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Ávarp forstjóra

Ávarp forstjóra
Árið 2010 var þriðja heila starfsárið í lífi Nýsköpunar
miðstöðvar Íslands. Þetta ár hélt áfram að einkennast
af áhrifum hrunsins sem einkum komu fram á fjárhag
einstaklinga en ekki síður fyrirtækjanna í landinu. Staða
atvinnulífsins hefur verið erfið allt þetta ár og nú finnur
þjóðin enn fyrir því mikla höggi sem hún varð fyrir.
Það reyndist hlutskipti hinnar ungu Nýsköpunar
miðstöðvar að blása lífi í þá miklu sköpun sem þarf að
eiga sér stað til að ýta atvinnulífinu af stað í nýja vegferð.
Samvinna var mikil við lykilstofnanir á borð við Vinnu
málastofnun og mjög margir einstaklingar og fyrirtæki
tóku þátt í starfsörvandi aðgerðum. Starfsorka er mjög
gott dæmi þar sem fyrirtækjum er gert kleift að ráða til
sín sérfræðinga af atvinnuleysiskrá til ýmissanýsköp
unarverkefna. Á árinu 2010 voru samþykktar282 heimildir
fyrir ráðningu hjá 126 fyrirtækjum. Frumkvöðlasetur okkar
blómstruðu á árinu. Smám saman hafa fyrirtækin inn
an raða þessara setra unnið sér traust og sópað að sér
verðlaunum og má þar nefna viðurkenningar til handa
fyrirtækinu Remake Electricsem hefurhaft aðstöðu
í Kveikjunni í Hafnarfirði og stóra styrkiTækniþró
unarsjóðs til fyrirtækja í Heilbrigðistæknigarðinum KÍM
í Vatnagörðum, Kvosinni, Kveikjunni og Keldna
holti.
Nýsköpunarmiðstöð Íslands kemur að rekstri 9 frumkvöðlasetra með rúmlega 90 fyrirtækjum og 250 starfs
mönnum innanborðs. Í mörgum tæknigreinum hefur
borið minna á atvinnuleysi af því að nýsköpunarfyrirtæki
hafa boðið störf sem laðað hafa að starfsmenn.
Eitt af því sem leiddi af kreppunni var algjört hrun
byggingariðnaðarins á Íslandi. Fyrir starfsemi Nýsköpun
armiðstöðvar þýddi þetta mikið áfall á sviði byggingarannsókna, einkum rannsóknaþjónustu tengda iðnað
inum. Úr þessu höfum við reynt að bæta með því að efla
rannsóknir og þróun þar sem litið er til lengri tíma og t.d.
á sviði steinsteypurannsókna hefur gætt mikillar grósku.
Síðsumars 2010 fórum við af stað með mikla kynn
ingar- og menntaherferð á sviði bygginga- og mann
virkja
tækni undir yfirskriftinni „Viðhald og verðmæti“.
Á námskeiðum víða um land, á Akureyri, Egilsstöðum,
Ísafirði og Reykjavík, kynnti Nýsköpunarmiðstöð í
samvinnu við fjölmarga aðila sem koma að mennt
un iðnaðarmannamikilvægi þess að viðhalda þeim
verðmætum sem felast í byggingum okkar og mannvirkjum. Ætla má að um 600 manns hafi komið á þessi

námskeið. Samráð var við stjórnvöld sem tengdist herferðinni „Allir vinna“ þar sem veittur var skattaafsláttur af
viðhaldskostnaði húsnæðis.
Þrátt fyrir hrunið hefur okkur tekist að snúa rekstrar
tapi frá síðasta ári upp í meira jafnvægi á árinu 2010.
Nýsköpunarmiðstöð velti um 1,1 milljarði króna á árinu
2010 og um 45% þeirrar veltu kom beint frá hinu opinbera. Hinn hlutinn kom í formi verkefnastyrkja bæði innlendra sem erlendra. Jafnvægið í rekstrinum hefur m.a.
náðst með því að sneiða af alls konar kostnað sem hefur
bitnað töluvert á starfskjörum starfsmanna. Fyrir þolinmæði starfsfólksins ber að þakka og einnig góða samvinnu við iðnaðarráðuneyti og önnur stjórnvöld.
Starfið um allt land hefur eflst og þroskast. Síðast
liðið haust var opnuð ný stafræn smiðja FabLab í húsnæði Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra í Skagafirði.
Reynt hefur verið að byggja á styrk hinna mörgu lands
svæða og að efla það sem þegar hefur sýnt sig að beri
góðan ávöxt. Nefna má ferðamál á Vestfjörðum, nýtingu
varmaorku víða um land og hagnýtingu aukinnar skóg
ræktar, svo dæmi séu tekin. Reykjavíkursvæðið sem varð
fyrir gríðarlegum áhrifum bankahrunsins hefur aftur á
móti notið áðurgreindra frumkvöðlasetra þannig að
vaxtaáhrif starfs Nýsköpunarmiðstöðvar má greina með
margvíslegum hætti.
Árið 2010 var einnig ár „klasastarfs“ víða um land. Þar
hefur Nýsköpunarmiðstöð verið í fararbroddi og starfið
leitt til margs konar ávinnings í atvinnulífinu. Prófessor
Michael Porter kom í heimsókn til Íslands í sumar og þá
voru enn skerpt efnistök okkar á klösum sem eiga sér
langa sögu í starfi stofnunarinnar og fyrirrennara hennar.
Í lok 2010 þegar samþykkt voru fjárlög fyrir 2011 var
ljóst að framundan væri enn eitt erfitt ár fyrir íslenskt
atvinnulíf. Það er von okkar sem komum að stjórnun
Nýsköpunarmiðstöðvar að tekist hafi að búa stofnunina
undir hlutverk sitt á nýju ári og enn þarf að huga að því
hvernig tekist verður á við áföll í byggingariðnaðinum.
Leiðarljós Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands á næstu miss
erum verður enn spurningin um það hvað við getum
lagt fram til eflingar íslensku atvinnulífi.
Það verður tilhlökkunarefni að vinna með einstakl
ingum, fyrirtækjum og samtökum við það ögrandi verk
efni að lyfta Íslandi upp úr kreppunni.
			
Þorsteinn Ingi Sigfússon
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Skipulag og star fsemi
•

Nýsköpunarmiðstöð Íslands var stofnuð með lögum nr.
75/2007 um opinberan stuðning við tæknirannsóknir,
nýsköpun og atvinnuþróun. Starfsemin skiptist í tvö
kjarnasvið:
NMÍ-Tækni starfrækir sterkar rannsóknaeiningar
(klasa) í góðum tengslum við íslenskt atvinnulíf, háskóla
og erlenda samstarfsaðila og veitir ráðgjöf á sviði bygg
inga og mannvirkja, framleiðslu, efnistækni, efnagreininga og orku.
NMÍ-Impra þróar, mótar og starfrækir stuðningsverkefni og þjónustu fyrir frumkvöðla og fyrirtæki, með
öflugum alþjóðatengslum og rekstri frumkvöðlasetra 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 samfélagslegt framlag sitt og fjölskyldugildi. Eftirfarandi gildi
einkenna fyrirtækjamenningu Nýsköpunarmiðstöðvar
Íslands og eru rauður þráður í allri starfsemi miðstöðvar
innar:
• 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 miðstöðvar
innar og skapa því hvetjandi vinnuumhverfi sem
byggir á jafnrétti og framúrskarandi starfsháttum.

Starfsstöðvar
Meginstarfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er í Reykja
vík en einnig eru starfsstöðvar á Akureyri, Egilsstöðum,
Húsavík, Höfn, Ísafirði, Sauðárkróki og Vestmannaeyjum.
Nýsköpunarmiðstöð Íslands kemur jafnframt að rekstri níu
frumkvöðlasetra, þar af fjögurra á höfuðborgarsvæðinu.

Skipurit og samvinna deilda
Meginstoðdeild starfseminnar er mannauðs- og mark
aðs
stofa sem er miðlæg stoðeining fyrir allar deildir
mið
stöðvarinnar og sinnir m.a. markaðsmálum, fjár
málum, tölvuþjónustu, rekstri og viðhaldi fasteigna. Efna
greiningastofa og byggingarannsóknastofa eru jafnframt
stoðdeildir í starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar. Forstjóri er
Þorsteinn Ingi Sigfússon og framkvæmdastjóri Sigríður
Ingvarsdóttir. Vettvangur samráðs stjórnenda er framkvæmdaráð sem fundar reglulega. Samvinna deilda á sviði
þróunar og vísinda er á sviði rannsókna- og vísindaráðs.
Samráð starfsmanna og stjórnenda fer meðal annars fram
í starfsmannaráði sem er skipað fjórum stjórnendum og
fjórum starfsmönnum. Einnig eru deildarfundir haldnir reglu
lega og starfsemin nýtur góðs af öflugu starfsmannafélagi.

