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Ávarp forstjóra

Ávarp forstjóra
Á árinu 2012 varð Nýsköpunarmiðstöð Íslands fimm
ára og horfði til baka yfir farinn veg. Ekki skorti áskoranir
því að stofnunin varð, vart eins árs gömul, hluti af hringiðu
fjármálakreppunnar á Íslandi og hlaut því stranga eldskírn.
Eitt af meginverkefnum síðasta starfsárs var útgáfa
á stefnumótandi bæklingi um Grænkun atvinnulífsins.
Þar fengum við liðsinni Umhverfisstofnunar og Samtaka
iðnaðarins og sett var fram stefna um SiðVist, leiðarljós
fyrirtækja við grænkun, þar sem siðfræði og vistfræði
fléttast saman í eina sýn. Á ensku höfum við kallað
þetta Eco-Ethical. Málið var fyrst kynnt á ársfundi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands í mars 2012 og í tímariti ESB
síðastliðið vor.
Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur áfram byggst upp
sem sterk þekkingarmiðstöð ætluð íslensku atvinnulífi.
Stofnunin er í eðli sínu ekki mjög frábrugðin skyldum
stofnunum, t.d. í Finnlandi eða á öðrum Norðurlöndum,
sem miðstöð þekkingar á ákveðnum lykilsviðum. Á
Íslandi felst sérþekkingin í efnistækni, orkutækni, efnagreiningum, steinsteypu og öðrum burðarefnum
mannvirkja, gerð viðskiptaáætlana og matreiðslu á ýmiss
konar veganesti á vegferðinni frá hugmynd til stofnunar
fyrirtækis.
Miðað við kynni mín af stofnunum í nágrannalöndum
okkar tel ég að bakhjarlinn hjá Nýsköpunarmiðstöð
Íslands sé á svipuðu stigi og „National Laboratory“.
Slíku stigi viðbúnaðar, rannsókna og þekkingar fylgir
ábyrgð. Á þessu sviði þjóðarrannsóknastofu hefur
Nýsköpunarmiðstöð yfir að ráða sérþekkingu sem
er einstök ekki aðeins á Íslandi heldur einnig á
heimsmælikvarða á sumum sviðum.
Ég byrja á að nefna seigju- og flotfræði steinsteypu.
Þarna er á ferð heimsviðurkennd þekking og vinna innan
okkar veggja. Síðan nefni ég efnagreiningar. Mælingar
á mengun tengdri málmvinnslu eru sérgrein okkar og
aðkoma að umhverfismálum því snar þáttur í starfi
okkar. Þá vil ég bæta við sérþekkingu í efnis-, líf- og
orkutækni þar sem verkefni hafa verið mörg og mikil og
góð rannsóknaþjónusta við starfandi fyrirtæki. Á margan
hátt erum við „Renewable Energy Laboratory“ fyrir Ísland.
Nýsköpunarmiðstöð er eign íslensku þjóðarinnar
allrar. Starf Nýsköpunarmiðstöðvar um allt land hefur
miðpunkta í starfsstöðvum okkar á landsbyggðinni,
en um er að ræða starfsstöðvar á Ísafirði, í Skagafirði,

á Akureyri, Húsavík, Egilsstöðum, Hornafirði og í Vestmannaeyjum. Margar þessara starfsstöðva eru til komnar
vegna ákvarðana stjórnvalda sem eru ýmist tengdar
áhersluverkefnum landshluta eða kvóta eða skerðingu
hans. Það er staðreynd að allar ríkisstofnanir hafa þurft að
taka á sig niðurskurð frá því að kreppan skall á og hefur
Nýsköpunarmiðstöð Íslands ekki verið þar undanþegin.
Við finnum hins vegar að þörfin fyrir framlag okkar fer
sívaxandi.
Þessi niðurskurður kemur ofan á um 70% samdrátt
á tekjum frá byggingariðnaðinum en við höfum annast
ýmsar þjónusturannsóknir fyrir hann. Á sama tíma og
þessi tekjuskerðing hefur átt sér stað hefur aðsókn frumkvöðla og fyrirtækja til okkar aldrei verið meiri. Vegna
aukinnar áskorunar atvinnulífsins um ný verkefni, t.d. á
sviði vistvænna orkugjafa, grænkunar atvinnulífsins og
siðvistar, er ljóst að Nýsköpunarmiðstöð þarfnast aukins
stuðnings stjórnvalda til að geta sinnt þessum málum svo
vel sé. Við viljum áfram þjóna því hlutverki að standa vörð
um samkeppnishæfni landsins, auka lífsgæði í landinu og
vinna með nýju ráðuneyti að frekari uppbyggingu öflugs
atvinnulífs sem byggir á hugviti landans og þeim mikla
auði sem við búum hér yfir til sjávar og sveita.
Við höfum rýnt í innri mál okkar á þessu fimm ára
afmælisári og haldið fundi með starfsmönnum þar sem
unnið hefur verið að því að gera Nýsköpunarmiðstöð
Íslands að „enn betri“ stofnun. Sú vinna hefur leitt til
nýmæla eins og að halda starfsmannafund strax í kjölfar
framkvæmdaráðsfunda til þess að upplýsa starfsmenn
um allt sem er efst á baugi í stjórnun stofnunarinnar.
Starfsmannaráð, sem er sterk stjórnsýslueining þar
sem rödd starfsmanna er í öndvegi, hefur unnið mjög
athyglisvert og gott verk í sambandi við starfsmannamál
okkar. Miklar framkvæmdir fóru fram á fyrirlestrasölum,
matsal og eldhúsi á árinu 2012. Þar hefur orðið mikil
andlitslyfting og er hluti af þeirri vinnu innanhúss sem
miðar að því að gera vinnustaðinn enn betri.
Rekstrarniðurstaða ársins 2012 var að velta
Nýsköpunarmiðstöðvar var rétt um 1.3 milljarðar, ríkisframlag um 521 milljónir og rekstrartap rétt um 5,5 milljónir,
sem bera þarf saman við um 17 milljón króna hagnað á þar
síðasta starfsári. Það verður að teljast ásættanleg staða.
			
Þorsteinn I. Sigfússon
Forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
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Skipulag og star fsemi
Árið var fimm ára afmælisár Nýsköpunarmiðstöðvar
Íslands en miðstöðin var stofnuð með lögum nr.
75/2007 um opinberan stuðning við tæknirannsóknir,
nýsköpun og atvinnuþróun. Á fyrsta starfsári var farið
í umfangsmikla stefnumótun sem náði til loka ársins
2012. Á árinu 2012 var farið að huga að endurmati
á stefnu miðstöðvarinnar en þeirri vinnu verður
væntanlega lokið á fyrri hluta ársins 2013. Í tengslum
við hagræðingu í starfseminni voru gerðar breytingar á
skipuriti. Þannig var horfið frá því að skilgreina deildir
undir tvö meginsvið í það að að setja þær undir eina
regnhlíf sem kjarnasvið. Stoðstarfsemi og miðlæg
þjónusta fellur undir Mannauðs- og markaðsstofu.
Lögð er áhersla að deildir undir kjarnasviði
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands séu:
Sterkar rannsóknaeiningar sem veita faglega
ráðgjöf á sviði bygginga og mannvirkja, framleiðslu,
efnistækni, efnagreininga og orku og eru í góðum
tengslum við íslenskt atvinnulíf, háskóla og erlenda
samstarfsaðila.
Öflugur stuðningur við frumkvöðla og fyrirtæki
þar sem á einum stað er hægt að leita aðstoðar um allt
sem viðkemur viðskiptahugmyndum og almennum
rekstri fyrirtækja. Virk þátttaka í innlendum og erlendum
samstarfsverkefnum, öflug alþjóðatengsl og rekstur
frumkvöðlasetra í samvinnu við valda aðila um land allt.
Nýsköpunarmiðstöð Íslands byggir á miklum
mannauði 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 að hvetja til nýsköpunar og nýrra lausna
•		Snerpa að skynja umhverfið og bregðast við með
ábyrgum hætti
•		Samstarf að vera leiðandi aðili í samstarfi
innlendra sem erlenda frumkvöðla, fyrirtækja og
háskólastofnana
•		Mannauður að laða afburðastarfsfólk til
miðstöðvarinnar og skapa því hvetjandi
vinnuumhverfi sem byggir á jafnrétti og
framúrskarandi starfsháttum

Skipurit og samvinna deilda
Meginstoðdeild starfseminnar er Mannauðs- og
markaðsstofa sem er miðlæg stoðeining fyrir allar deildir
miðstöðvarinnar og sinnir m.a. markaðsmálum, fjármálum,
tölvu- þjónustu og rekstri og viðhaldi fasteigna.
Forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er
Þorsteinn Ingi Sigfússon og framkvæmdastjóri
Sigríður Ingvarsdóttir. Vettvangur samráðs stjórnenda
er framkvæmdaráð sem fundar reglulega og í framhaldi
þeirra funda eru haldnir starfsmannafundir. Samvinna
deilda á sviði þróunar og vísinda er á könnu rannsóknaog vísindaráðs. Samráð starfsmanna og stjórnenda
fer meðal annars fram í starfsmannaráði sem skipað er
fjórum stjórnendum og fjórum starfsmönnum. Einnig eru
deildarfundir haldnir reglulega og starfsemin nýtur góðs
af öflugu starfsmannafélagi. Í tengslum við starfsemina
er starfandi ráðgjafaráð sem skipað er af atvinnuvegaog nýsköpunarráðuneyti en ráðið er samráðsvettvangur
hagsmunaaðila um málefni miðstöðvarinnar.
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Efnagreiningar – Nýsköpunarmiðstöð

Efnis-, líf- og orkutækni (ELO)

Forstöðumaður: Hermann Þórðarson

Framkvæmdastjóri: Ingólfur Ö. Þorbjörnsson

Á árinu 2012 voru, eins og áður, stærstu mælingaverkefnin
umhverfis- og mengunarmælingar og rannsóknaverkefni á ýmsum sviðum, auk tilfallandi efnagreininga
af fjölmörgu tagi fyrir stofnanir, iðnfyrirtæki, verkfræðistofur og einstaklinga.

Sókn til framtíðar fyrir innlenda atvinnustarfsemi gæti
verið góð yfirskrift starfsemi Efnis, líf og orkutækni árið
2012. Innan sviðsins var starf faghópa nýtt til upplýsingamiðlunar 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 starfseminnar. Þátttaka ELO í
erlendum samstarfsverkefnum hefur verið vaxandi og er
samstarfsnet sviðsins orðið mjög sterkt. Ný verkefnasvið
eru stöðugt til skoðunar um leið og eldri áherslur eru
endurskoðaðar. Árangur hefur verið mjög sýnilegur
með greinaskrifum og einkaleyfisumsóknum. Alls voru
fimm ritrýndar greinar birtar í erlendum fræðiritum og
þrjár einkaleyfisumsóknir eru í matsferli. 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 verða notadrjúgt. ELO hefur markað
þá sérstöðu að stefna einkum 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
innlendar verkefnisumsóknir og hefur þannig fest sig í
sessi sem eftirsóknarverður samstarfsaðili fyrirtækja sem
hyggja á nýsköpun og hagnýtar rannsóknir.

