blandaðri 

byggð á 120,9 hektara landi, þar sem meðalnýtingarhlutfallið er 12 hús þegar reiknað er með 

lægsta mögulegu hlutfalli. Gera má ráð fyrir að byggð verði um 1.450 sérbýlishús á þessu 
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svæði eða um það bil þriðjungur nýbygginga. Þetta er í samræmi við minnkandi hlutfall 

sérbýlishúsa í Garðabæ því árið1975 voru einungis sérbýlishús í sveitarfélaginu en í byrjun 

20. aldarinnar voru sérbýlishús orðin helmingur af heildarfjölda íbúða (Teiknistofa arkitekta 

Gylfi Guðjónsson og félagar ehf. o.fl., 2016).  

Í öðrum hverfum bæjarfélagsins er nýtingarhlutfall á hvern fermetra svo hátt að hægt 

er að útiloka að sérbýlishúsalóðir séu á þeim svæðum. Samanlagður lóðafjöldi á Álftanesi og 

í Garðabæ fyrir sérbýlishús eru um 1.850 fram til ársins 2030.  

Í aðalskipulagi Hafnarfjarðar er úthlutun sérbýlishúsalóða sett fram á skilmerkilegan 

hátt í aðalskipulagi bæjarins og liggur fyrir áætlun um sérbýlishúsabyggð á þremur 

landsvæðum (Bjarki Jóhannesson, 2015). Gert er ráð fyrir 445 rað- og parhúsum, ásamt 445 

einbýlishúsum í Skarðshlíð, Áslandi og í Vatnshlíð. Fyrirhugað landssvæði undir sérbýli er í 

samræmi við þróun íbúafjölda í Hafnarfirði undanfarna tvo áratugi. Íbúaaukning hefur verið 

vel yfir landsmeðaltali eða um 2,6% á ári frá 1995 sem styður þá ályktun að fyrirhuguð svæði 

verði fullbyggð (Hagstofa Íslands, 2017b). 

Kópavogsbær gerir ráð fyrir 39 hekturum lands undir íbúðarbyggð (Umhverfissvið 

Kópavogsbæjar og Landmótun Sf, 2013). Þar eru 300 lóðir sem fyrirhugaðar eru undir 

sérbýlishúsnæði í Vatnsvík, 170 íbúða sérbýlishúsnæði á Vatnsendahlíð, 250 einbýlishúsalóði 

við Austurkór og 10 einbýlishúsalóðir á Vatnsendabletti. Samanlagður fjöldi sérbýlishúsalóða 

í Kópavogi til ársins 2030 verður því um 730. Þetta er í samræmi við mannfjöldaþróun 

sveitarfélagsins sem hefur verið 3,03% á ári frá 2014 (Hagstofa Íslands, 2017b). 

Samkvæmt aðal- og deiliskipulagi Seltjarnarness er ekki gert ráð fyrir byggingu 

sérbýlishúsa í sveitarfélaginu (Alta ehf. og Skipulag og hönnun ehf., 2006).  

Í aðalskipulagi Reykjavíkur er gert ráð fyrir aukinni sérbýlishúsabyggð í bæði 

Úlfársdal og í Vatnsmýrinni (Reykjavíkurborg: Skipulags og byggingasvið, 2014). Einnig er 

fyrirhuguð blönduð byggð í bæði dalnum og Vatnsmýrinni. Ef talin eru sérbýlishús út frá 

deiliskipulagsmynd Reykjavíkurborgar þá mun fjöldi sérbýlishúsa í Úlfarsárdal verða 150 

talsins. Framkvæmdir á 200 sérbýlishúsum í Vatnsmýrinni eiga að hefjast eftir árið 2024. 

Samtala áætlaðra sérbýlishúsalóða er 350. Áætlun um nýbyggð sérbýlishús í Reykjavík er 

nokkuð í samræmi við undanfarin ár þar sem árið 2015 voru byggð 43 sérbýlishús og er 

höfuðáhersla borgarinnar þétting byggðar með fjölbýlishúsum (Reykjavíkurborg: Skipulags 

og byggingasvið, 2014). Meðal íbúafjölgun í Reykjavík undanfarin ár hefur verið 670 

einstaklingar á ári eða 0,55% mannfjöldaaukning frá árinu 2014 (Hagstofa Íslands, 2017b). 

Í aðalskipulagi Mosfellsbæjar er 237,4 hektara landsvæði ætlað undir blandaða byggð 

(Teiknistofa arkitekta Gylfi Guðjónsson og félagar ehf, 2013a). Þar er stærsti hlutinn 
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áætlaður fyrir sérbýlishúsalóðir eða 160 hektarar með nýtingarhlutfall upp á 0,2-0,35 íbúðir. 

Þegar miðað er við lágmarksnýtingarhlutfall svæðisins þá munu 457 sérbýli vera byggð til 

ársins 2030. Ef gert er ráð fyrir að árleg mannfjöldaaukning verði 237 manns, sem er 

sambærileg aukning við síðustu ár verður íbúaaukning fram til ársins 2030 um 3000 

einstaklingar. Í deiliskipulagi sveitarfélagsins er gert ráð fyrir að þriðjungur byggðar verði 

sérbýlishúsabyggð. Þetta er í samræmi við sérbýlislóðaframboð aðalskipulags ef miðað er við 

að meðalfjöldi einstaklinga á hvert heimili sé sami í Mosfellsbæ og á landinu öllu eða 2,5 

manns. 

Í aðalskipulagi Reykjanesbæjar er gert ráð fyrir 15 sérbýlum í hverfinu Bergið (Kanon 

arkitektar og VSÓ ráðgjöf, 2010). Í Hlíðahverfi er talað um blandaða byggð þar sem 

sérbýlishúsalóðir verða samtals 56. Í hverfinu Narfakotstúni eru fyrirætluð 35 

sérbýlishús. Einnig eru ráðgerð sérbýli við Hafnir. Áætlun liggur fyrir um 585 íbúða 

aukningu í hverfum sunnar Reykjanesbrautar með 200 sérbýlishúsalóðum. Á efra Nikelsvæði 

er gert ráð fyrir blöndun húsagerða, bæði fjölbýlis og sérbýlis í tiltölulega þéttri einnar til 

tveggja hæða byggð og ráðgert er að helmingur þeirra 400 íbúða sem byggðar verða séu fyrir 

sérbýli eða 200 talsins. Út frá þessari samantekt mun Reykjanesbær bjóða fram 509 

sérbýlishúsalóðir á skipulagstímabilinu. Samræmist aukningin nokkuð vel íbúaþróun 

sveitarfélagsins sem hefur verið ein sú mesta á landinu undanfarin ár eða 4,18% (Hagstofa 

Íslands, 2017b). 