Ráðherra
Ráðgjafaráð
Forstjóri
Framkvæmdastjóri
NMÍ Tækni

Verkefnastofa
Samstarf við háskóla og stofnanir
NMÍ Ísland
og landsbyggðarsamstarf
Vottanir
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Frumkvöðlasetur
Frumkvöðlastuðningur
Fræðslustarf
Evrópumiðstöð
Stuðningsverkefni

Efnagreiningastofa

Byggingarannsóknir
Bygginga- og jarðtækni
Steinefna- og vegtækni
Efnisfræði - steinsteypa

Mannauðs- og markaðsstofa

Tæknirannsóknir
Efnis-, líf- og orkutækni

Fjármál

NMÍ Impra

Stiklað á stóru um starfsemi deilda

Stiklað á stóru um star fsemi deilda

NMÍ – tækni

Bygginga- og jarðtækni
Forstöðumaður: Jón Sigurjónsson

Húsbygginga- og jarðtæknideild Nýsköpunarmiðstöðv
ar Íslands hefur á að skipa sérfræðingum á sviði bygg
ingartækni almennt auk prófunartækja til hvers konar
jarðtæknimælinga. Deildin starfar að margvíslegum
verkefnum á byggingasviði með styrk og stuðningi
af rannsóknastofu sem annast mælingar og prófanir
á byggingaefnum og byggingaeiningum. Eðlilegt er
að skipta starfseminni upp í verkefnasvið og eru þau
helstu þjónusturannsóknir, sjálfstæð rannsóknaverkefni
og vottanir og umsagnir auk kynninga-, kennslu- og
fræðslustarfsemi.
Þjónustusrannsóknir

Þjónustustarfsemin felst í prófunum byggingaefna,
bygg
ingahluta með stöðluðum og óhefðbundnum
aðferðum þegar við á. Til þessarra verkefna teljast
vettvangsskoðanir á byggingarstað, skoðanir og greining byggingagalla þegar við á auk annarra stuðningsverkefna við byggingaiðnaðinn.
Eftirlit með framleiðslu byggingaefna er einnig
þáttur í þessari þjónustu og þar má telja sem dæmi
eftirlit með einangrunarframleiðslu, framleiðslu á ein
angrunargleri, gagnvörn og styrkflokk
un timburs.
Verkefni í hljóðveri og þéttleika
mælingar húsa eru
einnig á þessum verkefnalista. Loks má nefna þunn
sneiðagerð sem þjónar meðal annars vísindamönnum
á jarðfræðisviði.
Sjálfstæð rannsóknaverkefni

Þessi verkefni eru oft unnin í samstarfi við aðila bygg
ingaiðnaðarins, verkfræðistofur, verktaka og opinberar
stofnanir og alla jafna 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

skýrslum þegar mjög sérhæfð verkefni eiga hlut að máli.
Nefna má tvö sérrit sem dæmi:
• Rit nr. 94: Högghljóðeinangrun
• Rit nr. 95: Frágangur rakavarnalaga
Verkefni sem nú er unnið að eru m.a:
• Betri borgarbragur
• Sjálfbærar byggingar
• Hjúphús og glerjuð rými
• Gæðasamanburður mismunandi þakgerða
• Íslensk þök - gæði og þróun
Úrdráttum úr þessum verkefnum er oft komið á fram
færi með stuttum tækniblöðum, svokölluðum Rb-blöð
um sem nýtt eru til leiðbeiningar fyrir byggingaiðnaðinn.
Vottanir og umsagnir

Byggingareglugerðin kveður svo á um að NMÍ skuli gefa
umsagnir eða votta byggingarefni og byggingahluta
eftir ákveðnum reglum þegar eftir því er leitað. Þetta
hlutverk hefur verið nokkuð vinnukrefjandi og ná þessar
umsagnir einnig til eininga- og stálgrindahúsa. Árlega
hafa verið vottuð eða gefnar umsagnir á þessum grundvelli fyrir töluvert mörg hús og byggingaefni af ýmsum
toga. Nefna má þakdúka, pappa og lagnaefni sem
dæmi. CE-merkingar byggingarefna eftir samhæfðum
stöðlum eru vaxandi viðfangsefni á markaðnum í dag.
Kynning og fræðsla

Auk þess að skrifa sérrit og Rb-blöð hafa starfsmenn tekið
þátt í ýmiskonar fræðslustörfum fyrir háskóla og framhaldsskóla auk fyrirlestrahalds á ráðstefnum á ákveðnum
sérsviðum. Á haustmánuðum var t.d. haldið námskeið
um viðhald og verðmæti víða um land þar sem markmiðið var að vekja áhuga fasteignaeigenda á þeim
verðmætum sem liggja í húseignum þeirra og mikilvægi
þess að huga að reglubundnu viðhaldi. Loks má nefna
að sérhæfður tækjabúnaður rannsóknastofunnar er not
aður við verklega kennslu fyrir háskóla og fagskóla eftir
því sem þörf er fyrir enda eru tengsl milli sérfræðinga
Nýsköpunarmiðstöðvar og starfsmanna skólanna góð.
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Efnis-, líf- og orkutækni (ELO)
Framkvæmdastjóri: Ingólfur Ö. Þorbjörnsson

Sókn til framtíðar fyrir innlenda atvinnustarfsemi gæti
verið góð yfirskrift um starfsemi Efnis-, líf- og orkutækni
deildar árið 2010. Innan deildar var starf faghópa nýtt til
upplýsingamiðlunar og um leið til hugarflugs um árang
ur verkefna, ný verkefni og verkefnasvið. Með öflugum
stuðningi samstarfsaðila var starfað á breiðum grundvelli
þar sem þarfir samstarfsfyrirtækja og árangur verkefna
voru lykilmarkmið starfseminnar. ELO hefur aldrei tekið
þátt í fleiri erlendum samstarfsverkefnum heldur en
árið 2010 og líklega þarf að leita lengi til að finna fleiri
innlend samstarfsverkefni sem sótt hefur verið um styrk
fyrir og/eða hafa verið fjármögnuð af fyrirtækjum í samstarfi við ELO. Ný verkefnasvið eru stöðugt til skoðunar
um leið og eldri áherslur eru endurskoðaðar.
Árangur hefur verið mjög sýnilegur með greinaskrif
um og einkaleyfaumsóknum. Nýir orkugjafar voru hátt
á verkefnalistum á árinu 2010 og um leið orkusparandi
aðgerðir. Erlent samstarf, bæði á sviði norrænnar samvinnu en einnig á vettvangi Evrópusamstarfs, hefur verið
fyrirferðamikið á liðnu ári og er ljóst að í uppbyggingu
innlendrar samkeppnishæfni mun erlent samstarf vera
notadrjúgt. ELO hefur markað þá sérstöðu að stefna
sérstaklega að verkefnum fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki
í samstarfi við leiðandi aðila erlendis. Þar hefur deildin
náð betri árangri í verkefnasókn heldur en þekkst hefur
hérlendis og er það mikill styrkur fyrir framsækin fyrir
tæki að taka þátt í þeirri vinnu og njóta ávinningsins.
Deildin hefur einnig náð góðum árangri með innlendar
verkefnaumsóknir og hefur þannig fest sig í sessi sem
eftirsóknaverður samstarfsaðili fyrirtækja sem hyggja á
nýsköpun og hagnýtar rannsóknir á þessu sviði.
Innlent eldsneyti: eldsneyti úr lífrænu hráefni

Með stuðningi frá Tækniþróunarsjóði hefur verið unnið
að verkefninu Lífeldsneyti. Hugsunin í þessu öndvegisverkefni er að skoða möguleika á að framleiða eldsneyti
er kæmi í stað jarðefnaeldsneytis. Verkefnið er samvinnu
verkefni háskóla, rannsóknastofnana og atvinnulífsins.
Höfuðáhersla innan ELO í þessu verkefni er að skoða
möguleika þess að framleiða tilbúið eldsneyti úr svo
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kölluðu syngasi sem fæst úr háhitagösun (gasification) á sorpi og öðrum lífrænum úrgangi. Engin önnur
tækni nýtir kolefnið í hráefninu eins vel og þessi tækni.
Við þetta ferli er hráefnið brotið niður við mjög háan
hita (1200-2000°C) í orkuríkar gastegundir eins og kolmónoxíð og vetni sem síðan má nota að nýju í efnaferli
sem býr til það eldsneyti sem að er stefnt. Þessi tækni er
mjög sveigjanleg þar sem hægt er að búa til úr syngasinu s.k. FT-dísil, etanól, metanól, vetni eða DME (dimetyl
eteter) allt eftir því hvað hentar fyrir íslenskar aðstæður.
Með þessari tækni er tekist á við margt það sem til
vandræða hefur verið. Nefna má betri nýtingu hráefna,
bann við urðun sorps, innlent eldsneyti í stað innflutts
og síðast en ekki síst vaxandi umræðu um hugsanlega
díoxín mengun. Enn einn kostur við háhitagösun er að
ekkert díoxín myndast í ferlinu þar sem hið háa hitastig
kemur í veg fyrir það auk hraðrar niðurkælingar á syngasinu. Lauslega reiknað gefur þessi tækni möguleika
á að framleiða, úr sorpi og lífrænum úrgangi er til fell
ur á stór höfuðborgarsvæðinu, eldsneyti á farartæki er
svarar til um 45 til 50 milljón lítra bensíns. Einnig vegna
sérstakra aðstæðna á Íslandi þá höfum við möguleika
á að nær tvöfalda þetta magn úr hráefninu með því
að nota viðbótar vetni frá rafgreiningu frá endurnýjan
legri raforku. Til að það sé gerlegt þarf um 70-90 MW
virkjun.
Háhitaborholutækni: Öndvegissetur á Íslandi

