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Ávarp forstjóra

Ávarp forstjóra
Síðasta starfsár var fyrsta heila starfsár Nýsköpunar
miðstöðvar Íslands. Það var um margt lærdómsríkt og
reyndi á fjölmarga þætti í skipulagi og verklagi stofnun
arinnar. Árið 2008 var ár mikilla öfga í íslensku samfélagi
– frá velmegun og ofgnótt til fyrstu merkja um skort og
stöðnun sem endaði nánast í frosti hagkerfisins. Þessar
breytingar kölluðu á aðlögun og nýjar áherslur.
Starfsemin var fjölbreytt og náði til starfsstöðva víða
um landið. Á Keldnaholti eru aðalstöðvar okkar; aðstaða
tæknirannsókna sem spanna breitt svið og snerta ís
lenskt samfélag í víðum skilningi. Þar eru einnig höfuð
stöðvar Impru á Nýsköpunarmiðstöð. Úti á landi hefur
bæst við mannafli á nýjum starfsstöðvum á Höfn og í
Vestmannaeyjum, en fyrir var Nýsköpunarmiðstöð með
stöðvar í Reykjavík, á Akureyri og Ísafirði.
Í lok ársins var gengið frá auglýsingum um nýjar stöðvar á Húsavík, Egilsstöðum og Sauðárkróki. Frumkvöðlasetri var komið á fót í samstarfi við Keili í Reykjanesbæ
þar sem átta fyrirtæki , flest á sviði orkutækni, hafa haslað
sér völl.
Í rekstrarniðurstöðum ársins kemur fram að velta var
rétt á annan milljarð króna og rekstrarafgangur um 29,1
milljónir króna. Tekjur okkar umfram ríkisframlag koma
úr ýmsum áttum; frá samkeppnissjóðum, frá alþjóð
legum sjóðum og fyrirtækjum.

Áskoranir okkar eru margar. Áður en erfiðleikar í
efnahagslífinu steðjuðu að á haustmánuðum vorum
við upptekin við að skilgreina nýsköpun okkar, ýmist
sem notendadrifna sköpun eða opna nýsköpun. Þegar
bankakerfið hrundi gripum við til verkfæratöskunnar
sem merkt var: skammtímaaðgerðir.
Í þessu sambandi samdi Nýsköpunarmiðstöð við
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja og hóf undirbúning nýrra viðskiptasetra í Reykjavík í samstarfi við Landsbankann og Íslandsbanka. Í kjölfar kreppunnar bárust
síðan erindi frá nágrannasveitarfélögum sem vildu nýta
sér krafta Nýsköpunarmiðstöðvar til handleiðslu og að
stoðar við frumkvöðla. Nú finnst okkur reyna á hið mikilvæga atriði í lögunum um Nýsköpunarmiðstöð Íslands
sem er efling lífsgæða.
Nýsköpunarmiðstöð Íslands þakkar hinum fjöl
mörgu aðilum sem lagt hafa hönd á plóginn á liðnu ári,
það eru fyrirtæki, einstaklingar og félagasamtök. Sérstakar þakkir eru færðar Iðnaðarráðuneyti fyrir stuðning
og liðveislu. Okkur er einnig ofarlega í huga stuðningur
Félagsmálaráðuneytis við gerð sérstakra áætlana um
viðbrögð við hinum erfiðu tímum sem fóru í hönd á
síðustu mánuðum ársins.
Ég þakka starfsfólki fórnfúst starf og ráðgjafaráði
okkar fyrir góða leiðsögn.
		
Þorsteinn Ingi Sigfússon,
		
forstjóri.
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Skipulag og star fsemi
Nýsköpunarmiðstöð Íslands var stofnuð með lögum
nr. 75/2007 um opinberan stuðning við tæknirann
sóknir, nýsköpun og atvinnuþróun og tók til starfa 1.
ágúst sama ár. Með stofnun Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands sameinuðust tvær öflugar rannsóknastofnanir,
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins og Iðntækni
stofnun Íslands.

Framtíðarsýn
Sýn Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands til ársins 2012 er að
vera eftirsóttur og farsæll samstarfsaðili háskóla og fyrir
tækja vegna yfirburðarþekkingar á völdum sérsviðum
sem er í takt við það besta sem gerist í heiminum.
Starfsemin skiptist í tvö kjarnasvið:
NMÍ-Tækni er í góðum tengslum við íslenskt at
vinnulíf og háskóla og starfrækir sterkar rannsóknareiningar (klasa) með aðkomu framsækinna alþjóðlegra fyrirtækja og stofnana.
NMÍ-Impra þróar, mótar og starfrækir framúrskar
andi stuðningsverkefni og þjónustu fyrir frumkvöðla
og fyrirtæki, með öflugum alþjóðatengslum og rekstri
frumkvöðlasetra og tæknigarða í samvinnu við valda
aðila um land allt.
Nýsköpunarmiðstöð Íslands byggir á miklum mann
auði og sérfræðiþekkingu sem skapar miðstöðinni gott
orðspor á alþjóðavísu. Miðstöðin er þekkt fyrir framlag
sitt til samfélagslegrar ábyrgðar og fjölskyldugilda.

Stefnumið
Nýsköpunarmiðstöð Íslands leitast við að:
• Vera leiðandi á heimsvísu á völdum sérsviðum og
vera málsvari nýrra hugmynda á völdum sviðum
rannsókna, þróunar og vísinda.
• Skapa öfluga innviði sem leggja áherslu á skýrt og
einfalt ferli sem þjónar viðskiptavinum og styrkir
einstaklinga í faglegu starfi.
• Vera fremsti valkostur sprotafyrirtækja sem leita hand
leiðslu og stuðnings og leiða til fjármögnunar.
• Vera burðarás í fjölþjóðlegu samstarfi rannsókna- og
þróunarverkefna sem skapar þátttökuaðilum samkeppnisforskot.
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•

Vera í forystuhlutverki í stuðningi og uppbyggingu
skapandi atvinnugreina.

