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Ávarp forstjóra

Ávarp forstjóra
Nýsköpunarmiðstöð Íslands nálgast óðum fimm ára af
mælið. Það hefur verið þroskandi verkefni að leiða starf í
nýrri stofnun sem ekki var beint mulið undir í vögguna. Ári
eftir stofnhátíð á Ísafirði í ágúst 2007 var Ísland að sogast
inn í kreppu sem átti eftir að marka dýpri spor en áður
hafa sést í sögu þjóðarinnar. Um leið má segja að andstreymið í byrjun megi líta á sem nauðsynlega eldskírn
sem skapar nýrri stofnun tækifæri til að sýna hvað í henni
býr. Einmitt svona hefur starfsfólk Nýsköpunarmiðstöðvar
tekið á hinu mikla verkefni, að setja stefnuna á tækifæri
sem felast í breyttu Íslandi. Efnistök sem eru þakkar verð.
Fyrstu fimm árin hafa markast af skýrri sýn á þá sviðs
mynd sem við blasir. Uppbygging sjálfbærs þekkingar
þjóðfélags hefur verið verkefni okkar, þjóðfélags þar sem
menntun og rannsóknir leiða til verðmætasköpunar í
atvinnulífinu. Reyndar hefur atvinnulífið verið að hluta
til lamað vegna ástæðna sem tengdar eru fjármálahrun
inu. Innan íslensks atvinnulífs vinnur hins vegar dugnað
arfólk, sem margt hvert var áður frumkvöðlar og átti
stóran þátt í að þekking varð að sprota sem svo óx og
varð burðugt fyrirtæki.
Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur frá öndverðu litið
á sig sem þjónustufyrirtæki í eigu þjóðarinnar. Víða um
heim reyna menn að átta sig á hlutverki menntunar og
rannsókna og tengingu þess við atvinnulífið og verður
því líklega best lýst með svokölluðum þríhyrningi þekk
ingar. Þar er heimurinn varðaður af þremur stólpum;
menntun, rannsóknum og nýsköpun – sem gjarnan
tengjast beint atvinnulífinu. Nýsköpunarmiðstöð Íslands staðsetur sig inni í þessum þríhyrningi sem brú
frá menntun og rannsóknum inn í atvinnulífið. Við
höfum sett á fót starfsemi sem styður beint við þessa
stöðu okkarog nefni ég í því sambandi FabLab starfsemina sem blómstrar á tveimur starfsstöðvum okkará
landsbyggðinni. Vinna okkar við LivingLab sem helgast
af samfélagslegri nýsköpun hefur verið unnin í samvinnu við aðila í Evrópu. Síðast en ekki síst nefni ég að
Nýsköpunarmiðstöð hefur stigið afgerandi skref í þá
átt að styðja við frumkvöðlafyrirtæki – ekki inni á gafli
hjá okkur – heldur þvert á móti í sjálfstæðri starfsemi
sprotanna í frumkvöðlasetrum okkar. Við höfum sterka
aðkomu að vöruþróun og nýsköpun með frumkvöðlum

og fyrirtækjum um land allt. Í samnefndum námskeiðum
nálgast Brautargengiskonur nú þúsund að tölu.
Verkefni ársins hafa verið mörg og óþrjótandi og
nefni ég aðeins nokkur táknræn dæmi. Stofnunin hlaut
mikla viðurkenningu á Alþjóðlegu orkuráðstefnunni
í Sameinuðu furstadæmunum. Þar kynnti dr. Ólafur H.
Wallevik forstöðumaður vistvænustu steypu í heimi að
viðstöddum mörgum þjóðarleiðtogum, þar á meðal forseta Íslands. Nær heimaslóð ber að nefna verkefni sem
unnin hafa verið á sviði ljósveiða með Hafró, Gunnvöru
hf. og aðilum á Vestfjörðum. Þar kemur net riðið af leysi
ljósi í stað nælons. Fiski má smala með þessari aðferð
sem getur, að því er virðist, komið í stað hefðbundins
trolls. Sjórinn veitir ljósnetinu ekkert viðnám og CO2 los
un bátavélar verður miklu minni.
Árið var helgað vinnu við ferðaþjónustuna og þróun
hennar. Við tókum þátt í verkefni ásamt Íslandsstofu,
Ferðamálastofu og Samtökum ferðaþjónustunnar um
ferðamál utan háannar, tilraun til að lengja og jafna
ferðamannatímabil ársins. Nýsköpunarmiðstöð og forverar hennar eiga langa sögu við þróun klasaverkefna,
sem oftast eru kennd við fræðimanninn prófessor Porter
í Boston. Efnistök klasanna fara nú sigurför um Ísland.
Nýsköpunarmiðstöð er þátttakandi í Jarðvarmaklas
anum sem Gekon hefur stjórnað. Árið 2011 var ár efnafræðinnar um allan heim. Af því tilefni hélt Nýsköpunar
miðstöð dag efnafræðinnar hátíðlegan í lok apríl og
varð húsfyllir á Keldnaholtinu. Árið var einnig helgað
skógi og skógarafurðum og tókum við þátt í degi skóg
arins, mikilli ráðstefnu í Bændahöllinni. Í framhaldi af
ráðstefnunni réðumst við í það ásamt Epal hf. að vinna
að gerð gagnagrunns um smíðaverkstæði og aðstöðu á
Austurlandi en þessi grunnur er ætlaður hönnuðum og
öðrum notendum til þess að velja samstarfsaðila vegna
verkefna. Ráðgert er að útbúa sambærilegan grunn fyrir
allt landið.
Nýsköpunarmiðstöð velti á árinu 2011 um 1234
milljónum króna. Ríkisframlag var um 40 prósent; annars
var aflað með sjóðaframlögum, styrkjum og útseldum
verkefnum. Árið skilaði um 17 milljónum króna í rekstrar
afgang sem nýttar verða til að styrkja eiginfjárstöðu og
þannig framtíð stofnunarinnar á viðsjárverðum tímum.
			
Þorsteinn Ingi Sigfússon
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Skipulag og starfsemi

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 í
góðum tengslum við íslenskt atvinnulíf, háskóla og erlenda samstarfsaðila og veitir ráðgjöf á sviði bygginga
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 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 miðstöðvar
innar og skapa því hvetjandi vinnuumhverfi sem
byggir á jafnrétti og framúrskarandi starfsháttum.
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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 sjö
frumkvöðlasetra.

Skipurit og samvinna deilda
Meginstoðdeild starfseminnar er mannauðs- og markaðs
stofa sem er miðlæg stoðeining fyrir allar deildir mið
stöðvarinnar og sinnir m.a. markaðsmálum, fjármálum,
tölvuþjónustu, rekstri og viðhaldi fasteigna. Efnagreininga
stofa og byggingarannsóknastofa eru jafnframt stoð
deildir í starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar.
Forstjóri er Þorsteinn Ingi Sigfússon og framkvæmda
stjóri Sigríður Ingvarsdóttir. Vettvangur samráðs stjórn
enda 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 deild
arfundir haldnir reglulega og starfsemin nýtur góðs af
öflugu starfsmannafélagi.
Á árinu voru tvær deildir á sviði bygginga og mann
virkja sameinaðar þegar Bygginga- og jarðtækni og Stein
efna- og vegtæknideild runnu saman í nýja deild sem ber
nafnið Mannvirkjarannsóknir og þróun. Í dag er því tvær
deildir starfandi á þessu sviði bygginga og mannvirkja;
Mannvirkjarannsóknir og þróun og Steinsteypa – efnisfræði.

Skipurit Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands

Skipurit Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands

Ráðherra

Ráðgjafaráð
Forstjóri
Framkvæmdastjóri

Kjarnasvið

Frumkvöðlasetur
Impra - Frumkvöðlar og fyrirtæki
Mannvirkjarannsóknir og þróun
Efnagreiningar
Steinsteypa - efnisfræði
Efnis-, líf- og orkutækni

fjármál og stoðþjónusta

Mannauðs- og markaðsstofa
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Stiklað á stóru um star fsemi deilda

Efnagreiningar
Forstöðumaður: Hermann Þórðarson

Á árinu 2011 voru, eins og áður, stærstu mælingaverk
efnin umhverfis- og mengunarmælingar og rannsóknar
verkefni á ýmsum sviðum, auk tilfallandi efnagreininga
af fjölmörgu tagi fyrir stofnanir, iðnfyrirtæki, verkfræði
stofur og einstaklinga.
Megin- og snefilefnagreiningar

Rannsóknaverkefni, sem lýtur að hollustuefnum í helstu
tegundum sjávarfangs Íslands var lokið á árinu, þ.e. mæl
ingum á steinefnum, vítamínum og fitu- og amínósýrum.
Þá var stórum áföngum í efnarannsóknum á hrefnu og
langreyði lokið. Þessar rannsóknir lúta að áhættumati
afurða og heilsu dýranna, en varða einnig fæðuval og át
hrefnu, stofngerð hennar og aldur dýranna.
Verkefni á sviði frumefna- og snefilefnamælingar
hafa verið unnin um langa hríð fyrir LBHÍ svo sem mæl
ingar á kolefni og nitri í jarðvegi og gróðri fyrir jarðvegsdeild LBHÍ og Landgræðslu ríkisins.
Umhverfisvöktun og mengunarmælingar

Unnin voru fjölmörg mælingaverkefni á sviði umhverfis
vöktunar og mengunarmælinga. Stærstu verkefnin
eru á sviði stóriðju en mengunarmælingar í útblæstri
frá fjölmörgum gerðum fyrirtækja er vaxandi þjón
usta. Mælingar voru gerðar í útblæstri frá öllum sorpbrennslum landsins og sýni jafnframt tekin til díoxínmælinga.
Umhverfisvöktunin felur í sér m.a. mælingar á flúor,
brennisteinstvíoxíði og snefilefnum í lofti og gróðri auk
mælinga í ferskvatni í kringum stóriðjuver í Straumsvík,
á Grundartanga og á Reyðarfirði. 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 langtímavöktunarverkefnum fyrir
Veðurstofu Íslands með mælingum á lofti og úrkomu.
Þá hafa verið gerðar mengunarmælingar í tengslum
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við kerbrotagryfjur og frárennsli og mat gert á útskol
unarþáttum kerbrota.