Aukin áhersla er á nýtingu jarðhita til orkuöflunar
og stöðugt er leitað leiða til að gera orkuvinnsluna
hagkvæmari, öruggari og afkastameiri. Áhugi á að bora
dýpri borholur hefur aukist þar sem vonast er eftir að
djúpborun muni skila mun meiri orku en fengist hefur
með hefðbundnum holum. Borholur með dýpi í kring
um 2-3000 metra hafa verið í notkun hérlendis og fengist hefur mjög góð reynsla af uppsetningu og rekstri
þeirra. Aukin dýpt, stefnuborun og ný jarðhitasvæði
kallahinsvegar á stöðuga endurskoðun þeirrar þekkingar sem fyrir er, sem er forsenda nýrri og betri framleiðsluaðferða, hönnunar og efnisvals . ELO hefur leitt verkefnið
Háhitaborholutækni-Öndvegissetur á Íslandi undanfarin
rúm tvö ár en verkefnið er unnið í samstarfi við háskóla,
rannsóknastofnanir og fyrirtæki hérlendis. Í verkefninu
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er aflað þekkingar á því sérstaka umhverfi og áraun
sem borholur, stálfóðringar og annar búnaður verður
fyrir á mismunandi háhitasvæðum á Íslandi. Tekist er á
við hönnun og efnisval, fóðrun borhola, tæringu, kiknun
og síðast en ekki síst eftirlit og öryggi í rekstri borhola. Í
verkefninu er m.a. áraun stálefna í háhitaborholum hér
lendis rannsökuð með uppsetningu tæringaprófana í
borholum.
Tæring og áraun stálefna í súrum holum hefur verið sérstaklega skoðað í þessu verkefni en þessir þættir
hafa áður takmarkað notkun þessara hola. Kostnaður
við hverja borholu er mikill og eru því miklir hagsmunir
í húfi við að tryggja rekstraröryggi og endingu þeirra.
Nýjar aðferðir og efnisval gætu orðið forsenda þess að
hægt sé að nýta háhitasvæði hér á landi á hagkvæmari
hátt. Íslendingar hafa markað sér alþjóðlega sérstöðu á
þessu sviði og með þessu öndvegisverkefni er leitast við
að styrkja og efla þetta sérsvið.
Annað

Unnið var að fjölda verkefna á sviði tækniráðgjafar, próf
ana og tjónagreininga á árinu ásamt ýmsum mælingum
og eftirliti.

Efnisfræði – steinsteypa
Forstöðumaður: Próf. Ólafur H. Wallevik

Á Nýsköpunarmiðstöð Íslands er fyrir hendi mikil sér
þekking á sementsbundnum efnum einkum hvað flotfræði varðar, en á því sviði hafa Íslendingar verið frumkvöðlar í heiminum undanfarna tvo áratugi. Það sem
vegur þyngst eru rannsóknir á hágæðasteypu svo sem
hástyrkleikasteypu og sjálfútleggjandi steinsteypu og
hin síðari ár á ýmsum víxlverkunaráhrifum sements við
önnur efni í steypu, þróun á nýjum tegundum steypu,
fræðilegri flotfræði ásamt fjölbreyttri tækjaþróun í samvinnu við íslensk sprotafyrirtæki sem m.a. eru staðsett á
Nýsköpunarmiðstöð.
Allt er þetta sérstaklega mikilvægt þegar haft er í
huga að steinsteypa er flókið efni og eiginleikar hennar
í fersku ástandi geta haft mikil áhrif á eiginleika henn
ar þegar hún hefur harðnað. Steyptum mannvirkjum

er yfirleitt ætlað að standast veðuráraun og aðra utanaðkomandi þætti um tugi ókominna ára. Hér er oft um
að ræða háar upphæðir en oft er miðað við að um 80%
af fjárbindingu Íslendinga liggi í mannvirkjum þeirra.
Aukin áhersla deildarinnar undanfarin ár á vinnu
rannsóknaverkefna í stað þjónusturannsókna er að skila
sér því rúmar 94% af tekjum deildarinnar koma nú frá
rannsóknaverkefnum.
Hér eru bæði á ferðinni verkefni þar sem umsóknir
í erlenda og innlenda samkeppnissjóði hafa fengið
jákvætt mat en einnig rannsóknaverkefni þar sem innlendir og erlendir aðilar hafa óskað eftir þátttöku og
vísindalegu framlagi starfsmanna deildarinnar í ýmis
verkefni. Erlendis fara þar fremst í flokki framleiðendur
steinsteypu, sements, fylliefna og ýmissa íblöndunar
efna í steypu.
Samstarf við innlenda og erlenda háskóla

Hlutverk Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands í þjálfun nem
enda í rannsóknanámi er mjög vel ræktað á efnisfræðiog steinsteypudeild en á árinu stunduðu á annan tug
nema tengdir deildinni nám á grunn-, meistara- og
doktorsstigi við innlenda og erlenda háskóla. Þar skipaði
ICI Rheocenter stóran sess en setrið, sem er alþjóðlegt
öndvegissetur á sviði rannsókna á sementsbundnum
efnum, er hluti af formlegum samstarfssamningi á milli
Nýsköpunarmiðstöðvar og Háskólans í Reykjavík sem
undirritaður var fyrir ári síðan. Óhætt er að segja að sú
nána samvinna og samstarf í rannsóknum og á starf
rækslu námsbrauta í byggingaverkfræði á meistara- og
doktorsstigi hafi skilað sér í miklum þekkingarauka á
báðum stöðum, íslensku samfélagi til hagsbóta og
gæðaauka.
Próf. Ólafi H. Wallevik forstöðumanni grunnrann
sókna á Nýsköpunarmiðstöð og prófessor við Háskólann
Í Reykjavík var á árinu veittur heiðursprófessortitill
við háskólann í Sherbrooke í Kanada, en titillinn er
heiðurstitill án formlegra skuldbindinga. Skólinn veitir
titilinn prófessorum sem eru leiðandi og hafa átt gott
samstarf við skólann. Vert er að nefna að Ólafur hefur
áður fengið viðurkenninguna „Grand Prix québécoins du
béton” frá steinsteypusambandi Quebeck (L´Association
béton Québeck.
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RheoTruckmeter

RheoTruckmeter er eitt þeirra alþjóðlegu rannsókna
verkefna á Nýsköpunarmiðstöð sem fengu styrk í út
hlutun Tækniþróunarsjóðs á árinu. Verkefni þetta snýst
um að hanna og smíða nýtt mælitæki sem getur
mælt seigjuí steinsteypu um borð í steypubíl. Seigja
steyp
unnar veitir mikilvægar upplýsingar um gæði
steypunnarog með þessa vitneskju að vopni er hægt
að taka ákvarðanir um að breyta samsetningunni (uppskriftinni) allt þar til steypan er afhent á byggingarstað.
Vegna mismunandi gæða sements, hafa steypustöðvar
brugðið á það ráð að nota mun meira sement í blönduna hjá sér en forskriftir segja til um, til að tryggja að
steypan sé af réttum styrkleika. Með mælitæki, eins og
hér er í þróun verður þessi aðferð óþörf, þar sem hægt
er að mæla eiginleika steypunnar í rauntíma og bæta
hana áður en hún er afhent. Þessari tækni hefur ekki
verið beitt áður, en sprotafyrirtæki innan Nýsköpun
armiðstöðvar hefur hannað aðferð til að mæla seigju í
steypublöndum á rannsóknastofum við góðan orðstír.
Margskonar tæknilausnir þurfa að koma til, svo að hægt
sé að framleiða RheoTruckmeter og verður næstu þrem
árum varið í að þróa hugmyndina, smíða frumgerðir og
gera tilraunir með vöruna. Áætlað er að fyrstu nothæfu
eintökin verði tilbúin á tímabilinu og þeim verði komið
fyrir í íslenskum steypubílum til að fylgjast með virkni
þeirra og getu.
Steinsteypunefnd

Steinsteypunefnd hefur frá upphafi verið ein helsta stoð
steinsteypurannsókna á deildinni. Steinsteypunefnd var
sett á fót árið 1967 af iðnaðarráðuneytinu að frumkvæði
Haralds Ásgeirssonar, þáverandi forstjóra Rb. Verkefni
nefndarinnar var að vinna að rannsóknum sem hindrað
gætu grotnun í steinsteypu. Kveikjan að stofnuninni var
sú að svonefndar alkalískemmdir í steinsteypu höfðu
verið uppgötvaðar í Bandaríkjunum. Rannsóknir Haralds
sýndu að möguleiki á slíkum skemmdum væri einnig á
Íslandi. Í upphafi snérust rannsóknirnar mikið um alkalívirkni og alkalískemmdir í steypu. Á seinni árum hefur
rannsóknasviðið breikkað og spannar nú öll svið sem
lúta að framförum í steypugerð, aukna hagkvæmni og
betri endingu steyptra mannvirkja. Árangur rannsókna
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sem Steinsteypunefnd hefur kostað er afar góður og
má þar nefna m.a. að alkalískemmdir eru ekki lengur
vandamál á Íslandi, nýting kísilryks hefur stórlega bætt
gæði sements og steyptra mannvirkja, notkun sílanefna
er áhrifarík aðferð og einföld til að hindra grotnunar
skemmdir í útveggjum húsa, viðhaldsaðferðir hafa batn
að, gæðaeftirlit stórlega aukist og svo mætti lengi telja.
Aðilar Steinsteypunefndar hafa frá upphafi kost
að starfsemi Steinsteypunefndar. Núverandi aðilar eru:
Framkvæmda- og eignasvið Reykjavíkurborgar,Vega
gerðin, Landsvirkjun, Sementsverksmiðjan, Siglinga
málastofnun, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, BM Vallá,
Steypustöðin og Björgun. Nú hefur Steinsteypunefnd
opnað heimasíðu þar sem veittur er opinn endurgjaldslaus aðgangur að öllum skýrslum rannsóknaverkefna
nefndarinnar. Slóðin er: www.steinsteypunefnd.is.