Í sveitarfélaginu Vogum er landsvæði undir íbúðabyggð skilgreint sem 34 hektarar og 

er helmingur þess lands áætlaður undir sérbýlishúsalóðir með nýtingarhlutfall á bilinu 0,20-

0,35 (Ómar Ívarsson og Þráinn Hauksson, 2009). Í samræmi við lágmarks nýtingarhlutfall 

yrði þá heildarfjöldi 51 einbýlis-, par- og raðhúsalóð. Gert er ráð fyrir sérbýlum á Þórustöðum 

og að meirihluti Norðurkotssvæðis eða um 35 íbúðir verði fyrir sérbýli ásamt lítilli viðbót á 

svæði Hábæjar eða þrem sérbýlum. Sérbýli munu samkvæmt þessu hýsa um fjórðung af 

íbúafjölgun bæjarins sem hefur verið 2,18% á ári síðastliðin þrjú ár og er áætlaður svipaður út 

skipulagstímabilið (Hagstofa Íslands, 2017b). 

5.2.2 Suður- og Austurland 

Mannfjöldaþróun í sveitarfélaginu Árborg hefur verið 2,46% aukning á ári frá árinu 2014 eða 

tæplega 200 einstaklingar á ári (Hagstofa Íslands, 2017b). Samræmist það áætlun 

aðalskipulags að fólksfjöldi á Selfossi verði kominn í 10.000 við lok skipulagstímabilsins 

(Vinnustofan Þverá ehf, 2011). Við talningu á deiliskipulagsmynd af Selfossi er ráðgert að 

hafa 1000 sérbýlishúsalóðir. Ef tekið er mið af landsmeðaltali íbúa á íbúð 2,5 og fólksfjölgun 
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þá myndu ný sérbýli hýsa alla aukninguna. Meirihluti íbúða í sveitarfélaginu eru sérbýli, eða 

um ¾ hlutar og verður hér reiknað með sama hlutfalli við lóðatalninguna. Nýjar 

sérbýlishúsalóðir munu verða um 750 á skipulagstímabilinu.  

 Í aðalskipulagi Bláskógabyggðar er áhersla lögð á að byggja upp þéttbýliskjarnana í 

sveitarfélaginu (Gísli Gíslason, Ingibjörg Sveinsdóttir, Ásgeir Jónsson og Eyrún Margrét 

Stefánsdóttir, 2016). Deiliskipulag liggur fyrir um sérbýlishúsalóðir og miðað við 

mannfjöldaþróun, samkvæmt Hagstofu, þá er búist við 1% aukningu á ári út 

skipulagstímabilið. Íbúar í sveitarfélaginu voru 1026 í byrjun árs 2017 og er því gert ráð fyrir 

aukningu um 10 einstaklinga á ári fram til ársins 2030 en þeir verða þá 130 talsins (Hagstofa 

Íslands, 2017b). Landsmeðaltal fjölda íbúa í íbúð eru 2,5 og því má reikna með að byggðar 

verði 52 íbúðir eða 4 á ári.  

Samkvæmt aðalskipulagi Hrunamannahrepps eru áætlaðar talsverðar framkvæmdir 

við húsbyggingar (Gísli Gíslason, Ingibjörg Sveinsdóttir, Ásgeir Jónsson og Guðrún Lára 

Sveinsdóttir, 2017). Alls eru 120 fullkláraðar íbúðir á þéttbýlissvæðum í hreppnum en áætlað 

er að 130-180 séu óbyggðar. Ef mið er tekið af landsmeðaltali íbúaaukningar má gera ráð 

fyrir að byggð verði 42 sérbýli á tímabilinu, fari áætlun um íbúaþróun samkvæmt væntingum 

(Hagstofa Íslands, 2017b). 

Aðalskipulag Hveragerðis gerir frekar ráð fyrir þéttingu byggðar en lóðaúthlutunum 

fyrir sérbýli á skipulagstímabilinu (Landform Landslagsarkitektar, 2006). Ráðgerð er 

uppbygging á svæðunum Kambalandi og Brúnahverfi samkvæmt deiliskipulagi. Áhersla er 

lögð á lágreista byggð. Áætlaður fjöldi lóða er um 14, samkvæmt deiliskipulagsmynd og 

samræmist það áætlaðri íbúðaþróun á svæðinu. 

Í aðalskipulagi Mýrdalshrepps er reiknað með að íbúafjöldinn fari yfir 600 árið 2028 

(VSÓ ráðgjöf, 2012). Íbúafjöldi Mýrdalshrepps var kominn í 574 árið 2017 sem er aukning 

um fimm einstaklinga á ári að meðaltali síðastliðin þrjú ár. Skilgreind íbúðasvæði á 

deiliskipulagi koma til með að anna þessari fjölgun. Óbyggðar lóðir í hreppnum eru 

samkvæmt aðalskipulagi 53. Gert er ráð fyrir að 35 af lóðum hreppsins verði fullkláraðar sem 

sérbýlishús á skipulagstímabilinu. Samkvæmt aðalskipulaginu er gert ráð fyrir 0,4% fjölgun 

íbúa á svæðinu yfir skipulagstímbilið og eru það 30 manns (Hagstofa Íslands, 2017b). Búast 

má við að byggð verði 12 sérbýlishús á tímabilinu. 

Í Skaftárhreppi búa 450 manns og gerir Hagstofa Íslands ráð fyrir 1% 

mannfjöldaaukningu á næstkomandi árum sem væru þrír einstaklingar á ári (Hagstofa 

Íslands, 2017b). Einkum verður gert ráð fyrir nýju íbúðarbyggð utan við þéttbýliskjarnan þar 

með upp undir eins hektara einbýlishúsalóðum (Yngvi Þór Loftsson, Margrét Ólafsdóttir og 
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Óskar Örn Gunnarsson, 2011). Út frá spánni er hægt að gera ráð fyrir því að byggt verði eitt 

hús á ári út skipulagstímann. 

Samkvæmt aðalskipulagi Rangárþings eystra fyrir tímabilið má gera ráð fyrir vöntun 

á húsnæði upp á 41 íbúð á tímabilinu á Hvolsvelli (Teiknistofa arkitekta Gylfi Guðjónsson og 

félagar ehf, 2013b). Einnig verður þörf á nýjum íbúðum vegna endurnýjunar í sveitarfélaginu. 