Kjarnagildi
Eftirfarandi gildi eiga að einkenna fyrirtækjamenningu
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og vera sem rauður
þráður í allri starfsemi miðstöðvarinnar:
• Sköpun
		Vera hvati til nýsköpunar og nýrra lausna.
• Snerpa		
		Skynja umhverfið og bregðast við með ábyrgum hætti.
• Samstarf
		Vera leiðandi aðili í samstarfi frumkvöðla, fyrirtækja
og háskólastofnana, jafnt hérlendis sem erlendis.
• Mannauður
		Laða afburðastarfsfólk til miðstöðvarinnar og skapa
því hvetjandi vinnuumhverfi sem byggir á jafnrétti
og framúrskarandi starfsháttum.

Skipurit
Kjarnasvið Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands eru tvö og tilheyra eftirfarandi deildir hvoru sviði:
NMÍ-Tækni
• Byggingartæknideild
• Efnis-, líftækni- og orkudeild
• Steinsteypudeild
• Veg- og jarðtæknideild
NMÍ-Impra
• Impra á Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Meginstoðdeild starfseminnar er mannauðs- og
markaðsstofa sem er miðlæg stoðeining fyrir allar
deildir miðstöðvarinnar og sinnir m.a. markaðsmálum,
fjármálum, tölvuþjónustu, rekstri og viðhaldi fasteigna
o.fl. Efnagreiningarstofa og byggingarannsóknastofa
eru jafnframt stoðdeildir í starfsemi Nýsköpunarmið
stöðvar.
Ýmis önnur stoðstarfsemi styrkir starfsemina. Vett
vangur samráðs stjórnenda er framkvæmdaráð sem
fundar reglulega. Samvinna deilda á sviði þróunar og
vísinda er á sviði rannsókna- og vísindaráðs. Samráðs

Skipulag og starfsemi

vettvangur starfsmanna og stjórnenda er starfsmanna
ráð sem er skipað fjórum stjórnendum og fjórum starfsmönnum. Einnig eru deildarfundir haldnir reglulega og
starfsemin nýtur góðs af öflugu starfsmannafélagi.

Höfn, Ísafirði og í Vestmannaeyjum. Nýsköpunarmiðstöð
Íslands rak á árinu frumkvöðlasetur að Keldnaholti og í
Höfn á Hornafirði.
Í september var opnað nýtt frumkvöðlasetur Í Eldey
í Reykjanesbæ í samstarfi við Keili og viðskiptasetrið
Torgið opnaði við Austurvöll í desember til að koma
móts við þann samdrátt sem átt hefur sér stað í íslensku
atvinnulífi.

Starfsstöðvar
Meginstarfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er í
Reykjavík en auk þess eru nú starfsstöðvar á Akureyri,

Ráðherra
Ráðgjafaráð
Forstjóri
Framkvæmdastjóri
NMÍ Tækni

Verkefnastofa
Samstarf við háskóla og stofnanir

Frumkvöðlasetur
Frumkvöðlastuðningur
Fræðsla
Evrópumiðstöð

Byggingarannsóknastofa
Efnagreiningastofa

Byggingarannsóknir
Byggingatækni
Veg- og jarðtækni
Steinsteypa

Mannauðs- og markaðsstofa

Tæknirannsóknir
Efni, líftækni og orka

Fjármál

NMÍ Impra

NMÍ Ísland
og landsbyggðarsamstarf
Vottanir
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Stiklað á stóru um star fsemi deilda

NMÍ-Tækni

Byggingatæknideild
Forstöðumaður: Jón Sigurjónsson
Fjöldi starfsmanna með rannsóknastofu í árslok: 10
Helstu verkefni byggingatæknideildar eru þjónusta á
sviði byggingatækni, vottanir og umsagnir auk rann
sóknarverkefna sem unnin eru í samvinnu við bygginga
rannsóknarstofu NMÍ á sviði byggingatækni. Deildin
annast m.a. mælingar og prófanir á byggingarefnum og
byggingareiningum. Starfsemin skiptist upp í þjónustu
rannsóknir, sjálfstæð rannsóknarverkefni og vottanir og
umsagnir auk kynninga, kennslu og fræðslustarfsemi.
Þjónustustarfsemi

Þjónustustarfsemin felst í prófunum byggingarefna og
byggingarhluta með stöðluðum og óhefðbundnum
aðferðum þegar við á. Til þessara verkefna teljast einnig
vettvangsskoðanir á byggingarstað, skoðanir og greining byggingargalla auk annarra stuðningsverkefna við
byggingariðnaðinn. Eftirlit með framleiðslu byggingar
efna er einnig þáttur í starfsemi deildarinnar, t.d. eftirlit
með einangrunarframleiðslu, framleiðslu á einangrun
argleri, gagnvörn og styrkflokkun timburs. Verkefni í
hljóðveri og þéttleikamælingar húsa eru einnig á þess
um verkefnalista auk burðarþolsmælinga efna og bygg
ingareininga.