Steinefna- og vegtækni
Forstöðumaður: Pétur Pétursson

Verkefni steinefna- og vegtæknideilar eru afar fjölbreytileg. Höfuðáhersla er lögð á að sinna rannsóknum, ann
ars vegar á óbundnum steinefnum til notkunar í ýmis
mannvirki, svo sem jarðvegsfyllingar, vegi og steinsteypu
og hins vegar á bikbundnum slitlagsefnum. Einnig er
innan verksviðs deildarinnar að þjóna viðskiptavinum,
m.a. með efnisprófunum sem tengjast eftirliti með
framleiðslu eða framkvæmdum, enda hefur deildin yfir
að ráða rannsóknastofu með öllum þeim tækjabúnaði
sem til þarf í því skyni. Þá hefur steinefna- og vegtækni
deild með höndum þróun á prófunaraðferðum, úttektir
að beiðni viðskiptavina, útgáfu leiðbeininga og upplýs
ingagjöf.
Meðal viðskiptavina deildarinnar eru Vegagerðin,
ýmsir framleiðendur steinefna og malbiks, sveitarfélög,
háskólar, ráðgjafar og verktakar.
Rannsóknir í vegagerð

Á sviði vegagerðar er unnið að fjölda rannsóknaverk
efna, allt frá rannsóknum á vinnslu bergs til vegagerðar,
til rannsókna á örfínu dufti til notkunar í malbik. Ætíð
er haft að leiðarljósi að niðurstöður verkefna skili sér í
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aukinni 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 vegagerðarefna í
víðum skilningi með það að markmiði að auka endingu
vegakerfisins almennt. Í því sambandi má nefna sérstaklega tvö verkefni, annars vegar leiðbeiningar um notkun
sprengds bergs í vegagerð og hins vegar rannsóknir
og þróun á vegklæðingu. Með aukinni endingu næst
umtalsverður efnahagslegur ávinningur vegna lægri
viðhaldskostnaðar, en ekki síður vegna umhverfis- og
öryggisþátta, svo sem minni svifryksmyndunar og
aukins umferðaröryggis.

Steinefna- og vegtæknideildin tekur virkan þátt í
störfum Norrænnar fagskugganefndar um evrópska
malbiksstaðla sem fjalla um prófunaraðferðir, prófanir
og framleiðslueftirlit malbiks. Mikilvægt er að samhæfa
óskir og umsagnir Norðurlandanna til einstakra staðla
þannig að unnt sé að hafa áhrif á innihald staðlanna svo
að þeir henti sem best efnum og aðstæðum Norður
landanna.
Einnig hefur verið hrundið af stað samstarfi norrænna vegagerða og rannsóknaaðila um verkefni tengd
þróun og samhæfingu evrópskra malbiksstaðla þar sem
malbikssetrið mun nýtast vel, enda er steinefna- og
vegtæknideildin nú með aðstöðu til að vera í broddi
fylkingar á sviði malbiksrannsókna.

Malbikssetur

Umhverfið

Steinefna- og vegtæknideild hefur nú byggt upp að
stöðu til að mæla aflögun og slit á malbiki. Tækin sem
um ræðir eru malbiksþjappa til að útbúa sýni, hjólfara
tæki til að mæla skrið í malbiki í sumarhitum og slitþols
tæki sem mælir þol malbiks gagnvart nagladekkjasliti
að vetri til. Með tilkomu nýju rannsóknatækjanna hefur
sérstakt malbikssetur verið sett á laggirnar við Nýsköp
unarmiðstöð Íslands í samstarfi við Vegagerðina og
framkvæmdasvið Reykjavíkurborgar. Tækjabúnaðurinn
sem setrið hefur yfir að ráða 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. Þar er helst litið til
þess að minnka hjólfaramyndun í malbiki, bæði vegna
nagladekkja á vetrum og skriðs í malbiki af völdum
þungra bíla á heitum sumardögum. Mikilli rannsóknaog þróunarvinnu við endurhönnun malbiks til nota við
íslenskar aðstæður hefur nú verið hrundið af stað. Ýmsir
þættir sem ráða gæðum og endingu malbiks eru rannsakaðir, svo sem steinefnagerð, stærðardreifing stein
efna, fínefnamagn og gæði, bikgerð, bikmagn, holrýmd,
íaukar, hitastig blöndu og svo framvegis. Sérstaklega er
vert að nefna rannsóknir á áhrifum íblöndunar fjölliðuíauka (polymers) á slit- og skriðeiginleika malbiks, en
fyrstu niðurstöður benda til að full ástæða sé til að halda
áfram rannsóknum og þróun slíkra malbiksgerða hérlendis.

Vægi umhverfismála hefur aukist sífellt í tengslum við
mannvirkjagerð og tekur veg- og jarðtæknideildin þátt í
nokkrum slíkum verkefnum. Má þar nefna umfangsmikil
verkefni um vegklæðingar með umhverfisvænum jurtaog lífolíum í stað leysiefna (white spirit). Einnig verkefni
um lækkun hita við framleiðslu malbiks þar sem meðal
annars eru rannsökuð íblöndunarefni sem stuðla að
orkusparnaði við framleiðslu malbiks og gera kleift að
flytja heitblandað malbik um 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.
Almennt má segja að öll verkefni sem stuðla að
endingabetri vegum eru í þágu umhverfisins. Árangur
verkefna felst í lengri endingu vega með öllum þeim
kostum sem því fylgir – minna viðhaldi, minnimengun,
minni hráefnisnotkun og minni óþægindum vegfar
enda.
Staðlar og verklýsingar

Auk ofantalinna verkefna er fjöldi annarra verkefna í
vinnslu, en meðal þeirra sem vert er að nefna sérstaklega
eru skrif leiðbeiningarits við verklýsingar Vegagerðar
innar, svo og gát á Evrópustöðlum á sviði steinefna og
malbiks.
• Mörg undanfarin ár hefur Vegagerðin notið sérþekk
ingar starfsmanna steinefna- og vegtæknideildar
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á efniseiginleikum steinefna og malbiks við gerð
leiðbeininga um efnisgæði og efniskröfur í vega
gerð. Ritið er afar umfangsmikið og snýr að því að
innleiða Evrópustaðla um vegagerðarefni, hvaða
prófanir skuli gerðar og hvaða efniskröfur þurfi að
uppfylla til tiltekinna nota. Þetta rit mun verða nýju
Alverki Vegagerðarinnar til stuðnings og er því afar
mikilvægt hvað varðar alla veghönnun og vegagerð
í framtíðinni.
• 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 malbiks. Fjölmargar prófunaraðferð
ir hafa verið til umfjöllunar og hefur Nýsköpunar
miðstöð, oft í samráði við hin Norðurlöndin, náð
umtalsverðum árangri í þessum efnum. Eitt umfangsmesta verkefni síðustu ára á því sviði hefur
verið að fá samþykkta íslenska prófunaraðferð sem
Evrópustaðal til að meta frostþol steinefna sem ætl
uð eru til mannvirkjagerðar við þær veðurfarslegu
aðstæður sem ríkja hérlendis. Vegagerðin hefur
styrkt verkefnið, enda mikið í húfi að hafa aðgang
að slíku frostþolsprófi. Prófunaraðferðin hefur
öðlast g ildi sem Evrópustaðall (ÍST EN 1367-6) og
verður það að teljast til tíðinda að ein af tæplega 40
evrópskum aðferðum til prófunar á steinefnum skuli
ættuð frá Íslandi.
Steinefna- og vegtæknideildin hefur haft frumkvæði
að innleiðingu evrópskra prófunar- og framleiðslustaðla
á sviði steinefna- og malbiksframleiðslu. Unnið hefur
verið að gerð þjóðarviðauka í samstarfi við hagsmuna
aðila (framleiðendur og notendur).
Viðaukarnir eru nokkurs konar sáttmálar um hvaða
kröfur um prófanir og eftirlit skuli ríkja hérlendis vegna
framleiðslu steinefna og malbiks, en afar mikilvægt
er að það liggi ljóst fyrir til að um sé að ræða fullgildar
markaðsvörur.
Öll sú vinna sem snýr að stöðlum og verklýsingum
og innleiðingu þeirra mun skila sér í vandaðri vinnubrögðum, betri efnisnýtingu og endingarbetri mann
virkjum þegar til lengri tíma er litið og því er stein
efna-og vegtæknideildin stolt af sínu framlagi til þess
málaflokks.
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NMÍ – Impra

Impra á Nýsköpunarmiðstöð
Framkvæmdastjóri: Berglind Hallgrímsdóttir

Verkefni Impru á Nýsköpunarmiðstöð er að auðvelda
stofnun nýrra fyrirtækja, styðja við nýsköpunar- og þró
unarstarf og greiða fyrir vexti og viðskiptaþróun í litlum
og meðalstórum fyrirtækjum. Markmið handleiðsluþjón
ustu og stuðningsverkefna Impru er að mæta þörfum
breiðs hóps viðskiptavina frá því stigi þegar hugmynd
kviknar, í gegn um viðskiptaþróun og markaðsfærslu að
vexti. Á þessari vegferð er að mörgu að hyggja; stefnu
mótun, markaðsrannsóknum, áætlanagerð, fjármögn
un, vöru- og þjónustuþróun svo fátt eitt sé nefnt. Markmið Impru á Nýsköpunarmiðstöð er að vera vegvísir á
þessari leið.
Árlega veita verkefnastjórar Impru á Nýsköpunar
miðstöð um 7000 handleiðsluviðtöl, þar sem frumkvöðlum, stofnendum og stjórnendum lítilla og
meðal
stórra fyrirtækja er veitt leiðsögn við þróun
viðskiptahugmynda og stofnun og rekstur fyrirtækja.
Einnig svara starfsmenn Impru um 15.000 fyrirspurnum
á ári hverju frá fyrirtækjum og einstaklingum.
Þekkingaryfirfærsla og nýsköpun

