
Það Þarf að  
virkja meira

Ásgeir Margeirsson, 
forstjóri HS Orku, segist 
ekki geta orðið við beiðnum 
viðskiptavina sinna þar sem 
það vanti meiri orku. 
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Íslenskur  
ofurjeppi úr áli
Öll yfirbygging og burðarvirki 
ÍSAR TorVeg-jeppans er úr áli en 
stefnt er að því að klára frum-
gerðina á þessu ári.  » 2
 

verna Global  
Gerir risasamninG
Gagnaverið samdi nýlega við 
ThreatMetrix, sem sér um að 
tryggja öryggi millifærslna Visa  
og Airbnb.  » 4
 

mikil tækifæri  
tenGd álinu
Framkvæmdastjóri Álklasans spáir 
því að iðnaðurinn muni koma til 
með að taka töluverðum breyting-
um á næstu árum.  » 8
 

framkvæmdir  
pCC eru á áætlun
Áætlað er að fyrsti ljósbogaofn-
inn í kísilveri PCC á Bakka við 
Húsavík fari í gang um miðjan 
desember á þessu ári.  » 14-15
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KRAFLA

Landsvirkjun, 1977
60 MW ● Jarðgufustöð

Vinnslugeta: 500 GWst á ári

BJARNARFLAG

Landsvirkjun, 1969
3 MW ● Jarðgufustöð

Vinnslugeta: 18 GWst á ári

NESJAVELLIR
Orka náttúrunnar (OR), 1990

120 MW rafafl — 300 MW 
varmaafl ● Jarðgufustöð: 

2.600 GWst á ári

HELLISHEÐI
Orka náttúrunnar (OR), 2006

303 MW rafafl — 133 MW 
varmaafl ● Jarðgufustöð: 

1.000 GWst á ári

REYKJANES-
VIRKJUN

HS Orka, 2006
100 MW ● Jarðgufustöð

Vinnslugeta: 830 GWst á ári

SVARTSENGI
HS Orka, 1976

74 MW rafafl — 150 MW 
varmaafl ● Jarðgufustöð; 

592 GWst á ári

ELLIÐAÁR-
VIRKJUN

Orka náttúrunnar (OR), 1921
3,2 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: Óregluleg

LAXÁRSTÖÐ II

Landsvirkjun, 1953
9 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 78 GWst á ári

ANDAKÍLS-
VIRKJUN

Orka nátturunnar (OR), 1947
8,2 MW ● Vatnsaflsstöð
Vinnslugeta: 25 GWst á ári

LAXÁRSTÖÐ I

Landsvirkjun, 1939
5 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 3 GWst á ári

LAXÁRSTÖÐ III

Landsvirkjun, 1973
13,5 MW ● Vatnsaflsstöð
Vinnslugeta: 92 GWst á ári

ÍRAFOSS

Landsvirkjun, 1953
48 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 236 GWst á ári

HRAUNEYJAFOSS

Landsvirkjun, 1981
210 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 1.300 GWst á ári

BÚÐARHÁLS

Landsvirkjun, 2014
95 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 585 GWst á ári

SULTARTANGI

Landsvirkjun, 1999
120 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 1.020 GWst á ári

FLJÓTSDALSSTÖÐ
(KÁRAHNJÚKAVIRKJUN)

Landsvirkjun, 2007
690 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 4.800 GWst á ári

LJÓSAFOSS

Landsvirkjun, 1937
16 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 105 GWst á ári

BLÖNDUSTÖÐ

Landsvirkjun, 1991
150 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 910 GWst á ári

STEINGRÍMSSTÖÐ

Landsvirkjun, 1959
27 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 122 GWst á ári

SIGALDA

Landsvirkjun, 1978
150 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 920 GWst á ári

VATNSFELLSSTÖÐ

Landsvirkjun, 2001
90 MW ● Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 490 GWst á ári

BÚRFELL
Landsvirkjun, 1965

270 MW ● Vatnsaflsstöð
Vinnslugeta: 2.300 GWst á ári

STÆKKUN 2018: 100 MW
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ÞEISTAREYKIR
Í SMÍÐUM

Landsvirkjun, 2017-2018
90 MW ● Jarðgufustöð

Vinnslugeta: 738 GWst á ári
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Virkjanir á Íslandi
yfirlit yfir helstu virkjanir á Íslandi og raforkuframleiðslu er að  
finna í blaðinu.  » 10-11
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Öll yfirbygging og burðar
virki ÍSAR TorVegjepp
ans er úr áli. Stefnt er að 
því að klára frumgerðina 
á þessu ári og í framhald
inu verður tekin ákvörðun 
um að hefja lotu eða 
raðsmíði. Nýr fjárfestir 
kom inn í verkefnið fyrir 
fáeinum mánuðum.

TrausTi Hafliðason
trausti@vb.is

U
ndir lok síðasta sumars 
hófst smíði á íslenska 
ofurjeppanum ÍSAR 
TorVeg. Jeppinn er 

hugsaður fyrir björgunarsveitir, 
ferðaþjónustu, sem og fjársterka 
einstaklinga.  Megnið af burðar
virki bílsins var sýnt á Nýsköp
unarmóti Álklasans í síðustu viku.

Ari Arnórsson er stofnandi 
ÍSAR. Hann hefur unnið að þessu 
verkefni í meira en áratug en á síð
asta ári komst skriður á það. Var 
það ekki síst vegna styrks sem 
fyrir tækið fékk frá Tækniþróunar

sjóði. Fyrir nokkrum mánuðum 
ákvað síðan Garðar K. Vilhjálms
son, lögmaður og eigandi bílaleig
unnar Geysis, að koma inn í verk
efnið, sem fjárfestir.