Samkvæmt deiliskipulagi eru sérbýlishúsalóðir áætlaðar 42 talsins, aðallega við Hálstún og 

Gunnarsgerði en einnig er gert ráð fyrir fjölbýlishúsum á fyrrgreindum svæðum. Þessi 

ályktun aðalskipulags er í samræmi við fólksfjölgun á svæðinu (Hagstofa Íslands, 2017b). 

Mikil aukning hefur verið í lóðir undir sérbýlishús í Ölfusi (Gísli Gíslason, Ásgeir 

Jónsson, Ingibjörg Sveinsdóttir, Óskar Örn Gunnarsson og Aðalheiður Erla Kristjánsdóttir, 

2012). Einkum er gert ráð fyrir byggð á landi milli Hveragerðis og Selfoss. Helst er verið að 

huga að fyrir einstaklinga sem vilja búa utan þéttbýliskjarna Sérbýlishúsalóðir í Ölfusi verða 

57 talsins samkvæmt aðalskipulagi sem styður ályktun um fólksfjölgunarþróun á svæðinu. 

Samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands hefur meðalfjölgun íbúa Fjarðarbyggðar 

síðastliðin þrjú ár verið fimm manns á ári en framtíðarspá áætlar 1% fjölgun á ári sem eru 47 

manns. Á skipulagstímabilinu yrðu íbúar í Fjarðarbyggð samkvæmt þessu 5.300 talsins 

(Hagstofa Íslands, 2017b). Fjöldi óbyggðra sérbýlishúsa á deiliskipulögðum íbúðasvæðum 

2007 eru 424 talsins ( Fjarðarbyggð, 2008). Meirihluti þeirra eru enn óbyggður. Ef gengið er 

út frá spá um íbúafjölda og samsvörun á fyrri byggð má vænta þess að 80 sérbýlishús rísi 

fram til ársins 2030. 

5.2.3 Norður- og Vesturland 

Samkvæmt fyrirliggjandi aðalskipulagi Akureyrar er gert ráð fyrir fjölgun íbúa um 3000 

(Teiknistofa arkitekta Gylfi Guðjónsson og félagar ehf, Skipulagsdeild Akureyrar og Alta, 

2014). Landsmeðaltal íbúa í íbúð er 2,5 og myndi þá vanta 1200 íbúðir á Akureyri fram til 

ársins 2030 eða 92 á ári. Í aðalskipulagi eru áform um að 322 af fyrirhuguðum íbúðum á 

tímabilinu verði sérbýli. 

Aukin trú á framtíð atvinnulífsins er veigamikill þáttur í aðalskipulagi 

Eyjafjarðarsveitar (Eyjafjarðarsveit, 2007). Meginástæða þess er áætlun um stóriðju á 

Húsavík og gerð Vaðlaheiðarganga sem talið er víst að muni auka aðsókn í 

byggingarframkvæmdir við. Ekki hefur verið unnt að mæta eftirspurn í byggingarlönd. 

Fyrirhugað er 21 sérbýlishús á Kristnesi einnig er gert ráð fyrir fjórum raðhúsum fyrir aldraða 

á svæðinu. Önnur svæði einsog Veigastaðavegur og Varðgjá verða samnýttar undir 

sérbýlishús. Þar að auki eru fyrirlög fimm einbýlishús sunnan Fjörubyggðar. Í 
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Eyjafjarðarsveit eru þegar 330 íbúðir en munu verða 750 í lok skipulagstímabilsins. Ekki er 

gert ráð fyrir öðrum byggingarmáta en sérbýlishúsum. Fyrirliggjandi óbyggðar lóðir eru 453 

talsins samkvæmt deiliskipulagi en ekki verður gert ráð fyrir því að þær verði allar nýttar á 

tímabilinu. Gert er ráð fyrir nýtingu 2/3 hluta þeirra eða 300 sem byggt er á spá um 

íbúafjölgun. 

Við upphaf árs 2017 var íbúafjöldi Fjallabyggðar 2.033 einstaklingar (Hagstofa 

Íslands, 2017b). Gert er ráð fyrir um 1% íbúafjölgun á ári til ársins 2030 eða 265 manns. Með 

fyrirliggjandi íbúðum og fyrirætlun um þéttingu byggðar með fjölbýlishúsum gerir 

aðalskipulag ráð fyrir minniháttar uppbyggingu á nýjum sérbýlum á svæðinu eða um 20 

talsins (Halldór Jóhansson o.fl., 2010). 

Aðalskipulag Húnaþings vestra áætlar að lóðir verði við Borðeyri en þar er ráðgert að 

byggðin verði lágreist (Yngvi Þór Loftsson, Óskar Örn Gunnarsson og Margrét Ólafsdóttir, 

2016). Bæta á við 17 sérbýlishúsalóðum en þegar eru þar fyrir 12 byggðar lóðir. Þá eru 10 

óbyggðar lóðir á Reykjum, samkvæmt aðalskipulaginu. Ef miðað er við mannfjöldaspá 

(Hagstofa Íslands, 2017b) má gera ráð fyrir að 6 sérbýlishús verði byggð í sveitarfélaginu 

fram til ársins 2026. 

Norðurþing hefur glímt við „viðvarandi fólksfækkun“ frá aldamótum en síðastliðin 

þrjú ár hefur horft til betri vegar og hafa 141 flust til byggðarlagsins (Byggðastofnun, 2008). Í 

aðalskipulagi er greint frá því að enginn skortur sé á lóðaframboði en miðað við spár um 

mannfjöldaþróun Hagstofu (Hagstofa Íslands, 2017b) og aðalskipulag, má gera ráð fyrir 

uppbyggingu 13 sérbýlishúsalóða fram til ársins 2030 og er það ein lóð á ári (Samfélagið 

Norðurþing og Ráðgjafafyrirtækið Alta, 2010). 