Nýsköpun á sér ekki stað án þekkingaryfirfærslu. Mikilvægur þáttur í starfi Impru á Nýsköpunarmiðstöð er að
þróa og innleiða aðferðir til að yfirfæra nýja þekkingu til
fyrirtækja í því skyni að stuðla að nýsköpun og þróun.
Unnið er að þessum markmiðum með fjölbreyttum
hætti;
• Measured and Managed Innovation: Verkefni sem
unnið er í samvinnu við Nordisk Innovation Center
og aðrar systurstofnanir Nýsköpunarmiðstöðvar
Íslands á Norðurlöndunum. Verkefnið felur í sér
greiningu á mikilvægustu tækifærum til nýsköp
unar í fyrirtækjum með það fyrir augum að stjórn
endur marki skýra stefnu í innleiðingu markviss
rar nýsköpunar. Unnið er út frá greiningu á öllum
hliðum virðiskeðjunnar og alþjóðlegum samanburði
á frammistöðu fyrirtækja á sviði nýsköpunar. Þátttakendur í verkefninu á Íslandi eru Bláa lónið, CCP, HB
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•

•

•

•

Grandi, Kaffitár, Marel, Landsvirkjun, Pegasus, Össur,
Mentor, Mannvit, Valitor, Lýsi, Kjörís, Stjörnu-Oddi,
Icelandair, Marorka og Rauði Krossinn.
Klasasamstarf á alþjóðavettvangi í þágu íslenskra
fyrirtækja: BSR (Baltic Sea Region) Stars er alþjóðlegt
klasa- og nýsköpunarverkefni þar sem markmiðið er
efla þróun og viðskiptatækifæri fyrirtækja sem mynda klasa á Norðurlöndunum, í Eystrasaltsríkjunum,
Þýskalandi og Póllandi. Í verkefninu er lögð áhersla á
samstarf klasa milli landa sem starfa m.a. á sviði heilbrigðistækni, endurnýjanlegrar orku, sjálfbærra samgangna og upplýsingatækni svo dæmi séu nefnd.
Helstu áherslur BSR Stars eru að byggja upp og
þróa klasasamstarf milli landa sem leiðir til aukinnar
nýsköpunar og þróunar, fjölgunar starfa og aukins
útflutnings. Verkefninu er því ætlað að styrkja samkeppnishæfni landanna með markvissu samstarfi
samkvæmt hugmyndafræði klasa.
Nordic German Cluster Excellence: Impra á Ný
sköpunarmiðstöð tekur líka þátt í „Nordic German
Cluster Excellence“ verkefninu en markmið þess eru
að kortleggja og meta opinbera stefnumörkun
á sviði klasa og bera saman áherslur og aðferðafræði mismunandi landa. Ennfremur er horft til
einstakra klasa og klasaverkefna og mat lagt á ein
kenni, uppbyggingarferli og framvindu samkvæmt
viðurkenndum aðferðum. Að verkefni loknu geta
opinberir aðilar byggt stefnumótun og framkvæmd
á sviði klasa, nýsköpunar og byggðaþróunar á faglegri grunni en áður. Aðferðafræðin mun því bæði
nýtast einstökum klösum við framkvæmd verkefna
auk þess sem opinberir aðilar njóta góðs af raun
dæmum og viðurkenndri aðferðafræði til uppbygg
ingar klasa.
Fabrication Laboratory (Fab Lab): Stafræn smiðja
með tækjum og tólum til að hanna og búa til nán
ast hvað sem er. Fab Lab eykur þekkingu á persónu
miðaðri nýsköpun, tæknilæsi og tæknivitund. Fab
Lab byggir á aðferðafræði „opinnar nýsköpunar“ þar
sem notendur, framleiðendur og hönnuðir mætast.
Living Lab: Verkefni sem nýlega er hafið á Ný
sköpunarmiðstöð Íslands. Verkefnið snýst um
„markaðsþróun á vettvangi“ og byggir eins og Fab

Lab á opinni notendadrifinni nýsköpun þar sem
komið er á tengslum framleiðenda og notenda með
það að markmiði að gera nýsköpun skilvirkari og
meira skapandi.
• Frumkvöðlasetur: Nýsköpunarmiðstöð Íslands
er leiðandi í rekstri frumkvöðlasetra á Íslandi, en
miðstöðin rekur 6 slík setur á landsvísu og er samstarfsaðili um rekstur tveggja setra til viðbótar. Markmiðið er að veita frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum
aðstöðu, skapandi umhverfi, tengslanet og faglega aðstoð til að auðvelda framgang viðskiptahugmyndanna. Um 300 einstaklingar vinna nú hjá þeim
tæplega 100 fyrirtækjum sem aðstöðu hafa á frumkvöðlasetrum Nýsköpunarmiðstöðvar. Ef vel er að
verki staðið geta frumkvöðlasetur og tæknigarðar
verið áhrifaríkur vettvangur til að snúa þekkingu yfir
í verðmæta nýsköpun, ekki síst þegar um er að ræða
hagnýtingu rannsókna og þróunar á sviði hátækni. En
þetta ferli á sér sjaldnast stað af sjálfu sér. Mikilvægt er
að til staðar sé stuðningur og þekking á markvissum
vinnubrögðum til þess að slík þekkingaryfirfærsla eigi
sér stað og nýtist í nýsköpun og verðmætasköpun.
		 Frumkvöðlasetur Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
eru;
• Frumkvöðlasetrið að Keldnaholti hefur verið
rekið með góðum árangri í 11 ár.
• Kvosin er starfrækt í samstarfi við Íslandsbanka í
húsnæði bankans við Lækjargötu.
• Kveikjan er staðsett í Strandgötu í Hafnarfirði og
er rekið í samstarfi við Hafnarfjarðarbæ, Garðabæ og Álftanes.
• Fruma - frumkvöðlasetur Austurlands er staðsett í Nýheimum á Höfn í Hornafirði.
• Eyrin er viðskiptasetur á Ísafirði.
• Kím er frumkvöðlasetur í heilbrigðistækni og
skyldum greinum að Vatnagörðum 18 í Reykja
vík. Kím er rekið í samstarfi við Summit eignar
haldsfélag og iðnaðarráðuneytið.
		 Auk þessara frumkvöðlasetra kemur Nýsköp
unarmiðstöð að rekstri frumkvöðlasetursins Ásbrúar
í Reykjanesbæ í samstarfi við Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar og að rekstri Sprotans á Hvanneyri í
samstarfi við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri.
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Stuðningsverkefni fyrir frumkvöðla og fyrirtæki

Eitt meginverkefni Impru á Nýsköpunarmiðstöð er að
þróa og reka fjölbreytt stuðningsverkefni sem taka á sér
tækum aðstæðum ákveðinna hópa fyrirtækja og frumkvöðla. Stuðningsverkefni Impru hafa náð til fyrirtækja
í öllum atvinnugreinum á landsbyggðinni. Hér er bæði
um að ræða verkefni, með einstökum fyrirtækjum, en
einnig klasaverkefni þar sem nokkur fyrirtæki taka þátt
í sameiginlegu verkefni.
Upplýsingar um stuðningsverkefni Impru er að
finna á slóðinni www.nmi.is/impra. Dæmi um nokkur
stuðningsverkefni eru:
• Frumkvöðlastuðningur styður við nýsköpunarhugmyndir einstaklinga og smærri fyrirtækja á landsbyggðinni með því að veita styrki til verkefna sem
stuðla að framþróun viðskiptahugmynda ásamt faglegum 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.
• Átak til atvinnusköpunar er stuðningsverkefni
sem Impra rekur fyrir iðnaðarráðuneytið. Meginmarkmið „Átaksins“ er að styðja nýsköpunarverk
efni og markaðsaðgerðir starfandi frumkvöðla- og
nýsköpunarfyrirtækja. Átak til atvinnusköpunar er
opið fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu til jafns á
við landsbyggðina og hefur fjöldi umsækjenda um
stuðning úr verkefninu, aukist mjög á liðnu ári.
Atvinnuþróun og svæðisbundin nýsköpun

Impra á Nýsköpunarmiðstöð vinnur að fjölda samstarfsog stuðningsverkefna á sviði atvinnuþróunar og svæðisbundinnar nýsköpunar um allt land. Á starfsstöðvunum
á Húsavík og Egilsstöðum hefur verið lögð sérstök
áhersla á að efna til og efla klasasamstarf fyrirtækja í
ferðaþjónustu þar sem byggt er á svæðisbundnum
styrkleikum. Þannig hefur t.d. verið efnt til verkefna á
sviði heilsutengdrar ferðaþjónustu á Norðurlandi eyst
ra, og á Austurlandi er unnið að samstarfi fyrirtækja á
sviði vöruþróunar og markaðssetningar. Á starfstöðinni
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á Ísafirði hefur verið unnið að þekkingaruppbyggingu
á sviði ferðaþjónustu, vöruþróun á sviði matvæla og
menningartengdrar ferðaþjónustu, auk fræðslu- og útflutningsverkefna í þágu lítilla fyrirtækja og fyrirtækja í
eigu kvenna.
Evrópumiðstöð