•
•
•
•

Hjúphús
Gæðasamanburður þakgerða
Íslensk þök
Loftræst flísaklæðning
Útdráttum úr verkefnum er komið á framfæri með
stuttum tækniblöðum, svokölluðum Rb-blöðum, sem
eru til leiðbeiningar fyrir byggingariðnaðinn.
Vottanir og umsagnir

Byggingareglugerð kveður á um að NMÍ skuli gefa
umsagnir eða votta byggingarefni og byggingarhluta
eftir ákveðnum reglum þegar eftir því er leitað. Þetta
hlutverk hefur verið nokkuð vinnukrefjandi og ná þessar
umsagnir einnig til eininga- og stálgrindahúsa. Árlega
hefur fjölda húsa og byggingarefnum af ýmsum toga,
s.s. þakdúkum, pappa og lagnaefnum, verið gefnar umsagnir á þessum grundvelli eða þau verið vottuð.
Kynning og fræðsla

Starfsmenn hafa í auknum mæli tekið þátt í fræðslu
störfum ýmiss konar fyrir háskóla og framhaldsskóla
auk fyrirlestrahalds á ráðstefnum á sérsviðum sínum.
Sérhæfður tækjabúnaður rannsóknastofunnar er not
aður við verklega kennslu fyrir háskóla og fagskóla, enda
tengsl milli sérfræðinga og starfsmanna skólanna góð.
Samstarf er einnig mikið við verkfræðistofur og verktaka
í byggingariðnaði.

Efnis-, líftækni- og orkudeild
Sjálfstæð rannsóknarverkefni

Þessi verkefni eru oft unnin í samstarfi við aðila bygging
ariðnaðarins, verkfræðistofur, verktaka og opinberar
stofnanir og oftast styrkt af Rannís, Íbúðalánasjóði eða
öðrum hagsmunaaðilum. Verkefnum af þessu tagi lýkur
oftast með ítarlegum skýrslum sem stundum verða sérrit til almennra nota eða þá opnum eða lokuðum skýrsl
um þegar um mjög sérhæfð verkefni er að ræða. Verk
efni sem nú er unnið að eru m.a.:
• Raki í steyptum útveggjum
• Sjálfbærar byggingar
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Framkvæmdastjóri: Ingólfur Ö. Þorbjörnsson
Fjöldi starfsmanna í árslok: 18
Með störfum faghópa innan deildarinnar sem leiddir
eru af fagstjórum er leitast við að tryggja að verkefnaval,
samstarfsaðilar og fjármögnun verkefna sé sem best og
hagkvæmast. Ný svið eru stöðugt til skoðunar um leið
og eldri áherslur eru endurskoðaðar. Ný verkefnasvið
hafa verið nokkuð fyrirferðamikil á árinu og er þar helst
að nefna áherslur í skynjara- og mælitækni, örtækni,
heilbrigðistækni og nýtingu innlends eldsneytis. Erlent

Stiklað á stóru um starfsemi deilda

verkefnasamstarf með stuðningi frá Evrópusambandinu
hefur verið vaxandi og er séð fram á enn frekari vöxt á
því sviði. Í desember voru sendar inn níu verkefnisum
sóknir með þátttöku deildarinnar og hafa aldrei verið
fleiri. Deildin hefur einnig náð góðum árangri með
innlendar verkefnisumsóknir og hefur þannig fest sig í
sessi sem eftirsóknaverður samstarfsaðili fyrirtækja sem
hyggja á nýsköpun og hagnýtar rannsóknir.
Örtækni: leirflögur í plastefni

Í lok ársins lauk evrópsku samstarfsverkefni sem unnið
var að í samvinnu við íslenskt sprotafyrirtæki og samstarfsaðila í Evrópu. Verkefnið var með fyrstu verkefnum
sem sett voru í gang í tengslum við samstarfssamning
Nýsköpunarmiðstöðvar og PERA rannsóknastofnunar
innar í Bretlandi.
Verkefnið laut að því vandamáli að oft þarf að koma
hreinu ómenguðu drykkjarvatni til almennings og fyrir
tækja í gegnum mengaðan jarðveg. Hingað til hefur
lausnin verið að leggja málmrör eða rör úr málmplast
samsetningum til að tryggja að mengun berist ekki frá
jarðvegi inn í rörið og þannig í vatnið sem flutt er um
rörið. Plast er ódýrara og mun einfaldara til lagningar
en hefur þann ókost að mengun kemst í vatnið sökum
gegndræpis plastefna sem notuð eru. Hlutur Nýsköpun
armiðstöðvar var að framleiða leirflögur með efnafræðilegum aðferðum og tókst það ágætlega.
Burðarvaki: skynjaratækni í landbúnaði

Með stuðningi Tækniþróunarsjóðs hefur verið unnið að
verkefninu Burðarvaka á árinu. Verkefnið horfir til þarfa
bænda um aukna sjálfvirkni og betra eftirlit með burði
hjá kúm.
Erfiðleikar í burði hafa áhrif á afkomu bænda vegna
aukins kálfadauða, meira vinnuálags og dýralækna
kostnaðar og minni mjólkurframleiðslu. Rannsóknir
beinast að þeim breytum sem hægt er að mæla þegar
kýr er komin að burði til að Burðarvaki geti á sjálfvirkan
máta látið bóndann vita, þannig að kýrin fái þá aðstoð
sem hámarkar líkur á góðum burði. Samstarf er við dýra
lækna, bændur og Landbúnaðarháskólann og þegar
hefur verið sótt um evrópskt samstarfsverkefni vegna
Burðarvakans.

Orka í brennidepli

Innlent eldsneyti úr sorpi og öðrum lífrænum úrgangi
er verkefni sem hófst á árinu. Verkefnið er unnið í samstarfi við SORPU – Sorpeyðingu höfuðborgarsvæðisins
og Landbúnaðarháskólann.
Verkefninu er ætlað að kanna fýsileika þess að sundra
sorpi við háan hita við aðstæður þar sem ekki er nægilegt súrefni til þess að sorpið brenni. Við slíkar aðstæður
myndast syngas, sem aðallega er gert úr kolmónoxíði
og vetni. Syngasið má nota til framleiðslu á ýmiss konar
eldsneyti, s.s. vetni, metanóli, etanóli og dísil til notkunar
á farartæki og báta í stað innflutts eldsneytis. Forkönnun
leiddi í ljós að með því sorpmagni sem fellur til á höfuð
borgarsvæðinu væri fræðilega hægt að framleiða 40 til
60 þúsund tonn af etanóli.
Annar kostur við framleiðslu eldneytis úr sorpi er að
hægt verður að draga mikið úr urðun lífræns úrgangs,
og jafnvel nýta þann lífræna úrgang sem búið er að urða
í Álfsnesi.
Annað

Unnið var að fjölda verkefna á sviði tækniráðgjafar,
prófana og tjónagreininga á árinu ásamt ýmsum mæl
ingum og eftirliti.