Sauðárkrókur, Steinsstaðir, Varmahlíð og Hólar í Hjaltadal falla undir aðalskipulag 

Skagafjarðar (Lendisskipulag ehf og Skipulagsnefnd Skagafjarðar, 2009). Í sveitarfélaginu 

verður byggingarland 130,8 hektarar með nýtingarhlutfallið 0,2-0,4 og verður hér einnig 

miðað við lágmark (0,4) sem býður upp á 327 sérbýlishús. Þegar tekið er mið af íbúaþróun 

má gera ráð fyrir því að 48 hús verði fullgerð fram til ársins 2030 sem telur 4 hús á ári að 

meðaltali. Hagstofa Íslands spáir að íbúafjölgun verði undir 1% fram til ársins 2030 

(Hagstofa Íslands, 2017b). Miðað við fjölda ónotaðs íbúðarhúsnæðis í hreppnum, verður að 

teljast ólíklegt, að mikið verði byggt á tímabilinu. Aðalskipulag gerir þó ráð fyrir 

uppbyggingu nýrra sérbýlishúsa og að teknu tilliti til mannfjöldaþróunar í hreppnum verður 

reiknað með úthlutun átta lóða á tímabilinu. 

Í Borgarbyggð er gert ráð fyrir að árleg mannfjölgun verði að meðaltali um 0,7% á 

tímabilinu 1998-2010 (Hagstofa Íslands, 2017b). Meðalgjölgun í Borgarnesi var 0,6% á sama 
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tímabili. Að auki eru fjórir aðrir byggðakjarnar í Borgarbyggð. Það eru Hvanneyri, Bifröst, 

Kleppjárnsreykir og Reykholt. Samkvæmt spá sem Hagstofa Íslands telur hófstillta, gæti 

íbúafjöldi Borgarbyggðar árið 2021 orðið tæplega 4.200 einstaklingar. Íbúafjöldi var 3.542 

manns árið 2010 en árið 2016 var fjöldinn kominn í 3.670. Íbúðir sem þegar eru til staðar 

eiga að geta tekið á móti yfir 2.500 íbúa á þegar skipulögðum svæðum í aðalskipulagi (Ása 

Sigurlaug Harðardóttir, Sigurbjörg Ósk Áskelsdóttir, Ulla R. Pedersen og Stefán Þ. Þórsson 

Stephensen, 2011). Bjargsland og Brákarey eru ný fyrirhuguð svæði á aðalskipulagi 

sveitarfélagsins en samþykkt deiliskipulag liggur ekki fyrir. Þessi svæði ættu að hámarki að 

geta byggst 122 íbúðir. Að auki eru 228 lóðir auðar en er þegar samþykkt byggingarsvæði á 

deiliskipulagi. Aukning íbúa á skipulagstímabilinu getur verið allt að 900 manns. 

Í byrjun árs 2017 bjuggu 1.168 manns á Stykkishólmi. Þegar mið er tekið af 

mannfjöldaþróun á landsbyggðinni sem er 0,5-1% (Hagstofa Íslands, 2015). Samkvæmt 

mannfjöldaspá Hagstofu ætti íbúafjöldi Stykkishólms að vera 1.220 í lok árs 2030. 

Nýbyggingar á tímabilinu munu líklega vera takmarkaðar en gera má ráð fyrir 15 nýjum 

sérbýlishúsum á tímabilinu. Framtíðarbyggð á að vera svipað ásýndar og núverandi byggð og 

þá sér í lagi vegna hagkvæmni og landslags (Bæring Bjarnar Jónsson og Gláma/Kím 

arkitektar Laugavegi 164 ehf., 2002). Viðmiðið er 13 sérbýlishús á hektara að lágmarki undir 

19,7 hektara lands sem yrðu þá ríflega 250 íbúðir. Ef mið er tekið af landsmeðaltali í íbúð 

sem er 2,5 í íbúð er hægt að mæta íbúafjölgun um 720 á skipulagstímabilinu sem er u.þ.b. 

2,2% fjölgun á ári (Hagstofa Íslands, 2015). Frá hagkvæmnissjónarmiði yrði ráðlegast að 

byggja lítil sérbýlishús á tveimur hæðum.  

5.4 Niðurstöður 

Að framansögðu verður áætluð lóðaúthlutun á landsvísu 502 sérbýlishúsalóðir á ári, fram til 

ársins 2030 (sjá töflu 2). Miðað við meðaltalstölu lóðaframboða er dregin sú ályktun að á 

aðalskipulagi sveitarfélaga sem nær fram til ársins 2030 yrði lóðaframboð af sama meiði og 

heldur því meðaltalið út viðmiðunartímabilið. Eins og ætla mætti þá er langstærsti hluti þess á 

höfuðborgarsvæðinu. 
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Tafla 2  

Úthlutanir sveitarfélaga á ári 

Sveitarfélag Landshluti 
Gildistími 

aðalskipulags 
Áætluð úthlutun til 

ársins 2030 

Meðaltals 
úthlutanir á ári til 

ársins 2030 
Reykjavík Höfuðborgarsvæðið 2010-2030 359 28 
Kópavogur Höfuðborgarsvæðið 2015-2030 730 55 
Hafnarfjörður Höfuðborgarsvæðið 2014-2025 890 68 
Garðabær Höfuðborgarsvæðið 2016-2030 1851 142 
Mosfellsbær Höfuðborgarsvæðið 2011-2030 457 35 
Seltjarnarnes Höfuðborgarsvæðið 2006-2024 0 0 
Reykjanesbær Suðurnes 2015-2030 509 39 
Vogar Suðurnes 2008-2028 38 3 
Árborg Suðurland 2010-2030 750 58 
Hveragerði Suðurland 2005-2017 14 1 
Ölfus Suðurland 2010-2022 57 4 
Rangárþing eystra Suðurland 2012-2024 41 3 
Bláskógarbyggð Suðurland 2015-2027 12 1 
Hrunamannahreppur Suðurland 2016-2030 34 3 
Mýrdalshreppur Suðurland 2012-2028 12 1 
Skaftárhreppur Suðurland 2010-2022 4 0 
Fjarðabyggð Austurland 2007-2027 80 6 
Akureyri Norðurland eystra 2018-2030 322 25 
Norðurþing Norðurland eystra 2012-2022 6 1 
Fjallabyggð Norðurland eystra 2007-2027 20 2 
Eyjafjarðasveit Norðurland eystra 2012-2022 292 22 
Skútustaðarhreppur Norðurland eystra 2011-2023 8 1 
Skagafjörður Norðurland vestra 2009-2021 48 4 
Húnaþing vestra Norðurland vestra 2014-2026 5 0 
Borgarbyggð Vesturland 2010-2022 0 0 
Stykkishólmur Vesturland 2002-2022 0 0 

Samtals     6539 502 
 

Samkvæmt aðalskipulagi á höfuðborgarsvæðinu þá er fjölgun lóða fyrir sérbýli mest í 

Garðabæ. Heildarfjöldi úthlutana af úttektarhópi (Tafla 2) eru 6.539 lóðir á næstu 13 árum. 