„Það hefur mikla þýðingu fyrir 
okkur,“ segir Ari. „Hans innkoma 
þýðir að við sem stöndum í þessu 
getum nú einbeitt okkur af fullum 
krafti að verkefninu sjálfu, sem er 
mikils virði.“

Ari segir að ákveðið hafi verið 
að sýna burðarvirkið til þess að 
veita fólki innsýn í það hvernig 
smíða megi nýja bíla frá grunni úr 
áli á Íslandi.

„Stál er notað í fjöðrunarstykki 
og þar sem það á við en stærsti efn
isþátturinn í smíði jeppans er ál,“ 
segir Ari.  „Bíllinn flokkast undir 
það að vera úr áli því öll yfirbygg
ingin og burðarvirkið er úr áli.“

Ryðgar ekki
Ari segir að kostir álsins séu miklir.

„Það er léttara en stál og ryðgar 
alls ekki,“ segir hann. „Auðvitað 
tærist ál en það tekur mjög langan 
tíma. Kaupendur jeppans, vænt
anlegir viðskiptavinir ÍSAR, eru 

atvinnumenn og það sem kemur 
þeim best er minni líftímakostnað
ur á hvern sætiskílómetra. Það er 
hægt að byggja bíl á ódýrari máta 
en úr áli en á endanum borgar 
þetta sig. Þess vegna eru til dæmis 
flugvélar byggðar úr áli. Eins og 
sagði þá endist álið betur og það er 

léttara, sem þýðir minni eldsneyt
iskostnað og þar með er jeppinn 
líka umhverfisvænni en ella. Að 
smíða úr áli er mun meiri vandi en 
að smíða úr stáli. Þess vegna erum 
við með mjög færa menn í vinnu.“

Ari segir að stefnt sé að því að 
klára frumgerðina á þessu ári. 

Þegar því ljúki fari fram víðtækar 
prófanir á jeppanum. Að því loknu 
verði hægt að taka ákvörðun um 
framhaldið, sem verður þá að hefja 
lotu eða raðsmíði. „Þegar þrír til 
fimm kaupendur eru tilbúnir að 
skrifa undir kaupsamning þá fer 
fyrsta smíðalota í gang.“

Einfalt markmið
Ari segir að jeppinn verði fyrsti 
farþegabíll heims, sem smíðaður 
verði frá grunni fyrir 46 til 54 
tommu dekk. Við hönnun jeppans 
hafi verið haft samráð við fjölda 
aðila, til dæmis fulltrúa björgunar
sveitanna.

„Töluverðar nýjungar verða í 
þessari smíði og má til dæmis 
nefna það hvernig sætin verða nýtt 
sem hluti af burðargrindinni og 
einnig verður fjöðrunin einstök.  
Allir bílarnir verða framleiddir 
þannig að hægt verði að breyta 
þeim strax í sjúkrabíla. Almanna
varnir gætu þannig gripið til 
ferðaþjónustuflotans ef eitthvað 
meiri háttar gerðist. Markmið 
okkar er einfalt – að skapa bestu 
götuskráðu ofurjeppa heims.“ 

Íslenskur ofurjeppi úr áli
Ari Arnórsson sýnir burðarvirki jeppans sem er næstum klárt en næsta skref er að setja fram- og afturendann á. VB MYND/HAG

ÍSAR ToRVeg

Helstu tölur:

Lengd 6 dyra: 5.350 mm »

Breidd: 2.550 mm »

Mesta innanbreidd: 2.400 mm »

Hæð í vegakstursstöðu: 2.050  »
mm

Eiginþyngd: 3.000 kg  »

Heildarþyngd: 4.800 kg »

Dekk: 46”-54” »

Fjöðrun: Sjálfstæð á öllum  »
hjólum, 40 cm slag

Vél: GM L86 V8 6,2l 420 hö/625  »

Nm, metan/bensín/metanól eða 
VM 630 EcoDiesel V6 3,0l 240 
hö/570 Nm, dísel/metan

Skipting: ZF 8 gíra, 4,7-0,67:1 »

Millikassi: Atlas 4 gíra, allt að  »
11,7:1

Drif aftan: Dana 80 »

Drif framan: 10” Ford »



Fyrirtæki sem vilja vera í takti við samfélagið 
þurfa traustan samstarfsaðila sem fylgir þeim 
eftir á vegferðinni.

Pantaðu viðtal við fyrirtækjaráðgjafa á 
arionbanki.is/fyrirtaeki eða í síma ��� ����

Búðu þig undir
kröftuga framtíð

Örninn var stofnaður ���� til að 
reiðhjólavæða landið. Í dag tekur 
fyrirtækið þátt í samgöngubyltingunni 
sem mun breyta framtíðinni.

Snorri Jónsson

Starfsmaður í Erninum
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Þjónustar Visa og Airbnb
Fyrirtækið Verne Global 
var eitt þeirra fyrstu sem 
riðu á vaðið með opnun 
gagnavers hér á landi.

Höskuldur Marselíusarson
hoskuldur@vb.is

J
eff Monroe er 
framkvæmdastjóri 
fyrir tækisins Verne 
Global sem var 
stofnað árið 2007 
þegar hann og fleiri 

sáu fram á það að með aukinni 
tengigetu var nú hægt að staðsetja 
gagnaver hvar sem er í heiminum 
og láta þá orkukostnað og aðra 
slíka þætti vera ráðandi.

Fyrirtæk
ið þjónustar 
tölvufyrirtæki 
hér heima og 
út um allan 
heim,  og má 
þar meðal ann
ars nefna BMW 
og Volkswagen, 
en nýlega gerði 

fyrir tækið tímamótasamning 
við ThreatMetrix sem sér um að 
tryggja öryggi millifærslna fyrir 
stórfyrirtæki eins og Visa, Ticket 
Master, TripAdvisor, BestBuy og 
Airbnb.