Evópumiðstöð leiðir starfsemi Enterprise Europe Network
á Íslandi en Íslandsstofa og Rannís eru samstarfsaðilar
hennar. Þetta öfluga samstarfsnet heyrir undir Samkeppnis- og nýsköpunaráætlun Evrópusambandsins 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 og efna til viðskipta- og tæknisamstarfs.
Meðal verkefna EEN er aðstoð við tækni- og þekkingar
yfirfærslu, aðstoð við að koma á samstarfi íslenskra og
evrópskra fyrirtækja og veita upplýsingar um styrki
og samstarfsverkefni sem tilheyra Samkeppnis- og
nýsköpunaráætluninni og 7. rammaáætlun Evrópusambandsins.
Á þessum þremur fyrstu árum starfsemi EEN hefur
Evrópumiðstöð stuðlað að um 10 samstarfssamningum
milli íslenskra og erlendra fyrirtækja.
Evrópumiðstöð hefur að auki tekið þátt í ýmsum
öðrum verkefnum og er eitt þeirra EU Network of Female Entrepreneurship Ambassadors. Meginmarkmið
verkefnisins er að hvetja konur á Íslandi til að stofna
fyrirtæki en einungis 25% frumkvöðla á Íslandi eru
konur. Þess má geta að í Danmörku er sú tala 30% en
um 40% í Noregi. Lögð er sérstök áhersla á að hvetja
háskólamenntaðar konur til dáða. Í upphafi verkefnisins
var leitað að fyrirmyndar kvenfrumkvöðlum á Íslandi,
„sendiherrum,“ konum sem hafa skarað fram úr á sínu
sviði og eru tilbúnar að vera fyrirmynd annarra kvenna
í fyrirtækjarekstri. Leitað var eftir konum sem stunda
rekstur í „karllægu” rekstrarumhverfi eins og í upplýs
ingatækni, byggingatækni og öðrum hátæknigreinum.
Fyrirmyndarkvenfrumkvöðlar Íslands eru þær Halla
Tómasdóttur og Kristín Pétursdóttir frá Auði Capital,
Svana Helen Björnsdóttir frá Stika og Vilborg Einarsdóttir
frá Mentor.

Stiklað á stóru um starfsemi deilda

Sókn í norræna samvinnu

Sérstakur starfsmaður hefur nú í rúmt ár unnið að mark
vissri upplýsingamiðlun um fjármögnunarleiðir innan
norræns samstarfs. Verkefnið hefur gefist afar vel og
fjölmargir aðilar koma með fyrirspurnir í hverri viku.
Sókn íslenskra aðila í norræna sjóði hefur aukist og
upplýsingar um tækifærin berast til fleiri aðila en áður.
Meðal þeirra verkefna sem þetta átak hefur skilað, er
verkefni á sviði notendadrifinnar nýsköpunar sem Norræna rannsóknamiðstöðin styrkir. Verkefnið sem er
samstarfsverkefni fjögurra norrænna landa undir forystu
Nýsköpunarmiðstöðvar, fékk 90 milljónir króna í styrk.
Í tengslum við Norðurlandaráðsþing 2010, sem haldið
var í Reykjavík, voru haldnir kynningafundir á möguleik
um í norrænu samstarfi, í samstarfi við Norræna húsið,
en rúmlega 300 manns sóttu fundina. Einnig hafa verið
haldnir kynningafundir á mörgum stöðum úti á landi,
í samstarfi við starfsstöðvar Nýsköpunarmiðstöðvar og
atvinnuþróunarfélög á viðkomandi stöðum. Fjármögn
un verkefnisins kemur frá Norrænu ráðherranefndinni.
Nánari upplýsingar er að finna á www.norræntsamstarf.is.

Stoðsvið

Mannauðs- og markaðsstofa
Framkvæmdastjóri: Karl Friðriksson
Fjármálastjóri: Jón Hreinsson
Mannauðs- og markaðsstofa er stoðdeild við aðrar deildir
Nýsköpunarmiðstöðvar. Starfssvið hennar gengur þvert
á starfsemi annarra sviða og deilda og er henni ætlað
að þjóna starfsmönnum og viðskiptavinum miðstöðvar
innar. Sviðið heldur utan um tengslanet Nýsköpunar
miðstöðvar, verkefni sem tengjast nýsköpun í þróun og
önnur verkefni sem forstjóri felur sviðinu.
Helstu þjónustuflokkar Mannauðs- og markaðsstofu
eru:
•		Starfsmannamál
•		Markaðs-, kynningar- og þróunarmál
•		Samskipti við fjölmiðla og útgáfumál
•		Gæða-, þjónustu- og umhverfismál
•		Skjalavistun og upplýsingamál

•		Umsjón með tengslaneti
•		Rekstur tölvukerfa
•		Rekstur sameignar og fasteigna
•		Innkaup
Starfsemin og uppbygging innviða

Starfsemin á árinu fór ekki varhluta af þeim samfélagsbreytingum sem átt hafa sér stað og breyttum áhersl
um Nýsköpunarmiðstöðvar samhliða þeim. Þannig
fór verulegur tími starfsmanna í að aðstoða við rekstur
frumkvöðlasetra Nýsköpunarmiðstöðvar sem stofnað
var til á árinu 2009 og styðja við og stuðla að endurreisn í atvinnulífinu til að mynda með þátttöku í 20/20
Sóknaráætlun fyrir Ísland. Einnig var stutt við nýja og
tekjuaflandi starfsemi svo sem með undirbúningi á
stofnun Iceland Living Lab og mótun rannsókna og
þróunarverkefna. Auknar kröfur um hagræðingu höfðu
jafnframt veruleg áhrif á starfsemina. Hlutverki starfsmanna var breytt og ný vinnubrögð tekin upp. Þannig
voru flestir stórir útgjaldaliðir endurmetnir eins og þrif,
mötuneytismál, símamál svo fátt eitt sé nefnt.
Á sviði starfsmannamála var unnið að ýmsum umbótaverkefnum í samvinnu við starfsmannaráð, svo sem
á sviði öryggismála. Opnuð var aðstaða fyrir starfsmann
með börn sem lið í því að gera starfsemina fjölskylduvænni. Boðið var upp á metnaðarfulla fræðsludagskrá
hvorutveggja að vori og svo síðari hluta ársins og þá
undir yfirskriftinni Lífsins gæði og ánægja fram að jólum.
Á árinu hófst einnig kynning starfsmanna á sínum verk
efnum og starfsviðum undir nafninu Kaka og kynning.
Haldið var áfram að byggja upp rafræna fræðslu fyrir
starfsmenn Nýsköpunarmiðstöðvar á innri neti stofnun
arinnar og er þar nú að finna fjölda örnámskeiða fyrir
einstaka kerfi og þætti starfseminnar.

Efnagreiningastofa
Forstöðumaður: Hermann Þórðarson
Á árinu 2010 voru stærstu mælingaverkefnin um
hverfis-og mengunarmælingar og rannsóknaverkefni
á ýmsum sviðum auk tilfallandi efnagreininga af ýmsu
tagi fyrir stofnanir, iðnfyrirtæki, verkfræðistofur og ein
staklinga.
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Stiklað á stóru um starfsemi deilda

Megin- og snefilefnagreiningar

Áfram var unnið að rannsóknaverkefni, sem lýtur að
hollustuefnum í helstu tegundum sjávarfangs Íslands:
steinefni, vítamín, fitusýrur og amínósýrur. Efnarann
sóknum á hrefnu og langreyð var fram haldið á árinu
sem lúta að áhættumati afurða og heilsu dýranna. Þess
ar rannsóknir varða einnig lífsýnatökur, fæðuval og át
hrefnu, stofngerð hennar og aldur dýranna. Stór verkefni
á sviði frumefna- og snefilefnamælingar hafa verið unn
in um langa hríð fyrir LBHÍ og er góð samvinna milli
stofnananna um slík verkefni, svo sem mælingu kolefnis
og niturs í jarðvegi og gróðri fyrir jarðvegsdeild LBHÍ og
Landgræðslu ríkisins.
Umhverfisvöktun og mengunarmælingar

Unnin voru fjölmörg mælingaverkefni á sviði umhverfis
vöktunar og mengunarmælinga. Flúoríð í fjölmörgum
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gróður-, vatns og öskusýnum í tengslum við gos í Eyja
fjallajökli voru mæld. Umhverfisvöktunin felur meðal
annars í sér mælingar á flúor, brennisteinstvíoxíði og
snefilefnum í lofti og gróðri auk mælinga í ferskvatni í
kringum stóriðjuver í Straumsvík, Grundartanga og á
Reyðarfirði. Settur var upp mælibúnaður í nýja sjálfvirka
mælistöð fyrir Norðurál vorið 2010. Teknar voru saman
meginniðurstöður umhverfisvöktunar í lofti, úrkomu,
gróðri og ferskvatni í Hvalfirði og Straumsvík á árinu.
Einnig var greint flúoríð í beinum sauðfjár, í um 100 fjár.
Áfram var unnið að langtíma vöktunarverkefnum fyrir
Veðurstofu Íslands með mælingum á lofti og úrkomu.
Mengunarmælingum í útblæstri frá fjölmörgum
gerðum fyrirtækja er sinnt en stærstu verkefnin eru á
sviði stóriðju. Þá hafa verið gerðar mengunarmælingar í
tengslum við kerbrotagryfjur og frárennsli. Ýmis verkefni
voru unnin á sviði fráveitumála.