Höfuðborgarsvæðið áætlar að bjóða fram 4.008 sérbýlishúsalóðir og landsbyggðin 2.252 

lóðir. Höfuðborgarsvæðið er því veigamesti landshlutinn í lóðaframboði og samræmist það 

mannfjöldaspá yfir landið (Hagstofa Íslands, 2017b). Garðabær áætlar að úthluta um 

helmingi fleiri lóðum en sveitarfélagið Árborg sem er með næstfjölmennustu úthlutunina. 

Reykjavík er mikill eftirbátur annarra bæjarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og áætlar að úthluta 
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359 lóðum undir sérbýli fram til ársins 2030. 

Úttektarhópur af landsbyggðinni var valinn af handahófi og samanstendur af 20 

sveitarfélögum. Samanlagður fjöldi bæjar- og sveitarfélaga á landinu eru 74 (sjá Viðauka E 

og E). Höfuðborgarsvæðið telur sjö bæjarfélög en landsbyggðin 67 samkvæmt sambandi 

íslenskra sveitarfélaga (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2017). 

Ótalin sveitarfélög af landsbyggðinni eru 47 talsins (sjá viðauka E). Íbúafjölgun í 

þeim 20 sveitafélögum á landsbyggðinni sem voru talin með í rannsókninni var 1,29% 

samkvæmt mannfjöldaspá fyrir árið 2015 (sjá viðauka F). Íbúafjölgun í þeim 47 

sveitarfélögum sem voru ekki talin með eru 0,4% árið 2015 (sjá viðauka E) og er það ekki 

nema þriðjungur af töldum sveitarfélögum. Því er notast við það sem hlutfallslegt vægi 

ótalinna sveitarfélaga. Út frá forsendu um mannfjöldaþróun sveitarfélaga á landsbyggðinni er 

dregin sú ályktum að lóðaframboð ótalinna sveitarfélaga hafi þriðjungsvægi á móti bæjar- og 

sveitarfélögum í úrtakshópi. Meðaltal lóðaúthlutana, á sveitarfélög sem voru talin, er því 121 

lóð sem reiknast að meðaltali 40 lóðir hjá ótöldum sveitarfélögum (1/3 af 121). Heildarfjöldi 

úthlutana á landsbyggðinni eru 1.880 hjá sveitarfélögum sem ekki voru í úrtakinu en 2.252 í 

úrtakshópnum. Þetta eru því samanlagt 4.402 sérbýlishúsalóðir fyrir tímabilið 2017-2030. 

Það má því reikna með því að á landsbyggðinni verði 328 lóðum úthlutað á tímabilinu. 

Heildarframboð lóða á Íslandi er 4.287 fyrir höfuðborgarsvæðið og 4.132 fyrir 

landsbyggðina. Heildarframboð lóða á Íslandi er því áætlað 8.419 fram til ársins 2030. 

Meðaltal úthlutana fram til ársins 2030 eru 648 lóðir á ári (sjá mynd 3).  

Fjögur bæjarfélög bera þungann af framboði sérbýlishúsalóða landsbyggðarinnar á 

tímabilinu. Þau eru Árborg, Reykjanesbær, Akureyri og Eyjafjarðarsveit en af þessum kemur 

Árborg til með að bjóða mun fleiri lóðir en önnur sveitarfélög á landsbyggðinni og eru þær 

allar á Selfossi. 
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Mynd 3. Árleg lóðaúthlutun eftir landshlutum fram til ársins 2030. 

6. Umræða 

Fram til ársins 2030 er áætlað að meðalúthlutun sérbýlishúsalóða verði um 650 á ári. 

Forsmíðuðu yleiningar Límtré Vírnet geta því hentað í um 8.400 sérbýlishús á næstu 13 

árum. Viðhorf sérfræðinga gefur mynd af því hversu mikið þarf að setja í markaðssetningu til 

að taka til sín bita af kökunni.  

Rannsóknin bar með sér að traust til yleininga sem byggingarefnis er ábótavant og 

stafar af reynslu af eldri framleiðslu. Fyrirtækið hefur gott orðspor sem auðveldar 

markaðsnálgunina. Með CE vottun, reynslu af þeim húsum sem þegar hafa verið byggð, hinu 

góða orðspori og viðskiptamannaskrá fyrirtækisins er undirstaða til sóknar þegar fyrir hendi. 

Grundvallaratriði fyrir markaðsnálgunina hefur verið nefnd en vinna við gerð 

markaðsáætlunar er það sem liggur beinast við að þurfi að gera. Límtré Vírnet þarf að gera 

kynningarmyndbönd á uppsetningum mismunandi húsagerða með yleiningum. Einnig þarf 

fyrirtækið að gera markaðnum grein fyrir styrkleikum og auknu notagildi nýju 

framleiðslunnar. Áhersla var lögð á mismunandi markaðsfræðihugtök á viðskiptavinum í fyrri 

kafla og er það gert með tilliti til þess hvernig sérfræðingar horfa til Límtré Vírnet og vegna 

þess að viðskiptamannaskrá fyrirtækisins er ákjósanlegur markhópur. Með markaðshlutun 

yrðu svo ákvarðanir teknar um val á fleiri markhópum. Önnur ákvörðun sem vert er að 

ígrunda við markaðssetningu er það hvort skilgreina þurfi nýju framleiðslulínuna undir öðru 

vörumerki en yleiningar. Haldbær rök fyrir því að nefna framleiðsluna upp á nýtt eru ekki 

bara neikvætt umtal um fyrri framleiðslu og að erfitt gæti reynst að fá einkaleyfi á 

nafngiftinni en einnig hversu stór fjárfestingin er og að nýja afurðin verðskuldi nýtt nafn sem 
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gæti jafnvel auðveldað komu á markaðinn. 