Megin- og snefilefnagreiningar

Verkefni á sviði frumefna- og snefilefnamælingar hafa
verið unnin um langa hríð fyrir LBHÍ svo sem mælingar á
kolefni og nitri í jarðvegi og gróðri fyrir jarðvegsdeild LBHÍ
og Landgræðslu ríkisins.
Umhverfisvöktun og mengunarmælingar

Unnin voru fjölmörg mælingaverkefni á sviði
umhverfisvöktunar

og

mengunarmælinga.

Umhverfisvöktunin felur í sér m.a. rekstur mælistöðva, þar
sem gerðar eru mælingar á flúor, brennisteinstvíoxíði,
brennisteinsvetni og snefilefnum í lofti auk mælinga í
gróðri og í ferskvatni í kringum stóriðjuver í Straumsvík,
Grundartanga og á Reyðarfirði. Teknar voru saman
meginniðurstöður umhverfisvöktunar í lofti, úrkomu,
gróðri og ferskvatni í Hvalfirði, Reyðarfirði og Straumsvík
á árinu. Einnig var greint flúoríð í beinum sauðfjár, vel
yfir 100 fjár. Áfram var unnið að vöktunarverkefnum fyrir
Veðurstofu Íslands með mælingum á lofti og úrkomu.
Þá hafa verið gerðar mengunarmælingar í tengslum
við kerbrotagryfjur og frárennsli og lokið skýrslum
um niðurstöður mælinga á kræklingi í Straumsvík og
Hvalfirði.
Rannsóknaverkefni

Fjórar ritrýndar greinar um rannsóknir á þrávirkum mengunarefnum í hrefnu og langreyði voru birtar á árinu.

CO2 Electrofuels
Í „CO2 Electrofuels“ verkefninu er m.a. til skoðunar hvaða
áhrif ný rafgreiningartækni við framleiðslu á vetni (soldioxide
electrolysis) hefur á hagkvæmni þess að framleiða
eldsneyti, svo sem metanól, úr kolsýru en með þessari
rafgreiningartækni er hægt að minnka raforkunotkun
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um 30 - 40% m.v. hefðbundna rafgreiningartækni.
Hagkvæmni þess að auka um 60% það magn metans
sem hægt er fá úr sorphaugum verður athuguð. Einnig
er verið að athuga hagkvæmni þess að auka um allt að
100% það magn metanóls og DME (dimethyl ether)
sem hægt er að framleiða úr lífmassa með því að nota
umrædda rafgreiningartækni. Mögulegar leiðir til
dreifingar á eldsneyti eru einnig til skoðunar en metanól
og/eða DME verður í framtíðinni hægt að nota sem
eldsneyti í skip, báta og flutningabíla.
Verkefnið, sem hófst í lok 2011, er styrkt af
„Nordic Energy Research“ en íslenskir þátttakendur
eru auk Nýsköpunarmiðstöðvar, Sorpa bs og
Olíudreifing ehf. Verkefnisstjórn er á höndum Haldor
Topsøe A/S í Danmörku, sem er að þróa þessa nýju
rafgreiningartækni. Haldor Topsøe ræður einnig yfir
tækni til framleiðslu á eldsneyti og öðrum efnavörum
úr jarðgasi og ýmsu öðru hráefni. Aðrir danskir
þátttakendur eru Danski Tækniháskólinn (DTU) sem
er að þróa rafgreiningartæknina í samvinnu við
HaldorTopsøe og Energianlyse A/S sem fæst við hermun
á orkukerfum. Meðal sænskra þátttakenda í verkefninu
eru E.ON Nordic AB, sem er orkufyrirtæki sem áformar
innan nokkurra ára framleiðslu á metani úr viðarúrgangi
sem fellur til við skógarhögg og Chemrec AB sem
hefur þróað tækni til framleiðslu á metanóli og DME úr
úrgangi frá pappírsiðnaði. Einnig taka þátt í verkefninu
vélaframleiðendurnir Volvo Powertrain Corp. og Wärtislä
OY, en þau eru að þróa vélar og aðferðir til breytinga á
vélum fyrir flutningabíla, skip og báta sem geta notað
nýjar umhverfisvænar tegundir af eldsneyti, svo sem
metanól og DME.
NavOScan – sjálfvirk gerð nákvæmra þrívíddarlíkana.
Tækni til þess að mæla þrívíddarlögun hluta með
smíðanákvæmni (10-100 µm) hefur rutt sér til rúms víða
í hátækniiðnaði, s.s. í bílaiðnaði og heilbrigðistækni. Hún
er notuð til þess að gera nákvæmar eftirmyndir hluta,
hanna einstaklingsmiðuð stoðtæki og ígræðlinga og við
gæðaeftirlit í framleiðslu. Þessi tækni hefur einnig orðið
kveikja að nýjum aðferðum við eftirlit og hraða vöruþróunar. Við mælingar hafa einkum verið notaðir línuskannar sem komið er fyrir í nákvæmum staðsetningar-

búnaði. Kaupverð slíkra tækja er á bilinu 5 til 35 milljónir
króna. Tæknin er því tæpast á færi lítilla og meðalstórra
fyrirtækja og er því helst í höndum stórfyrirtækja.
Undanfarið hafa komið á markað ódýrir og handhægir hvítljósskannar sem geta mælt hluta yfirborðs í
einni mynd, án þess að til þurfi staðsetningarbúnað. Þá
er eftir að raða saman stökum þrívíddarmyndum svo að
úr verði þrívíddarlíkan af heilum hlut. Þessi eftirvinnsla
er tímafrek og óvíst um endanlega nákvæmni líkansins.
Markmið NavOScan-verkefnisins er að þróa nýja
lausn sem hefur byltingarkennda kosti umfram þau kerfi
sem fyrir eru á markaði. Í verkefninu er verið að þróa
sjálfvirkan búnað sem setur saman þrívíddarmyndir úr
hvítljósskanna jafnóðum og þær eru teknar. Nákvæmt
þrívíddarlíkan verður þannig til án þess að mannshöndin þurfi að koma þar nærri.
Rannsóknaáætlun Evrópusambandsins fyrir
lítil og meðalstór fyrirtæki veitti hópi fyrirtækja
styrk til verkefnisins. Þau eru Autonomus State
á Íslandi, Innowep í Þýskalandi, Enclustra í Sviss,
NIT í Frakklandi og Simpleware og 3D Scanners UK í
Bretlandi. Rannsóknar- og þróunarvinna er í höndum
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og Fraunhofer í
Þýskalandi. Sjá nánar á www.navoscan.eu.
Annað

Unnið var að fjölda verkefna á sviði tækniráðgjafar, prófana
og tjónagreininga á árinu ásamt ýmsum mælingar- og
þjónustuverkefnum. Þessi þáttur starfseminnar hefur
verið nokkuð stöðugur að umfangi undanfarin ár þrátt
fyrir litla sem enga umfjöllun og kynningu. Sérhæfður
búnaður til rannsókna nýtist einnig mjög vel í þjónustu
og greiningarverkefnum og er oft eini búnaður sinnar
tegundar á landinu.

Efnisfræði – steinsteypa
Forstöðumaður: Próf. Ólafur H. Wallevik

Sú stefna deildarinnar að stunda öflugar grunnrannsóknir
í bland við hagnýtar á vettvangi byggingariðnaðarins
með áherslu á steinsteypu og efnisfræði hennar hefur
skilað sér í fjölgun á öflugum rannsóknaverkefnum á
undanförnum árum. Þekkingarstigið á þessu sviði er
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mjög hátt hérlendis og þykir deildin hafa unnið að þróun
steinsteypu með eftirtektarverðum og framúrskarandi
árangri sem vakið hefur athygli langt út fyrir landsteinana.
Nú síðast hefur þróun umhverfisvænna byggingarefna
með það að markmiði að minnka kolefnisspor í
steinsteypuframleiðslu vakið sérstaka eftirtekt og hefur
eftirspurn eftir ítarlegum kynningum á þeim niðurstöðum
aukist gríðarlega erlendis frá. Deildin er mjög vel búin
tækjum til rannsókna og allra almennra prófana á
steypu og hlutefnum tengdum henni en fjölmargar
þeirra krefjast afar sérhæfðs tækjakosts. Samstarf
deildarinnar við Háskólann í Reykjavík á vettvangi ICI
Rheocenter, sem felst m.a. í starfrækslu námsbrauta
í byggingarverkfræði á meistara- og doktorsstigi
undir nafninu MSc in Materials Science – Concrete
Technology og PhD in Materials Science – Concrete
Technology, blómstraði á árinu með útskrift doktors
og byggingarverkfræðinga með sérstaka áherslu á
steinsteypufræðin.
Próf. Ólafur H. Wallevik sæmdur riddarakrossi fyrir
þróun umhverfisvænna byggingarefna

Í tilefni af þjóðhátíðardeginum 17. júní 2012 sæmdi
forseti Íslands 11 Íslendinga riddarakrossi hinnar
íslensku fálkaorðu við hátíðlega athöfn að Bessastöðum.
Meðal riddara var Ólafur H. Wallevik, prófessor og
forstöðumaður við Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Í
tilkynningu forseta embættisins segir að Ólafur hljóti
orðuna fyrir þróun umhverfisvænna byggingarefna.
Þess er skemmst að minnast að umhverfisvænsta
steinsteypa í heimi var kynnt á sýningu á Heimsþingi
hreinnar orku í Abu Dhabi fyrr á sama ári. Umhverfisvæna
steinsteypan er afrakstur samstarfsverkefnis ReadyMix
Abu Dhabi frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum og
ICI Rheocenter á Nýsköpunarmiðstöð Íslands og HR en
verkefninu er stýrt af Ólafi. Kolefnisspor nýju steypunnar
er aðeins 0,05 kg/kg eða rétt um fjórðungur þess sem
steypa af sama styrkleikaflokki hefur. Íslenskt kísilryk var
meginbindiefnið sem gerir það að verkum að steypan
er mjög þétt og endingargóð, til að mynda er styrkleiki
þessarar steypu tvöfalt meiri en styrkleiki meðalsteypu
í Norður-Ameríku. Þetta met (lægsta kolefnisspor
steinsteypu í heimi) var upphaflega loforð sem forseta