,,Það sem er sérstakt við Threat
Metrix er að þetta er gríðarstórt 
fyrirtæki sem verndar yfir 20 
milljarða millifærslna og hafa þeir 
hjálpað til við að koma í veg fyrir 
yfir 15 milljarða dala tap vegna 
svika. Fyrirtækið er leiðandi í 
rafrænum skilríkjum og þarf því 
á stöðugri og reglulegri tölvuúr
vinnslu að halda,“ segir Jeff, en 
fyrirtæki hans leggur áherslu á ör
yggi í gagnavinnslu og segir hann 
Ísland vera alveg sérlega heppilegt 
í því.

,,Nýlega kom út skýrsla þar sem 
Ísland var skilgreint sem tryggasti 
staðurinn á jörðinni fyrir gögn. Í 
fyrsta lagi hafið þið góð persónu
verndarlög, þjóðfélag ykkar er 
mjög stöðugt, þetta er eyja svo það 
er ekki jafnauðvelt að komast til og 
frá staðnum og víða annars staðar, 
svo hafið þið innviði eins og raf
orkukerfið sem var byggt fyrir ál
verin og er gríðarlega áreiðanlegt, 
svo hafið þið menntað vinnuafl, 
mjög litla hættu á hryðjuverkum 
og svo framvegis. Þetta skiptir allt 
máli.“

Jeff, sem er með starfsaðsetur 
sitt í Washingtonborg í Bandaríkj
unum, eyðir tíma sínum í að fara 

heimshorna á milli til að eiga sam
skipti við viðskiptavini fyrirtæk
isins auk þess að koma hingað til 
lands en gagnaver fyrirtækisins er 
á Ásbrú í Reykjanesbæ í tveim
ur gömlum skemmum frá veru 
bandaríska hersins hér á landi.

,,Þetta hófst í raun með því að 
Hilmar Veigar Pétursson, fram
kvæmdastjóri CCP, var að keyra 
fram hjá vöruskemmunum um það 
leyti sem bandaríski herinn yfirgaf 
landið og hann nefndi það við 

einn af fjárfestum sínum að þetta 
væri góður staður fyrir gagnaver. 
Þetta var fyrsti neistinn sem kom 
hugmyndinni af stað,“ segir Jeff 
en einn af fjárfestunum í CCP var 
einnig einn þeirra fjárfesta sem 
komu að stofnun Verne Global.

,,Það vildi svo til að á sama tíma 
vorum við að skoða heiminn í leit 
að bestu mögulegu staðsetning
unni  fyrir gagnaver með öllum 
þeim kostum sem við vorum að 
leita að. Þetta tvennt kom svo 

saman á Íslandi, með fyrstu fjár
festingu okkar hér árið 2008, en 
starfsemin hófst svo fyrir alvöru 
árið 2012.“

Jeff leggur áherslu á hve orkan 
hér á landi er græn og segir hann 
það hjálpa til við að selja viðskipta
vinum þjónustu fyrirtækisins, en 
einnig að hún sé ódýr og nóg sé til 
af henni.

,,Það er grunnurinn fyrir því að 
okkur leist vel á Ísland til að byrja 
með, vegna þess að gagnaver eyða 
gríðarlega mikilli orku,“ segir Jeff 
sem spyr þó blaðamann einn
ig á léttum nótum hvað sé það 
allra mikilvægasta í rekstri hvers 
fyrirtækis.  ,,Kostnaður,“ svarar 
hann að bragði. ,,Hann er mikil
vægastur og seinna atriðið sem 
gerði Ísland svona sérstaklega 
heppilegt er lykil atriði í því. Vegna 
Golfstraumsins vill svo til að hita
stigið er alltaf innan þess bils sem 
gerir okkur kleift að nýta algerlega 
ókeypis loftkælingu allt árið um 
kring.“

Byggði gAgnAVeR fyRiR AoL

Jeff Monroe hefur verið í gagnaveraiðnaðinum í yfir 20 ár. 
„Á sínum tíma byggði ég það sem þá var stærsta netþjón-

ustugagnaver heims fyrir America Online,“ segir Jeff en á 
þeim tíma var ekki mögulegt að setja upp gagnaver hvar sem 
er eins og nú. „Þau urðu að vera á ákveðnum stöðum, þar 

sem tengingarnar voru til staðar, og á þessum tíma voru það 
ekkert svo margir staðir. Í raun urðu þetta að vera ákveðnar 
byggingar á þessum stöðum, þar sem línurnar mættust, ein 
var í Virginíu, önnur í Kísildal, svo í Dallas, Chicago og London 
og Amsterdam og svo framvegis.“

 Jeff Monroe er framkvæmdastjóri Verne Global sem var stofnað til að koma upp gagnaverum hér á landi, en þau eru í gömlum geymslum frá bandaríska hernum á 
Ásbrú.  VB MYND/HAG

Nýlega kom út 
skýrsla þar sem 
Ísland var skilgreint 
sem tryggasti 
staðurinn á jörðinni 
fyrir gögn.

Jeff Monroe.



EFLA VERKFRÆÐISTOFA

+354 412 6000          efla@efla.is          www.efla.is

Hlutverk EFLU verkfræðistofu er að koma fram með lausnir sem stuðla að framförum 
viðskiptavina og efla samfélög. 

Starfsfólk fyrirtækisins býr yfir yfirgripsmikilli þekkingu á öllu milli himins og jarðar. Það eru 
hæfileikar þess sem gera �ölbreytileg verkefni um allan heim að veruleika á degi hverjum.

Í einu verkefna EFLU hafa undraheimar Ísganga í Langjökli þróast frá ögrandi hugmynd í 
magnaðan raunveruleika.

Opnum nýja 
heima

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND • DUBAI

Hlutverk EFLU verkfræðistofu er að koma fram með 

lausnir sem stuðla að framförum og efla samfélög. 