Lóðarannsóknin gefur greinargóða mynd af úthlutunum sérbýlishúsalóða en hún er 

ekki yfir gagnrýni höfð. Mögulegt er að fá nákvæmari niðurstöður með því að skipta hverri 

framkvæmdaráætlun niður á tímabil með tilsjón af lengd skipulagstímabilsins og bera svo 

saman við aðalskipulag annarra sveitarfélaga ár frá ári. Samanburðurinn myndi gefa 

möguleika á að skoða álagstíma byggingaframkvæmda á mismunandi landssvæðum. Einnig 

væri hægt að framkvæma talninguna í samráði við byggingarfulltrúa hvers sveitarfélags og fá 

betri útlistaðar deiliskipulagsmyndir til að fá nákvæmari niðurstöðu. Lóðaúthlutanir 

bæjarfélaga á landsbyggðinni eru víða töluvert umfram spá um mannfjöldaþróun (Hagstofa 

Íslands, 2017b). Stefna bæjarfélaga er sú að það skuli vera byggð á tilgreindum svæðum og er 

útskýrð til hlítar í deiliskipulögum bæjarfélaga. Áætlanir um tímasetningu úthlutaðra hverfa 

og lóða liggja víða fyrir hendi en ýmislegt getur komið í veg fyrir að fyrirhuguð áætlun gangi 

eftir. Það að nálgast upplýsingar um lóðaframboð var ekki eins auðvelt og búist var við í 

fyrstu og gæti stafað af óáreiðanleika aðalskipulaga vegna síbreytilegra pólitískra ákvarðana 

eða hversu sundurleit framsetning þessara gagna er. Torvelt er þó að breyta aðalskipulagi og 

engin auðveld leið er fyrir hendi.  

Þegar kemur að alhæfingagildi á djúpviðtölum við sérfræðinga ber að varast að 

yfirfæra skoðanir þátttakenda yfir á viðhorf allra þeirra sem tengjast byggingariðnaðinum, 

vegna smæðar rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar gefa engu að síður sterka vísbendingu um 

hvert viðhorf sérfræðinga á sviði byggingariðnar er og þá sérstaklega hvernig þeir líta á 

fyrirtækið Límtré Vírnet. Fyrirtækið er talið vera flott, veita mjög góða þjónustu og allt 

viðmót starfsmanna þess er álitið til fyrirmyndar. Aftur á móti endurspeglar viðhorf til 

byggingarefna mikla formfestu og lítinn áhuga á nýjungum, en þetta er í samræmi við 

erlendar rannsóknir. Vinsælast er að byggja úr steypu en einingar eru að sækja í sig veðrið. 

Aðilar á markaðnum hafa ekki vitneskju um þær uppfærslur og betrumbætur sem orðið hafa á 

yleiningum hjá Límtré Vírnet með tilkomu nýju framleiðsluvélarinnar. 

 Afkastageta á framleiðslulínu Límtré Vírnet á yleiningum er mun minni en möguleiki 

er á. Hægt er að þrefalda vaktafyrirkomulagið og auka hraða vélarinnar sem myndi auka 

afköst um allt að 85%. Límtré Vírnet þarf að reikna út hversu mikið efni þarf í byggingu eins 

meðalstórs sérbýlishúss. Þannig væri hægt að sjá hvað hámarksafkastageta vélarinnar myndi 

metta stóran hluta af þeim 650 lóða markaði sem fyrir hendi er.  

 Það þarf augljóslega að kenna markaðnum hvaða kosti yleiningar hafa upp á að bjóða 

og eyða þannig fordómum sem ríkja á meðal þeirra sem vinna í geiranum, t.d varaðndi það að 

lélegur hljómburður sé í húsum byggðum úr yleiningum. Nauðsynlegt er fyrir Límtré Vírnet 



32 Markaðsgreining fyrir Límtré Vírnet 

að halda áfram með þann grunn sem búið er að byggja. Það er ekki nóg að þekkja stærð 

markaðarins og viðhorf aðila á markaði heldur þurfa þeir einnig að finna út hver 

meðaltalsstærð sérbýlishúsa er og hve mikið af einingum þarf í slík hús. Eftir þá greiningu er 

hægt að reikna út hvað unnt sé að framleiða yleiningar í mörg sérbýlishús miðað við 

hámarksafkastagetu. Að lokum þarf fyrirtækið að setja upp aðgerðaráætlun varðandi það 

hvernig þeir geti náð að framleiða og markaðssetja yleiningar til að öðlast markaðshlutdeild 

sem mettar afkastagetu. 
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Viðauki A 

Viðtalsrammi við byggingafyrirtæki sem sérhæfa sig í gerð sérbýlishúsa 

Áður en viðtölin hófust var tekið fram að allt sem kæmi fram í viðtalinu færi fram í trúnaði 
og séð væri til þess að ekki væri hægt að rekja einstaka ummæli til viðkomandi.  

Spurningar Markmið 

Viltu segja mér frá starfi þínu? 

Hvað hefur þú starfað lengi í byggingariðnaðinum? 

 Kynnast viðmælandanum.  

Hefur fyrirtækið sem þú starfar hjá byggt mörg sérbýlishús?  Beina viðtalinu í átt að rannsókninni. 

Hvað byggingarefni notar fyrirtækið þitt til þess að byggja 
íbúðarhúsnæði? 
 
Við hvaða eiginleika líkar ykkur best þegar kemur að þessu 
byggingarefni? 
 
Hverja telur þú vera helstu ókostina við þetta byggingarefni? 

Kanna hvaða eiginleikar skipta máli 
fyrir fyrirtækið. 

Hvernig er val á byggingarefnum háttað hjá fyrirtækinu? 
 
Telur þú vera erfitt fyrir fyrirtækið, sem þú starfar hjá, að 
breyta um byggingarefni? 

Kanna kauphegðun? 

Hefur fyrirtækið notað yleiningar við að reisa íbúðarhúsnæði? 

Ef já: Af hvaða fyrirtæki voru yleiningarnar keyptar 

Ert þú meðvitaður um kosti þess að nota yleiningar við 
byggingu íbúðarhúsnæðis? 

Ert þú meðvitaður um galla þess að nota yleiningar við 
byggingu íbúðarhúsnæðis? 

Kanna þekkingu á vöruflokknum. 

Þekkir þú vörumerkið Límtré Vírnet? Vörumerkjavitund könnuð. 

Hvað dettur þér í hug þegar þú hugsar um Límtré Vírnet Tengingar viðkomandi við 
vörumerkið kannaðar. 
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Hver telur þú vera gæði vara og þjónustu hjá Límtré Vírnet? Kanna hversu vel eða illa 
viðkomandi líkar við vörur og 
þjónustu Límtré Vírnet 

Vissir þú að Límtré Vírnet framleiðir yleiningar? Hversu vel þekkir viðkomandi 
vörumerkið? 

Fyrir hvern telur þú yleiningar Límtré Vírnet vera? 

Gæti verið hagkvæmt fyrir fyrirtækið sem þú starfar hjá að 
notast við yleiningar við byggingu á sérbýlishúsi? 

Hvernig líkar viðkomandi við 
vörumerkið?  