Íslands var gefið á Heimsþinginu árið á undan. Íslenska
steypan markar ákveðin tímamót í kolefnisjöfnun. Þessi
árangur er mjög mikilvægur, ekki síst fyrir þá staðreynd
að steypa er mest framleidda efni heims og framleiðsla
hennar losar þrjá milljarða tonna af koltvísýringi árlega.
Í tilefni af orðuveitingunni sagði Þorsteinn I. Sigfússon,
forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, að hún kæmi
ekki á óvart; „fimm ára afmælisár Nýsköpunarmiðstöðvar
gæti ekki fengið betri viðurkenningu en fælist í fálkaorðu
Ólafs. Hann hefur með verkefnum sínum kristallað þá
sýn Nýsköpunarmiðstöðvar að grænkun atvinnulífsins
geti farið fram með margvíslegum hætti „steypan er enn
einn kosturinn.“ Nýsköpunarmiðstöð kynnti á ársfundi
sínum árið 2012 hugtakið SiðVist og telur Þorsteinn
að hugmyndafræði Ólafs Wallevik endurspegli hana
fullkomlega.
Minnka má sementsmagn í steinsteypu um ríflega
helming

Florian Müller er fyrsti doktorsneminn sem útskrifast
frá Byggingarsviði Tækni- og verkfræðideildar
Háskólans í Reykjavík og annar doktorsneminn sem
útskrifast frá ICI Rheocenter en með setrinu tengjast
rannsóknir
Nýsköpunarmiðstöðvar
Íslands
og
meistara- og doktorsnáms við Háskólann í Reykjavík.
Föstudaginn 25. maí 2012 fór fram doktorsvörn
við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík.
Þá varði Florian Müller byggingarverkfræðingur
doktorsritgerð sína „Design criteria for low binder
Self-Compacting Concrete, Eco-SCC“. Leiðbeinandi
Florians var próf. Ólafur H. Wallevik við Tækni- og
verkfræðideild HR, forstöðumaður grunnrannsókna
á Nýsköpunarmiðstöð Íslands og prófessor við
Université de Sherbrooke í Kanada. Í doktorsnefnd
voru, auk leiðbeinanda, próf. Þorsteinn Ingi Sigfússon,
forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og prófessor
við eðlisfræðideild Háskóla Íslands, og dr.ing. Jón Elvar
Wallevik, sviðsstjóri grunnrannsókna hjá ICI Rheocenter
og Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Andmælandi var próf.
Kamal H. Khayat við Missouri University of Science and
Technlogy í Bandaríkjunum. Doktor Guðrún Arnbjörg
Sævarsdóttir, deildarforseti tækni- og verkfræðideildar
Háskólans í Reykjavík, stjórnaði athöfninni. Megin-
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markmið doktorsverkefnis Florians var að minnka
sementmagn í steinsteypu um allt að þriðjung án þess
þó að skerða gæði steypunnar, þar með talinn styrk
hennar. Á þennan hátt má draga úr losun á óæskilegum
gróðurhúsalofttegundum (við framleiðslu eins tonns af
sementi myndast tæpt tonn af gróðurhúsalofttegundum,
mest CO2) sem er brýnt viðfangsefni, m.a. vegna
Kyoto-sáttmálans. Hugmyndin, sem er ný, er byggð
á flotfræði (e. rheology) og er afsprengi tækni sem
er notuð við hönnun sjálfútleggjandi steinsteypu og
byggist að hluta til á notkun íblöndunarefna, svo sem
sérvirkra flotefna og íslensks kísilryks sem stöðugleikaauka. Niðurstöður verkefnisins voru mjög jákvæðar
og sýna að í steinsteypu má minnka sementsmagnið
um ríflega helming með samsvarandi minnkun í
kolefnislosun án skerðingar á styrk. Þessi steypugerð
hefur fengið heitið Eco-SCC®. Verkefnið var fjármagnað
af Tækniþróunarsjóði, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og
fimm erlendum fyrirtækjum. Einnig hlaut verkefnið
styrki úr Rannsóknasjóði Vegagerðarinnar og frá
Íbúðalánasjóði, Landsvirkjun, Steypustöðinni og
Steinsteypunefnd.

Impra
Framkvæmdastjóri: Berglind Hallgrímsdóttir

Impra á Nýsköpunarmiðstöð veitir frumkvöðlum og
fyrirtækjum 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.
Impra á Nýsköpunarmiðstöð starfar á sjö starfsstöðvum
á landsbyggðinni, auk starfsstöðvar í Reykjavík. Þá
hefur Impra með höndum rekstur Frumkvöðlasetra
Nýsköpunarmiðstöðvar. Verkefnisstjórar Impru um
land allt veita árlega um 2000 lengri handleiðsluviðtöl,
þar sem frumkvöðlar, stofnendur og stjórnendur lítilla
og meðalstórra fyrirtækja sækja faglegan stuðning
og leiðsögn við stofnun og rekstur fyrirtækja. Einnig

er um 10.000 styttri fyrirspurnum frá fyrirtækjum og
einstaklingum svarað á hverju ári.
Klasar og þekkingaruppbygging klasasamstarfs

Markmið Nýsköpunarmiðstöðvar er að vera leiðandi
á sviði þekkingar, fræðslu og miðlunar um klasa og
klasa- samstarf. Tilgangurinn með klasasamstarfi er
að auka samkeppnishæfni og ávinning fyrirtækja og
landsvæða, með því að efla tengsl milli fyrirtækja,
opinberra stofnana, og háskóla- og rannsóknastofnana,
og með því að efla stefnumörkun og áherslur fyrirtækja.
Í smíðum er upplýsingasíða um klasa og klasasamstarf
til að auðvelda upplýsingagjöf og miðla þekkingu til
íslenskra fyrirtækja sem vilja nýta sér aðferðafræði
klasasamstarfs. Jafnframt er unnið að gerð handbókar
og vefsíðu sem verður tileinkuð klösum.
Frumkvöðlasetur

Nýsköpunarmiðstöð starfrækir fjögur frumkvöðlasetur
á Höfuðborgarsvæðinu auk þess að veita fyrirtækjum í
frumkvöðlasetrinu Toppstöðinni og setri í Húsi Íslenska
Sjávarklasans fræðslu og stuðning. Um 80 fyrirtæki
með um 200 starfsmenn eru nú staðsett á setrunum.
Fyrirtækin eru afar fjölbreytt en stærsti hluti þeirra vinnur
að nýsköpun á sviði tækni og hugbúnaðar og skapandi
greina. Einnig fæst mjög stór hluti þeirra við heilsutengda
nýsköpun. Starfsmenn Nýsköpunarmiðstöðvar fylgjast
vel með því sem gerist á sviði reksturs frumkvöðlasetra
og hafa leitað sér þekkingar í þeim efnum jafnt
innanlands sem erlendis til að tryggja bestu mögulegu
þjónustu við frumkvöðla. Frumkvöðlasetrin eru rekin í
samvinnu við Íslandsbanka, Hafnarfjarðarbæ, Garðabæ,
Summit ehf, Arion banka, Íslenska Sjávarklasann og
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.
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 við tækni- og viðskiptasamstarf sem
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og að veita upplýsingar um önnur samstarfsverkefni
og styrki. Einnig aðstoða starfsmenn EEN við umsóknir
í tengslum við 7. ramma- áætlun 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.
Nokkur íslensk fyrirtæki náðu samstarfssamningum
við fyrirtæki erlendis í gegnum EEN á árinu 2012. Eitt
stórt og annað lítið hugbúnaðarfyrirtæki stóðu hvort
um sig að Evrópuumsókn. Hugbúnaðarfyrirtækið Idega
hóf viðræður við Grikki um innleiðingu á sambærilegri
síðu og golf.is þar í landi og hugbúnaðarfyrirtækið
Datamarket náði samstarfssamningi í Þýskalandi.
Kjarnafæði hóf samstarf við danska aðila um að prófa
snjallsímatækni í gæðastjórnun kjötframleiðslu og tvö
fyrirtæki hófu dreifingu og sölu á erlendum vörum hér
á landi. Fjöldi annarra fyrirtækja er nú í viðræðum um
samstarf við erlenda aðila sem meðal annars komust á
vegna fyrirtækjastefnumóta sem farin voru með starfsmönnum EEN. Í ársbyrjun 2012 hófst nýtt verkefni
innan EEN á Nýsköpunarmiðstöð, en verkefnið kallast
„PRISM environment“ og er samstarfsverkefni 11 ríkja í
Evrópu. Tilgangurinn með verkefninu er að hjálpa litlum
og meðalstórum fyrirtækjum í byggingariðnaði að greina
vaxtartækifæri meðal aðkallandi verkefna sem þau standa
frammi fyrir á sviði umhverfisverndar. Verkfræðistofurnar
Efla, Mannvit og Arkís taka þátt í verkefninu.

við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, Sveitarfélagið
Skagafjörð og Hátæknisetur Íslands. Á Ísafirði er Fab
Lab starfrækt í samstarfi við Menntaskólann á Ísafirði,
Bolungarvíkurkaupstað og Ísafjarðarbæ, en Vaxtarsamningur Vestfjarða og Iðnaðarmannafélag Ísafjarðar
lögðu fram fé til að mæta stofnkostnaði við smiðjuna.
Fab Lab smiðjan á Ísafirði hóf störf haustið 2012 þegar
nýr starfsmaður Nýsköpunarmiðstöðvar tók til starfa
við smiðjuna, en smiðjan var opnuð formlega þann 4.
janúar 2013 og hefur starfsemi Fab Lab á Ísafirði gengið
vonum framar.
Mikil aðsókn hefur verið að Fab Lab smiðjunni
á Sauðárkróki en um 2200 heimsóknir voru skráðar
í smiðjuna á árinu. Töluvert hefur verið um að
vöruhönnuðir af öllu landinu leiti í smiðjuna til að þróa
frumgerðir að ýmiss konar söluvöru, allt frá einföldum
árituðum glerglösum upp í steypta garðbekki. Notendur
Fab Lab á Sauðárkróki hafa nokkra sérstöðu miðað við
notendur annarra smiðja víðs vegar um heiminn, þar sem
um 90% gestanna eru konur og af þeim 85 nemendum
sem sóttu áfanga í Fab Lab hjá Fjölbrautaskóla
Norðurlands vestra var aðeins einn karlmaður.
Starfsmenn Nýsköpunarmiðstöðvar á Sauðárkróki vinna
nú að því að auka aðsókn karlmanna að smiðjunni.
Nú er verið að undirbúa opnun Fab Lab
smiðju í Reykjavík og er stefnt að því að Fab Lab í
Breiðholtshverfi verði opnuð haustið 2013 í samstarfi við
Fjölbrautaskólann í Breiðholti og Reykjavíkurborg.