Ársreikningur 2010

Nýsköpunarmiðstöð
Íslands
Ársreikningur 2010
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Ársreikningur 2010

Skýrsla stjórnenda og staðfesting ársreiknings
Nýsköpunarmiðstöð Íslands tók til starfa 1. ágúst 2007 en þá tóku gildi ný lög um opinberan stuðning við tæknirannsóknir,
nýsköpun og atvinnuþróun, nr. 75/2007.
Hlutverk Nýsköpunarmiðstöðvar er að styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs, auka lífsgæði í landinu, miðla þekk
ingu og veita stuðningsþjónustu fyrir frumkvöðla, sprota- og nýsköpunarfyrirtæki. Hlutverk hennar er einnig að stunda
tæknirannsóknir, þróun, greiningar, prófanir, mælingar og vottanir.
Starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar skiptist í þrjú svið. Íslenskar tæknirannsóknir, Impru - Frumkvöðlar og sprotar, ásamt
mannauðs- og markaðsstofu. Íslenskar tæknirannsóknir sjá um rannsóknir á sviði bygginga, mannvirkja, steinsteypu,
framleiðslu, líftækni og orku. Impra - Frumkvöðlar og sprotar sér um öfluga þjónustu fyrir frumkvöðla og sprotafyrirtæki.
Mannauðs- og markaðsstofa tryggir viðskiptavinum stofnunarinnar þjónustu í tengslum við alla sameiginlega starfsemi,
sem og að annast innra starf.
Samkvæmt rekstrarreikningi 2010 varð 1,7 m.kr. tekjuafgangur af rekstri stofnunarinnar, Samkvæmt efnahagsreikningi
námu eignir stofnunarinnar 984,9 m.kr., skuldir 914,9 m.kr. og eigið fé 70,0 m.kr. þann 31.desember 2010.
Forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands staðfestir hér með ársreikning stofnunarinnar fyrir árið 2010 með undirritun sinni.
Reykjavík, 9. mars 2011.

Þorsteinn Ingi Sigfússon,
forstjóri

16 | Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Ársreikningur 2010

Áritun endurskoðenda
Til Stjórnar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands fyrir árið 2010. Ársreikningurinn hefur
að geyma skýrslu stjórnenda, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga og fjárreiður ríkisins.
Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu ársreiknings
þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi
reikningsskilaaðferðum og mati miðað við aðstæður.			
			
Ábyrgð endurskoðenda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í
samræmi við góða endurskoðunarvenju og ákvæði laga um Ríkisendurskoðun. Samkvæmt því ber okkur að fara eftir
settum siðareglum og skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé
án verulegra annmarka.			
Endurskoðunin felur í sér aðgerðir til að staðfesta fjárhæðir og aðrar upplýsingar í ársreikningnum. Val endurskoð
unar
aðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri áhættu að verulegir annmarkar
séu á ársreikningnum. Endurskoðunin felur einnig í sér mat á þeim reikningsskila- og matsaðferðum sem
gilda um A-hluta stofnanir og stjórnendur nota við gerð ársreikningsins og framsetningu hans í heild.
Við teljum að við endurskoðunina hafi verið aflað nægjanlegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.	
Álit
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands á árinu 2010, efnahag
hennar 31. desember 2010 og breytingu á handbæru fé á árinu 2010, í samræmi við lög um ársreikninga og fjárreiður
ríkisins. 		
Ríkisendurskoðun, 9. mars 2011.

Sveinn Arason,
ríkisendurskoðandi.
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Rekstrarreikningur 2010
			
		
2010
Tekjur:
Sértekjur
198.233.523
Framlög
393.121.689
		
591.355.212
Gjöld:
Launagjöld
642.278.187
Starfstengdur kostnaður
78.280.456
Skrifstofu- og annar rekstrarkostnaður
58.613.874
Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta
29.575.239
Rekstur á rannsóknarstofum
11.610.080
Húsnæðiskostnaður
87.701.463
Bifreiðakostnaður
11.907.127
Auglýsingar og kynningar
16.296.958
Afskriftir
(1.762.402)
Tilfærslur
154.781.277
		
1.089.282.259
Eignakaup
11.247.615
		
1.100.529.874
Tekjuhalli fyrir fjármagnsliði
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Tekjuhalli fyrir ríkisframlag
Ríkisframlag
Tekjuafgangur/(tekjuhalli) ársins

2009
227.739.906
474.070.557
701.810.463
630.914.081
80.748.687
65.055.439
65.116.000
15.428.070
78.925.052
13.063.231
20.385.803
62.534.719
139.672.250
1.171.843.332
51.221.692
1.223.065.024

(509.174.662)
6.756.659
(502.418.003)
504.100.000

( 521.254.561)
12.743.332
( 508.511.229)
426.200.000

1.681.997

(82.311.229)

Efnahagsreikningur 31. desember 2010
			
			
2010
Eignir:
Fastafjármunir		
Eignahlutir í félögum		
22.537.417
			
22.537.417
Veltufjármunir
Skammtímakröfur		
170.206.559
Handbært fé		
792.182.926
			
962.389.485
Eignir alls			
984.926.902

2009

22.477.417
22.477.417
149.602.440
761.665.817
911.268.257
933.745.674

Eigið fé og skuldir:
Eigið fé		
Höfuðstóll		
58.864.044
Tekjuafgangur/(tekjuhalli)		
1.681.997
		
60.546.041
			
Annað eigið fé		
9.452.306
		
Eigið fé
69.998.347
Skammtímaskuldir
Ríkissjóður		
242.104.228
Viðskiptaskuldir vegna verkefna		
645.484.958
Aðrar viðskiptaskuldir		
27.339.369
		
Skuldir
914.928.555

233.279.239
592.149.002
40.001.083
865.429.324

Eigið fé og skuldir		

933.745.674
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984.926.902

141.175.273
(82.311.229)
58.864.044
9.452.306
68.316.350

Ársreikningur 2010

Sjóðstreymi 2010
			
Rekstrarhreyfingar

2010

2009

1.681.997
1.681.997

(82.311.230)
(82.311.230)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Skammtímakröfur, (hækkun)/lækkun		
(20.604.119)
Skammtímaskuldir, (lækkun)/hækkun 		
40.674.242
			20.070.123

28.853.461
(11.751.469)
17.101.992

Veltufé frá rekstri:
Tekjuafgangur/(tekjuhalli)		
		
Veltufé frá rekstri

Handbært fé frá rekstri

21.752.120

(65.209.238)

Fjárfestingahreyfingar
Langtímakröfur 		
		
Fjárfestingarhreyfingar

(60.000)
(60.000)

25.200.447
25.200.447

Fjármögnunarhreyfingar:
Breytingar á stöðu við ríkissjóð:
Framlag ríkissjóðs		
Greitt úr ríkissjóði		
		
Fjármögnunarhreyfingar

(504.100.000)
512.924.989
8.824.989

(426.200.000)
536.881.361
110.681.361

Hækkun (lækkun) á handbæru fé		
Handbært fé í ársbyrjun		
Handbært fé í lok ársins		

30.517.109
761.665.817
792.182.926

70.672.570
690.993.246
761.665.817
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Ritsafn starfsmanna
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
árið 2010
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Inngangur
Útgáfa á efni er tengist fagsviðum Nýsköpunarmið
stöðvar Íslands er mikilvægur þáttur í starfseminni.
Safn um ritverk starfsmanna er nú í fyrsta sinn sett inn
í ársskýrslu en ætlunin er að gera slíka birtingu að hefð.
Hér er aðeins birtur listi yfir almennar og ritrýndar
greinar, erindi á stærri ráðstefnum og málþingum,
bækur og bókakafla og almennar skýrslur. Ritsafnið nær
ekki til sértækari skýrslna sem unnar eru fyrir einstaka
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viðskiptamenn eða fyrirlestra og kennslu á námskeiðum
eða sambærilegum verkefnum. Mörg ritverkanna er að
finna í vefverslun á heimasíðu Nýsköpunarmiðstöðvar
Íslands og er stór hluti þeirra gjaldfrjáls.
Við uppsetningu ritsafnsins er fylgt reglum skýrslu
gerðar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og er skráning
heimilda samkvæmt APA-kerfinu.
			Karl Friðriksson

Ritsafn starfsmanna Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands árið 2010