Efnis-, líf- og orkutækni (ELO)
Framkvæmdastjóri: Ingólfur Ö. Þorbjörnsson

Sókn til framtíðar fyrir innlenda atvinnustarfsemi gæti
verið góð yfirskrift starfsemi Efnis-, líf og orkutækni
árið 2011. Innan sviðsins var starf faghópa nýtt til upp
lýsingamiðlunar og um leið til hugarflugs um árangur
verkefna, ný verkefni og verkefnasvið.
Með öflugum stuðningi samstarfsaðila var starfað á
breiðum grundvelli þar sem þarfir samstarfsfyrirtækja og
árangur verkefna var sem áður lykilmarkmið starfsem
innar. Þátttaka ELO í erlendum samstarfsverkefnum jókst
og er samstarfsnet sviðsins orðið mjög sterkt. Ný verk
efnasvið eru stöðugt til skoðunar um leið og eldri áhersl
ur eru endurskoðaðar.
Árangur hefur verið mjög sýnilegur með greinaskrif
um og einkaleyfaumsóknum. Alls voru fimm ritrýndar
greinar birtar í erlendum fræðiritum og ein ný einka
leyfisumsókn send inn. Nýir orkugjafar hafa verið ofarlega á verkefnalistum liðins árs og um leið einnig leiðir
til orkusparnaðar.
Erlent samstarf, bæði á sviði norrænnar samvinnu
en einnig á vettvangi Evrópusamstarfs, hefur verið
fyrirferðarmikið á liðnu ári og er ljóst að í uppbyggingu
innlendrar samkeppnishæfni mun erlent samstarf vera
notadrjúgt.
Hefur ELO markað þá sérstöðu að stefna sérstaklega
að verkefnum fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki í samstarfi
við leiðandi aðila erlendis. Þar hefur sviðið náð betri
árangri í verkefnasókn en áður og skapað sér sérstöðu í
því efni. Er það mikill styrkur fyrir framsækin fyrirtæki að
taka þátt í þeirri vinnu og njóta ávinningsins.
Sviðið hefur einnig náð góðum árangri með inn
lendum verkefnisumsóknum og þannig fest sig í sessi
sem eftirsóknaverður samstarfsaðili fyrirtækja sem
hyggja á nýsköpun og hagnýtar rannsóknir.

Stiklað á stóru um starfsemi deilda

OptiCast – Hámörkun eiginleika seigjárns

Seigjárn er málmur sem framleiddur er hérlendis með
málmsteypingu. Seigjárn, líkt og aðrir steyptir málmar,
er efnabætt til að ná fram bættum eiginleikum og þegar
sérlega mikið mæðir á er talað um háefnabætt seigjárn.
Efnaíblöndun getur þá numið yfir 30% af þyngd hlutar
og eru þar aðallega notaðir þungmálmar eins og króm,
wolfram og nikkel.
Með sérstakri aðferð sem þróuð hefur verið hérlend
is í samstarfi Nýsköpunarmiðstöðvar og Málmsteypu
Þorgríms Jónssonar ehf. hefur verið sýnt fram á að
hægt er að steypa seigjárn sem nær eiginleikum þess
ara háefnabættu málmsteyptu hluta, með íblöndun
sömu málma sem nemur vel undir 0,1% af þyngd. Með
þessari aðferð er hægt að framleiða hluti sem hámarka
nýtingu málma, eru mun umhverfisvænni en áður hef
ur þekkst og gefa um leið sömu eða betri endingu en
hefðbundnirháefnabættir seigjárns
hlutir. Einnig er
hægt að endurvinna þennan málm í öllum hefðbundnum endurvinnsluferlum málma en hefðbundið há
efnabætt seigjárn er flokkað frá öðrum málmi og þarf
sérstaka endurvinnslu til að hægt sé að endurvinna það.
Rannsóknaáætlun Evrópubandalagsins fyrir lítil og
meðalstór fyrirtæki veitti styrk í þetta verkefni og þann 1.
ágúst 2011 hófst verkefnið OptiCast. Því er stýrt af Málmsteypu Þorgríms Jónssonar ehf. og Nýsköpunarmiðstöð
Íslands er aðalrannsóknaraðili verkefnisins. Í verkefninu
verður skoðað hvernig hægt er að þróa þessa aðferð
til framleiðslu misstórra steyptra hluta og um leið með
mismunandi eiginleika eftir notkun hlutarins.
Til þessa samstarfs var einnig fengið fyrirtækið
Fura hf. sem er leiðandi aðili í endurvinnslu málma
hérlendis. Fura er stór notandi slitsterkra málmsteypt
ra hluta og hefur hagsmuni af að fá slitsterkari hluti
en bjóðast með öðrum aðferðum. OptiCast hefur sýnt
fram á að hægt er að auka slitþol um 270% sé miðað
við háefnabætt stál, svokallað Hadfield-stál sem almennt
er talið slitsterkasta stál sem fáanlegt er. Aðrir samstarfs
aðilar koma frá Bretlandi, rannsóknastofnunin HERI og
fyrirtækið EE Ingleton, og frá Finnlandi kemur fyrirtækið
SimTech. Stuðningur hefur fengist frá Tækniþróunarsjóði
í verkefni Nýsköpunarmiðstöðvar og Málmsteypu Þorgríms Jónssonar ehf. til hliðar við OptiCast verkefnið, en

þar hefur hafist verkefni í ERA-netinu MATERA þar sem
OptiCast efni verður sérstaklega þróað til að þola slit
við mjög háan hita en rannsóknir beinast að notkun
OptiCast efnis í bremsuklossa sportbíla og stærri mótor
hjóla. Þessirannsókn verður gerð í samstarf við pólskan
Háskóla, Háskóla í Slóveníu og Rannsóknastofnun í Lúxemborg auk fyrirtækis sem framleiðir bremsubúnað í
Slóveníu. Sjá nánar á www.opticast.is.
EcoTroFood

EcoTroFood er þriggja ára verkefni styrkt af Evrópusambandinu og unnið í samvinnu Nýsköpunarmiðstöðvar
Íslands, Matís og erlendra samstarfsaðila í Frakklandi,
Belgíu, á Spáni og Ítalíu. Vinna við verkefnið hófst í janúar
2011.
Aðalmarkmið EcoTroFood er að minnka neikvæð
umhverfisáhrif evrópsks matvælaiðnaðar. Markmiðinu
skal ná með því að auka umfang og hraða markaðssetn
ingar á nýjum umhverfisvænum vörum og tæknilausn
um innan þess geira. Þessar aðgerðir munu einnig
lækka rekstrarkostnað iðnaðarins og þannig styrkja
samkeppnisstöðu matvælaiðnaðarins í Evrópu. Nýjar og
betri aðferðir verða þróaðar sem styðja við vistvæna
nýsköpun í litlum og meðalstórum fyrirtækjum í matvælaiðnaði og þessum stuðningsaðferðum verður
komið í almenna notkun.
Verkefnið vinnur á þremur mismunandi sviðum:
1.		Að skapa nýjar vistvænar vörur á matvælasviði í
gegnum vöruþróunarsamkeppni háskólanemenda
(EcoTrophelia). Nýsköpunarmiðstöð Íslands, ásamt
Matís, hefur stofnað til samstarfs við fimm íslenska
háskóla við að bjóða fram námskeið í vistvænni
nýsköpun á matvælum. Þar koma stofnanirnar og
skólarnir að kennslu hver á sínu fagsviði. Þverfagleg
teymi nemenda frá mismunandi skólum og sér
sviðum eru leidd í gegnum heildarvöruþróunarferl
ið, frá hugmynd að markaðshæfri vöru, með sérstakri
áherslu á umhverfismál og hönnun. Í lok námskeiðs
býr hvert teymi að fullþróaðri frumgerð matvörunn
ar og fullbúnum viðskipta- og markaðsáætlunum.
Nemendur geta markaðssett vöruna sína sjálfir
eða selt nýsköpunarhugmyndina til starfandi matvælafyrirtækis. Námskeiðið endar í samkeppni milli
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vöruhugmyndanna, EcoTrophelia Iceland, en vinn
ingsliðið þaðan tekur þátt í Evrópukeppninni það
árið, EcoTrophelia Europe. Íslenska keppnin er haldin
innan ramma Hönnunarmars og er einnig opin fyrir
þátttöku liða sem hafa ekki setið námskeiðið.
2.		 Að brúa bilið frá fullþróaðri tæknilausn innan lítilla og
meðalstórra fyrirtækja að markaði, með því að greiða
aðgengi þeirra að ráðgjöf, fjárfestum og mögulegum
fyrstu notendum. Hér er verið að þróa nýja aðferðafræði við fjárfestastefnumót þar sem sérstök áhersla
er lögð á m.a. aðkomu og þarfir fjárfestanna. Öll þjón
usta er sérsniðin og hnitmiðuð, bæði fyrir fyrirtæki
og fjárfesta. Nýsköpunarhugmyndirnar eru rýndar
og sérvaldar m.t.t. umhverfislegrar og fjárhagslegrar
arðsemi. Þetta tryggir forgangsröðun og framgang
þeirra nýsköpun
arhugmynda sem skila mestum
umhverfislegum ávinningi og fela í sér bestu líkurnar
á fjárhagslegum hagnaði. Fyrirtækjunum er einnig
komið í samband við mögulega fyrstu notendur að
tæknilausnum þeirra, þannig að stuðningurinn nær
yfir heildarferlið frá frumgerð innan lítilla og meðalstórra fyrirtækja að upptöku á markaði.
3.		Að skapa hagnýtt verkfæri til tengslamyndunar og
samstarfs milli evrópskra hagsmunaaðila á sviði vist
vænnar nýsköpunar í matvælageiranum, s.s. lítilla og
meðalstórra fyrirtækja, háskóla, rannsóknarstofnana,
fjárfesta, notenda, klasa o.s.frv. Þetta verkfæri verður
netlægt og mun greiða fyrir samstarfi í nýsköpun,
rannsóknum og þróun þeirra sem leggja áherslu á
umhverfismál innan matvælaiðnaðarins.
Annað