Fab Lab – stafrænar smiðjur

Starfsstöðvar á landsbyggðinni

Á Sauðárkróki, í Vestmannaeyjum og á Ísafirði eru
reknar svokallaðar Fab Lab smiðjur. Í Fab Lab smiðjunni
í Vestmannaeyjum fer fram kennsla í stafrænni
framleiðslutækni fyrir grunnskóla, framhaldsskóla, og
háskólastig. Nemendur, frumkvöðlar, hönnuðir og
listamenn voru tíðir gestir í Fab Lab smiðjunni í Eyjum og
árið 2011 voru heimsóknir í smiðjuna um 2400 talsins. Fab
Lab smiðjurnar eru reknar í nánu samstarfi við alþjóðlegt
net Fab Lab smiðja um allan heim sem er leitt áfram af
MIT háskólanum í Boston. Smiðjurnar taka þátt í hinni
alþjóðlegu „Fab Academy“, sem er alþjóðlegt nám í
stafrænni framleiðslutækni.
Á Sauðárkróki er Fab Lab smiðjan rekin í samstarfi

Sauðárkrókur

Á starfsstöð Nýsköpunarmiðstöðvar á Sauðárkróki vinna
tveir verkefnisstjórar. Rekstur Fab Lab smiðju er stærsta
verkefni starfsstöðvarinnar en þar er einnig unnið með
Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra og framhaldsskólum
í Finnlandi og Danmörku að því að koma á námi í plastiðnum á Íslandi. Verkefnið felst í þekkingaryfirfærslu og
er styrkt af menntaáætlun Evrópusambandsins, Leonardo. Á fjórða tug nemenda stundar nú nám í plastbátasmíði á Sauðárkróki í tengslum við þetta verkefni,
en það nám er viðurkennt af Siglingastofnun. Á árinu
lauk verkefni um basalttrefjar í steinsteypu sem
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unnið hefur verið í samstarfi við steinsteypudeild NMÍ.
Nokkrar áhugaverðar niðurstöður verkefnisins eru nú
í skoðun sem grunnur að framhaldsverkefni í samstarfi
við fyrirtæki og stofnanir víðs vegar um Evrópu. Meðal
annarra verkefna starfsmanna á Sauðárkróki er
handleiðsla, stuðningsverkefni og fræðsla.
Ísafjörður

Auk starfsmanns í hálfu starfi við Fab Lab á Ísafirði starfa
tveir verkefnisstjórar að fjölbreyttum verkefnum. Á Ísafirði
er kjarnastarfsemi á sviði ferðaþjónustu. Meðal verkefna
starfsstöðvarinnar má nefna þekkingaruppbyggingu
og þróun stuðningsverkefna á sviði ferðaþjónustu
en á árinu hefur verið unnið að þróun fræðsluefnis
fyrir vinnustofur og námskeið fyrir ferðaþjónustuaðila
þar sem sjónum er beint að upplifun ferðamanna og
sérstöðu svæða og áfangastaða.
Á Ísafirði var unnið að verkefninu Global
Forum on Tourism Statistics í samstarfi við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti. Annar starfsmaður
Nýsköpunarmiðstöðvar á Ísafirði var á árinu 2011
„lánaður“ til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis
og sinnti þar verkefnum á skrifstofu ferðamála. Samstarfið hélt að litlu leyti áfram á árinu 2012 þar sem
starfsmaðurinn annaðist undirbúning að alþjóðlegri
tölfræðiráðstefnu sem haldin var í Hörpu í nóvember 2012. Ráðstefnan var haldin af OECD og Eurostat í samvinnu við Hagstofuna, Ferðamálastofu og
Rannsóknamiðstöð Ferðamála. Um 220 manns, þar
af um 100 erlendir gestir, mættu á ráðstefnuna sem
tókst með miklum ágætum.
Nýsköpunarmiðstöð hefur, í samvinnu við
Ferðamálastofu, annast umsjón með styrkúthlutun
Þróunarsjóðs – Ísland allt árið sem er samstarfsverkefni
Landsbankans og iðnaðarráðuneytis. Á árinu 2012 var
tvisvar úthlutað úr sjóðnum, í janúar og desember,
alls 70 milljónum til 32 verkefna sem öll hafa lengingu
ferðamannatímabils á sínu svæði að markmiði.
Vakinn er gæðakerfi fyrir ferðaþjónustufyrirtæki sem
Nýsköpunarmiðstöð hefur tekið virkan þátt í að þróa í
samstarfi við Ferðamálastofu. Innleiðing gæðakerfisins
hófst á árinu 2012 og hefur Nýsköpunarmiðstöð annast
utanumhald námskeiða til að aðstoða fyrirtæki við

inngöngu í kerfið.
Meðal annarra verkefna sem starfsmenn á Ísafirði
unnu að var ráðstefna um framtíð sjávarbyggða sem
haldin var í samstarfi Nýsköpunarmiðstöðvar, Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða, Vaxtarsamnings Vestfjarða
og Fjórðungssambands Vestfjarða. Þá tóku starfsmenn
ríkulegan þátt í undirbúningi Sóknaráætlunar Vestfjarða
í samstarfi við hagsmunaaðila á Vestfjörðum.
Verkefnið Atvinnusköpun í sjávarbyggðum var
unnið frá starfsstöð Nýsköpunarmiðstöðvar á Ísafirði.
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, þekkingaryfirfærslu og
hugverk sem byggja á styrkleikum sjávarbyggða. Enn
fremur var horft til þess að styrkja stærri samstarfsverkefni
fyrirtækja, háskóla og rannsóknastofnana þar sem fram
komu skýrar hugmyndir um afurðir í formi vöru eða
þjónustu sem skila varanlegum verðmætum og atvinnu.
Úthlutað var 109 milljónum króna til 32 verkefna.
Social Enterprises in Community Renewable
Energies (SECRE) Nýsköpunarmiðstöð Íslands tekur
þátt í Evrópuverkefninu SECRE sem er hluti af Norðurslóðaáætluninni (NPP). SECRE er ætlað að þróa og innleiða hagkvæmar aðferðir og finna leiðir til stuðnings
fyrirtækjum 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 á hinum
dreifðu svæðum við að nýta sér þekkingu á sviði
endurnýjanlegrar orku.
Austurland

Á Austurlandi starfar einn verkefnisstjóri
Nýsköpunarmiðstöðvar. Klasaverkefni hafa verið stór
hluti starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar á Austurlandi. Flest eru verkefnin á sviði ferðaþjónustu og
meðal þeirra má nefna verkefnið „Djúpivogur miðstöð
Cittaslow“. Cittaslow eru samtök bæjarfélaga víða um
heim. Markmið samtakanna er að fá fólk til að staldra
við í hraða nútímans og njóta þess sem umhverfið hefur
upp á að bjóða, bæta lífsgæði, sporna gegn einsleitni í
verslunarháttum, styðja við bakið á fjölbreyttri menningu
og halda í sérkenni lítilla bæjarfélaga. Annað verkefni er
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„Breiðdalsvík – brosir við þér“. Með verkefninu er ætlunin
að leggja grundvöll að áframhaldandi uppbyggingu
ferðaþjónustunnar í Breiðdalshreppi með markvissum
hætti. Þá má nefna verkefnin „Veiðivefur – klasaverkefni“
og „Vopnafjörður ferðaþjónustuklasi“ en markmið beggja
verkefna er virðisaukning í svæðisbundinni ferðaþjónustu.
Á starfsstöð Nýsköpunarmiðstöðvar á Austurlandi hafa frumkvöðlar fengið stuðning við þróun
viðskiptahugmynda. Nú stunda 11 af þessum frumkvöðlum rekstur og nokkrir vinna að undirbúningi
reksturs. Frumkvöðlarnir fá leiðsögn og handleiðslu
samhliða fjármunum og eru studdir við vinnu sína, bæði
við undirbúning og á fyrstu tímabilum rekstrar. Alls hafa
12 starfandi fyrirtæki fengið stuðning við þróun
vöru/þjónustu eða við kaup á sérhæfðri ráðgjöf.
Mikil áhersla er lögð á að ráðgjöfin og stuðningurinn
skilji eftir aukna þekkingu í fyrirtækjunum á vinnu
við þróun og á hagnýtum leiðum/aðferðum við almennan rekstur.
Starfsmaður Nýsköpunarmiðstöðvar á Austurlandi hefur tekið þátt í samstarfsverkefnum Nýsköpunarmiðstöðvar og Vinnumálastofnunar.
Nokkuð margir hafa verið í handleiðslu í þessu verkefni
bæði á Austurlandi, eða 10 manns, og í Reykjavík
og nágrenni eru 13 manns í virkri handleiðslu hjá
starfsmanni Nýsköpunarmiðstöðvar á Austurlandi.
Eins og víða annars staðar á landinu er áhugi
á að stofna Fab Lab smiðju á Austurlandi og hefur
verið unnið að undirbúningi hennar í nánu samstarfi
við Verkmenntaskóla Austurlands og í Fjarðabyggð.
Álheimar er annað verkefni sem hefur verið í gangi og
er hugmyndin sú að ráðinn verði verkefnastjóri sem
myndi vinna náið með Austurbrú, Nýsköpunarmiðstöð
og verkfræðistofum. Hugmyndin er að frumkvöðlar
fái aðstöðu til að vinna frumgerðir úr áli, ásamt
uppbyggingu á tengsla- neti og þekkingu sem og
að leita uppi tækifæri til frekari áframvinnslu á áli á
Íslandi. Verkefnið hefur verið unnið með Þróunarfélagi
Austurlands, Alcoa og AFL. Verði þessi verkefni að
raunveruleika geta verkefnin tvö, Fab Lab Austurland
og Álheimar orðið vísir að miðstöð sérþekkingar á
áframvinnslu á áli á Austurlandi.