Er eitthvað sem við höfum ekki rætt um en þér finnst við 
verða að koma inn á? 

Gefa viðkomandi tækifæri til þess að 
koma með gagnlegar ábendingar. 

 
 

Viðauki B 

Viðtalsrammi fyrir stærstu byggingarfyrirtæki íslands 

Áður en viðtölin hófust var tekið fram að allt sem kæmi fram í viðtalinu færi fram í trúnaði 
og séð væri til þess að ekki væri hægt að rekja einstaka ummæli til viðkomandi.  

Spurningar Markmið 

Viltu segja mér frá starfi þínu? 

Hvað hefur þú starfað lengi í byggingariðnaðinum? 

 Kynnast viðmælandanum.  

Hvers konar húsnæði byggir fyrirtæki þitt mest af? Beina viðtalinu í átt að rannsókninni. 

Hvað byggingarefni notar fyrirtækið þitt til þess að byggja 
íbúðarhúsnæði? 
 
Við hvaða eiginleika líkar ykkur best þegar kemur að þessu 
byggingarefni? 
 
Hverja telur þú vera helstu ókostina við þetta byggingarefni? 

Kanna hvaða eiginleikar skipta 
máli fyrir fyrirtækið. 
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Hvernig er val á byggingarefnum háttað hjá fyrirtækinu? 
 
Telur þú vera erfitt fyrir fyrirtækið sem þú starfar hjá að breyta 
um byggingarefni? 

Kanna kauphegðun? 

Hefur fyrirtækið notað yleiningar við byggingu 
íbúðarhúsnæðis? 

Ef já: Af hvaða fyrirtæki voru yleiningarnar keyptar 

Ert þú meðvitaður um kosti þess að nota yleiningar við 
byggingu íbúðarhúsnæðis? 

Ert þú meðvitaður um galla þess að nota yleiningar við 
byggingu íbúðarhúsnæðis? 

Kanna þekkingu á vöruflokknum. 

Þekkir þú vörumerkið Límtré Vírnet? Vörumerkjavitund könnuð. 

Hvað dettur þér í hug þegar þú hugsar um Límtré Vírnet Tengingar viðkomandi við 
vörumerkið kannaðar. 

Hver telur þú vera gæði vara og þjónustu hjá Límtré Vírnet? Kanna hversu vel eða illa 
viðkomandi líkar við vörur og 
þjónustu Límtré Vírnet 

Vissir þú að Límtré Vírnet framleiðir yleiningar? Hversu vel þekkir viðkomandi 
vörumerkið? 

Fyrir hvern telur þú yleiningar Límtré Vírnet vera? 

 

Hvernig líkar viðkomandi við 
vörumerkið?  

Er eitthvað sem við höfum ekki rætt um en þér finnst við verða 
að koma inn á? 

Gefa viðkomandi tækifæri til þess 
að koma með gagnlegar 
ábendingar. 
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Viðauki C 

Viðtalsrammi við arkitekta  

Áður en viðtölin hófust var tekið fram að allt sem kæmi fram í viðtalinu færi fram í trúnaði 

og séð væri til þess að ekki væri hægt að rekja einstaka ummæli til viðkomandi.  

Spurningar Markmið 

Viltu segja mér frá starfi þínu? 

Hvað hefur þú starfað lengi sem arkitekt? 

 Kynnast viðmælandanum.  

Hvers konar húsnæði hannar þú mest?  Beina viðtalinu í átt að rannsókninni. 

Hvaða byggingarefni notar þú mest við hönnun íbúðarhúsa? 
 
Við hvaða eiginleika líkar þér best þegar kemur að þessu 
byggingarefni? 
 
 
Hverja telur þú vera helstu ókostina við þetta byggingarefni? 

Kanna hvaða eiginleikar skipta máli 
fyrir fyrirtækið. 

Hvaða byggingarefni telur þú að íbúðarkaupendur vilji hafa í 
híbýlum sínum?  
 
Hvernig er val á byggingarefnum háttað hjá þér? 
 
Myndi þér finnast erfitt að leggja til ný byggingarefni í 
hönnun þinni? 

Kanna kauphegðun? 

Hefur þú hannað eitthvað úr samlokueiningum?  

Ef já: Af hvaða fyrirtæki voru yleiningarnar keyptar 

Ert þú meðvitaður um kosti þess að nota yleiningar við 
byggingu íbúðarhúsnæðis? 

Ert þú meðvitaður um galla þess að nota yleiningar við 
byggingu íbúðarhúsnæðis? 

Kanna þekkingu á vöruflokknum. 

Þekkir þú vörumerkið Límtré Vírnet? Vörumerkjavitund könnuð. 
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Hvað dettur þér í hug þegar þú hugsar um Límtré Vírnet Tengingar viðkomandi við 
vörumerkið kannaðar. 

Hver telur þú vera gæði vara og þjónustu hjá Límtré Vírnet? Kanna hversu vel eða illa 
viðkomandi líkar við vörur og 
þjónustu Límtré Vírnet 

Vissir þú að Límtré Vírnet framleiðir yleiningar? Hversu vel þekkir viðkomandi 
vörumerkið? 

Fyrir hvern telur þú yleiningar Límtré Vírnet vera? Hvernig líkar viðkomandi við 
vörumerkið?  

Er eitthvað sem við höfum ekki rætt um en þér finnst við 
verða að koma inn á? 

Gefa viðkomandi tækifæri til þess að 
koma með gagnlegar ábendingar. 

 
 

Viðauki D 

Viðtalsrammi við starfmenn verkfræðistofa  

Áður en viðtölin hófust var tekið fram að allt sem kæmi fram í viðtalinu færi fram í trúnaði 

og séð væri til þess að ekki væri hægt að rekja einstaka ummæli til viðkomandi.  

Spurningar Markmið 

Viltu segja mér frá starfi þínu? 

Hvað hefur þú starfað lengi sem arkitekt? 

 Kynnast viðmælandanum.  

Hvers konar húsnæði vinnið þið mest með?  Beina viðtalinu í átt að rannsókninni. 

Hvaða byggingarefni telur þú vera vinsælast við gerð 
íbúðarhúsa? 
 
Við hvaða eiginleika líkar þér best þegar kemur að þessu 
byggingarefni? 
 
 
Hverja telur þú vera helstu ókostina við þetta byggingarefni? 

Kanna hvaða eiginleikar skipta máli 
fyrir fyrirtækið. 



47 Markaðsgreining fyrir Límtré Vírnet 

Hvaða byggingarefni telur þú að íbúðarkaupendur vilji hafa í 
híbýlum sínum?  
 