Starfsfólk fyrirtækisins býr yfir yfirgripsmikilli 

þekkingu á öllu milli himins og jarðar. Það eru 

hæfileikar þess sem gera �ölbreytileg verkefni  

um allan heim að veruleika á degi hverjum.

Eflum samfélög
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„Það vantar meiri orku“
Ásgeir Margeirsson, 
forstjóri HS Orku, 
segir að virkja þurfi 
meira til að uppfylla 
þarfir samfélagsins. 
Hann segir fyrirtæk
ið ekki geta orðið við 
beiðnum viðskiptavina 
sinna um raforku.

PéTur Gunnarsson
peturg@vb.is

H
S Orka er orkufyrir
tæki í Reykjanesbæ 
sem annast orkufram
leiðslu og raforkusölu. 

Fyrirtækið hefur verið leiðandi 
í framleiðslu á endurnýjanlegri 
orku í 40 ár. 

Ásgeir Margeirsson, forstjóri 
HS Orku, segir að síðastliðin 
misseri hafi verið viðburðarík 
hjá fyrirtækinu og að ýmislegt 
sé í burðarliðum hjá HS Orku.

„Það sem hefur verið helst á 
döfinni hjá HS Orku er þessi 
hefðbundni rekstur orku
veranna í Svartsengi og á 
Reykjanesi og áframhaldandi 
uppbygging á starfseminni 
í Auðlindagarðinum,“ segir 
Ásgeir í samtali við Viðskipta
blaðið. 

„Nýleg uppfærsla á úttekt
inni á Auðlindagarðinum sýnir 
alveg ótrúlegar tölur um um
fang starfseminnar, það er fyr
irtækjanna sem lifa og hrærast 
í kringum orkuverin. Það starfa 
um sextíu manns hjá HS Orku 
en í Auðlindagarðinum starfa 
hins vegar um 900 manns í 
nokkrum fyrirtækjum. Þetta 
eru fyrirtæki sem lifa og þrífast 
á því að orkuverin séu til staðar. 
Þetta er bein afleidd starfsemi 
af orkuvinnslunni og þetta er 
allt saman nýting á auðlindum 
sem annars væri ekki til staðar,“ 
bætir hann við.

Stærsta einingin í Auðlinda
garðinum er Bláa lónið, það er 
ferðaþjónustuhlið fyrirtækis
ins, hótelrekstur, snyrtivöru
framleiðsla sem og rannsóknir 
og þróun þess. „Þar er einnig 
metanólframleiðsla hjá Carbon 
Recycling. Þar er matvæla
framleiðsla hjá Haustaki og Há
teigi úti á Reykjanesi og Stolt 
Seafarm á Reykjanesinu, og 
þarna er snyrtivöruframleiðsla 
hjá Orf líftækni. Þannig að í 
grunninn er þetta ferðaþjón
usta, snyrtivörur, matvæli og 
síðan eru nýjar einingar að 
bætast við í Auðlindagarðinn á 
næstunni,“ tekur Ásgeir fram.

„Það þarf að virkja meira“
Ásgeir segir að staðan á orku
markaðnum sé sú að fyrirtækið 
geti ekki orðið við beiðnum við
skiptavina á þeirri orku sem þeir 
vilji kaupa, HS Orka á hana ekki 
til. „Það vantar meiri orku. Orku
kerfi landsins er mikið til fullnýtt. 
Það þarf að virkja meira, ef við 
viljum uppfylla þarfir samfélags
ins. Það þarf að efla flutnings
kerfið líka, það er mjög takmark
andi þáttur víða. Stundum er 
orkuöflun takmarkandi, stundum 
er orkuflutningurinn takmark
andi, það fer eftir hvar á landinu 
þú ert. Það eru stórir þættir sem 
þarf að vinna í og þarf að huga 
að orkustefnu Íslands. Ekki bara 
rammaáætlunin heldur hvert við 
viljum stefna. Okkur finnst þessu 
vera ábótavant,“ tekur Ásgeir 
fram.

Fyrir áramót féll dómur í gerð
ardómsmáli sem varðaði gildi 
orkusölusamnings milli HS Orku 
og Norðuráls. Ásgeir segir nið
urstöðuna mikið fagnaðarefni 
fyrir fyrirtækið. „Það hreinsar 
óvissuna sem var til staðar, það 
hefur gríðarlega mikla þýðingu 
fyrir fyrirtækið að það mál sé 
frá,“ tekur Ásgeir fram.

Opinber áhrif í 
orkuiðnaði  of mikil
Ásgeir telur að það sé umhugs
unarefni hversu mikil opinber 
áhrif eru í orkuiðnaði og hversu 
misjafnt er búið að fyrirtækjum 
eftir því hvenær þau hófu starf
semi og hvers eðlis þau eru. „Ég 
veit ekki hvort allir gera sér grein 
fyrir því að ríkið á þrjú orkufyr
irtæki. Okkur finnst þessu vera 
frekar misskipt og að það þyrfti 

að endurskoða fyrirkomulagið á 
orkuiðnaðnum ef koma á raun
verulegri samkeppni og jafnri 
stöðu á markaði. Það er umhugs
unarefni í mínum huga hvað rík
isfyrirtæki eru stór í þessu,“ tekur 
hann fram.