Hornafjörður

Á Hornafirði starfar einn verkefnisstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar og þar hefur síðastliðið ár verið lögð
áhersla á að vinna með starfandi fyrirtækjum.
Fyrirtækjum úr ýmsum atvinnugreinum var boðin
ráðgjöf varðandi rekstur, stefnumótun og fjármál.
Verkefninu er að ljúka og árangurinn lofar góðu. Sem
dæmi má nefna að eitt fyrirtæki hefur tvöfaldað stærð
sína, annað hefur fjárfest í endurbótum á húsnæði og
enn annað hafið útflutning.
Unnið hefur verið að því að skapa samstarfsnet þeirra
sem starfa innan skapandi greina á Hornafirði með því
að halda reglulega fræðslu- og samskiptafundi. Þetta
samstarf hefur skilað mörgum hugmyndum sem munu
leggja grunn að þróunarvinnu á komandi árum.
„Krásir“ er þróunarverkefni í svæðisbundinni
matargerð þar sem boðið er upp á faglegan og
fjárhagslegan stuðning við þróun og sölu matvæla og matartengdra upplifana fyrir ferðamenn.
Verkefnið er samstarfsverkefni Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og Ferðamálastofu. Veittir voru 11 styrkir
árið 2012 og hafa margir þeirra þegar skilað nýjum
afurðum.
„Craft International“ er samstarfsverkefni sem styrk
er af Northern Pheriphery áætlun Evrópusambandsins
og er Nýsköpunarmiðstöð Íslands fulltrúi Íslands í
því verkefni. Verið er að innleiða viðskiptamódel frá
Kanada þar sem opnað er fyrir aðgang almennings
að handverksfólki og fyrirtækjum. Hugmyndin kallast
„hagleikssmiðja“ á íslensku en „Economuseum“ á ensku.
Nú þegar eru hafa orðið til tvær slíkar hagleikssmiðjur
á Íslandi, Arfleifð á Djúpavogi og Gestastofa Sútarans á
Sauðárkróki. Á næsta ári, 2013, er svo ráðgert að opna
tvær til viðbótar.
EcoTro Food – samstarfsverkefni sem er styrkt af
CIP, styrkjaáætlun Evrópusambandsins. Með verkefninu
er stefnt að því að auka vistvæna nýsköpun innan
matvælaiðnaðarins. Unnið er að því með tvennum hætti,
annars vegar eru haldnar viðskiptahugmyndakeppnir
meðal háskólanema, EcoTrophelia, og vinningshafinn
tekur svo þátt í Evrópukeppni. Hins vegar er verið
að finna nýjar leiðir til að auka aðgengi fyrirtækja að
fjárfestum og leiðum til að koma vöru á markað til
neytenda.
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Frá starfsstöð Nýsköpunarmiðstöðvar á Hornafirði er
unnið að verkefninu „Matur og sjálfbær ferðaþjónusta“
sem er samstarfsverkefni háskóla, rannsóknastofnana
og stuðningsstofnana atvinnulífsins. Verkefnið er styrkt
af Tækniþróunarsjóði. Í verkefninu er unnið að því að
byggja upp staðbundna matvælaframleiðslu á þremur
skilgreindum ferðaþjónustusvæðum á Vestur-, Suðurog Austurlandi. Með átaki um aukna nýsköpun og framleiðslu verður unnið markvisst að því að auka framboð
og eftirspurn eftir staðbundnum matvælum innan ferðaþjónustunnar á hverju svæði.
Húsavík

Á starfsstöð Nýsköpunarmiðstöðvar á Húsavík starfar einn
verkefnisstjóri að fjölbreyttum verkefnum. Meðal verkefna
sem unnið er að frá Húsavík má nefna, „MýSköpun ehf.“ en
unnið var að stofnun félagsins í samvinnu við sveitarstjórn
Skútustaðahrepps, auðlindadeild Háskólans á Akureyri
og Matís. Samkvæmt skipulagsskrá er tilgangur félagsins
stuðningur við nýsköpun og atvinnuþróun, rannsóknir,
undirbúningur að ræktun lífmassa, þ.m.t. ræktun
þörunga, rekstur fasteigna og lánastarfsemi. Stofnfundur MýSköpunar ehf. var haldinn í Reykjahlíðarskóla
6. nóvember 2012. Nýsköpunarmiðstöð Íslands er meðal
stofnaðila og situr forstjóri miðstöðvarinnar í stjórn
félagsins.
Þá má nefna verkefni eins og „Vellíðunarferðaþjónusta í Mývatnssveit“ og „Berjaræktun til atvinnusköpunar“. Nú þegar eru heimamenn farnir að undir
búa tilraunaræktun á berjum í atvinnuskyni og áhugi
er á þátttöku í framhaldsverkefni í kjölfar Atlantberry
verkefnisins. Unnið hefur verið að fjölda annarra verkefna sem miða að atvinnuþróun á Norðausturlandi,
s.s. „Atvinnuátaksverkefni í austurhluta Norðurþings“,
„Jarðvangur frá Tjörnesi austur fyrir Raufarhöfn“, könnun
á forsendum „Nytjasmiðju“ og „Auðlindagarður við
Öxarfjörð“. Á Húsavík var einnig unnið að ýmsum
námskeiðum, fræðslustarfi og innleiðingu Vakans,
gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar.
Akureyri

Á Akureyri starfa þrír verkefnisstjórar og þar er miðstöð
stuðningsverkefna og styrkja til frumkvöðla og fyrirtækja. Þar eru rekin verkefnin Frumkvöðlastyrkur og Átak

til atvinnusköpunar. Á síðustu árum hefur umsóknum til
Átaks til atvinnusköpunar fjölgað verulega og urðu þær
alls 507 á árinu 2012. Af þessum 507 fengu 136 einstaklingar eða lögaðilar úthlutað samtals 129 milljónum
króna en það er hæsta upphæð sem úthlutað hefur
verið úr Átaki til atvinnusköpunar. Hlutafall skapandi
greina í úthlutunum ársins var með hæsta móti eða um
38%. 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 þátttöku og af
þeim fengu 24 úthlutað samtals 10,4 milljónum króna.
Kynjahlutfall ársins var karlar 71% og konur 29%.
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 og fengu 16
fyrirtæki úthlutað styrk.
Nýsköpunarmiðstöð hefur í samstarfi við Vinnumálastofnun unnið að tveimur verkefnum sem hafa það
að markmiði að fækka fólki í atvinnuleit. Í öðru verkefninu,
Eigið frumkvöðlastarf, skapa atvinnuleitendur sér eigin
atvinnutækifæri. Á árinu unnu 110 einstaklingar að
því að búa sér til störf undir leiðsögn og handleiðslu
starfsmanna Nýsköpunarmiðstöðvar. Í hinu verkefninu,
Starfsorka, er fyrirtækjum sem vinna að nýsköpun, þróun
eða markaðssetningu erlendis gefinn kostur á að ráða til
sín fólk í atvinnuleit í allt að 12 mánuði. Þessi stuðningur
er bæði fyrirtækjum og einstaklingum mikilvægur.
Um 75% af því fólki sem ráðið er til fyrirtækjanna
undir merkjum Starfsorku halda áfram starfi hjá
fyrirtækjunum eftir að samningstíma Starfsorku lýkur.
Sprotafyrirtækjunum og öðrum sem vinna að nýsköpun
er þessi stuðningur einnig mjög mikilvægur og undir
merkjum Starfsorku fengu sprotafyrirtæki 71 stöðugildi
til að vinna að nýsköpun.
Á árinu 2012 var áfram unnið að kynningu og þróun
á FAB LAB smiðjum. Unnið hefur verið að undirbúningi
að FAB LAB smiðju í samstarfi við VMA og Akureyrarbæ
og er sú vinna vel á veg komin enda er stefnt að því að
slík smiðja geti hafið starfsemi haustið 2013.
Fræðsluverkefni Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
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á landsbyggðinni eru Brautargengi, Sóknarbraut og
Vaxtarsprotar. Í apríl luku 15 þátttakendur námskeiðinu
Sóknarbraut og hafa alls 190 manns víða um land lokið
því. Markmiðið með námskeiðinu er að brúa bilið á
milli hugmyndar og framkvæmdar og er það haldið
reglulega á landsbyggðinni. Þessi þrjú námskeið eiga
það sameiginlegt að veita þátttakendum fræðslu um
undirbúning, stofnun og rekstur fyrirtækja og skrifa
nemendur viðskiptaáætlun um hugmyndir sínar Á árinu
2011 tóku 74 aðilar þátt í sex námskeiðum sem haldin
voru víðs vegar á landinu.
Reykjavík

Á starfsstöðinni í Reykjavík fer fram ýmis stoðþjónusta,
þróunarverkefni, handleiðsla og þjónusta við frumkvöðla
og fyrirtæki. Námskeiðið Brautargengi hefur verið rekið
í Reykjavík um árabil. Í fyrra voru útskrifaðar 46 konur af
námskeiðinu sem er sérstaklega ætlað konum sem vinna
að eigin viðskiptahugmynd. Eru Brautargengiskonur í
heild orðnar 988 talsins.
Í Reykjavík hefur verið unnið að samræmingu
þjónustu- þátta, fræðslu og námskeiðum. Mikið
þróunarstarf hefur átt sér stað á sviði frumkvöðlamenntar
í grunn- og framhaldsskólum, enda beinir Impra
á Nýsköpunarmiðstöð nú sjónum sínum í átt að
nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í skólum í því
skyni að mæta kröfum samfélagsins til aukinnar
samkeppnishæfni og nýsköpunar. Stefnt er að því að
horfa til allra skólastiga en fyrsta skrefið í þessari
viðleitni er verkefni á framhaldsskólastigi þar sem
Nýsköpunarmiðstöð Íslands, mennta- og menningarmálaráðuneyti og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið
undirrituðu samstarfssamning til þriggja ára um eflingu
nýsköpunar- og frumkvöðlamennta á framhaldsskólastigi. Samstarfsaðilar í verkefninu eru Menntavísindasvið
Háskóla Íslands, Félag íslenskra kennara í nýsköpunarog frumkvöðlamennt og Félag íslenskra framhaldsskóla.
Stjórnsýslu- og stefnumótunarverkefni á sviði
atvinnu- mála og nýsköpunar koma líka mjög við sögu
starfsstöðvarinnar í Reykjavík.