Steinsteypudeild
Forstöðumaður: Próf. Ólafur H. Wallevik
Fjöldi starfsmanna í árslok: 12
Á steinsteypudeild Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er
mikil sérþekking á sementsbundnum efnum, einkum
hvað flotfræði varðar, en á því sviði hafa Íslendingar verið
frumkvöðlar í heiminum undanfarna tvo áratugi.
Markmið steinsteypudeildar hefur alla tíð verið að
stunda hagnýtar grunnrannsóknir ásamt því að taka þátt
í og leiða bæði vísindaleg og hagnýt rannsóknaverk
efni sem styrkja innlendan byggingariðnað. Með það
að markmiði hefur steypudeildin kappkostað að stofna
til samstarfs við erlend fyrirtæki og fá þau til samvinnu
í rannsóknaverkefnum sínum. Þannig hefur steypudeildinni tekist að vinna sér alþjóðlegan sess á fræðasviði
sínu, komið íslensku hugviti og þekkingu á alþjóðlegan
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markað og um leið stuðlað að uppbyggingu eigin þekk
ingar og faglegrar forystu á þessu sviði á heimsvísu.
Helstu erlendu samstarfsaðilar á sviði framleiðslu á
byggingarefnum og verkfærum eru mörg heimsþekkt
fyrirtæki og má þar helst nefna: Elkem Materials, Cemex,
Borregaard, W.R. Grace, BASF, EKA Chemicals, CP Kelco,
Consolis, Golden Bay Cement, Norstone, Cementa, Nor
cem, Aalborg Portland, StatoilHydro, Betong Industry,
Rescon Mapei og HILTI. Hér er um að ræða marga af
stærstu framleiðendum fyrir byggingarmarkaðinn og
eiga mörg fyrirtækin í harðri innbyrðis samkeppni. Þátttaka þeirra í alþjóðlegum rannsóknaverkefnum steypudeildar með umtalsverðum fjármunum og vinnuframlagi sýnir trú þeirra á íslensku hugviti og þekkingu.
Steinsteypudeildin er mjög vel búin tækjum til rann
sókna og allra almennra prófana á steypu og steypu
efnum en fjölmargar þeirra krefjast sérhæfðs tækjakosts.
Má þar helst nefna fjölda seigjumæla fyrir sementsbund
in efni sem er grunnur, ásamt mannauði, að árangri á
erlendri grund. Vert er að nefna að á árinu 2008 störfuðu
á deildinni þrír erlendir doktorsnemar sem eru að ljúka
eða eru vel á veg komnir með verkefni sín. Að lokum má
nefna að til stendur að kaupa svokallað RheoMicroScope
á þessu ári sem mun enn efla alþjóðlega stöðu deildar
innar til rannsókna á sementsbundnum efnum, þá sérstaklega borholusteypu.
Umhverfisvæn steinsteypa

Steypudeildin vinnur sem stendur að þriggja ára verkefni
undir heitinu Umhverfisvæn steinsteypa. Markmiðið er
að þróa steinsteypu sem inniheldur mun minna sement
en nú tíðkast í steypuframleiðslu án þess þó að skerða
gæði steypunnar, þ.á.m. styrk hennar. Á þennan hátt má
minnka losun á óæskilegum gróðurhúsalofttegundum
(við framleiðslu eins tonns af sementi myndast tæpt
tonn af gróðurhúsalofttegundum, mest CO2) sem er
brýnt viðfangsefni vegna Kyoto sáttmálans. Hugmyndin,
sem er ný, er byggð á flotfræði (rheology) og er afsprengi
tækni sem er notuð við hönnun sjálfútleggjandi steinsteypu ásamt notkun íblöndunarefna svo sem flotefna og
þykkingarefna (stabilizers and viscosity modifying agents).
Aðrar aðferðir eru þekktar og hafa verið reyndar, svo sem
íblöndun flugösku og gjalls, en með misjöfnum árangri
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m.t.t. hagræðingar og gæða. Kísilryk virðist þó alltaf leiða
til gæðaaukningar. Auk þess sem umhverfisvæn steinsteypa verður sementsminni og þar af leiðandi hagkvæm
ari verður hún einnig þjálli í niðurlögn (vinnanlegri). Með
minnasementsinnihaldi minnkar hætta á sprungumyndun
og losun gróðurhúsalofttegunda minnkar í réttu hlutfalli
við sementssparnaðinn. Fjárhagslegur sparnaður verður
einnig mjög umfangsmikill þar sem áætlanir gefa til kynna
að með 15% minni sementsnotkun sé sparnaðurinn um 4
milljarðar evra á ári í Evrópu einni eða um 600 milljarðar
króna. Ef sambærilegar forsendur eru heimfærðar yfir á
íslenskan byggingamarkað yrði árlegur sparnaður um 440
milljónir króna. Verkefnið er fjármagnað af Rannís og átta
öðrum aðilum, þar af fimm erlendum.
ICI Rheocenter