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

Efnisfræði – steinsteypa
Forstöðumaður: Próf. Ólafur H. Wallevik

Rannsóknir á sementsbundnum efnum eru snar þátt
ur í starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og hefur
forstöðumaður deildarinnar ásamt teymi sínu stýrt
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rannsóknum á þessu sviði í samvinnu við hvorutveggja
innlendar og erlendar rannsóknastofnanir og fyrirtæki
undanfarna tvo áratugi.
Þekkingarstigið á þessu sviði er mjög hátt hérlendis
og þykir deildin hafa unnið að þróun steinsteypu með
eftirtektaverðum og framúrskarandi árangri. Deildin er
mjög vel búin tækjum til rannsókna og allra almennra
prófana á steypu og hlutefnum henni tengdri en fjölmargar þeirra krefjast mjög sérhæfðs tækjakosts. Má
þar sérstaklega nefna sérhæfðan tækjabúnað á sviði
flotfræðimælinga sem hefur vegið þungt í rannsóknum
á hágæðasteinsteypu, svo sem hástyrkleika- og sjálfút
leggjandi steinsteypu, ásamt rannsóknum á ýmsum
víxlverkunaráhrifum sements við önnur hlutefni steinsteypu.
Próf. Ólafur H. Wallevik verðlaunaður um víða veröld á árinu

Norræna steinsteypusambandið (Nordic Concrete Fede
ration) verðlaunar reglulega fræðimenn sem þykja hafa
sýnt framúrskarandi færni á sviði þróunar og rannsókna
á steinsteypu, gæðum hennar og notagildi. Terje F.
Rønning, stjórnarformaður Norræna steinsteypusambandsins afhenti prófessor Ólafi H. Wallevik, forstöðumanni grunnrannsókna á Nýsköpunarmiðstöð Íslands,
prófessor við Háskólann í Reykjavík og prófessor við
Sherbrooke University í Kanada, þessi æðstu heiðursverðlaun Norræna steinsteypusambandsins í Finnlandi
í lok maí 2011. Í um hálfrar aldar sögu Norræna steinsteypusambandsins hafa þessi verðlaun eingöngu verið
veitt 12 sinnum.
Ráðstefnan „Our World in Concrete and Structures“ var
haldin í Singapúr dagana 14. - 16. ágúst 2011. Ráðstefnan
var að þessu sinni tileinkuð Ólafi. Á ráðstefnunni komu
saman sérfræðingar víðs vegar úr heiminum til að deila
þekkingu sinni og nýjustu rannsóknum á sviði ferskrar
steinsteypu. Ráðstefnan var sú 36. í röðinni og bar þetta
árið yfirskriftina „Recent Advances in the Technology of
Fresh Concrete“.
Í september 2011 var Ólafi svo veitt ein æðsta viður
kenning RILEM-heimssambandsins í steinsteypu þegar
hann var gerður að RILEM fellow á 65. RILEM-vikunni
í Hong Kong. Þessi verðlaun fá þeir eingöngu sem
hafa lagt af mörkum framúrskarandi vinnu og þekk
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ingu til þess vísindastarfs sem fer fram innan RILEM.
Sambandið var stofnað í júní 1947 og er RILEM franska
skammstöfunin á The International Union of Laboratories
and Experts in Construction Materials, Systems and Structures en markmið RILEM frá stofnun hefur verið að efla
og styðja alþjóðlegt vísinda- og rannsóknastarf á sviði
byggingarefna og mannvirkja.
Umhverfisvænt sementslaust steinlím

Rannsóknaverkefnið Umhverfisvænt sementslaust steinlím er eitt af þeim innlendu rannsóknaverkefnum sem
hafa vakið talsverða athygli innanlands sem utan á árinu.
Markmið verkefnisins er að þróa íslenska frumútgáfu
af umhverfisvænni lágorkusteinsteypu er inniheldur
ákveðnar jarðefnafjölliður (e. geopolymers). Steypa er samanstendur af slíkum jarðefnafjölliðum sem við höfum
nefnt „sementslaust steinlím“ inniheldur, eins og nafnið
gefur til kynna, ekkert hefðbundið sement, heldur formlaus álsílíkat bindiefni.
Erlendis hefur slíkum jarðefnafjölliðum verið skipt
algjörlega út fyrir venjulegt sement með mjög góðum
árangri og slíkar steypublöndur hafa reynst mjög b runa-,
frost-, sýru- og jarðskjálftaþolnar. Einnig hefur það sýnt
sig að rýrnun (sem er mikið vandamál hvað varðar
íslenskasteypu) er mun minni en hjá sementsblöndum
og að steypu og múrblöndur úr sementslausu steinlími
hafa hærra þrýstiþol og byrjunarstyrk.
Í verkefninu verður lagt upp með að hanna íslenska
útgáfu af sementlausu steinlími þar sem eldfjallaaska
og útfellingar frá háhitavirkjunum verða aðalundirstaða
steinlímsins en einnig verður horft til notkunar á
„úrgangs“efnum frá íslenskum stóriðjufyrirtækjum (t.d.
úr íslenskum járnblendi- og áliðnaði).
Steinlímið mun vera mjög umhverfisvænt þar sem
það kemur ekki til með að stuðla að neinni koltvíoxíðsútlosun í framleiðslu eins og sementsframleiðsla gerir í
mjög miklum mæli.
Notkun reiknilegra rannsókna við mælitækjaþróun
og efnisfræðirannsóknir

Á undanförnum árum hefur notkun á reiknilegri straumfræði (e. computational fluid dynamics) aukist mjög mikið
í rannsóknaverkefnum á deildinni og þá fyrir svokallaða

non-Newtonian-vökva. Gott dæmi um það er verkefnið
Reiknileg efnisfræði sem er styrkt af Rannsóknasjóði og
snýr m.a. að straumfræði svokallaðs „Upper Convected
Maxwell model (UCM)“ í seigjumælum. Þetta eru töluvert erfiðir reikningar þar sem efnismódelið er af gerð
er nefnist viscoelastic (ekki „linear viscoelastic“) og er
mjög óstöðugt. Reikniforritið í þessu verkefni er OpenFOAM-1.6-ext og er það keyrt á 64 bita Linux vinnustöð.
Í verkefninu Stöðugleiki og seigjustýring steinsteypu,
sem styrkt er m.a. af Tækniþróunarsjóði, Íbúðalánasjóði
og Vegagerðinni, hafa verið framkvæmdir straumfræðilegir útreikningar fyrir mælitæki sem hefur verið í þróun
í verkefninu. Þetta er gert til þess að skoða hegðun og
flæðieiginleika steypu á móti mælivispum á meðan
mæling stendur yfir. Hluti af þessum niðurstöðum var
kynntur á rannsóknaráðstefnu Vegagerðarinnar í nóv
ember.
Í verkefninu RheoTruck-meter hafa verið fram
kvæmdir mjög þungir og fyrirferðarmiklir reikningar á
flæði steypuí tromlu steypubíls. Vegna spírallögunar
tromlunnar var uppsetningin á reiknineti ekki einföld
og fara um þrjár vikur í uppsetningu þess (fjöldi notaðra
reiknihólfa (e. mesh) hefur verið frá 100.000 til hálfrar
milljónar með reiknitíma allt að heilum mánuði (háð
efnisbreytum í hvert sinn). Reiknilíkanið OpenFOAM 2.0.x
hefur verið notað í þessu verkefni.

Impra
Framkvæmdastjóri: Berglind Hallgrímsdóttir

Impra á Nýsköpunarmiðstöð veitir frumkvöðlum og fyrir
tækjum þjónustu og stuðning á fjölbreyttu sviði. Markmiðið er að auðvelda stofnun nýrra fyrirtækja og stuðla
að nýsköpun í viðskipta- og vöruþróun hjá nýjum og
starfandi fyrirtækjum með upplýsingamiðlun, fræðslu
og faglegum stuðningi. Impra býður upp á hagnýt tæki
og lausnir sem auðvelda frumkvöðlum og fyrirtækjum
um allt land að vinna markvisst að viðskiptahugmyndum
sínum. Verkefnisstjórar Impru á Nýsköpunarmiðstöð
veita árlega um 7000 handleiðsluviðtöl, þar sem frumkvöðlar, stofnendur og stjórnendur lítilla og meðalstórra
fyrirtækja sækja faglegan stuðning og leiðsögn við
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stofnun og rekstur fyrirtækja. Einnig er um 15.000 styttri
fyrirspurnum frá fyrirtækjum og einstaklingum svarað á
hverju ári.
Klasar

Nýsköpunarmiðstöð er leiðandi á sviði þekkingar,
fræðsluog miðlunar um klasa og klasasamstarf. Klasa má
skilgreina sem landfræðilega þyrpingu tengdra fyrirtækja,
birgja, þjónustuaðila, stofnana og fyrirtækja í tengdum
atvinnugreinum og á sérhæfðum sviðum sem eiga í samkeppni, en einnig í samvinnu. Markmið klasasamstarfs er
einnig að auka samkeppnishæfni og ávinning fyrirtækja
og landsvæða með því að efla tengsl milli fyrirtækja,
opinberra stofnana og háskóla- og rannsóknastofnana.
Verkefnisstjórar Impru á Nýsköpunarmiðstöð vinna að
klasasamstarfi á ýmsum sviðum um allt land og stefna
að því að efla það starf enn á næstu árum. Í smíðum er
vefsíða um klasa og klasasamstarf til að auðvelda upplýsingagjöf og miðla þekkingu til íslenskra fyrirtækja sem
vilja nýta sér aðferðafræði klasasamstarfs, auk þess sem
handbók um klasasamstarf er við það að líta dagsins ljós.
Impra á Nýsköpunarmiðstöð tók á árinu þátt í verkefninu „Nordic German Cluster Excellence“ en markmið þess
voru að kortleggja og meta opinbera stefnumörkun á
sviði klasa og bera saman áherslur og aðferðafræði. Helstu
niðurstöður eru þær að efnahagsleg þróun klasa er ekki
bara háð landfræðilegri staðsetningu heldur skipta þættir
eins og klasastjórnun, stærð og aldur klasanna, tæknileg
þekking og hversu alþjóðavæddir þeir eru veigamiklu
máli þegar árangur klasasamstarfs er metinn.
Frumkvöðlasetur