Mannvirkjasvið
Forstöðumaður: Óskar Örn Jónsson

Mannvirkjasvið starfar að margvíslegum verkefnum
á sviði bygginga-, steinefna- og vegtækni ásamt því
að annast mælingar og prófanir á byggingarefnum,
byggingaeiningum, steinefnum og vegmannvirkjum.
Skipta má starfseminni upp í eftirfarandi verksvið:
• Sjálfstæð rannsóknarverkefni
• Þjónusturannsóknir
• Vottanir og umsagnir
• Ráðgjöf
• Kynningar- og fræðslustarfsemi.
Rannsóknarverkefni

Rannsóknarverkefni Mannvirkjasviðs eru jafnan styrkt
af Rannís, Íbúðalánasjóði, Vegagerðinni eða öðrum
hagsmunaaðilum og yfirleitt oft unnin i samstarfi við
aðila byggingariðnaðarins, verkfræðistofur, verktaka og
opinberar stofnanir. Ítarlegar skýrslur eru settar fram við
verkefnalok sem stundum verða að sérriti til almennra
nota eða þá opnum eða lokuðum skýrslum þegar um
mjög sérhæfð verkefni er að ræða.
Helstu viðfangsefni á sviði húsbyggingarannsókna
sem unnið var að á árinu voru íslensk þök sem nú er
að mestu lokið, loftræstar flísaklæðningar utanhúss
sem er lokið og verkefni um hjúphús og glerjuð rými
sem einnig er lokið. Innivist er vaxandi verkefnasvið
sem tengist rakavandamálum í sífellt þéttari húsum
vegna óviðunandi deililausna og ónógrar loftræsingar
sem skapa hættu á rakaþéttingum innan á og inni
í byggingarhlutum. Þessi raki veldur því að skilyrði
skapast fyrir myglu- og sveppavexti sem aftur veldur
íbúum heilsubresti og óþægindum.
Á árinu var tryggð fjármögnun verkefnisins
Intelligent Services for Energy-Efficient Design and
Life Cycle Simulation (ISES) sem er rannsóknaverkefni
styrkt af Evrópusambandinu. Verkefnið er innan
FP7
Upplýsingatækniáætlunarinnar
sem
hefur
að markmiði að gera hönnuðum bygginga og
vöruframleiðendum mögulegt að gera nákvæmar
athuganir á orkunotkun bygginga og/eða einstökum
byggingarhlutum í sýndarveruleikaumhverfi áður en
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byggingin eða byggingarhlutinn verður að veruleika.
Rannsóknin snýr að því að samþætta fjölda ósamstæðra
hugbúnaðarkerfa, líkana og staðla sem þarf til að gera
rannsóknir á orkunotkun en mannvirki nota um 40%
af heildar orkuframleiðslunni í dag og möguleikar til
orkusparnaðar eru því verulegir. Að verkefninu koma
háskólar, rannsóknastofnanir, vöruframleiðendur og
hönnunar- og hugbúnaðarfyrirtæki frá Þýskalandi,
Finnlandi, Íslandi, Slóveníu og Grikklandi.
Þriggja ára rannsóknaverkefni „Betri borgarbragur“,
sem hlaut öndvegisstyrk frá Tækniþróunarsjóði Rannís,
er unnið í samvinnu við sex arkitektastofur en verkefnið
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. Verkefninu
lýkur snemma árs 2013.
Á liðnu ári var talsvert vinnuframlag innt af hendi
í tengslum við nýja byggingarreglugerð og staðla á
ýmsum sviðum byggingariðnaðar. Reglugerðin tók
gildi í febrúar 2012 en hannað var að mestu samkvæmt
undanþáguákvæði allt árið 2012 og gildir það fram til
15. apríl að mestu óbreytt en þó með breytingum.
Ákveðnum nýjum ákvæðum reglugerðarinnar var
misjafnlega tekið og eru það einkum ákvæði um aukna
einangrunarþykkt og meira og betra aðgengi m.t.t.
hreyfihamlaðra. Ákvæðin um aukna einangrun kalla á
breytingar á ÍST 66 sem fjallar um útreikninga á varmaeinangrun húsa. Einnig voru kröfur um hljóðvist auknar
með nýjum staðli sem reglugerðin vísar í.
Á sviði vegtækni eru stundaðar einkum tvenns
konar rannsóknir. Annars vegar eru það rannsóknir sem
hafa almennt gildi í vegagerð, svo sem umferðarþol
og ending mismunandi slitlaga, prófanir á nýjungum
í slitlagagerð og hagkvæmnirannsóknir. Hins vegar er
það ýmiss konar rannsóknaþjónusta við verktaka og
verkkaupa í vega- og gatnagerð ásamt tilheyrandi upplýsingagjöf. Uppistaðan í þeirri rannsóknaþjónustu eru
fjölbreyttar efnisprófanir.
Prófanir á nýjum gerðum klæðninga-bindiefnis eru
framkvæmdar reglulega að frumkvæði Vegagerðarinnar.
Fram til 2009 hefur þynnir í bindiefni nær eingöngu verið
gerður úr eins konar leysiefni (White spirit), sem veldur
umhverfisspjöllum, en unnið hefur verið að prófunum

á nýjum og umhverfisvænum gerðum. Þessar prófanir
hafa lofað góðu en fengið nokkuð alvarlegt bakslag
nýlega, þegar blæðingar klæðninga ollu töluverðum
skaða í árslok 2012. Blæðingar klæðninga að vetrarlagi
eru óvenjulegar og atburðir núna í janúar kalla á frekari
rannsóknir á hegðun bindiefnis á þessu ári.
Mannvirkjasviðið hefur í samstarfi við Framkvæmda
svið Reykjavíkurborgar og Vegagerðina byggt upp
aðstöðu til að prófa mótstöðu malbiks gegn sliti og
aflögun, svokölluðu skriði, í malbiki. 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, einkum 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 eingöngu kostar mörg
hundruð milljónir árlega á landsvísu. Á grundvelli
þessara rannsókna opnast möguleikar til að hanna
malbik með sérstöku tilliti til íslenskra aðstæðna og er
unnið ötullega að því.
Jafnframt prófunar- og rannsóknavinnu hafa
starfsmenn Mannvirkjasviðs 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.
Einnig hefur verið unnið að séríslenskum fylgistöðlum
með Evrópustöðlum sem fjalla um steinefni í malbik og
steinsteypu.
Á sviði steinefnarannsókna er unnið að stóru
rannsóknaverkefni, Eiginleikar jarðefna á hafsbotni
á efnistökusvæðum í Kollafirði. Það er unnið fyrir
Orkustofnun 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. Allnokkrar
sýnatökuferðir hafa verið farnar með sanddæluskipum
en nánari úrvinnslu sýna mun verða lokið á þessu ári.
Mannvirkjasvið

rekur

einnig

svokallaðan
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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.
Á sviði steinefnarannsókna heldur Mannvirkjasvið
úti ákveðinni þjónustu við viðskiptavini sína. Þar eru
greiningar á sáldurferlum sýna einna veigamestar en
sviðið hefur tækjabúnað sem getur mælt kornastærðir
allt niður í fáeina þúsundustu hluta úr millimetra og
innbyrðis hlutföll þeirra í sýnum. Annar snar þáttur í
þjónustu á sviði steinefnarannsókna er berggreiningar
á steinefnasýnum, sem eru fólgnar í greiningu 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.
Mannvirkjasvið er vel búið tækjum til hefðbundinna
jarðtæknirannsókna. Þar ber helst að nefna prófanir
sem tengjast virkjanaframkvæmdum, einkum
jarðstíflum, prófanir á burðarþoli jarðvegs undir
byggingum, 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 og sig
jarðvegs kemur við sögu.
Mannvirkjasviðið 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.
Þjónusturannsóknir

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, styrkmælingar
á jarðefnum auk annarra stuðningsverkefna á sviði
jarðefna- og byggingariðnaðar.
Verkefni i hljóðveri og þéttleikamælingar húsa
eru þar að auki á þessum verkefnalista. Loks má nefna
þunnsneiðagerð sem þjónar vísindamönnum á ýmsum
sviðum.
Vottanir og umsagnir

Í kjölfar nýrra mannvirkjalaga kom ný byggingarreglugerð
út í byrjun árs 2012. Þar, eins og í fyrri reglugerð, er
kveðið á um að Nýsköpunarmiðstöð Íslands skuli gefa
umsagnir eða votta byggingarefni og byggingarhluta
eftir ákveðnum reglum þegar eftir því er leitað.
Mannvirkjasvið hefur yfirumsjón með vottunarstarfi
og gerð umsagna um byggingarefni og framleiðslu.
Umsvif á þessu sviði voru allnokkur á árinu og munu
aukast á þessu ári í hlutfalli við lögbundið markaðseftirlit
Mannvirkjastofnunar.
Á árinu hafa verið gefnar út vottanir og umsagnir á
þessum grundvelli fyrir hús og byggingarefni af ýmsum
toga. Sem dæmi um byggingarefni má nefn þakdúka,
pappa og lagnaefni en vottanir og umsagnir ná einnig
til eininga- og stálgrindahúsa. EC-vottanir byggingarefna
eftir samhæfðum stöðlum sem eru forsendur CEmerkinga eru einnig vaxandi viðfangsefni starfseminnar.
Dæmi um EC-vottorð eru:
- fylliefni í steinsteypu
- einingar úr steinsteypu
- steinullareinangrun
- styrkflokkað timbur
- íblendi í steinsteypu
Dæmi um umsóknir eru:
- einangrunargler
- kambstál
- hitahert öryggisgler
- olíuskiljur úr pólýetýlen plasti
- rotþrær úr pólýetýlen plasti
Framleiðsluvottun byggingarefna er einnig þáttur
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í þjónustu okkar og þar má nefna sem dæmi vottun
einangrunarframleiðslu, framleiðslu á einangrunargleri,
gagnvörn og styrkflokkun timburs.
Ráðgjöf

Í gegnum tíðina hefur jafnan verið leitað til stofnunarinnar og sóst eftir ráðgjöf á sviði mannvirkjamála. Starfsmenn Mannvirkjasviðs hafa jafnan reynt að leysa úr þeim
málum eftir bestu getu og/eða beint þeim fyrirspurnum
til viðeigandi sérfræðinga hverju sinni.
Kynning og fræðsla

Útgáfa sérrita og RB-blaða hefur skipað veigamikinn sess
í starfsemi stofnunarinnar í gegnum tíðina. Sem dæmi
um nýleg RB-blöð má nefna blöð um val glergerða eftir
aðstæðum og húsagerð þar sem var farið yfir m.a. kröfur
um gerð öryggisglers eftir staðsetningu og gerð mannvirkja.
Auk þess að skrifa sérrit og RB-blöð hafa starfsmenn
tekið þátt í ýmiss konar fræðslustörfum fyrir háskóla og
framhaldsskóla auk fyrirlestrahalds á ráðstefnum á ákveðnum sérsviðum.
Skipulagning fræðslufunda og ráðstefnuhald er
einnig allnokkur hluti af starfsemi Mannvirkjasviðs. Helstu
fræðslufundir og ráðstefnur sem Mannvirkjasvið hefur
haldið eða komið að eru:
•
•
•
•
•

Vatnstjón og vatnstjónavarnir
Hjúpur húsa, veggir, gluggar, hurðir og þak
Viðhald frístundahúsa
Icelaq – ráðstefna um innivist
Alþjóðleg ráðstefna um upplýsingartæknimál á
sviði bygginga og mannvirkja (The 8th European
Conferance on Product and Process Modelling
ACPPM).