Þjóðarauður Íslendinga liggur að miklu leyti í mannvirkjum eða yfir 80%. Fjárbinding þjóðarinnar í mannvirkjum er því geysimikil og ljóst að þegar fjallað er um
möguleika á hagræðingu eða umbótum sem leiða til
fjárhagslegs sparnaðar í greininni er um að ræða mikla
þjóðhagslega hagsmuni og háar upphæðir. Fjármuna
myndun í byggingum og mannvirkjagerð var á árinu
2005 um 180 milljarðar króna, sem er ríflega 17% aukn
ing frá árinu áður. Heildarfjármunaeign þjóðarinnar var
um áramótin 2005/2006 um 3.500 milljarðar króna.
Tæplega 90% hennar, eða um 3.100 milljarðar króna, er
bundin í byggingum og mannvirkjum af ýmsum toga.
Þetta er hinn efnislegi þjóðarauður Íslendinga. Miklu
skiptir að viðhalda honum vel með því að tryggja að
mannvirkin séu varanleg og grotni ekki niður.
Á árinu var unnið að undirbúningi opnunar Önd
vegisseturs Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands á sviði rann
sókna á sementsbundnum efnum, ICI Rheocenter, sem
opnar í maí 2009. Stefnt er að því að þar verði virkjuð
þekking fyrirtækja, háskóla, rannsóknastofnana og verkfræðistofa með það að markmiði að leggja áherslu á
að þjóna innlendum þörfum, leggja sprotafyrirtækjum
um land allt á sínu fræðasviði til þekkingu og gera
þeim auðveldara að hanna framleiðsluhæfar vörur í
samkeppni við erlendan iðnað. Mikilvægt skref í þessu
er opnun fjölmargra útibúa Nýsköpunarmiðstöðvar á
landsbyggðinni. Með þessu móti má virkja mikið hugvit
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til rannsókna- og þróunarvinnu samhliða hönnunar
vinnu sem mun koma öllum aðilum að gagni og í samvinnu við fyrirtækin verður afrakstur verkefnisins afurðir
og þekking. Jafnframt verða tengsl við erlend fyrirtæki,
rannsóknastofnanir og háskóla efld í því skyni að veita
erlendri sérþekkingu inn í landið.

Veg- og jarðtæknideild
Forstöðumaður: Pétur Pétursson
Fjöldi starfsmanna í árslok: 8
Verkefni veg- og jarðtæknideildar eru fjölbreytileg en
höfuðáhersla er lögð á að sinna rannsóknum, annars
vegar á óbundnum steinefnum til notkunar í ýmis mann
virki, svo sem jarðvegsfyllingar, vegi og steinsteypu, og
hins vegar á bikbundnum slitlagsefnum. Einnig er á
verksviði deildarinnar að þjóna viðskiptavinum, m.a. með
efnisprófunum sem tengjast eftirliti með framleiðslu og
framkvæmdum. Þá hefur veg- og jarðtæknideildin með
höndum þróun á prófunaraðferðum, úttektir að beiðni
viðskiptavina, útgáfu leiðbeininga og upplýsingagjöf.
Meðal viðskiptavina deildarinnar eru Vegagerðin, ýmsir
fylliefnaframleiðendur, sveitarfélög og verktakar.

bikssetur verið sett á laggirnar við Nýsköpunarmiðstöð
Íslands í samstarfi við Vegagerðina og framkvæmdasvið
Reykjavíkurborgar. Setrið hefur yfir að ráða tækjabúnaði
sem uppfyllir Evrópustaðla um prófanir og framleiðslu
malbiks og opnar möguleika á að íslenskt malbik verði
endurhannað með það að markmiði að auka enn við
endingu þess. Það er því fyrirsjáanleg mikil rannsóknaog þróunarvinna við endurhönnun malbiks til nota við
íslenskar aðstæður. Í því sambandi verða ýmsir þættir
sem ráða gæðum og endingu malbiks kannaðir, svo
sem steinefnagerð, stærðardreifing, fínefni, bikgerð, bikmagn, holrýmd, íaukar, hitastig blöndu og fleira.
Umhverfið

Vægi umhverfismála hefur aukist sífellt í tengslum við
mannvirkjagerð og tekur veg- og jarðtæknideildin þátt
í nokkrum slíkum verkefnum. Má þar nefna verkefni um
vegklæðingar með umhverfisvænum jurtaolíum í stað
leysiefna (white spirit). Einnig verkefni um lækkun hita
við framleiðslu malbiks þar sem rannsökuð eru íblöndunarefni sem stuðla að orkusparnaði við framleiðslu
malbiks og gera kleift að flytja heitblandað malbik lengri
vegalengdir. Þá má nefna rannsóknir á áhrifum salts á
þreytuþol malbiks en niðurstöður sýna að saltblandað
steinefni hefur mun minna þreytuþol en ósalt steinefni.

Rannsóknir í vegagerð

Á sviði vegagerðar er unnið að fjölda rannsóknaverk
efna, allt frá rannsóknum á vinnslu bergs fyrir vegagerð
til rannsókna á örfínu dufti til notkunar í malbik. Ætíð er
haft að leiðarljósi að niðurstöður verkefna skili sér í auk
inni hagkvæmni í mannvirkjagerð. Sem dæmi um það má
nefna þátttöku í verkefni um þróun á ódýrum bundnum
slitlögum á vegi sem hafa fullnægjandi endingu miðað
við umferðarálag. Einnig má nefna verkefni sem felast
í rannsóknum á eiginleikum malbiks í víðum skilningi
með það að markmiði að auka endingu malbiksslitlaga
almennt. Með aukinni endingu næst umtalsverður efnahagslegur ávinningur vegna lægri viðhaldskostnaðar, en
ekki síður vegna umhverfis- og öryggisþátta, svo sem
minni svifryksmyndunar og aukins umferðaröryggis.
Malbikssetur