Nýsköpunarmiðstöð starfrækir nú fjögur frumkvöðla
setur á höfuðborgarsvæðinu, auk þess sem hún tekur
þátt í fræðslu og stuðningi við fyrirtæki á frumkvöðla
setrinu Toppstöðinni. Á frumkvöðlasetrunum er boðið
upp á aðstöðu og klæðskerasaumaða aðstoð fyrir frumkvöðla og fyrirtæki til að vinna að viðskiptahugmyndum
sínum. Markmiðið er að veita frumkvöðlum aðstöðu,
skapandi umhverfi, tengslanet og faglega ráðgjöf til að
vinna að nýsköpun í fyrirtækjum sínum. Verkefnisstjórar
fylgjast vel með nýjustu straumum og stefnum varðandi
rekstur frumkvöðlasetra til þess að tryggja bestu mögu
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lega þjónustu við frumkvöðla. Öflug fræðsludagskrá er
alltaf í gangi auk margvíslegra kynninga um ýmis atriði
sem gagnast fyrirtækjunum. Nú eru um 80 fyrirtæki á
frumkvöðlasetrum Nýsköpunarmiðstöðvar, og þar eru
um 200 manns að störfum. Afar mikil ásókn er í aðstöðu
hjá frumkvöðlasetrum Nýsköpunarmiðstöðvar og samkvæmt nýlegri könnun sem gerð var meðal frumkvöðla
og fyrirtækja sem þar eru er mikil ánægja með þjónustu
setranna. Fyrirtækin eru afar fjölbreytt en stærsti hluti
þeirra vinnur að nýsköpun á sviði tækni, hugbúnaðar
og skapandi greina sem og að heilsutengdri nýsköpun.
Frumkvöðlasetrin eru rekin í samvinnu við Íslandsbanka,
Hafnarfjarðarbæ, Summit ehf., Arion banka og iðnaðarráðuneytið. 
Enterprise Europe Network

Nýsköpunarmiðstöð leiðir starf Enterprise Europe Network (EEN) á Íslandi í samstarfi við Rannís og Íslandsstofu.
Markmið EEN 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 leit að samstarfsaðilum í
gegnum gagnagrunn fyrir tækni- og viðskiptasamstarf
sem og að veita upplýsingar um önnur samstarfs
verkefni og styrki og aðstoða við umsóknir í tengslum
við 7. rammaáætlun Evrópusambandsins. Tengslanetið
er stærsta tækniyfirfærslu- og viðskiptanet í heimi og
í gegnum það geta íslensk fyrirtæki komið þekkingu
sinni, tækni, vöru og sérfræðiráðgjöf á framfæri erlendis,
ásamt því að nálgast það sama erlendis frá.
Á árinu 2011 náðu nokkur íslensk fyrirtæki samstarfssamningum við fyrirtæki erlendis í gegnum
EEN auk þess sem þrír þessara samninga voru valdir
sem fyrirmyndarsamningar eða „success stories“ innan
tengslanetsins. Nokkur fyrirtæki fóru á fyrirtækjastefnu
mót erlendis þar sem grunnur að frekara samstarfi var
lagður. EEN á Íslanditók þátt í Íslensku sjávarútvegssýn
ingunni og stóð fyrir degi víkinganna hér á landi, þar sem
samstarfsaðilar frá víkingaslóðum mættust til að tengja
saman fyrirtæki. Út úr því kom m.a. samningur um að
nota íslenska tækni-og efnaþekkingu Ensímtækni í
snyrtivörur hjá Intercos, sem er eitt stærsta fyrirtæki í
snyrtivöruframleiðslu í heiminum. Önnur fyrirtæki sem
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hafa náð samstarfs
samningum í gegnum Enterprise
Europe network eru m.a. fyrirtækið Locatify, sem er á
frumkvöðlasetri Nýsköpunarmiðstöðvar og Carbon Recycling International.
Fab Lab smiðjur

Á Sauðárkróki og í Vestmannaeyjum rekur Nýsköpunar
miðstöð svokallaðar Fab Lab smiðjur, eða Fabrication
Laboratory. Á Sauðárkróki er Fab Lab smiðjan rekin
í samstarfi við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra,
Sveitarfélagið Skagafjörð og Hátæknisetur Íslands.
Í Fab Lab smiðjunni í Vestmannaeyjum fer fram
kennsla í stafrænni framleiðslutækni fyrir grunnskólaframhaldsskóla-, og háskólastig. Sérfræðingar frá Nor
egi, Hollandi, Bandaríkjunum og víðar komu á árinu og
dvöldu í Fab Lab smiðjunni í Eyjum og miðluðu þekk
ingu til notenda smiðjunnar. Fab Lab smiðjurnar eru í
nánu samstarfi við alþjóðlegt net Fab Lab smiðja um all
an heim sem er leitt áfram af MIT háskólanum í Boston
og fer fram kennsla í hinum alþjóðlega Fab Academy
sem er alþjóðlegt nám í stafrænni framleiðslutækni.
Nemendur, frumkvöðlar, hönnuðir og listamenn voru
tíðir gestir í Fab Lab smiðjunni í Eyjum og árið 2011
voru heimsóknir í smiðjuna 2400. Á Sauðárkróki komu
rétt um 3000 gestir í Fab Lab og unnu að fjölbreyttum
hugmyndum. Í tengslum við Fab Lab á Sauðárkróki hafa
verið þróaðar frumkvöðlabúðir í samstarfi við Fjölbrauta
skóla Norðurlands vestra. Mikill áhugi hefur verið á að
koma af stað Fab Lab smiðjum annars staðar á landinu og er undirbúningur slíkrar smiðju á Ísafirði langt
kominn.
Fab Lab smiðjur eru stór þáttur starfsemi Nýsköpun
armiðstöðvar á Sauðárkróki og í Vestmannaeyjum en þar
eru þó mörg önnur verkefni í gangi. Á Sauðárkróki hefur
verið lögð áhersla á verkefni sem tengjast manngerðum
trefjum. Annars vegar er um að ræða samstarf við
Hátæknisetur Íslands um undirbúning að uppbygg
ingu koltrefja og/eða basalttrefjaframleiðslu á Íslandi.
Hins vegar verkefnisstjórn í rannsóknarverkefni þar
sem skoðaðir eru möguleikar þess að nota basalttrefjar
í steinsteypu en það verkefni er styrkt af Tækniþróun
arsjóði. Á árinu hófst einnig verkefni um iðnnám í plast
vinnslu en það verkefni er í samstarfi við Fjölbrautaskóla

Norðurlands vestra, Salpaus further education í Finnlandi
og Den jyske haandværkerskole í Danmörku.
Í Vestmannaeyjum eru ýmis verkefni í gangi, s.s.
rannsóknarverkefni sem gengur út á mælingar á magni
loðnuhrogna í affalli á mismunandi vinnslustigum og
gæðum hrognanna, samstarfsverkefni um orkustefnu
fyrir Vestmannaeyjar, með HÍ, HS veitum og Vestmanna
eyjabæ og þróunarverkefni með örtölvur við gagnvirkt
torg í samstarfi við margmiðlunarfyrirtæki í Vestmanna
eyjum.
Starfsstöðvar á landsbyggðinni