HS Orka var einnig þátttakandi 
í íslenska djúpborunarverkefn
inu á Reykjanesi sem Ásgeir segir 
að þau séu mjög stolt af. „Það var 
mjög flókið verkefni með fjöl
mörgum áskorunum sem tókst 
mjög vel. Helstu samstarfsaðilar 
þar eru Orkustofnun, Landsvirkj
un og Orkuveita Reykjavíkur auk 
Statoil. Núna er byrjað tveggja 
ára ferli rannsókna og prófana á 
holunni og það mun taka svona 
tvö til þrjú ár að vita hvað kem
ur út úr þessu. Vísbendingarnar 
eru jákvæðar. Stóra markmiðið í 
þessu er að nýta jarðhita á miklu 
hærra hitastigi en áður hefur ver
ið gert og finna orkuna með færri 
holum. Þetta er náttúrulega stórt 
umhverfismál að vera með færri 
borholur, þá þarf að snerta minna 
land og þá er minna rask í kring
um það. Allt sem við gerum hefur 
áhrif á umhverfið með einhverj
um hætti og við reynum alltaf að 
takmarka það,“ tekur Ásgeir fram.  
Og vonandi mun kostnaður verða 
lægri við slíka orkuvinnslu.

Ásgeir Margeirsson, forstjóri HS Orku, telur það umhugsunarefni hversu mikil opinber áhrif eru í orkuiðnaði. VB MYND/HAG

„ÞAR LÍðuR okkuR VeL“

Í lok síðasta árs flutti HS Orka höfuðstöðvarnar í Eldborg, sem stendur við 
hlið orkuvers fyrirtækisins í Svartsengi. Fyrirtækið var áður með höfuð-

stöðvar sínar á Brekkustíg í Reykjanesbæ. „Það er skemmtilegt mál sem við 
erum afskaplega stolt af,“ segir Ásgeir. Hann bætir við að það sé gott að fyr-
irtækið sé sameinað á einum stað í kjarna stafseminnar í Auðlindagarðinum. 
„Þar líður okkur vel, það er framfaraskref fyrir fyrirtækið,“ segir Ásgeir.



5

5

4

4

1

1

3

3

6

6

2

2

G

F

E

D

C

ÁRANGUR Í VERKI 

Öll verkfræðiráðgjöf og verkefnastjórnun  
á einum stað
Mannvit kappkostar að auka arðsemi 
verkefna með þverfaglegri þjónustu á 
öllum verkstigum. Þannig má draga úr 
kostnaði, spara tíma og halda áætlun. 
Mannvit rekur 9 starfsstöðvar víðsvegar 

um landið og með öflugum hópi sér-
fræðinga bjóðum við þjónustu á sviði 
verkfræði, jarðvísinda, umhverfismála, 
upplýsingatækni, byggingarefnarannsókna 
og verkefnastjórnunar.

www.mannvit.is

DREIFIGRIND
1 : 10 

GÓLF UNDIR PAKKNINGU
1 : 20 

SNIÐ B-B
 1 : 5 

SNIÐ A-A
 1 :5 

SNIÐ A-A (ISOMETRIC)
1 :5

SÉRMYND X
1 : 5

SÉRMYND Y
1 : 5

SNIÐ C-C
 1 : 10 SNIÐ D-D

 1 : 10 SNIÐ E-E
 1 : 10 

SÉRMYND Z
1 : 2

UNDIRSTAÐA
1 : 10 

SNIÐ F-F
 1 : 10 

E

123 4 5

H

6

D

F

C

E

B

8

A

721 104 93 65

7

H

D

1

C

2

B

12

G

11

9 10

A

F

118

G

 ©
 Ö

LL
 A

FN
O

T 
O

G
 A

FR
IT

U
N

 T
E

IK
N

IN
G

A
R

, A
Ð

 H
LU

TA
 E

Ð
A

 H
E

IL
D

, E
R

 H
Á

Ð
 S

K
R

IF
LE

G
U

 L
E

Y
FI

 H
Ö

FU
N

D
A

.

TÖ
LV

U
S

K
R

Á
: C

:\ U
se

rs
\a

st
ei

nn
\D

oc
um

en
ts

\2
01

2-
IN

V
\D

es
ig

ns
\2

\0
23

\ID
W

S
\V

33
4.

id
w

as
te

in
n

Hannað               Teiknað                 Yfirfarið                Samþykkt              Dags.                  Teikn. nr.

Mkv.

 

Vörpun

GRENSÁSVEGI 1, 108 REYKJAVÍK, SÍMI: 422 3000, FAX: 422 3001
VEFFANG:  www.mannvit.is, NETFANG: mannvit@mannvit.is

kt: 430572-0169

Teikning nr.                Tilvísun á teikningu                                                                                                                                     Br.            Dags.               Eðli breytingar                                                                                                                                      Br.           Yf.         Samþ.
VAULT - MANNVIT VELASVID - V334.idw Verk nr.

 
Útgáfa

SÍLDARVINNSLAN HF
740 NESK. FISKIMJÖLSVERKSMIÐJA
LYKTEYÐING OG REYKHÁFUR
EFNATURN ET-01
BREYTING - SMÍÐATEIKNING 2

2.120.023

V1V334AÞ AÞ   25.01.2012

1:20 1:10

 

      

      

      

      

      

      

  

  

  

  

  

  

B B

A A

FBR (METAL ehf) 38 x 38 x 38RIST FIBERGRATE 1200 x (2840)110
FBR (METAL ehf) 38 x 38 x 38RIST FIBERGRATE 1200 x (2840)29
RYÐFRÍTT A4 M8 x 70BOLTI / RÓ / SKINNUR108
EN 1.44042720 mmL 80 x 80 x 8L-JÁRN27
EN 1.44041110 mmL 80 x 80 x 8L-JÁRN26
EN 1.4404 PL-8 x 150 x 150TVÖFÖLDUN25
EN 1.4404 PL-5 x 50 x 100FESTIPLATA104
EN 1.44041250 mmFL-8 x 100FLATJÁRN13
EN 1.4404795 mmFL-8 x 100FLATJÁRN22
EN 1.44048900 mmFL-6 x 50FLATJÁRN11