Þar að auki héldu sérfræðingar Mannvirkjasviðs
fjölda erinda á sviði mannvirkjarannsókna á árinu sem
tilgreind eru í útgáfuskrá ársskýrslunnar.
Samstarf fulltrúa mannvirkjasviðs við starfsmenn
háskóla og annarra menntastofnana hefur jafnan verið
með ágætum. Í því sambandi má nefna stofnun fagráðs
með fulltrúum frá Háskóla Íslands og Háskólanum í
Reykjavík sem hefur það að markmiði að auka samstarf
sérfræðinga og efla fræðslu og rannsóknir á sviði mannvirkjagerðar.

Þess ber einnig að geta að sérhæfður tækjabúnaður
rannsóknastofunnar er oft á tíðum notaður við verklega
kennslu fyrir háskóla og fagskóla eftir því sem þörf er fyrir,
enda eru tengsl milli sérfræðinga Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands 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
miðstöðvarinnar. Sviðið heldur utan um tengslanet
Nýsköpunarmiðstöðvar, 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 – Enn betri vinnustaður

Starfsemi Mannauðs- og markaðsstofu á árinu
einkenndist að mörgu leyti af fimm ára afmæli
miðstöðvarinnar. Ákveðið var að yfirskrift afmælisársins
yrði samfélagsleg nýsköpun og var hugtakið og þýðing
þess látin endurspeglast í fjölda viðburða á árinu, þar á
meðal ársfundi miðstöðvarinnar sem var mjög fjölsóttur
og góður rómur gerður að. Í tengslum við ársfundinn
var opnuð ný heimasíða, nýtt fréttabréf gefið út og
kynningarefni fyrir miðstöðina í heild endurgert. Á árinu
var haldinn í Hlégarði í Mosfellsbæ sameiginlegur fundur
allra starfsmanna þar sem óskað var eftir ábendingum frá
starfsmönnum um hvað betur mætti fara í starfseminni.
Fundurinn var vel sóttur og bent var á ýmsar umbætur.
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Tillögur frá fundi voru settar í hendur starfsmannaráðs
sem er sameiginlegur vettvangur starfsmanna og
stjórnenda og þeim gert að vinna úr þeim og leggja til
aðgerðir til framkvæmda. Í starfsmannaráði sitja fjórir
starfsmenn sem kosnir eru af starfsmönnum og fjórir
stjórnendur sem skipaðir eru af forstjóra.
Í kjölfar þessa var mótað verkefnið Enn betri
vinnustaður, þar sem lagðar eru fram alls 24 hugmyndir
að umbótum sem síðan hefur verið unnið að.
Eins og endranær var lögð áhersla á veflæg
myndbönd af fundum og ráðstefnum í samvinnu við
ýmsa hagsmuna- og samstarfsaðila. Einnig var haldið
áfram að framleiða örnámskeið um ýmsa innviði
starfseminnar til að auðvelda starfsmönnum störf þeirra.
Framhald var á samstarfsverkefni við Háskóla Íslands og
Rannís á sviði nýsköpunar í opinberum rekstri og heldur
verkefnið m.a. úti heimasíðu til að auðvelda opinberum
aðilum að nálgast upplýsingar um nýsköpun á ýmsum
sviðum.
Deildin hélt úti öflugu kynningarstarfi á árinu fyrir
starfsmenn bæði með sérstökum fyrirlestrum og svo
undir yfirskriftinni Kaka og kynning. Lögð var áhersla
á skjalamál miðstöðvarinnar og ýmis umbótaverkefni
kynnt 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 starfsmenn. Enn fremur var unnið áfram
að samræmingu gæðahandbókar miðstöðvarinnar fyrir
alla starfsemina og má segja að undir lok ársins hafi
náðst stór áfangi á því sviði.

Á árinu voru gerðar verulegar umbætur á salar-,
fundar- og mötuneytisaðstöðu í einu af tveimur húsum
miðstöðvarinnar í Reykjavík. Breytingarnar skapa veruleg
tækifæri til að hýsa stærri viðburði og eru mikil framför
fyrir starfsmenn og starf miðstöðvarinnar. Einnig voru
gerðar miklar endurbætur á tölvusamskiptum miðstöðvarinnar og ýmis tæknimál uppfærð. Vegmerkingar voru
endurgerðar og gatan á Keldnaholti fékk nafnið Árleynir.
Nú er heimilisfang höfuðstöðva Nýsköpunarmiðstöðvar
Íslands, Árleynir 2-8.
Gróska var í verkefnavali á sviði markaðsmála og
einkenndist árið, eins og fyrr segir, af því að vera afmælisár.
Stærsta ráðstefnan á árinu fyrir utan ársfundinn var
ráðstefna í Salnum í Kópavogi sem haldin var undir
yfirskriftinni Frumkvöðlar eru framtíðin í tengslum
við alþjóðlegu Evrópuvikuna. Konur réðu ríkjum sem
fyrirlesarar á ráðstefnunni enda árið tileinkað kvenkyns
frumkvöðlum. Til viðbótar viðburðum tengdum
afmælisárinu var unnið að sameiginlegum verkefnum
í samstarfi við ýmsa aðila. Nefna má í því sambandi
þátttöku í árlegum viðburðum eins og Startup Iceland,
Framadögum, Vísindavöku og Nýsköpunarþingi.
Á árinu voru gerðar verulegar endurbætur
á útgáfumálum í tengslum við vefverslun
miðstöðvarinnar. Þannig má segja að nær öll RBútgáfa Nýsköpunarmiðstöðvar sé komin á stafrænt
form. Um er að ræða leiðbeinandi tækniblöð á sviði
mannvirkjagerðar. Einnig er að finna í vefversluninni
ýmis sérrit á sviði mannvirkja og stjórnunar og reksturs.
Hægt er að nálgast alla útgáfu miðstöðvarinnar á
heimasíðu hennar: www.nmi.is
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Skýrsla stjórnenda og staðfesting ársreiknings
Nýsköpunarmiðstöð Íslands tók til starfa 1. ágúst 2007 og starfar samkv. lögum nr. 75/2007 um opinberan stuðning við
tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun.
Hlutverk Nýsköpunarmiðstöðvar er að styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs, auka lífsgæði í landinu, miðla
þekkingu og veita stuðningsþjónustu fyrir frumkvöðla og 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 2012 varð 5,4 m.kr. tekjuhalli af rekstri stofnunarinnar, samkvæmt efnahagsreikningi námu
eignir stofnunarinnar 1.237,9 m.kr., skuldir 1.156,1 m.kr. og eigið fé 81.8 m.kr. þann 31. desember 2012.
Forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands staðfestir hér með ársreikning stofnunarinnar fyrir árið 2012 með undirritun
sinni.
Reykjavík, 25. febrúar 2013.

Þorsteinn Ingi Sigfússon,
forstjóri
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Áritun endurskoðenda
Til Stjórnar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands fyrir árið 2012. 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 2012, efnahag
hennar 31. desember 2012 og breytingu á handbæru fé á árinu 2012, í samræmi við lög um ársreikninga og fjárreiður
ríkisins.		
Ríkisendurskoðun, 25. febrúar 2013

Sveinn Arason,
ríkisendurskoðandi.
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Rekstrarreikningur 2012
			
			
2012
Tekjur:
Sértekjur		
228.493.441
Framlög		
536.526.558
		
765.019.999
Gjöld:
Launagjöld		
710.228.616
Starfstengdur kostnaður		
84.417.272
Skrifstofu- og annar rekstrarkostnaður
75.758.579
Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta
63.090.456
Rekstur á rannsóknarstofum		
19.358.307
Húsnæðiskostnaður		
112.912.070
Bifreiðakostnaður		
9.193.851
Auglýsingar og kynningar		
16.381.621
Afskriftir
640.941
Tilfærslur		
167.691.563
			
1.259.673.276
Eignakaup
40.622.216
		
1.300.295.492

2011
215.708.354
486.255.591
701.963.945
668.621.6009
78.343.188
63.144.813
46.665.766
17.788.195
91.958.601
9.974.383
12.184.955
14.721.891
183.676.489
1.187.079.290
27.811.607
1.214.890.897

Tekjuhalli fyrir fjármagnsliði		
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		
Tekjuhalli fyrir ríkisframlag
Ríkisframlag		

(535.275.493)
8.381.829
(526.893.665)
521.500.000

(512.926.952)
8.193.989
(504.732.964.)
521.900.000

Tekjuafgangur/(tekjuhalli) ársins		

(5.393.665)

17.167.036

Efnahagsreikningur 31. desember 2012
			
			
2012
Eignir:
Fastafjármunir		
Eignahlutir í félögum		
22.942.417
			
22.942.417
Veltufjármunir
Skammtímakröfur		
194.618.769
Vörslufé		
899.130.285
Handbært fé		
121.161.690
			
1.214.910.744
Eignir alls			
1.237.853.161

2011

22.867.417
22.867.417
204.741.828
855.331.594
164.180.213
1.224.253.635
1.247.121.052

Eigið fé og skuldir:
Eigið fé		
Höfuðstóll		
77.713.077
Tekjuafgangur/(tekjuhalli)		
(5.393.665)
		
72.319.413
			
Annað eigið fé		
9.452.306
		
Eigið fé
81.771.719
Skammtímaskuldir
Ríkissjóður		
218.775.061
Fyrirfram innheimtar tekjur vegna verkefna		
902.744.356
Viðskiptaskuldir		
34.562.026
		
Skuldir
1.156.081.442

217.064.484
865.926.720
76.964.465
1.159.955.669

Eigið fé og skuldir		

1.247.121.052

1.237.853.161

60.546.041
17.167.036
77.713.077
9.452.306
87.165.383
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Sjóðstreymi 2012
			
Rekstrarhreyfingar		

2012

2011

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

(5.393.665)
(5.393.665)

17.167.036
17.167.036

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

(33.675.632)
(5.584.804)
(39.260.436)

(316.786.211)
270.066.859
(46.719.353)

Handbært fé frá rekstri

(44.654.101)

(29.552.316)

Fjárfestingahreyfingar
Langtímakröfur 		
		
Fjárfestingarhreyfingar

(75.000)
(75.000)

(330.000)
(330.000)

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

(521.500.000)
523.210.576
(1.710.576)

(521.900.000)
496.860.256
(25.039.744)