Á starfsstöð Nýsköpunarmiðstöðvar á Ísafirði er unnið
að ýmsum verkefnum á landsvísu en einnig ýmsum
verkefnum í þágu svæðisins. Á meðal þeirra má nefna:
• Sóknaráætlun Vestfjarða en Nýsköpunarmiðstöð
hefur tekið ríkulegan þátt í undirbúningi Sóknar
áætlunar Vestfjarða í samstarfi við hagsmunaaðila á
Vestfjörðum.
• Atvinnusköpun í sjávarbyggðum er verkefni sem
veitti styrki af fjárheimildum af afrakstri sölu aflaheimilda til að veiða skötusel og til frístundaveiða
árin 2009/2010 og 2010/2011 sbr. lög um stjórn
fiskveiða. Mikill áhugi var á verkefninu en alls bárust
123 umsóknir víðs vegar af landinu. Áhersla var lögð
á að styðja verkefni sem fela í sér nýsköpun, þekk
ingaryfirfærslu og hugverk sem byggja á styrkleik
um sjávarbyggða. Enn fremur var horft til þess að
styrkja stærri samstarfsverkefni fyrirtækja, háskóla
og rannsóknarstofnana þar sem fram komu skýrar
hugmyndir um afurðir í formi vöru eða þjónustu
sem skila varanlegum verðmætum og atvinnu. Út
hlutað var 109 milljónum króna til 32 verkefna.
• Koddessútúrhausnumáðér
		Nýsköpunarmiðstöð tók á árinu 2011 þátt í undir
búningi og framkvæmd hönnunarnámskeiðsins
„Koddessuútúrhausnumáðér“ sem Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar hélt á Ísafirði í janúar 2012. Námskeiðið var ætlað öllum þeim sem gengið hafa með
hugmynd í höfðinu í mörg ár og vilja koma henni frá
sér. Um var að ræða vikunámskeið sem hönnuðurinn
Páll Einarsson og arkitektinn Elísabet Gunnarsdóttir
stýrðu. Þau fengu til liðs við sig fjölda hönnuða sem
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fóru yfir þróun verkefna frá hugmynd til markaðssetningar og sölu. Þátttakendur sem voru 12 sátu
fyrirlestra og settust niður með hönnuðunum og
hópnum og ræddu og mótuðu hugmyndir sínar.
• Samstarf við iðnaðarráðuneytið
		Annar starfsmaður Nýsköpunarmiðstöðvar á Ísafirði
var á árinu 2011 lánaður til iðnaðarráðuneytis að
hluta til og sinnti þar verkefnum á skrifstofu ferða
mála hjá ráðuneytinu.
• Upplifðu - Samspil ferðaþjónustu og skapandi
greina
		Starfsmenn Nýsköpunarmiðstöðvar á Ísafirði tóku
þátt í undirbúningi og framkvæmd ferðamálaþings
2011 á Ísafirði undir yfirskriftinni Upplifðu – samspil ferðaþjónustu og skapandi greina í samstarfivið
iðnaðarráðuneyti, Ferðamálastofu og Íslandsstofu.Á
annað hundruð manns tók þátt í þinginu sem var
vel heppnað í alla staði.
• Ísland allt árið - Þróunarsjóður sem í samvinnu
við Ferðamálastofu annast umsjón með styrkúthlut
un Þróunarsjóðs sem er samstarfsverkefni Landsbankans og iðnaðarráðuneytisins.
• Vakinn
		Nýsköpunarmiðstöð hefur tekið virkan þátt í undir
búningi gæðakerfisins Vakans fyrir íslensk ferðaþjón
ustufyrirtæki undanfarin þrjú ár. Kerfið verður innleitt á árunum 2012 og 2013.
• Social Enterprises in Community Renewable Energies (SECRE)
		Impra á Nýsköpunarmiðstöð Íslands tekur þátt í
Evrópuverkefninu SECRE sem er hluti af Norður
slóðaáætluninni (NPP). SECRE er ætlað að þróa og innleiða hagkvæmar aðferðir, og finna leiðir til stuðnings
við fyrirtæki í endurnýjanlegri orku í dreifbýli og stuðla
þannig að endurnýjanlegum orkulausnum á svæði
Norðurslóðaáætlunarinnar. Markmið með SECRE er að
koma til móts við hindranir lítilla samfélaga í dreifbýli
við að nýta sér þekkingu á sviði endurnýjanlegrar orku.
Á Austurlandi er unnið að svæðisbundnum verkefn
um sem miða að því að styrkja atvinnulíf og auka fjölbreytni og nýsköpun. Meðal þeirra verkefna má nefna:
• Hönnun í ál en verkefnið fólst í að leiða saman
hönnuði og fyrirtæki á svæðinu við að vinna frum
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gerðir af nytjahlutum úr áli. Frumgerðirnar voru
sýndar á Hönnunarmars 2011.
• Unnið var með sveitarfélaginu Djúpavogi í verkefninu „Cittaslow“ þar sem áhersla er lögð á að efla atvinnusköpun og ný tækifæri í takt við staðbundna
menningu, auðlindir og samfélag.
• Á Borgarfirði eystri er unnið með heimamönnum
að klasasamstarfi við uppbyggingu og vöruþróun á
sviði ferðaþjónustu.
• Norðaustan10 er vöruþróunarverkefni sem hefur
það að markmiði að styðja vöruþróun og hönnun á
Norðaustur- og Austurlandi í samstarfi við samstarfs
netið „Þorpið“ með þátttöku fyrirtækja og hönnuða.
Markmiðið er að þróa söluhæfar vörur sem fram
leiddar verða á Norðaustur- og Austurlandi. Stefnt er
að því að allar vörur verði tilbúnar til framleiðslu fyrir
Hönnunarmars 2012.
• Með klasaverkefninu Breiðdalsvík – brosir við þér er
unnið að áframhaldandi uppbyggingu ferðaþjón
ustu í Breiðdalshreppi. Einnig var unnið að klasasamstarfi á Vopnafirði og á ýmsum öðrum stöðum víðs
vegar um Austurland.
Á starfsstöð Nýsköpunarmiðstöðvar á Höfn í Hornafirði er bæði unnið að verkefnum sem ná til fyrirtækja um
allt land og svæðisbundnum atvinnuþróunarverkefn
um. Í gangi er sérstakt átak til þess að auka nýsköpun og
úrbætur í rekstri fyrirtækja í hefðbundnum atvinnugrein
um á Höfn. Fyrirtækjum hefur verið boðið að fá ráðgjafa
í heimsókn til að greina helstu þarfir þeirra fyrir ráðgjöf.
Ráðgjafar hafa fundað með mörgum fyrirtækjum og
stofnunum á svæðinu. Nýsköpunarmiðstöð niðurgreiðir
ráðgjöf og ferðakostnað.
Unnið er að klasasamstarfi í samvinnu við Ríki
Vatna
jökuls og Matís um að greina hvar smáframleiðendur matvæla rekast helst á vandamál í virðiskeðju
sinni, með það að markmiði að bjóða upp á sérsniðnar
lausnir. Frá Höfn eru rekin verkefni sem miða að þróun
hagleikssmiðja (Economuseum) í ferðaþjónustu um
land allt og þar er unnið að ýmsum verkefnum á sviði
matvælaþróunar og ferðaþjónustu.
Á starfsstöð Nýsköpunarmiðstöðvar á Húsavík hefur
verið unnið að ýmsum verkefnum sem byggja á klasa
samstarfi. Meðal þeirra má nefna verkefnin
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Fuglastíg þar sem unnið er að styrkingu klasasamstarfsins og vöruþróun. Landssamtök um fuglaferða
þjónustu horfa til þess að Fuglastígur taki forystu í
mótun fuglastíga á landsvísu.
• Ferðaperlur þar sem veitt var fé til samstarfs aðila
í ferðaþjónustu með það að markmiði að skilgreina
ferðaperlur á Norðausturlandi og þróun 5 til 10
heildstæðra ferðapakka. Verkefnið er í biðstöðu.
• Þingeyska matbúrið – matur úr héraði. Unnið er
að því að koma á samstarfi milli Matís og Þingeyska
matbúrsins, samtaka matvælaframleiðenda í héraði,
um þróun og markaðssetningu matvæla frá þing
eyskum framleiðendum.
• Sjóböð á Húsavík í samstarfi við Norðursiglingu,
Basalt arkitekta, Tækifæri fjárfestingasjóð og Sögu
fjárfestingabanka. Stefnt er að uppbyggingu á
að
stöðu til heilsubaða á Húsavíkurhöfða sem
aðdráttarafl fyrir ferðamenn og lið í uppbyggingu
heilsársferðaþjónustu á Húsavík.
• Verkefnisstjórar Nýsköpunarmiðstöðvar á Húsavík
vinna að ýmsum verkefnum í samvinnu við heimamenn, fyrirtæki og félög. Meðal þeirra má nefna
verkefnið Dreifð byggð – Dreifð þjónusta sem snýr
að uppbyggingu samstarfsnets með þekkingarog þjónustusetrum um allt hérað þar sem helsta
grunn
þjónusta samfélaganna verður samrekin
undireinu þaki og einnig verkefnið Stefnumótun og
framtíðarhlutverk KÞ, sem er atvinnuátaksverkefni í
austurhluta Norðurþings og Jarðvangi frá Tjörnesi
austur fyrir Raufarhöfn. Þá hafa starfsmenn á Húsavík
unnið að ýmsu fræðslustarfi um allt land auk hand
leiðslu og klasasamstarfs.
Starfsstöð Nýsköpunarmiðstöðvar á Akureyri er elsta
starfsstöð miðstöðvarinnar og hófst starfsemi þar árið
2002. Verkefni starfsstöðvarinnar hafa frá upphafi verið
þjónusta við frumkvöðla og fyrirtæki á allri landsbyggð
inni.
• Stuðningsverkefni við fyrirtæki eru Framtak til
framfara og Skrefi framar. Í þessum verkefnum er
lögð áhersla á stuðning við nýsköpun og þróun ásamt
yfirfærslu þekkingar til fyrirtækja frá sérfræðingum
á mörgum sviðum. Alls bárust 22 umsóknir í þessi
verkefni og 16 fyrirtæki fengu úthlutað styrk.
•

•

•

•

Stuðningsverkefni við frumkvöðla eru Frumkvöðlastyrkur og Átak til atvinnusköpunar.
Á síðustu árum hefur umsóknum til Átaks til atvinnu
sköpunar fjölgað verulega og urðu þær alls 507. Af
þessum 507 fengu 136 einstaklingar eða lögaðilar út
hlutað samtals 129 milljónum króna en það er hæsta
upphæð sem úthlutað hefur verið úr Átaki til atvinnu
sköpunar. Hlutafall skapandi greina í úthlutunum
ársins var með hæsta móti eða um 38% úthlutunar.
Kynjahlutafall við seinni úthlutun ársins var nokkuð
jafnt eða 41% karlar og 40% konur en 19% úthlutana
voru til verkefna sem eru í jafnri eigu karls og konu.
Í Frumkvöðlastuðningi sóttu 95 aðilar um þátt
töku og af þeim fengu 24 úthlutað samtals 10,4
milljónum króna. Kynjahlutfall ársins var karlar 71%
og konur 29%.
Fræðsluverkefni Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
á landsbyggðinni eru Brautargengi, Sóknarbraut
og Vaxtarsprotar. Í grunninn eiga þessi námskeið
það sameiginlegt að veita þátttakendum fræðslu
um undirbúning, stofnun og rekstur fyrirtækja og
á námskeiðinu skrifa nemendur viðskiptaáætlun
um hugmyndir sínar með það að markmiði að brúa
bilið á milli hugmyndar að fyrirtæki og markvissrar
framkvæmdar. Á árinu 2011 tóku 74 aðilar þátt í sex
námskeiðum sem haldin voru víðs vegar á landinu.