Hvað finnst þér skipta máli þegar kemur að vali á 
byggingarefnum?  
 
 

Kanna kauphegðun? 

Hefur þú komið að burðarþolsrannsóknum á 
samlokueiningum?  

Ef já: Fyrir hvaða fyrirtæki var það?  

Ert þú meðvitaður um kosti þess að nota yleiningar við 
byggingu íbúðarhúsnæðis? 

Ert þú meðvitaður um galla þess að nota yleiningar við 
byggingu íbúðarhúsnæðis? 

Kanna þekkingu á vöruflokknum. 

Þekkir þú vörumerkið Límtré Vírnet? Vörumerkjavitund könnuð. 

Hvað dettur þér í hug þegar þú hugsar um Límtré Vírnet Tengingar viðkomandi við 
vörumerkið kannaðar. 

Hver telur þú vera gæði vara og þjónustu hjá Límtré Vírnet? Kanna hversu vel eða illa 
viðkomandi líkar við vörur og 
þjónustu Límtré Vírnet 

Vissir þú að Límtré Vírnet framleiðir yleiningar? Hversu vel þekkir viðkomandi 
vörumerkið? 

Fyrir hvern telur þú yleiningar Límtré Vírnet vera? Hvernig líkar viðkomandi við 
vörumerkið?  

Er eitthvað sem við höfum ekki rætt um en þér finnst við verða 
að koma inn á? 

Gefa viðkomandi tækifæri til þess 
að koma með gagnlegar ábendingar. 
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Viðauki E 

 

Númeraröð Sveitarfélag 
Íbúafjöldi 
1.jan 2016 

Íbúafjöldi 
1.jan 2015 

Mismunur í 
% 

1 Akraneskaupstaður 6908 6767 2,1% 
2 Vestmannaeyjabær 4282 4272 0,2% 
3 Ísafjarðarbær 3623 3629 -0,2% 
4 Fljótsdalshérað 3443 3454 -0,3% 
5 Grindavíkurbær 3126 2995 4,4% 
6 Sveitarfélagið Hornafjörður 2171 2150 1,0% 
7 Dalvíkurbyggð 1840 1861 -1,1% 
8 Snæfellsbær 1663 1679 -1,0% 
9 Sandgerðisbær 1577 1580 -0,2% 
10 Rangárþing ytra 1526 1548 -1,4% 
11 Sveitarfélagið Garður 1425 1425 0,0% 
12 Vesturbyggð 1013 1002 1,1% 
13 Þingeyjarsveit 918 920 -0,2% 
14 Bolungarvíkurkaupstaður 904 923 -2,1% 
15 Grundarfjarðarbær 899 900 -0,1% 
16 Blönduósbær  865 861 0,5% 
17 Dalabyggð 678 680 -0,3% 
18 Seyðisfjarðarkaupstaður 658 653 0,8% 
19 Vopnafjarðarhreppur 650 674 -3,6% 
20 Hvalfjarðarsveit 622 635 -2,0% 
21 Flóahreppur 619 616 0,5% 
22 Hörgársveit 557 567 -1,8% 
23 Skeiða- og Gnúpverjahreppur 521 518 0,6% 
24 Langanesbyggð 505 513 -1,6% 
25 Sveitarfélagið Skagaströnd 489 488 0,2% 
26 Strandabyggð 467 473 -1,3% 
27 Grímsnes- og Grafningshreppur 465 431 7,9% 
28 Djúpavogshreppur 456 422 8,1% 
29 Svalbarðsstrandarhreppur 438 414 5,8% 
30 Húnavatnshreppur 403 414 -2,7% 
31 Grýtubakkahreppur 357 364 -1,9% 
32 Reykhólahreppur 267 268 -0,4% 
33 Tálknafjarðarhreppur 267 305 -12,5% 
34 Ásahreppur 218 216 0,9% 
35 Akrahreppur 200 194 3,1% 
36 Súðavíkurhreppur 184 204 -9,8% 
37 Breiðdalshreppur 183 186 -1,6% 
38 Eyja- og Miklaholtshreppur 138 144 -4,2% 
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39 Borgarfjarðarhreppur 124 135 -8,1% 
40 Skagabyggð 109 99 10,1% 
41 Kaldrananeshreppur 103 112 -8,0% 
42 Svalbarðshreppur 99 98 1,0% 
43 Fljótsdalshreppur 74 75 -1,3% 
44 Tjörneshreppur 60 59 1,7% 
45 Helgafellssveit 55 53 3,8% 
46 Árneshreppur 55 54 1,9% 
47 Skorradalshreppur 53 62 -14,5% 

 Samtals: 46257 46092 0,4% 
 

Viðauki F 

 

Númeraröð Sveitarfélag 
Íbúafjöldi 
1. jan 2016 

Íbúafjöldi 
1. jan 2015 

Mismunur í 
% 

1 Reykjavíkurborg 122460 121822 0,5% 
2 Kópavogsbær 34140 33205 2,8% 
3 Hafnarfjarðarkaupstaður 28189 27875 1,1% 
4 Garðabær 14717 14453 1,8% 
5 Mosfellsbær 9481 9300 1,9% 
6 Akureyrarkaupstaður 18294 18191 0,6% 
7 Reykjanesbær 15233 14924 2,1% 
8 Sveitarfélagið Árborg 8206 8052 1,9% 
9 Fjarðabyggð 4693 4747 -1,1% 

10 Sveitarfélagið Skagafjörður 3902 3910 -0,2% 
11 Borgarbyggð 3637 3539 2,8% 
12 Norðurþing 2825 2806 0,7% 
13 Hveragerðisbær 2463 2384 3,3% 
14 Fjallabyggð 2025 2037 -0,6% 
15 Sveitarfélagið Ölfus 1956 1885 3,8% 
16 Rangárþing eystra 1774 1749 1,4% 
17 Húnaþing vestra 1160 1171 -0,9% 
18 Sveitarfélagið Vogar 1148 1102 4,2% 
19 Stykkishólmsbær 1113 1107 0,5% 
20 Eyjafjarðarsveit 1035 1032 0,3% 
21 Bláskógabyggð 979 961 1,9% 
22 Hrunamannahreppur 807 794 1,6% 
23 Mýrdalshreppur 525 480 9,4% 
24 Skaftárhreppur 470 460 2,2% 
25 Skútustaðahreppur 408 395 3,3% 

 Samtals: 281640 278381 1,2% 
 