Með tilkomu nýrra rannsóknatækja hefur sérstakt mal-

Annað

Auk ofantalinna verkefna er fjöldi annarra verkefna í
vinnslu, s.s. þróun berggreiningakerfis, skrif leiðbein
ingarits við verklýsingar Vegagerðarinnar og gát á
Evrópustöðlum á sviði steinefna og vegagerðarefna.
Bein þátttaka í nokkrum nefndum sem fjalla um bæði
prófunar- og framleiðslustaðla hefur skilað sér í áhrifum
á endanlegt útlit slíkra staðla á sviði steinefna og vega
gerðar. Eitt umfangsmesta verkefni síðustu ára á því sviði
hefur verið að fá samþykkta íslenska prófunaraðferð
sem Evrópustaðal til að meta frostþol steinefna við þær
veðurfarslegu aðstæður sem ríkja hérlendis. Vegagerðin
hefur styrkt verkefnið, enda mikið í húfi að hafa aðgang
að slíku frostþolsprófi. Prófunaraðferð öðlaðist gildi sem
Evrópustaðall á síðasta ári og verður það að teljast til
tíðinda að ein af tæplega 40 aðferðum til prófunar á
steinefnum skuli ættuð frá Íslandi.
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NMÍ-Impra

Impra á Nýsköpunarmiðstöð Íslands

•

Forstöðumaður: Berglind Hallgrímsdóttir
Fjöldi starfsmanna í árslok: 22
•
Impra á Nýsköpunarmiðstöð býður upp á víðtæka
þjónustu við frumkvöðla og fyrirtæki í því skyni að auð
velda stofnun nýrra fyrirtækja, styðja við nýsköpunarog þróunarstarf og greiða fyrir vexti og viðgangi lítilla
og meðalstórra fyrirtækja. Áhersla er lögð á að styrkja
atvinnulíf með því að auka þekkingu og hæfni.
Impra sinnir frumkvöðlum og fyrirtækjum um land
allt, gjaldfrjálst, og er með starfsstöðvar í Reykjavík, á
Akureyri, Ísafirði, Vestmannaeyjum og Höfn í Hornafirði.
Verið er að opna nýjar starfsstöðvar Impru á Nýsköpun
armiðstöð á Sauðárkróki, Húsavík og Egilsstöðum. Þá
rekur Impra frumkvöðlasetur í Reykjavík, í Reykjanesbæ
og á Höfn í Hornafirði, bæði á vegum Nýsköpunar
miðstöðvar Íslands og í samstarfi við aðra aðila.
Árlega veitir Impra um 5000 handleiðsluviðtöl þar
sem frumkvöðlum, stofnendum og stjórnendum lítilla
fyrirtækja er veitt leiðsögn við þróun viðskiptahugmynda
og stofnun og rekstur fyrirtækja. Einnig svara starfsmenn
Impru um 7000 fyrirspurnum á hverju ári frá fyrirtækjum
og einstaklingum.
Stuðningsverkefni fyrir frumkvöðla og fyrirtæki

Eitt meginverkefna Impru er að þróa og reka fjölbreytt
stuðningsverkefni sem taka á sértækum aðstæðum
ákveðinna hópa fyrirtækja og frumkvöðla. Stuðningsverkefni Impru hafa náð til fyrirtækja í öllum atvinnugreinum á landsbyggðinni. Frá árinu 2003 hafa rúmlega
700 fyrirtæki og 170 einstaklingar tekið þátt, eða taka
nú þátt, í þessum stuðningsverkefnum. Hér er bæði um
að ræða verkefni með einstökum fyrirtækjum en einn
ig klasaverkefnum þar sem nokkur fyrirtæki taka þátt í
sameiginlegu verkefni.
Á meðal stuðningsverkefna Impru sem starfrækt
voru á árinu 2008 eru:
• Frumkvöðlastuðningur styður við nýsköpunarhugmyndir einstaklinga og smærri fyrirtækja á lands
byggðinni með því að veita styrki til verkefna sem
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•

stuðla að framþróun viðskiptahugmynda ásamt fag
legum stuðningi.
Framtak veitir starfandi fyrirtækjum á landsbyggð
inni aðstoð við að þróa þjónustu á innanlandsmarkað eða til útflutnings.
Skrefi framar er verkefni sem hefur það að markmiði að auðvelda stjórnendum lítilla og meðalstórra
fyrirtækja aðgengi og kaup á ráðgjöf.
Klasaverkefni eru árangursrík leið til að efla samstarf
fyrirtækja og Impra hefur um árabil unnið að því að
styðja við klasamyndun fyrirtækja með ráðgjöf, út
gáfu fræðsluefnis og fjárhagslegum stuðningi við
undirbúning og stofnun klasa. Einnig hafa verið
veittir styrkir til einstakra verkefna, þróunar og
markaðsstarfs, innan starfandi klasa.

Stuðningsverkefni á sviði ferðaþjónustu

Impra og Ferðamálastofa hafa á árinu unnið að stuðningsverkefnum á sviði ferðaþjónustu. Gáttir er vöruþró
unarverkefni í menningartengdri ferðaþjónustu, en
markmið verkefnisins er að auka arðsemi fyrirtækja með
því að þróa nýjar vörur og þjónustu í klasasamstarfi fyrir
tækja. Krásir er fræðslu- og þróunarverkefni í heima
vinnslu matvæla með áherslu á tengsl við ferðaþjónustu.
Stefnt er að því að í lok verkefnisins hafi a.m.k. 25 aðilar
hafið framleiðslu og sölu á matvælum beint frá býli eða
beint úr sjó, beint til ferðamanna eða með milligöngu
ferðaþjónustufyrirtækja í heimabyggð.
Fræðslutengd stuðningsverkefni