Samstarfsverkefni

Í starfi Í starfi sínu leggur Nýsköpunarmiðstöð ávallt mikla
áherslu á samstarf bæði við fyrirtæki og aðrar stofnanir
í stuðningsumhverfinu ásamt því að hvetja til og stuðla
að samstarfi fyrirtækja eða myndun klasa. Starfsmenn
komu að undirbúningi og þróun Air 66N sem er samstarfsverkefni fyrirtækja í ferðaþjónustu á Norðurlandi,
sveitarfélaga, stofnana og annarra hagsmunaaðila í samfélaginu. Markmið samstarfsins er að koma á reglulegu
millilandaflugi um Akureyrarflugvöll allt árið. Klasinn er
því leiðandi í að markaðssetja og kynna Norðurland sem
nýjan áfangastað allt árið um kring með það að markmiði að fjölga ferðamönnum á Norðurlandi og lengja
dvöl þeirra á svæðinu.
Meðal annarra samstarfsverkefna má nefna Starfs
orku og Eigið frumkvöðlastarf en bæði verkefnin eru
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unnin í samstarfi við Vinnumálastofnun. Markmið verk
efnanna er að fækka fólki í atvinnuleit með samstarfi við
fyrirtæki og með því að leiðbeina og aðstoða fólk við að
búa til eigin störf. Í Starfsorku fengu 35 fyrirtæki heimild
til að ráða 54 einstaklinga í störf við þróun, nýsköpun og
markaðsstörf erlendis. Í verkefninu Eigið frumkvöðlastarf
voru 85 einstaklingar samþykktir til þátttöku og vinna
þeir nú að því að búa sér til eigin störf í fjölmörgum atvinnugreinum.
Upplýsingagjöf og handleiðsla hefur ávallt verið stór
hluti af verkefnum starfsmanna á Akureyri og á árinu
2011 var 2450 erindum sinnt sem öll lúta að rekstarar
tengdum málum.

Mannvirkjarannsóknir og þróun
Forstöðumaður: Óskar Örn Jónsson

Með samruna bygginga- og jarðtæknideildar annars veg
ar og steinefna- og vegtæknideildar hins vegar varð til
rekstrareining á árinu sem gefið var nafnið Mannvirkja
rannsóknir og þróun.
Sameinað svið starfar að margvíslegum verkefnum
á sviði bygginga-, steinefna- og vegtækni ásamt því að
annast mælingar og prófanir á byggingarefnum, bygg
ingaeiningum, steinefnum og vegmannvirkjum. Skipta
má starfseminni upp í eftirfarandi verksvið:
• Þjónusturannsóknir
• Sjálfstæð rannsóknarverkefni
• Vottanir og umsagnir
• Ráðgjöf
• Kynningar-, kennslu- og fræðslustarfsemi.
Þjónustustarfsemin felst í prófunum byggingarefna,
byggingarhluta, steinefna og vegefna með stöðluðum
aðferðum og öðrum prófunaraðferðum, allt eftir því
sem við á.Til þessara verkefna teljast vettvangsskoðanir
á byggingarstað, skoðanir og greining byggingagalla,
steinefnagreiningar, slitmælingar vega og styrkmæling
ar á jarðefnum auk annarra stuðningsverkefna á sviði
jarðefna- og byggingariðnaðar.
Eftirlit með framleiðslu byggingarefna er einnig
þáttur í þjónustu okkar og þar má telja sem dæmi eftirlit
með einangrunarframleiðslu, framleiðslu á einangrunar-
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gleri, gagnvörn og styrkflokkun timburs. Verkefni í hljóð
veri og þéttleikamælingar húsa eru einnig á þessum
verkefnalista. Loks má nefna þunnsneiðagerð sem þjón
ar meðal annars vísindamönnum á jarðfræðisviði.
Sjálfstæð rannsóknaverkefni

Mörg verkefni eru unnin i samstarfi við aðila bygginga
iðnaðarins, verkfræðistofur, verktaka og opinberar
stofnanir og alla jafna styrkt af Rannís, Íbúðalánasjóði,
Vegagerðinni 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 um mjög sérhæfð verkefni
er að ræða. Helstu viðfangsefni húsbyggingarannsókna
sem unnið var að á árinu eru íslensk þök, vistvæn innkaup,
raki í gólfum og inniveggjum, loftræstar flísaklæðningar
utanhúss, rakaskemmdir vegna gufuþéttingar og ending
vatnsfæluvirkni. Rannsóknaverkefnið „Betri borgarbragur“
sem unnið er í samvinnu við sex arkitektastofur fjallar um
sjálfbærni í byggðu umhverfi. Í verkefninu er leitað leiða
til að gera þéttbýli sjálfbærara en nú er, bæði að því er
varðar samgöngur og byggingar.
Á liðnu ári var talsvert vinnuframlag innt af hendi í
tengslum við nýja byggingarreglugerð og staðla á ýms
um sviðum.
Viðfangsefni vegtæknisviðs eru einkum tvenns
konar en engu að síður fjölbreytt. Annars vegar eru
rannsóknir sem hafa almennt gildi í vegagerð, svo sem
umferðarþol og ending mismunandi slitlaga, prófanir á
nýjungum í slitlagagerð og hagkvæmnirannsóknir. Hins
vegar er ýmiss konar rannsóknaþjónusta við verktaka
og verkkaupa í vega- og gatnagerð ásamt tilheyrandi
upplýsingagjöf. Uppistaðan í þeirri rannsóknaþjónustu
eru fjölbreyttar prófanir á sýnum af efnum til vega- og
gatnagerðar.
Af stærri verkefnum sem unnið var að á árinu má
nefnaumfangsmiklar prófanir að frumkvæði Vega
gerðarinnar á nýjum gerðum þynnis í klæðingabindi
efni. Fram til þessa hefur slíkur þynnir verið gerður úr
eins konar leysiefni, sem veldur umhverfisspjöllum, en
nú er unnið að prófunum á nýjum og umhverfisvænum
gerðum af þynni, þ. á m. úr repju og lýsi. Þessar prófanir
hafa lofað góðu fram að þessu.
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Í samstarfi við Framkvæmdasvið Reykjavíkurborg
ar og Vegagerðina hefur vegtæknisviðið byggt upp
aðstöðu til að prófa mótstöðu malbiks gegn sliti og
aflögun, svokölluðu skriði, á malbiki í hitabylgjum að
sumarlagi. Hvorutveggja verður til þess að hjólför í malbiki dýpka óeðlilega hratt með samsvarandi skerðingu
á endingu. Þessi aðstaða er forsenda að öðru verkefni
sem er líklegt til að skila árangri. Það felst í prófunum á
eiginleikum nokkurra mismunandi malbiksgerða, eink
um hvað snertir slitþol og skriðmótstöðu. Fyrrnefndi
eiginleikinn ræður líklega mestu um endingu malbiks
á vegum með mikilli umferð. Þar er um mikla fjármuni
að tefla því viðhald á malbiksslitlögum vegna slits ein
göngu kostar mörg hundruð milljónir árlega á landsvísu.
Á grundvelli þessara rannsókna opnast möguleikar á að
hanna malbik með sérstöku tilliti til íslenskra aðstæðna.
Jafnframt prófunar- og rannsóknavinnu hafa starfs
menn vegtæknisviðs unnið að gerð leiðbeininga um
efnisgæði og efniskröfur í vega- og gatnagerð í samstarfi við Vegagerðina. Endurskoðun á verklýsingum
Vegagerðarinnar verður væntanlega byggð að hluta til
á þessari vinnu, auk þess sem slíkar leiðbeiningar koma
hönnuðum og framkvæmdaaðilum að góðum notum.
Á steinefnasviði er um þessar mundir unnið að stóru rannsóknaverkefni Eiginleikar jarðefna á hafsbotni á
efnistökusvæðum í Kollafirði. Það er unnið fyrir Orkustofn
un og í samstarfi við Háskóla Íslands. Efnistaka af hafsbotni er í langflestum tilfellum háð leyfi frá yfirvöldum
og þar sem hún getur haft margvísleg áhrif á umhverfi
sitt, jafnvel á þurru landi, þarf að mörgu að hyggja áður
en slíkt leyfi er veitt.
Steinefnasviðið rekur einnig sérkennilega banka
starfsemi, svokallaðan Steinefnabanka. Í honum eru
steinefnasýni úr u.þ.b. 20 námum sem eru meira eða
minna dæmigerðar fyrir íslensk steinefni. Í þennan
banka geta starfsmenn stofnunarinnar sótt sýni til ýmiss
konar prófana sem krefjast einhverra sérstakra eiginleika
og samanburðar við niðurstöður fyrri prófana.
Líkt og önnur svið mannvirkjarannsókna og þróunar
heldur steinefnasviðið úti þjónustu við viðskiptavini sína.
Þar eru greiningar á sáldurferlum sýna einna veigamest
ar, en sviðið hefur tækjabúnað sem getur mælt korna
stærðir allt niður í fáeina þúsundustu hluta úr millimetra

og innbyrðis hlutföll þeirra í sýnum. Annar snar þáttur í
þjónustu steinefnasviðs við viðskiptavini sína eru berggreiningar á steinefnasýnum, sem eru fólgnar í grein
ingu á berggerðum og hlutföllum þeirra í sýninu, og
gefa fyrstu upplýsingar um gæði steinefna áður en farið
er í frekari rannsóknir. Berggreiningar eru auk þess hluti
af fleiri rannsóknum sem þarf að gera eigi steinefni að
fást vottað samkvæmt EN 12620 framleiðslustaðli.
Jarðtæknisviðið er vel búið tækjum til hefðbundinna
jarðtæknirannsókna. Jarðtæknisviðið annast meðal ann
ars prófanir sem tengjast virkjanaframkvæmdum, einkum
jarðstíflum, prófanir á burðarþoli jarðvegs undir bygg
ingum, stórum og smáum, og athuganir á jarðvegi í og
undir fyrirhuguðum vegstæðum. Niðurstöður jarðtækniprófana eru mikilvægar forsendur hönnunar á hvers konar
mannvirkjum þar sem burðarþol jarðvegs kemur við sögu.
Jarðtæknisviðið hefur meðal annars yfir að ráða
öflugum búnaði til jarðtækniprófana undir sveiflandi
álagi ásamt tilheyrandi stýri- og skráningarbúnaði sem
er meira eða minna sjálfvirkur. Á síðari árum hefur þessi
búnaður verið notaður í stöðugt vaxandi mæli til að
afla upplýsinga um eiginleika efnis í jarðvegsstíflum í
þeim tilgangi að tryggja þol þeirra og öryggi gagnvart
jarðskjálftum. Að auki hefur jarðtæknisviðið ýmiss konar
tæki til hefðbundinna jarðtækniprófana.
Prófanir jarðtæknisviðs eru þó ekki allar hefðbundn
ar. Þess má geta til gamans að á síðasta ári notaði tæknifræðinemi tækjabúnað sviðsins við lokaverkefni sitt þar
sem hann gerði meðal annars skerboxpróf á súrheyi.
Vottanir og umsagnir