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

(43.018.525)
164.180.213
121.161.687

(54.922.060)
219.102.274
164.180.213
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Inngangur
Útgáfa á efni er tengist fagsviðum Nýsköpunarmið
stöðvar Íslands er mikilvægur þáttur í starfseminni.
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
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 og bókarkaflar
Alexander V. Belyakov, Alexander A. Baskakov, Vyacheslav N. Naraev, Anatolii N. Rykov, Heinz Oberhammer, Ingvar
Arnason, Sunna Ó. Wallevik. (2012). Molecular Structure and Conformational Preferences of 1-Chloro-1-Silacyclohexane,
CH2(CH2CH2)2SiH-Cl, as studies by Gas-Phase Electron Diffraction and Quantum Chemistry. Russ. Journal of General
Chemistry, 81: 2257-2261.
Alexander V. Belyakov, Alexander A. Baskakov, Raphael J. F. Berger, Norbert W. Mitzel, Heinz Oberhammer, Ingvar Arnason,
Sunna Ó. Wallevik. (2012). Molecular structure and conformational preferences of gaseous 1-iodo-1-silacyclohexane.
Journal of Molecular Structure, 1012: 126-130.
Alexander V. Belyakov, Alexander A. Baskakov, Vyacheslav N. Naraev, Anatolii N. Rykov, Heinz Oberhammer, Ingvar
Arnason, Sunna Ó. Wallevik. (2012). Molecular Structure and Conformational Preferences of 1-Bromo-1-silacyclohexane,
CH2(CH2CH2)2SiH–Br, as studies by Gas Phase Electron Diffraction and Quantum Chemistry. Russ. Journal of Physical
Chemistry A, 86: 1563-1566.
Anna Rotander, Bert van Bavel, Frank Rigét, Guðjón Atli Auðunsson, Anuschka Polder, Geir Wing Gabrielsen o.fl. (2012).
Methoxylated polybrominated diphenyl ethers (MeO-PBDEs) are major contributors to the persistent organobromine
load in marine mammals from Arctic and North Atlantic regions, 1986-2009. Science of the total Environment, 416: 482489.
Anna Rotander, Bert van Bavel, Anuschka Polder, Frank Rigét, Guðjón Atli Auðunsson, Geir Wing Gabrielsen, Gísli Víkingsson o.fl. (2012). Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in marine mammals from Arctic and North Atlantic regions,
1986-2009. Environment International, 40: 102-109.
B. Podgornik, J. Vizntin, I. Thorbjornsson, B. Johansson, J. T. Thorgrimsson, M. M. Celis, N. Valle. (2012). Improvement of
ductile iron wear resistance through local surface reinforcement. WEAR, 274-275: 267-273.
Feys D., Wallevik J.E., Yahia A., Khayat K.H., Wallevik O.H. (2012). Extension of the Reiner-Riwlin Equation to Determine
Modified Bingham Parameters Measured in Coaxial Cylinders Rheometers. Materials and Structures, 46: 289-311.
Guðjón Atli Auðunsson og Gísli A. Víkingsson. (2012). Trace elements and organic contaminants in tissues of minke whale
(Balaenoptera acutorotstrata) and its feed from Icelandic waters. Acta Veterinaria Scandinavica, 54: 1–1.
Lieder, R., Darai, M., Thor, M. B., Ng, C.-H., Einarsson, J. M., Gudmundsson, S., Helgason, B., Gaware, V. S., Máasson, M.,
Gíslason, J., Örlygsson, G., Sigurjónsson, Ó. E. (2012). In vitro bioactivity of different degree of deacetylation chitosan,
a potential coating material for titanium implants. Journal of Biomedical Matererials Research Part A, 100A: 3392–3399.
Nikolai Sochugov, Thorsteinn I. Sigfusson, A. A.Solovyev, A. I. Kirdyashkin, V. D. Kitler, A. S. Masnoy and Yurii Tyurin. (2012).
Advanced Fuel Cell Development in Russia. Energy Procedia, 29: 594-605.
N. N. Nikitenkov, Yu. I. Tyurin, T. I. Sigfusson, E. N. Kudryavtseva, V. S. Sypchenko, I. V. Dushkin, V. D. Khoruzhii, G. P. Grbovetskaya, E. N. Stepanova, and N. V. Chistyakova. (2012). Features of the Plasma Saturation of Nanocrystalline and Coarse
Crystalline Titanium Samples with Hydrogen and Deuterium. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 76(6):
803-806.
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N. N. Nikitenkov, A. M. HashHash, T. I. Sigfusson, E. N. Luidryavtzeva, V. A. Sypchenko, Yu. I. Tyurin and I. P. Chernov. (2012).
Study of the Hydrogen-Metal Systems. Acta Physica Polonica A, 121(1):78-81.
N. Valle, M. Martinez Celis, J. Lacaze, I. O. Thorbjornsson, B. Johannesson, J. T. Thorgrimsson. (2012). A SIMS and TEM investigation of the microstructur of wear resistant ductile cast iron. Surface and Interface Analysis, 45: 441–444.
Rotander, A., van Bavel, B., Rigét, F., Auðunsson, G. A., Polder, A., Gabrielsen, G. W., Víkingsson, G. (2012). Polychlorinated
naphtalenes (PCNs) in sub-Arctic and Arctic marine mammals, 1986-2009. Environmental Pollution, 164: 118-124.
S. N. Karlsdottir. (2012). Corrosion, Scaling and Material Selection in Geothermal Energy Production. Í A. Sayigh (ritstj.),
Comprehensive Renewable Energy. Geothermal Energy, T. I. Sigfusson (ritstj.). (s. 239-256). Boston MA: Elsevier.
Thomas Kern, Margit Holbling, Ana Dzambaski, Michaela Flock, Karl Hassler, Sunna Ó. Wallevik, Ingvar Arnason, Ragnar
Bjornsson. Conformational Energies of Silacyclohexanes C5H10SiHMe, C5H10SiH(CF3) and C5H10SiCl(SiCl3) from Variable Temperature Raman Spectra. Journal of Raman Spectroscopy, 43: 1337-1342.
Thorhallur I. Halldorsson, Guðjón Atli Auðunsson, Rannveig Guicharnaud, Ólafur R. Dýrmundsson, Sigurður Örn Hansson, and Kjartan Hreinsson. (2012) . Contamination of livestock due to the operation of a small waste incinerator: a case
incident in Skutulsfjörður, Iceland, in 2010. Acta Veterinaria Scandinavica, 54(Suppl 1): S4.
Thorsteinn I. Sigfusson og Emonts, Bernd. (2012). Contribution to Education and Public Awareness. Í Detlef Stolten og
Bernd Emonts (ritstjórar), Fuel Cell Science and Engineering, Materials, Processes, Systems and Technology (s. 1211-1222).
Germany: WILEY-VCH.
Thorsteinn I. Sigfusson. (2012). Eco-Ethical Philosophy in Iceland. Public Service Review 23. European Union, 23: 500-501.
V. S. Sypchenko, N. N. Nikitenkov, T. I. Sigfusson, Yu. I. Tyurin, E. N. Kudryavtseva, A. M. Khashkhash, I. P. Chernov, and V. D.
Khoruzhii. (2012). Features of Hydrogen Accumulation in Metals during Saturation in Plasma, Electrolyte, and Hydrogen
under Pressure. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 76(6): 712-715.

Greinar í tímaritum
Björn Marteinsson. (2012). Hagkvæmar einangrunarþykktir. Upp í vindinn – blað umhverfis- og byggingarverkfræðinema, 31: 24-25.
Guðmundur Gauti Marteinsson. (2012). Allt á einum stað. Iðnaðarblaðið, 5(4): 2.
Guðmundur Gauti Marteinsson. (2012, 29. nóvember). Sprotafyrirtækin sýnilegri með nýjum vef. Sóknarfæri, s. 35.
Halla Jónsdóttir. (2012). Tilraunaveiðar með ljósum. Útvegsblaðið, 3(13): 1.
Kristín Halldórsdóttir. (2012). Aðgangur að tengslaneti um alla Evrópu. Læknablaðið, 1(98): 46.
Kristín Halldórsdóttir. (2012, 20. október). Tvítugsafmæli á óvissutímum í Evrópu. Fréttablaðið, s. 10.
Þorsteinn I. Sigfússon. (2012). Grænna atvinnulíf. Upp í vindinn – blað umhverfis- og byggingarverkfræðinema, 31: 10-13.
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Erindi á ráðstefnum
Berglind Hallgrímsdóttir. (2012, febrúar). Women Entrepreneurs. Northern Future Forum. Árlegur óformlegur fundur forsætisráðherra Norðurlandanna, Eistlands, Lettlands, Litháen og Bretlands.
Berglind Hallgrímsdóttir. (2012, maí). Nordic Innovation Forum reccomendations. Vinnustofa um „grænan vöxt“ og velferð.
Hilton Nordica, Reykjavík.
Berglind Hallgrímsdóttir. (2012, nóvember). A Common Platform for Innovation within Green Growth and Welfare.
Ráðstefnan Innovation and Growth Through Demand – On demand-driven innovation and public procurement in Nordic Countries. Helsinki, Finnland.
Björn Marteinsson. (2012, nóvember). Betri borgarbragur. Kynning á sviðsfundi hjá VSÓ verkfræðistofu Borgartúni,
Reykjavík.
Björn Marteinsson. (2012, nóvember). Loftræst þök. Erindi á haustfundi Byggingastaðlaráðs, Nýsköpunarmiðstöð Íslands,
Reykjavík.
Björn Marteinsson. (2012, nóvember). Betri borgarbragur. Kynning á fundi Hverfaráðs Breiðholts, Menningarmiðstöðin
Gerðubergi, Reykjavík.
Björn Marteinsson. (2012, júní). Byggingar og orkunotkun á Íslandi. Erindi á málstofu vegna Evrópskra orkudaga, Borgartún
12, Reykjavík.
Björn Marteinsson. (2012, apríl). Lífsgæði og umhverfi – þróun mannfjölda, íbúðarhúsnæði og orkunotkun. Erindi á samráðsfundi Skipulagsstofnunar, Hella.
Björn Marteinsson. (2012, apríl). Sjálfbærar byggingar. Erindi á málþinginu Sjálfbært skipulag – Dæmi Háskólasvæðið,
Öskju, Reykjavík.
Björn Marteinsson. (2012, apríl). Leki, loftraki og rakavandamál. Erindi á málþingi Íslandsdeildar ISIAQ, Norræna húsið,
Reykjavík.
Björn Marteinsson. (2012, febrúar). Þök og þakvandamál. Kynning á fræðslufundi Matsmannafélagsins, Grand Hótel,
Reykjavík.
Björn Marteinsson. (2012, febrúar). Loftraki og rakavandamál. Erindi haldið á Steinsteypudegi 2012, Grand Hótel, Reykjavík.
Björn Marteinsson. (2012, maí). Internal moisture load on a ventilated roof. 5th IBPC – International building physics conference, Kyoto, Japan.
Guðmundur Gauti Marteinsson. (2012, maí). Reynsla í Evrópuverkefnum og leit að samstarfsaðilum. Erindi haldið á morgunverðarfundi Reynsla í Evrópuverkefnum, Grand Hótel, Reykjavík.
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