EfniLengdStærðHeitiFj.Hl.n

X

Y

CC

D

D

E

E

Z

EN 1.440456 mmBSP 1"LECHLER SPÍSAR  461.148.17.AM2241
S235JR100 mm1"KÚLULOKI140
EN 1.4301 DN150 PN16FLANSKRAGI139
ÁL DN150LAUSFLANS 138
EN 1.44046810 mmØ156 x 3DREIFIGRIND137
EN 1.4404 Ø156 x 3TÉ STYKKI DN150136
RYÐFRÍR A 8SKINNA635
RYÐFRÍR M8RÓ1234
EN 1.4404470 mmØ8 x 450BAULA - SNITTEINN332
EN 1.4404640 mmPL-4UNDIRSTAÐA PL-4331
EN 1.4404 1" (Ø33,7 x 2,0)HNÉ (HANN/HANN)2029
EN 1.440440 mm1" (Ø33,7 x 2,0)RÖR - HUN GENGJAÐ128
EN 1.4404530 mm1" (Ø33,7 x 2,0)RÖR - HUN GENGJAÐ227
EN 1.4404155 mm1" (Ø33,7 x 2,0)RÖR - HUN GENGJAÐ226
EN 1.4404240 mm1" (Ø33,7 x 2,0)RÖR - HUN GENGJAÐ225
EN 1.4404175 mm1" (Ø33,7 x 2,0)RÖR - HUN GENGJAÐ424
EN 1.4404115 mm1" (Ø33,7 x 2,0)RÖR - HUN GENGJAÐ1223
EN 1.4404470 mm1" (Ø33,7 x 2,0)RÖR - HUN GENGJAÐ122
EN 1.4404 1" (Ø33,7 x 2,0)TÉ STYKKI (HANN/HANN)221
EN 1.4404200 mmØ156 x 3RÖR17

EfniLengdStærðHeitiFj.Hl.n

F F

Allar suður ef ekki annað er tekið fram.

a = 0,4 x t                           a = 0,7 x t
t = Þykkt þynnstu plötu í samsetningu.

Suðutákn samkvæmt ISO 2553.

a
a aa

2860Ø

1110= =

ATH:
FIBERRISTAR EKKI SÝNDAR

12

40
0

40
0

TEKIÐ ÚR FLATJÁRN F. VINKLI

9

10

1

7

6

5

2

3

4

7

SÝÐST VIÐ GEYMI

6

3

2

50

100

12

4

8

(286)

30
5

30
5

(2
18

)

142

610

478

305

305

163
305

275 235

85

235296

360

297 235

ÚTDREGIÐ ÚTTAK

34

(90)

(7
0)

30
0

640

10
0

8033164

10Ø

32 34 35
31

41

2923

26 24

25
27

21

38

39

7

36
24

37
HLUTUR NR.41 ÚTVEGAST AF VERKAUPA.

525

17
2 

(T
Æ

M
IN

G
)

40

TÆMING 1"

2862

ID GEYMIR 

2360 YTRI SPÍSS HRINGUR

1260 INNRI SPÍSS HRINGUR

520 INNSTI SPÍSS HRINGUR

520 INNSTI SPÍSS HRINGUR

22

27

A

B

G

F

E

D

C

A

B



8  |    Orka & iðnaður    2. mars 2017

Mikil tækifæri 
tengd álinu

Framkvæmdastjóri 
Álklasans segir gríðarleg 
nýsköpunartækifæri 
felast í geiranum og 
spáir því að iðnaðurinn 
muni koma til með að 
taka töluverðum breyt
ingum á næstu árum.

Ásdís auðunsdóTTir
asdis@vb.is

Á
lklasinn stóð á dög
unum fyrir nýsköp
unarmóti með það að 
markmiði að kynna 

árangur af rannsóknar og þróun
arverkefnum og ræða hugmynd
ir að nýjum samstarfsverkefn
um sem fela í sér tækifæri til 
framþróunar og verðmætasköp
unar í áliðnaði. Að sögn Guð
bjargar Hrannar Óskarsdóttur, 
framkvæmdastjóra Álklasans, á 
sér um þessar mundir stað breyt
ing í geiranum sem líkja má við 
þá sem átti sér stað í sjávarútveg
inum fyrir um 50 árum síðan.

Fjölbreytt og víðtæk flóra
„Álklasinn er samstarfsvettvang
ur fyrirtækja sem starfa á sviði 
áliðnaðar. Það eru 33 fyrirtæki 
formlegir klasaaðilar í dag, allt 
frá álverunum sjálfum sem eru 
með stærstu atvinnurekendum á 
Íslandi, til þjónustuaðila í kring
um álverin, birgja, verkfræði
stofa, rannsóknarsamfélagsins, 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, 
Háskóla Íslands og Háskólans 

í Reykjavík, þannig að þetta er 
ofsalega fjölbreytt og víðtæk 
flóra fyrirtækja sem er innan
borðs.

Álklasinn hefur það markmiði 
að stuðla að nýsköpun og upp
byggingu í geiranum. Nýsköp
unarmótinu var einmitt ætlað að 
vekja athygli á þeim verkefnum 
sem nú þegar eru í gangi og vekja 
áhuga á umhverfinu og sýna hvað 
þetta er skemmtilegur og spenn
andi vettvangur til að beita sér á,“ 
segir Guðbjörg.