Ný mannvirkjalög tóku gildi á árinu og ný byggingar
reglugerð kom svo út í byrjun árs 2012. Þar er kveðið á
um, eins og í fyrri reglugerð, að NMÍ skuli gefa umsagnir
eða votta byggingarefni og byggingahluta eftir ákveðn
um reglum þegar eftir því er leitað.
Á árinu hafa verið gefnar út vottanir eða gefnar umsagnir á þessum grundvelli fyrir allnokkur hús og bygg
ingarefni af ýmsum toga. Sem dæmi um byggingarefni
má nefn þakdúka, pappa og lagnaefni en vottanir og
umsagnir ná einnig til eininga- og stálgrindahúsa. Þá eru
CE-merkingar byggingarefna eftir samhæfðum stöðlum
vaxandi viðfangsefni starfseminnar.
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Kynning og fræðsla

Útgáfa RB-blaða hefur skipað veigamikinn sess í starfsemi stofnunarinnar gegnum tíðina. Sem dæmi um sérrit sem unnið var að á árinu má nefna sérrit um gler en
þar var farið yfir m.a. kröfur um styrk glerja eftir staðsetn
ingu og gerð mannvirkja.
Auk þess að skrifa sérrit og RB-blöð hafa starfsmenn
tekið þátt í ýmiss konar fræðslustörfum fyrir háskóla
og framhaldsskóla og haldið fyrirlestra á ráðstefnum á
ákveðnum sérsviðum.
Þess ber einnig að geta að sérhæfður tækjabúnaður
rannsóknastofunnar er notaður við verklega kennslu
fyrir háskóla og fagskóla eftir því sem þörf er á enda
eru tengsl milli sérfræðinga Nýsköpunarmiðstöðvar og
starfsmanna skólanna góð.

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 fasteigna og samrekstur
• Innkaup.
Starfsemin – frekari uppbygging og nýjar áherslur

Starfsemi deildarinnar á árinu var mjög margbreytileg
eins og starfssvið hennar býður upp á. Kjarnastarfsemin
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var styrkt og ýmsar endurbætur sem hófust í fyrra til
hagræðingar voru fullgerðar á árinu. Ný verkefni voru
jafnframt mótuð til stuðnings hvorutveggja starfsmönn
um og viðskiptavinum.
Lögð var ríkari áhersla á veflæg myndbönd af fund
um og ráðstefnum í samvinnu við ýmsa hagsmunaog samstarfsaðila. Einnig var haldið áfram að framleiða örnámskeið um ýmsa innviði starfseminnar til að
auðvelda starfsmönnum þeirra störf. Í þessu sambandi
má nefna að þó nokkur vinna fólst í samstarfsverkefni
Háskóla Íslands og Rannís á sviði nýsköpunar í opinberum rekstri. Verkefnið fól meðal annars í sér opnun
á heimasíðu til að auðvelda opinberum aðilum að fá
upplýsingar um nýsköpun í rekstri. Samhliða opnun á
síðunni var haldin ráðstefna þar sem meðal annars voru
kynnt örnámskeið Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands sem
leið til þekkingarmiðlunar til starfsmanna.
Deildin hélt úti öflugu kynningarstarfi á árinu
bæði með sérstökum fyrirlesurum og svo undir yfirskriftinni Kaka og kynning. Lögð var áhersla á skjalamál
miðstöðvarinnar og ýmis umbótaverkefni sett fram á
því sviði sem verið er að vinna að. Starfsmannahandbók
miðstöðvarinnar var endurmetin og ýmis ný ákvæði
sett í hana til leiðbeiningar og upplýsingar fyrir starfs
menn. Jafnframt var stutt við starfsemi starfsmannaráðs
miðstöðvarinnar sem er samstarfsvettvangur starfs
mannaog stjórnenda.
Veruleg gróska var í verkefnavali á sviði markaðs
mála. Unnið var að ýmsum viðburðum, oftar en ekki í
samstarfi við ýmsa aðila á markaðnum. Nefna má í því
sambandi þátttöku í árlegum viðburðum eins og Framadögum, Vísindavöku og Nýsköpunarþingi auk þess sem
ár efnafræðinnar og ár skógarins voru haldin hátíðleg
með skipulagningu á veglegum viðburðum. Jafnframt
var unnið að ýmsum sérverkefnum. Umfangsmikil vinna
fór fram fyrir verkefnið Ísland allt árið, en þar hafði deild
in forgöngu að gerð alls 10 skýrslna um ýmis mál er
tengjast þróun ferðamála hér á landi. Einnig voru unnar
ítarlegar skýrslur á sviði umhverfismála og samkeppnis
hæfni. Allar slíkar skýrslur og annað efni er hægt að nálg
ast á heimasíðu miðstöðvarinnar: www.nmi.is.
Ýmis önnur sérverkefni eru unnin á deildinni
sem styðja við sérsvið annarra deilda. Nefna má í því
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sambandinorrænt verkefni Green Business Model Inno
vation. Af nýjum verkefnum af þessum meiði má nefna
sérstaklega Evrópuverkefnið Intelligent Services for En
ergy-Efficient Design and Life Cycle Simulation (ISES)
sem er rannsókna
verkefni styrkt af Evrópusambandinu. Heildarumfang verkefnisins er 700 milljónir króna.
Ýmis stór umbótamál hófust á árinu sem lokið verður

við á árinu 2012. Nefna má í því sambandi endurmat á
gæðamálum miðstöðvarinnar, þróun nýrrar heimasíðu,
bæði er viðvíkur starfseminni út á við og svo innri síðu
fyrir starfsmenn. Sett hefur verið í gang aðgerðaáætlun
um skjalamál og uppfærslu hugbúnaðar á því sviði ásamt
því sem unnið er að samræmingu í merkingum á starfs
stöðvum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands um land allt.
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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 og sprota- og nýsköpunarfyrirtæki. Hlutverk hennar er einnig að stunda
tæknirannsóknir, þróun, greiningar, prófanir, mælingar og vottanir.
Starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvarinnar 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 sprota
fyrirtæki. Mannauðs- og markaðsstofa tryggir viðskiptavinum stofnunarinnar þjónustu í tengslum við alla sameiginlega
starfsemi, sem og að annast innra starf.
Samkvæmt rekstrarreikningi 2011 varð 17,2 m.kr. tekjuafgangur af rekstri stofnunarinnar, Samkvæmt efnahagsreikningi
námu eignir stofnunarinnar 1.247,1 m.kr., skuldir 1.160,0 m.kr. og eigið fé 87.1 m.kr. þann 31. desember 2011.
Forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands staðfestir hér með ársreikning stofnunarinnar fyrir árið 2011 með undirritun sinni.
Reykjavík, 13. mars 2012.

Þorsteinn Ingi Sigfússon,
forstjóri
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Áritun endurskoðenda
Til Stjórnar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands fyrir árið 2011. 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 endurskoðunaraðgerða 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 2011, efnahag
hennar 31. desember 2011 og breytingu á handbæru fé á árinu 2011, í samræmi við lög um ársreikninga og fjárreiður
ríkisins.
		
Ríkisendurskoðun, 13. mars 2012.

Sveinn Arason,
ríkisendurskoðandi.
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Rekstrarreikningur 2011
			
			
2011
Tekjur:
Sértekjur		
215.708.354
Framlög		
486.255.591
		
701.963.945
Gjöld:
Launagjöld		
668.621.009
Starfstengdur kostnaður		
78.343.188
Skrifstofu- og annar rekstrarkostnaður
63.144.813
Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta
46.665.766
Rekstur á rannsóknarstofum		
17.758.321
Húsnæðiskostnaður		
91.958.601
Bifreiðakostnaður		
10.004.257
Auglýsingar og kynningar		
12.184.955
Afskriftir
14.721.891
Tilfærslur		
183.676.489
			
1.187.079.290
Eignakaup
27.811.607
		
1.214.890.897
Tekjuhalli fyrir fjármagnsliði		
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		
Tekjuhalli fyrir ríkisframlag
Ríkisframlag		
Tekjuafgangur/(tekjuhalli) ársins		

(512.926.952)
8.193.989
(504.732.964)
521.900.000
17.167.036

2010
198.233.523
393.121.689
591.355.212
642.278.187
78.280.456
58.613.874
29.575.239
11.610.080
87.701.463
11.907.127
16.296.958
(1.762.402)
154.781.277
1.089.282.259
11.247.615
1.100.529.874
(509.174.662)
6.756.659
(502.418.003)
504.100.000
1.681.997

Efnahagsreikningur 31. desember 2011
			
			
2011
Eignir:
Fastafjármunir		
Eignahlutir í félögum		
22.867.417
			
22.867.417
Veltufjármunir
Skammtímakröfur		
204.741.828
Vörslufé		
855.331.594
Handbært fé		
164.180.213
			
1.224.253.635
Eignir alls			
1.247.121.052

2010

22.537.417
22.537.417
170.206.559
573.080.652
219.102.274
962.389.485
984.926.902

