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MENNTUN:
2004-2006
2000-2003
1992-1996

M.S Jarðvegs- og bergverkfræði. Háskólinn í Ottawa og
Háskóla Íslands. Lokaverkefni eftir.
B.Sc. Umhverfis og byggingarverkfræði. Háskóli Íslands.
Stúdentspróf. Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi.

NÁSKEIÐ OG FYRIRLESTRAR:
Námskeið hjá Norconsult. Má þar nefna:
Ýmis AutoCad námskeið
Revit Námskeið
Fyrirlestra um 3D skönnun á byggingum og landslagi
Fyrirlestra um ýmis mannvirki, brunavarnir, umhverfismál, og margt fleira.

TUNGUMÁL:
Norska: Tala, skrifa og les mjög vel
Enska: Tala, skrifa og les mjög vel

Samantekt:
M.S nám í Jarðvegs- og bergverkfræði frá
Háksóla Íslands og Háskólanum í Ottawa í
Kanada. Reynir hefur lokið B.Sc í Umhverfis og
Bygginarverkfræði frá HÍ.
Hann hefur unnið mörg spennandi og
krefjandi störf, m.a. hönnun og eftirlit á
jarðgöngum í Noregi. Ýmis verfkræðistörf á
Íslandi, allt frá jarðtækni yfir í
framkvæmdaeftirlit á byggingum.

REYNIR GEORGSSON

STARFSFERILL:
2015 - 2017

MUNCK ÍSLANDI / LNS SAGA
Staðarstjóri og innkaup
Fyrirtækið er einn stærsti verktaki íslands og byggir m.a. virkjanir, íbúðir og iðnaðarhúsnæði. Þar starfaði hann
m.a. sem innkaupastjóri, vann við costcontrol á verkefnum, við útboðsgerð, og sem staðarstjóri 5.000m2
iðanaðarhúsnæðis þar sem hann sá m.a. um daglega stjórnun og rekstur, samningagerð við undirverkta og
innnkaup.

2012 - 2015

NORCONSULT AS.
Ráðgjafi og hönnuður í jarðgangadeild
Norcunsult er ein stærsta verkfræðistofa Noregs. Þar vann hann við jarðgangahönnun og framkvæmdaeftirlit á
verkstöðum. Í þessu fólst mikil þverfagleg hönnunarvinna með öðrum deildum fyrirtækisins. Hann vann einnig
þétt með norsku vegagerðinni og járnbrautum sem ráðgjafi úti í felti svo og í samskiptum við verktaka. Hjá
Norconsult vann hann einnig við að yfirfara 3D skönn af jarðgöngum og magntaka ýmsa verkliði út frá þeim
gögnum.

2010 – 2012

ÍSTAK NOREGI (ALTA).
Verkfræðingur
Vann við jarðgangagerð í Noregi. Yfirferð á 3D skönnum af jarðgöngum við mánaðaruppgjör, öryggismál,
costcontrol, tilboðsgerð og ýmis önnur störf á verkstað. Sat verkfundi með verkkaupum og ferðaðist einnig
nokkuð um Noreg til að skoða hugsanleg áhugaverð verkefni.

2010 - 2011

BÆJARSTJÓRN AKRANESS.
Aðalmaður í bæjarstjórn Akraness
Aðalmaður í bæjarstjórn Akraness svo og í skiupulags- og umhverfisráði.

2007 - 2010

VST HF / VERKÍS
Verkfræðingur
Starfaði mikið fyrir Norðurál Grundartanga. Starf mitt þar fólst í öryggis- og framkvæmdaeftirlit með verktökum
á svæðinu. Norðurál gerir miklar kröfur um örugt starfsumhverfi. Hlutverk var m.a. að sjá til þess að verktakar
færu eftir settum öryggiskröfum, tryggja öryggi annarra á verkstað svo sem gangandi vegfaranda og ökutækja. Sjá
til þess að verkaki hefði öll tilskylin leyfi við þær framkvæmdir sem sértækra leyfa var krafist, fylgjast með að
verktaki notaði viðeigandi hlífðarbúnað, hvort heldur sem er fatnað eða tæki og gerð áhættumats með verktökum
fyrir öll verk. Einnig var um að ræða almennt verk- og kostnaðareftirlit.
Jarðskjálftamat á suðurnesjum – Verkið fólst í úttektum á byggingum sem skemmdust í suðurlandsskjálftanum
2008 svo og gerð á kostnaðarmati á þeim skemmdum sem greindust.

2007

GLERFELL EHF.
Ráðgjafi
Starfaði sem sjálfstætt starfandi ráðgjafi. Vann mest fyrir lánastofnanir. Starfið fólst mest megnis í stöðuúttektum
á nýbyggingum og eftirlit með útlagðum kostnaði lánveitanda til verktaka. Starfið fólst einnig í ráðgjöf í formi
fyrirlestra, m.a. til lánastofnana á sviði framkvæmda- og kostnaðaráætlana. Kom að fjölmörgum verkum á
Vesturlandi, S-Vesturlandi og Suðurlandi.

2003-2006

VST / VERKÍS
Verkfræðingur
Tók þátt í vinnu við hönnun á stíflum á Kárahnjúkasvæðinu og varnargarði í Leginum. Vann m.a. með mæligögn
við gerð hæðarkorta á framkvæmdasvæðum.
Vann einnig við eftirlit m.a með framkvæmdum á fyrsta áfanga 101 Skuggahverfi og uppbyggingu Rjóðurs,
hvíldarheimili fyrir langveik börn. Starfið fólst í almennu verkeftirliti með framkvæmdum verktaka, fundarsetu
svo og að starfa sem milliliður í samskiptum milli verktaka og hönnuða/verkkaupa.

2001-2003

VSÓ-RÁÐGJÖF.
Nemi
Sumarstarf á framkvæmdasviði, eftirlit, útboðsgerð, ráðgjöf og fl.

1997-1999

ÖSSUR HF
Vann sem aðstoðarmaður á þróunardeild, m.a. við tilraunir og hönnun á ýmsum búnaði fyrirtækisins.