Eins og sjávarútvegurinn 
fyrir 50 árum síðan
Það tengja ef til vill ekki allir ál
iðnaðinn beint við nýsköpun en 
Guðbjörg hefur trú á því að það 
komi til með að breytast. „Kannski 

er það svipað því sem var sagt 
um sjávarútveginn fyrir svona 50 
árum síðan en þar hefur aldeil
is orðið mikil umbreyting og það 
er það sem við viljum sjá gerast  í 
tengslum við áliðnaðinn, enda er 
þar um að ræða annan stóran og 
öflugan atvinnuveg.“

Hún segir álverin nú þegar farin 
að nýta afurðir sínar á fjölbreytt
ari hátt. „Álverin eru sjálf farin að 
framleiða verðmætari vörur með 
því að nýta sitt hráefni til að selja 
út frá sér dýrari afurðir. Auk þess 
erum við að sjá aukna nýsköpun  
í tengslum við uppbyggingu og 
þjónustu og hvað álvinnsluna 
varðar held ég að við séum þar að 
tala um stórt og mikið tækifæri 
sem við munum án efa sjá vaxa og 
dafna á næstu misserum.“

Mikill áhugi hjá  
háskólasamfélaginu
Guðbjörg segist finna fyrir mikl
um áhuga hjá háskólasamfélag
inu á álinu. „Nýsköpunarmótið 
var gríðarlega skemmtilegt sam
starfsverkefni á milli Álklasans, 
Háskóla Íslands og Háskólans í 
Reykjavík auk Samtaka iðnaðar
ins og Samáls og þar gaf að líta 
mörg nemendaverkefni og verk
efni sem háskólinn hefur unnið 
fyrir geirann og áliðnaðinn. Í 
vikunni opnaði Álklasinn síðan 
hugmyndagátt sem við erum að 
vona að einfaldi og auki enn sam
skiptin á milli háskólaumhverf
isins og iðnaðarins. Þar inni 
eru hugmyndir sem settar hafa 
verið fram sem aðkallandi hjá 
iðnaðinum og gætu hentað vel 

sem nemendaverkefni  innan há
skólanna. Nú þegar streyma inn 
hugmyndir og í framhaldinu af 
Nýsköpunarmótinu efast ég ekki 
um að þær verði enn fleiri. Á Ný
sköpunarmótinu að ári stefnum 
við svo að því að verðlauna fram
úrskarandi nemendaverkefni.

Framtíðarsýn klasans kemur 
fram á heimasíðu hans en þar 
gefur að líta markmið okkar sem 
lúta að því að poppa upp um
hverfið með því að vekja meiri at
hygli á álinu og kveikja í fleirum 
að líta á þennan geira sem tæki
færi hvað varðar nýsköpun og 
þróun. Ef við hugsum um stærð
ina á geiranum og möguleikana 
sem þar felast þá má öllum vera 
ljóst að um er að  ræða gríðarlega 
öflugan vettvang fyrir fyrirtæki 
til að beita sér á.“

Guðbjörg Hrönn Óskarsdóttir segir viðhorfin gagnvart álinu ef til 
vill svipuð og gagnvart sjávarútveginum fyrir 50 árum síðan. 

VB MYND/HAG

„Álverin eru sjálf farin að framleiða verðmætari vörur með því að nýta sitt hráefni til að selja út frá sér dýrari afurðir.“

Álklasinn er 
samstarfs- 
vettvangur 
fyrirtækja sem starfa 
á sviði áliðnaðar.



Getur þú hugsað þér 
daglegt líf án rafmagns?

RARIK hefur verið í þjónustu lands og þjóðar í 70 ár og rekur í dag stærsta drei�ker�  
raforku á Íslandi. Háspennuhluti ker�sins er um 8.700 km að lengd og nú þegar 
eru um 57% þess komin í jörð. Með því hefur afhendingaröryggi aukist til muna og 
rafmagnstru�unum fækkað verulega.

www.rarik.is



10  |    Orka & iðnaður    2. mars 2017

50

km

1000

KRAFLA

Landsvirkjun, 1977
60 MW  Jarðgufustöð

Vinnslugeta: 500 GWst á ári

BJARNARFLAG

Landsvirkjun, 1969
3 MW  Jarðgufustöð

Vinnslugeta: 18 GWst á ári

NESJAVELLIR
Orka náttúrunnar (OR), 1990

120 MW rafafl — 300 MW 
varmaafl  Jarðgufustöð: 

2.600 GWst á ári

HELLISHEÐI
Orka náttúrunnar (OR), 2006

303 MW rafafl — 133 MW 
varmaafl  Jarðgufustöð: 

1.000 GWst á ári

REYKJANES-
VIRKJUN

HS Orka, 2006
100 MW  Jarðgufustöð

Vinnslugeta: 830 GWst á ári

SVARTSENGI
HS Orka, 1976

74 MW rafafl — 150 MW 
varmaafl  Jarðgufustöð; 

592 GWst á ári

ELLIÐAÁR-
VIRKJUN

Orka náttúrunnar (OR), 1921
3,2 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: Óregluleg

LAXÁRSTÖÐ II

Landsvirkjun, 1953
9 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 78 GWst á ári

ANDAKÍLS-
VIRKJUN

Orka nátturunnar (OR), 1947
8,2 MW  Vatnsaflsstöð
Vinnslugeta: 25 GWst á ári

LAXÁRSTÖÐ I

Landsvirkjun, 1939
5 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 3 GWst á ári

LAXÁRSTÖÐ III

Landsvirkjun, 1973
13,5 MW  Vatnsaflsstöð
Vinnslugeta: 92 GWst á ári

ÍRAFOSS

Landsvirkjun, 1953
48 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 236 GWst á ári

HRAUNEYJAFOSS

Landsvirkjun, 1981
210 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 1.300 GWst á ári

BÚÐARHÁLS

Landsvirkjun, 2014
95 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 585 GWst á ári

SULTARTANGI

Landsvirkjun, 1999
120 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 1.020 GWst á ári

FLJÓTSDALSSTÖÐ
(KÁRAHNJÚKAVIRKJUN)

Landsvirkjun, 2007
690 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 4.800 GWst á ári

LJÓSAFOSS

Landsvirkjun, 1937
16 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 105 GWst á ári

BLÖNDUSTÖÐ

Landsvirkjun, 1991
150 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 910 GWst á ári

STEINGRÍMSSTÖÐ

Landsvirkjun, 1959
27 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 122 GWst á ári

SIGALDA

Landsvirkjun, 1978
150 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 920 GWst á ári