Eigið fé og skuldir:
Eigið fé		
Höfuðstóll		
60.546.041
Tekjuafgangur/(tekjuhalli)		
17.167.036
		
77.713.077
			
Annað eigið fé		
9.452.306
		
Eigið fé
87.165.383
Skammtímaskuldir
Ríkissjóður		
217.064.484
Fyrirfram innheimtar tekjur vegna verkefna		
865.926.720
Viðskiptaskuldir		
76.964.465
		
Skuldir
1.159.955.669

242.104.228
645.484.958
27.339.369
914.928.555

Eigið fé og skuldir		

984.926.902
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1.247.121.052

58.864.044
1.681.997
60.546.041
9.452.306
69.998.347
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Sjóðstreymi 2011
			
Rekstrarhreyfingar		

2011

2010

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

17.167.036
17.167.036

1.681.997
1.681.997

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

(316.786.211)
270.066.859
(46.719.353)

132.649.128
40.674.242
173.323.370

Handbært fé frá rekstri

(29.552.316)

175.005.367

Fjárfestingahreyfingar
Langtímakröfur 		
		
Fjárfestingarhreyfingar

(330.000)
(330.000)

(60.000)
(60.000)

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

(521.900.000)
496.860.256
(25.039.744)

(504.100.000)
512.924.989
8.824.989

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

(54.922.060)
219.102.274
164.180.213

183.770.356
35.331.919
219.102.274
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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
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Ritr ýndar greinar, greinar í tímaritum og bókakaflar
Björn Marteinsson. (2011). Gæði innilofts, raki og mygla. Astmi og ofnæmi – upplýsingarit um astma og ofnæmi. Tímarit
Astma- og ofnæmisfélagsins, 5,1:4-7.
G. Gunnarsson og B. Johannesson. (2011). Corrosion of sodium beta alumina membranes in molten sodium hydroxide.
Journal of the American Ceramic Society, 94,4:988-990.
I.Thorbjörnsson, B.Jóhannesson, J.T. Thorgrímsson. (2011). Optica Functional gradient of local properties in ductile iron.
International journal of Cast Metal Research, 24,6:333-337.
Karl Friðriksson og Þorsteinn I. Sigfússon. (2011). Áhættuþættir á heimsvísu - Úrræði á landsvísu. Ársrit VFÍ/TFÍ.
Karl Friðriksson. (2011). Flókin veröld – Ófyrirsjáanleg framtíð! Sviðsmyndir – Scenarios –Nútímaaðferðir við stefnumótun.
Vélabrögð, 32,30.
Ottósson, H. og Schøtt, T. (2011). Entrepreneur‘s social capital enhancing performance and venture advancement. Í
Borch, O.J., Fayolle, A., Kyrö, P. & Ljunggren, E. (ritstjórar), The entrepreneurship research in Europe: Evolving concepts and
processes (bls. 134-152). Cheltenham: Edward Elgar.

Erindi á ráðstefnum
B. Sigurðardóttir, S. Bonaretti, G. Örlygsson, Ó. E. Sigurjónsson, S. J. Ferguson og B. Helgason. (2011, ágúst). Are iso-elastic
femoral stems beneficial for secondary implant stability in cementless THA? Erindi flutt á The Annual Meeting of the Swiss
Society for Biomedical Engineering, Bern, Sviss.
Björn Marteinsson (2011, mars). Betri borgarbragur. Verkefniskynning á ársfundi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands á Hotel
Nordica, Reykjavík.
Björn Marteinsson (2011, apríl). Better built environment. Erindi flutt á ráðstefnu HÍ og VFÍ í tilefni 100 ára afmælis HÍ, Öskju,
Reykjavík.
Björn Marteinsson (2011, desember). Betri borgarbragur. Verkefniskynning á fundi Byggingastaðlaráðs, Nýsköpunar
miðstöð Íslands, Reykjavík.
Erla María Hauksdóttir. (2011, júní). Development of a new adhesion test method for surface dressing – A renaissance? Erindi
flutt á NVF utvalg Beleggningers Årsmøte 2011, Kristiansund, Noregi.
Erla María Hauksdóttir. (2011, nóvember). Klæðingar, rannsóknir og þróun á prófunaraðferðum. Erindi flutt á ráðstefnu
Vegagerðarinnar, Hörpu, Reykjavík.
G. Örlygsson, C.H. Ng, H. Jónsson jr., E. Laxdal, B. Eiríksdóttir, A. Dagbjartsson, E. Gunnarsson, J. M. Einarsson, J. Gíslason. (2011, mars). Chitosan – calcium phosphate cements for bone regeneration. Námskeið, Department of Chemistry , HÍ,
(Gestafyrirlesari).
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Guðjón Atli Auðunsson, Gísli A. Víkingsson, Sverrir Daníel Halldórsson, Droplaug Ólafsdóttir. (2011, maí). Lífræn og ólífræn
snefilefni í vefjum hrefnu (Balaenoptera acutorostrata) og fæðu hennar, – tengsl og samanburður við önnur hafsvæði. Erindi
flutt á málstofu Hafrannsóknastofnunarinnar, Reykjavík.
Guðjón Atli Auðunsson og Gísli A. Víkingsson. (2011, október). Trace elements and organic contaminants in tissues of minke
whale (Balaenoptera acutorotstrata) and its feed from Icelandic waters. Erindi flutt á 26th NKVet Synmposium (Environ
mental Contaminants and Animal Health), Helsinki.
H. Jónsson jr, E. Laxdal, S. Kárason, A. Dagbjartsson, E. Gunnarsson, J. Gíslason, J. Einarsson, N. Chuen How, G. Örlygsson. (2011, apríl-maí). Öryggi stórdýramódels við rannsóknir á vefjaviðbrögðum beinígræða. Vísindi á vordögum, þing Land
spítala, Reykjavík.
Helgi Hauksson. (2011, nóvember). Niðurlögn – eftirmeðhöndlun steypu. Erindi flutt á vegum Iðunnar – fræðsluseturs,
Dalvík.
Jonsson,H., Morton,R. og Wallevik,O.H. (2011, ágúst). ECO-crete with flaky aggregates. Fyrirlestur fluttur á 36th Conference
on Our world in Concrete and Structures, Singapúr.
Kristján Friðrik Alexandersson. (2011, ágúst). Water on the molecular scale: Solvation and the Hydrated Torsions method.
Fyrirlestur fluttur á 36th Conference on Our world in Concrete and Structures, Singapúr.
R. Lieder, M. Darai, C.-H. Ng, J. M. Einarsson, J. Björnsson, B. Helgason, J. Gíslason, G. Örlygsson, Ó. E. Sigurjónsson. (2011,
janúar). Lífvirkni kítósanfilma með mismunandi deasetíleringu til húðunar á títanígræði (Bioactivity of chitosan films with
different degree of deacetylation as coating materials for titanium implants). Erindi flutt á ráðstefnu um rannsóknir í líf- og
heilbrigðisvísindum í Háskóla Íslands, Reykjavík.
Ramona Lieder, Mariam Darai, C.-H. Ng, Jón M. Einarsson, Jóhannes Björnsson, Benedikt Helgason, Sveinn Guðmundsson,
Jóhannes Gíslason, Gissur Örlygsson, Ólafur E. Sigurjónsson. (2011, nóvember). Lífvirkni kítósanhimna með mismunandi
deasetyl stigi til húðunar á títanígræði. Erindi flutt á líffræðiráðstefnu Háskóla Íslands, Öskju, Reykjavík.
Ramona Lieder, Mariam Darai, Vivek Sambhaji Gaware, Margret Bjork Thor, Milena Supernak, C.-H. Ng, Jon M. Einarsson,
Jóhannes Björnsson, Benedikt Helgason, Jóhannes Gíslason, Már Másson, Gissur Örlygsson og Ólafur E. Sigurjónsson.
(2011, október). In vitro bioactivity of different degree of deacetylation chitosan, a potential coating material for titanium
implants. Erindi flutt á Bone-tec, Hannover, Þýskalandi.
Ramona Lieder, Mariam Darai, C.-H. Ng, Jón M. Einarsson, Jóhannes Björnsson, Benedikt Helgason, Sveinn Guðmundsson, Jóhannes Gíslason, Gissur Örlygsson, Ólafur E. Sigurjónsson. (2011, apríl-maí). Lífvirkni kítósanhimna með mismunandi
deasetyl stigi til húðunar á títanígræði. Erindi flutt á Vísindi á vordögum , þing Landspítala, Reykjavík.
Sigríður Ingvarsdóttir. (2011, janúar). Fyrirlestur um nýsköpun í heilbrigðisgeiranum á Læknadögum, Hotel Nordica,
Reykjavík.
Sigríður Ingvarsdóttir. (2011, febrúar). Öpun eða sköpun. Fyrirlestur hjá SKASS (Samtök kraftmikilla, alvöru, skapandi
Suðurnesjakvenna), Ásbrú.
Sigríður Ingvarsdóttir. (2011, maí). Hungraður Hugur. Fyrirlestur fyrir starfsfólk í heilbrigðisgeiranum á vegum Vistor, Garðabæ.
Sigríður Ingvarsdóttir. (2011, nóvember). Greining innviða og nýsköpun. Erindi flutt á opnum íbúafundi á Húsavík sem
Norðurþing og iðnaðarráðuneytið stóðu að.
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Sigrún N. Karlsdóttir, Ingólfur Ö. Þorbjörnsson. (2011, október). Environmentally assisted cracking of carbon steel in high
temperature geothermal well. Erindi flutt á MS&T Conference, Columbus, Ohio.
Sunna Ólafsdóttir Wallevik. (2011, ágúst) Alkali activated volcanic ash: steps towards an alkali activated self compacting
concrete. Fyrirlestur fluttur á 36th Conference on Our world in Concrete and Structures, Singapúr.
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