Impra rekur öfluga upplýsinga- og fræðslustarfsemi með
námskeiðahaldi, útgáfu fræðsluefnis og vefnámskeiðum
á netinu. Brautargengi er námskeið fyrir konur sem vilja
hrinda viðskiptahugmynd í framkvæmd og fyrir konur
sem eru í atvinnurekstri en vilja auka rekstrarþekkingu
sína. Á árinu 2008 var haldið upp á 10 ára útskriftarafmæli
Brautargengis, en fyrsti hópur Brautargengiskvenna út
skrifaðist 1998. Afmælisins var minnst með hátíðum í
Reykjavík, á Akureyri og Ísafirði, þar sem fengnar voru
frumkvöðlakonur til að segja frá sinni reynslu og veita
innblástur.
Alls hafa um 700 konur lokið Brautargengisnámi
frá upphafi, þar af rúmlega 200 á landsbyggðinni. Bak
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grunnur kvennanna er margvíslegur og verkefnin fjölbreytt eftir því. Það sem einkenndi hópana á árinu 2008
var öðru fremur áhersla á íslenska hönnun, útflutning
og heilsutengda þjónustu ýmiss konar. Til að slagkraftur
Brautargengisnámskeiða haldist sem mestur hefur verið
lögð áhersla á að stilla verði í hóf m.a. með stuðningi
sveitarfélaga og SPRON. Það hefur stuðlað að jafnræði
þátttakenda óháð efnahag. Annað áhersluatriði í rekstri
Brautargengis er mikil áhersla á einstaklingsbundna
handleiðslu, sjálfseflingu og tengslanet sem konurnar
byggja upp með hvatningu leiðbeinenda.
Frumkvöðla- og viðskiptasetur

Impra starfrækir frumkvöðla- og viðskiptasetur á vegum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og í samstarfi við
aðra aðila. Markmið setranna er að skapa frumkvöðlum
þekkingarumhverfi, aðstöðu og umgjörð til að vinna að
nýsköpun og veita þeim faglega þjónustu og stuðning
við framgang hugmynda sinna. Á árinu 2008 opnuðu tvö
ný setur. Frumkvöðla- og viðskiptasetur Nýsköpunar
miðstöðvar eru:
• Frumkvöðlasetrið á Keldnaholti í Reykjavík byggir á
áralangri reynslu og þekkingu sem gefur fyrirtækjum
á setrum Nýsköpunarmiðstöðvar mikilvægt forskot.
Á meðal fyrirtækja á Keldnaholti eru Orf Líftækni,
Saga Medica og Nox Medical.
• Torgið viðskiptasetur opnaði í desember 2008 í húsnæði Landsbankans að Austurstræti 16.
• Eldey er frumkvöðlasetur á háskólasvæði Keilis sem
hóf starfsemi á árinu. Þar eru nú átta sprotafyrirtæki,
flest á sviði orkutækni.
• Fruma er frumkvöðlasetur Austurlands í Nýheimum
á Höfn í Hornafirði.
Á árinu 2009 verða tvö ný setur sett á laggirnar.
Þau eru Kvosin viðskiptasetur sem opnar í ársbyrjun
2009 í húsnæði Íslandsbanka við Lækjargötu og Eyrin,
sem er nýtt viðskiptasetur á Ísafirði. Eyrin opnar í mars
2009.

ir undir samkeppnis- og nýsköpunaráætlun Evrópu
sambandsins og var sett á laggirnar í byrjun árs 2008.
Markmið Enterprise Europe Network er að aðstoða
lítil og meðalstór fyrirtæki, rannsóknaraðila, opinberar
stofnanir og háskóla við að efla samkeppnishæfni sína
á alþjóðamarkaði. Meðal verkefna EEN er aðstoð við að
koma á samstarfi íslenskra og evrópskra fyrirtækja og
veita upplýsingar um styrki og samstarfsverkefni á vegum 7. rammaáætlunar Evrópusambandsins.
Fab Lab smiðja í Vestmannaeyjum

Á starfsstöð Impru í Vestmannaeyjum var á árinu lögð
megináhersla á fræðslu og handleiðslu í stofnun og
rekstri fyrirtækja, rekstur Fab Lab smiðju, stafrænnar
smiðju til vöruþróunar og útbreiðslu tækniþekkingar,
ásamt vinnu við könnun möguleika á notkun varmadæla
til nýtingar sjávarhita við upphitun húsa í Eyjum og
öðrum köldum svæðum á Íslandi.
Fab Lab (Fabrication Laboratory) er stafræn smiðja
með tækjum og tólum til að búa til nánast hvað sem er.
Nýsköpunarmiðstöð Íslands setti upp Fab Lab smiðju í
Vestmannaeyjum sumarið 2008. Fab Lab smiðjan gefur
ungum sem öldnum, einstaklingum og fyrirtækjum,
tækifæri til að þjálfa sköpunargáfuna og hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd með því að hanna, móta
og framleiða hluti með aðstoð stafrænnar tækni. Markmið verkefnisins er að auka þekkingu á persónumiðaðri
framleiðslu, stafrænum framleiðsluaðferðum í iðnaði og
efla nýsköpun á Íslandi. Þá er verkefninu ætlað að auka
tæknilæsi almennings og almenna tæknivitund. Markmið verkefnisins eru enn fremur að skapa vettvang fyrir
nýsköpun og efla samkeppnishæfni iðnaðarfyrirtækja,
menntastofnana og nemenda.