Ritr ýndar greinar, greinar í tímaritum og bókakaflar
Berglind Hallgrímsdóttir og Þorsteinn Ingi Sigfússon. (2010). Nýsköpun og nýir tímar. Árbók Verkfræðingafélags Íslands
(VFÍ) og Tæknifræðingafélags Íslands (TFÍ). Reykjavík: Prentsmiðjan Oddi.
B. Marteinsson og G. Guðnason. (2010). Drivers for Sustainable renovation in residential Buildings after Adoptation of
Thermal Insulation Requirements. CIB conference SB 10 Sustainable Community – Building SMART, Helsinki 22.-24. september 2010.
Björn Marteinsson. (2010). Áhrif sólargeislunar á byggingar. Upp í vindinn – blað umhverfis- og byggingarverkfræðinema.
29, 10-12.
Halla Jónsdóttir. (2010). Orkuminni veiðar. Útvegsblaðið – Leggjumst á árarnar, nóvember, bls 10.
Halla Jónsdóttir og Fanney Frisbæk. (2010). Siglingarhraði – kostir og gallar. Útvegsblaðið – Leggjumst á árarnar, nóvember,
bls 10.
Karl Friðriksson. (2010). Mótun atvinnustefnu. Horft til framtíðar – vegvísir til bættra lífskjara, sjálfbærni og samkeppnis
hæfni. Stjórnmál og stjórnsýsla. Vefrit Háskóla Íslands, 6. árg., 2. tbl.
Kristjansson, Th.I. og Wallevik, O.H. (2010). Frost Resistance of Non Air Entrained Self Compacting Concrete. 6th Int. Symp.
on Self Compacting Concrete & 4th North American Conference on SCC Montreal, September, 2010, bls. 7.
Kubens, S.og Wallevik, O.H. (2010). Self compacting mortar for concrete furniture and design objects. 6th Int. Symp. on Self
Compacting Concrete & 4th North American Conference on SCC, Montreal, September, 2010, bls. 7.
Kubens, S., Wallevik, O.H. og Puterman, M. (2010) The effect of polymer emulsions on the rheological properties of PCC
mixtures. ICPIC 2010 - International Congress Polymers in Concrete 2010, Madeira Islands, Portugal, February,2010.
Mueller, F.V. og Wallevik, O.H. (2010). Effect of limestone filler addition in Eco-SCC. 6th Int. Symp. on Self Compacting Concrete & 4th North American Conference on SCC, Montreal, September, 2010, bls. 7.
Oesterheld, S., Mueller, F.V., Kubens, S. og Wallevik, O.H. (2010). Rheological evaluation of ingredients for SCC. 6th Int. Symp.
on Self Compacting Concrete & 4th North American Conference on SCC, Montreal, September, 2010, bls. 7.
Petursson, P. (2010). A New Approach in Research on Bituminous Mixtures. Nordic Road and Transport Research. No.1 2010.
Pétur Pétursson (2010) Malbikið rannsakað til hlítar. Land og saga. 3. árg.,1. tbl.
Wallevik, O.H. (2010). Rheology as tool to improve concrete quality. 9th Int. Conference on Cement and Concrete, China,
Jinan. May 2010, bls. 11 (invited).

Erindi á ráðstefnum
Aðalsteinn Arnbjörnsson. (2010, október). Welding in aggressive geothermal environment. Flutt á Nordic Welding Conference, Stokkhólmi, 20.-22. október.
Berglind Hallgrímsdóttir. (2010, 5. maí). Sóknaráætlun 20/20 – Samkeppnishæfni í nýsköpun og þróun. Flutt á ráðstefnu
stýrihóps um samkeppnishæfni Íslands.
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Berglind Hallgrímsdóttir og Sigríður Ingvarsdóttir. (2010). Female Entrepreneurship. Flutt á ráðstefnu á vegum færeysku
landstjórnarinnar, Þórshöfn.
Bjarnheiður Jóhannsdóttir. (2010, 11. júní). Support and research initiatives for rural business women in Iceland. Flutt á
Nordregio Stokkhólmi.
Bjarnheiður Jóhannsdóttir og Sigríður Ó. Kristjánsdóttir (2010,18. ágúst). Supporting creative innovation – What does the
creative experience sector need? Flutt á samráðsfundi NICE með íslenskum hagsmunaaðilum, Reykjavík.
Dvorak, S.D., Sigfusson, T. og Gunnarsson, B. (2010, október). New Advances in International Graduate Education in Fuel
Cells and Hydrogen Energy. Flutt á Proceeding of the Fuel Cell Seminar and Exposition, San Antonio, TX, Bandaríkjunum.
Bjarnheiður Jóhannsdóttir (2010, 26. ágúst). Creative start-ups in Iceland. Flutt á fundi sendinefndar eistneskra frumkvöðlasetra, Reykjavík.
Gissur Örlygsson og Guðmundur Gunnarsson. (2010). Dispersion of silica in rubber. Flutt á High-resolution X-ray Sympos
ium, 31.8.-2.9. 2010, Dresden, Þýskalandi.
Gissur Örlygsson, Jón M. Einarsson, Halldór Jónsson jr., Elín H. Laxdal, Bergþóra Eiríksdóttir, Atli Dagbjartsson, Eggert
Gunnarsson, C.-H. Ng og Jóhannes Gíslason. (2010). Evaluation of bone tissue formation in rat mandible, effect of bio
active implants. Flutt á High-resolution X-ray Symposium, 31.8.-2.9. 2010, Dresden, Þýskalandi.
Gissur Örlygsson, Guðmundur Gunnarsson, Guðbjörg Óskarsdóttir, Páll Árnason, Jón Matthíasson og Ingólfur Þorbjörnsson. (2010). Applied research on nanomaterials at Innovation Center Iceland. Flutt á NIVA Nordic Tour 2010: Health effects
and risks of nanoparticles,18 nóvember, 2010, Norræna húsinu, Reykjavik.
Mervi Puska, Joni Korventausta, Henna Sihvonen, Gissur Örlygsson, Pekka K. Vallittu og Allan J. Aho. Concept of injectable
calcium ceramic polymer composite. Flutt á Proceedings of ESB2010, 23rd European Conference on Biomaterials, 11.9.15. 9. 2010, Tampere, Finnlandi.
Karl Friðriksson. (2010, 21. janúar). Mótun atvinnustefnu. 20/20 Sóknaráætlunar Íslands. Flutt á Hótel Selfossi.
Karl Friðriksson. (2010). Iceland Living Lab. Aðalfundur EnoLL. Flutt á aðalfundi EnoLL (European Network of Living Lab),
Valencia, Spáni.
Karl Friðriksson. (2010, 25. febrúar). Atvinnumál og nýsköpun. Flutt á íbúafundi í Skjólbrekku, Mývatnssveit.
Kristín Halldórsdóttir. (2010, 9.-10. febrúar). Kynning á Female Entreprenurship in Nordic Regions., Flutt á Framadögum í
HÍ og HR.
Kristín Halldórsdóttir. (2010, 25. mars) Erindi um tækniyfirfærslu og Enterprise Europe Network. Flutt á ráðstefnunni EU
Sustainable Energy Week á Grand Hótel, Reykjavík.
Kristín Halldórsdóttir. (2010, 30. september). Kynning á Access to Finance. Flutt á EU Finance Day sem haldinn var á Íslandi.
Oesterheld, S., Mueller, F.V., Kubens, S. og Wallevik, O.H. (2010). Rheological evaluation of ingredients for SCC. Conference
paper at SCC 2010 – Design, Production and Placement of SCC, 26.-29. september 2010, Montreal, Kanada.
Sigríður Ingvarsdóttir og Berglind Hallgrímsdóttir. (2010, 27. október). Atvinnumál og nýsköpun. Flutt á ráðstefnu á veg
um færeysku landstjórnarinnar, Þórshöfn.
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Sigríður Ingvarsdóttir og Berglind Hallgrímsdóttir. (2010, 27. október). Innovation, Knowledge Transfer and Growth From
the Local to the Global. Flutt á ráðstefnu á vegum færeysku landstjórnarinnar, Þórshöfn.
Thorsteinn I. Sigfusson. (2010, 18. maí). Education and Public Awareness of Hydrogen Energy. opening address of the
session on the subject at the 18th World Hydrogen Energy Congress, Essen.
Wallevik, O.H. (2010, mars). Invited lecture on Eco-SCC, no paper. Golden Bay seminar, Auckland, Nýja-Sjálandi.
Wallevik, O.H. (2010, maí). Invited lecture on Rheology and Eco-SCC. 9th Int. Conference on Cement and Concrete, Jinan, Kína.
Wallevik, O.H. (2010, maí). Lecture on Eco-crete, no paper. Tongi University, Sjanghaí.
Wallevik, O.H. (2010, ágúst). Invited lecture on aggregate for concrete, no paper. 5th Int. PPibsP Symp. (prestressed and
precast concrete), Singapúr.
Wallevik, O.H. (2010, september). Invited lecture on Eco-SCC. 6th Rilem & 4th North America Symp. on SCC, Montreal.
Wallevik, O.H. (2010, desember). Invited lecture on sustainability, no paper. Int. Concrete Sustainability Conference, Abu Dabi.

Meðhöfundar
Bo-Christer Björk, Patrik Welling, Mikael Laakso, Peter Majlender, Turid Hedlund og Guðni Guðnason. (2010). Open Access
to the Scientific Journal Literature: Situation 2009, PLoS ONE 5(6): e11273. doi:10.1371/journal.pone.0011273.
Dvorak, S.D. og T.I. Sigfusson. (2010). Hydrogen and Fuel Cells for Transportation – The Icelandic Vision & Progress. Proceedings of 1st Polish-Icelandic Conference on Renewable Energy,Warsaw University of Technology, 21.-22. júní, 2010,
bls. 79-90. ISBN 978-83-901411-5-2.
Helgi Thor Ingason og Thorsteinn I. Sigfusson. (2010). Maximising Industrial Infrastructure Efficiency in Iceland. Journal
of Metals JOM, 62, 43-49.
Halldór Jónsson jr., Elín Laxdal, Sigurbergur Kárason, Atli Dagbjartsson, Bergþóra Eiríksdóttir, Eggert Gunnarsson, Gissur
Örlygsson, Jóhannes Gíslason, Jón M. Einarsson, Ng Chuen How og Jóhannes Björnsson. (2010). Stórdýramódel til
rannsókna á umhverfisviðbrögðum nýrra ígræða. 12. Vísindaþing Skurðlæknafélags Íslands og Svæfinga- og gjörgæslu
læknafélags Íslands, 19.-20. mars, 2010, Reykjavík. Fylgirit 62, Læknablaðið 2010.
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