Stoðsvið

Mannauðs- og markaðsstofa

Evrópumiðstöð Impru

Framkvæmdastjóri: Karl Friðriksson
Fjöldi starfsmanna í árslok: 15

Evópumiðstöð Impru leiðir starfsemi Enterprise Eur
ope Network á Íslandi en Útflutningsráð og Rannís eru
samstarfsaðilar hennar. Þetta öfluga samstarfsnet heyr

Mannauðs- og markaðsstofa er stoðdeild við aðrar
deildir miðstöðvarinnar. Starfssvið hennar gengur þvert
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á starfsemi annarra sviða og deilda og er henni ætlað að
þjóna þeim og viðskiptavinum miðstöðvarinnar.
Sviðið heldur utan um tengslanet miðstöðvarinnar,
verkefni sem tengjast nýsköpun í þróun miðstöðvar
innar og önnur verkefni sem forstjóri felur sviðinu.
Helstuþjónustuflokkar deildarinnar eru:
• Starfsmannamál
• Markaðs- og þróunarmál
• Samskipti við fjölmiðla og útgáfumál
• Gæða-, þjónustu- og umhverfismál
• Skjalavistun og upplýsingamál
• Rekstur bókasafns
• Umsjón með tengslaneti
• Rekstur tölvukerfa
• Rekstur sameignar og fasteigna
• Innkaup
Mótun innviða og viðmóts

Umfangsmikil verkefni voru unnin á árinu í tengslum við
uppbyggingu á innviðum starfseminnar og umbætur til
að koma á móts við þarfir starfsmanna og deilda. Haldið
var uppi öflugri kynningarstarfsemi um þau tæki sem
starfsmenn þurfa á að halda í starfi sínu. Einnig var boðið
upp á almenn hæfnisnámskeið. Seinni part árs var gert
sérstakt átak við að efla heilsu starfsmanna með verkefn
inu Vellíðan og veislur. Endurgerð var gæða- og starfsmannahandbók. Innleiddur var sérstakur starfsmanna
grunnur til að halda utan um mannauð miðstöðvarinnar.

Efnagreiningastofa
Forstöðumaður: Hermann Þórðarson
Fjöldi starfsmanna í árslok: 7
Á árinu 2008 voru stærstu mælingaverkefni deildar
innar eins og áður umhverfis- og mengunarmælingar
og rannsóknarverkefni á ýmsum sviðum, auk tilfallandi
efnagreininga af fjölmörgu tagi fyrir stofnanir, iðnfyrir
tæki, verkfræðistofur og einstaklinga.
Megin- og snefilefnagreiningar

Áfram var unnið að rannsóknaverkefni, sem lýtur að holl
ustuefnum í helstu tegundum sjávarfangs Íslands: stein
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efni, vítamín, fitusýrur og amínósýrur. Efnarannsóknum
á hrefnu og langreyð var fram haldið á árinu og lúta að
áhættumati afurða og heilsu dýranna. Þessar rannsóknir
varða einnig lífsýnatökur, fæðuval og át hrefnu, stofn
gerð hennar og aldur dýranna. Rannsóknir á kvikasilfri í
urriða í tólf íslenskum vatnakerfum hófust á árinu.
Stór verkefni á sviði frumefna- og snefilefnamæl
inga hafa verið unnin um langa hríð fyrir LBHÍ (áður
Rala) og er góð samvinna milli stofnananna um slík
verkefni, svo sem mælingu steinefna í heysýnum fyrir
fóðurdeild LBHÍ, mælingu kolefnis og niturs í jarðvegi
og gróðri fyrir jarðvegsdeild LBHÍ og Landgræðslu ríkis
ins, m.a. í jarðvegi úr Surtsey. Einnig hafa verið mæld í
jarðvegi ammóníum, nítrat og fosfat.
Umhverfisvöktun og mengunarmælingar

Unnin voru fjölmörg mælingaverkefni á sviði umhverfis
vöktunar og mengunarmælinga. Umhverfisvöktunin
felur í sér m.a. mælingar á flúor, brennisteinstvíoxíði
og snefilefnum í lofti og gróðri í kringum stóriðjuver í
Straumsvík, Grundartanga og á Reyðarfirði auk mælinga
í ferskvatni. Teknar voru saman meginniðurstöður umhverfisvöktunar í lofti, úrkomu, gróðri og ferskvatni í
Hvalfirði og Reyðarfirði á árinu. Einnig er greint flúoríð í
beinum sauðfjár, í um eða yfir 100 fjár. Áfram var unnið
að langtímavöktunarverkefnum fyrir Veðurstofu Íslands
með mælingum á lofti og úrkomu.
Efnagreiningar höfðu umsjón með uppsetningu
og frágangi nýrrar færanlegrar mælistöðvar fyrir Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs (HHK) sl. vor.
Umsjón stöðvarinnar er í höndum HHK. Í stöðinni er
mælt svifryk (<10µm og <2,5µm), brennisteinstvíoxíð
(SO2), brennisteinsvetni (H2S) og nituroxíð (NO, NO2).
Stöðin er sjálfvirk og gagnaskráning á netið á sér stað
á 10 mín. fresti.
Mengunarmælingum í útblæstri frá fjölmörgum
gerðum fyrirtækja er sinnt en stærstu verkefnin eru
á sviði stóriðju. Þá hafa verið gerðar mengunarmæl
ingar í tengslum við kerbrotagryfjur og frárennsli. Ýmis
verkefni voru unnin á sviði fráveitumála, s.s. ráðgjöf um
meðferð ofanvatns, skilgreiningu viðtaka fráveituvatns
í bæði ferskvatn og strandsjó og gerð starfsleyfa fyrir
fráveitur. Vöktun og rannsóknir á umhverfi sjávar við
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álver (Straumsvík, Grundartangi) og fráveitur á Suð
vesturlandi voru umfangsmiklar á árinu.
Annað

Sérfræðingur frá efnagreiningastofu var meðlimur í vís
indanefnd og vinnuhópum Matvælaöryggisstofnunar
Evrópu (EFSA) um aðskotaefni í matvælum og fóðri þar
sem fjallað var um klórlífræn efnasambönd, þörunga
eitur og þungmálma. Þá hafa sérfræðingar efnagrein

ingastofu verið Þýðingarmiðstöð utanríkisráðuneytisins
innan handar og svarað meira en 600 fyrirspurnum um
þýðingar, nýyrði og málvöndun á sviði efnafræði og
skyldra greina á nokkrum undanförnum árum.

Byggingarannsóknastofa
Fjallað er um starfsemi rannsóknastofunnar undir kafl
anum um byggingatæknideild.
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