VATNSFELLSSTÖÐ

Landsvirkjun, 2001
90 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 490 GWst á ári

BÚRFELL
Landsvirkjun, 1965

270 MW  Vatnsaflsstöð
Vinnslugeta: 2.300 GWst á ári

STÆKKUN 2018: 100 MW

HELSTU VIRKJANIR Á ÍSLANDI

NÝFRAM
KVÆ

M
D

ÞEISTAREYKIR
Í SMÍÐUM

Landsvirkjun, 2017-2018
90 MW  Jarðgufustöð

Vinnslugeta: 738 GWst á ári

NÝFRAM
KVÆ

M
D
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LAXÁRSTÖÐ III

Landsvirkjun, 1973
13,5 MW  Vatnsaflsstöð
Vinnslugeta: 92 GWst á ári

ÍRAFOSS

Landsvirkjun, 1953
48 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 236 GWst á ári

HRAUNEYJAFOSS

Landsvirkjun, 1981
210 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 1.300 GWst á ári

BÚÐARHÁLS

Landsvirkjun, 2014
95 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 585 GWst á ári

SULTARTANGI

Landsvirkjun, 1999
120 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 1.020 GWst á ári

FLJÓTSDALSSTÖÐ
(KÁRAHNJÚKAVIRKJUN)

Landsvirkjun, 2007
690 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 4.800 GWst á ári

LJÓSAFOSS

Landsvirkjun, 1937
16 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 105 GWst á ári

BLÖNDUSTÖÐ

Landsvirkjun, 1991
150 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 910 GWst á ári

STEINGRÍMSSTÖÐ

Landsvirkjun, 1959
27 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 122 GWst á ári

SIGALDA

Landsvirkjun, 1978
150 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 920 GWst á ári

VATNSFELLSSTÖÐ

Landsvirkjun, 2001
90 MW  Vatnsaflsstöð

Vinnslugeta: 490 GWst á ári

BÚRFELL
Landsvirkjun, 1965

270 MW  Vatnsaflsstöð
Vinnslugeta: 2.300 GWst á ári

STÆKKUN 2018: 100 MW

HELSTU VIRKJANIR Á ÍSLANDI

NÝFRAM
KVÆ

M
D

ÞEISTAREYKIR
Í SMÍÐUM

Landsvirkjun, 2017-2018
90 MW  Jarðgufustöð

Vinnslugeta: 738 GWst á ári

NÝFRAM
KVÆ

M
D
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Á komandi Iðnþingi verður 
áhersla lögð á innviði landsins 
og orkumál. Að sögn Guðrúnar 
Hafsteinsdóttur, formanns Sam
taka iðnaðarins, eru fyrirtæki 
landsins mun meðvitaðri um um
hverfismál og orkusparnað en 
almenn umræða gefur til kynna.

Ásdís auðunsdóTTir
asdis@vb.is

Á 
komandi Iðnþingi, sem hald
ið veður 9. mars næstkom
andi, verður sérstök áhersla 
lögð á innviði landsins og 
orkumál. Að sögn formanns 

stjórnar Samtaka iðnaðarins, Guðrúnar 
Hafsteinsdóttur, er hér um að ræða mál
efni sem skipta fyrirtæki landsins miklu 
máli.

„Á Iðnþinginu í ár verður kastljósinu 
beint sérstaklega að innviðum landsins 
enda eru  góðir innviðir lífæð samfélags
ins og lykillinn að því að hér geti þrif
ist bæði blómlegt mannlíf og atvinnu
líf. Við munum leggja áherslu á málfundi 
um samgöngur og uppbyggingu auk þess 
að fjalla um raforku og nýjar útfærslur 
í orkuframleiðslu á borð við sólarorku, 
orkugjafa úr metani eða hvað sem er ann
að,“ segir Guðrún.

Meiri vinna en fólk heldur
Að sögn Guðrúnar hefur meira starf ver
ið unnið á þessu sviði en fólk heldur. „Já, 
það er verið að vinna miklu meiri vinnu 
en við gerum okkur grein fyrir. Ég finn 
það stundum að margir eru þeirrar skoð
unar að í iðnaðnum sé ekki áhugi fyrir 
umhverfismálum en raunveruleikinn er 
allt annar. 

Við sjáum það í skoðanakönnunum sem 
við leggjum fyrir félagsmenn okkar að 

umhverfismálin, og umhverfis lausnir sér
staklega, eru alltaf að skora mun hærra en 
þær gerðu fyrir fimm til tíu árum síðan. 

Ég held m.a. að Parísarsáttmálinn hafi 
þar haft heilmikil áhrif og að öll ábyrg 
fyrirtæki geri sér grein fyrir því að hér á 
ferðinni málaflokkur sem ekki er hægt að 
líta framhjá lengur.“

Flutningur raforku er flöskuháls
Þrátt fyrir að almenn umræða sé gjarnan 
á þá leið að fyrirtæki í landinu hugi ekki 
nægilega að umhverfinu og raforkusparn
aði segir Guðrún svo ekki vera. „Iðnaður
inn þarfnast nær allur raforku og fyrir

tækin eru mjög mikið að velta því fyrir sér 
hvernig best er farið með þau mál. 

Ég reyni að vera dugleg að heimsækja 
fyrir tæki hringinn í kringum landið og á 
ferðalögum mínum hef ég fengið að kynn
ast því hversu mikill flöskuháls flutningur 
raforku getur verið og hversu hamlandi 
hann getur verið fyrir uppbyggingu á 
ákveðnum svæðum á landinu. 

Auk þess eru nánast öll fyrirtæki að 
velta fyrir sér orkusparnaði og endurnýj
un á tækjabúnaði með það fyrir augum að 
ná fram sparnaði í raforkueyðslu og þar 
fram eftir götunum,“ segir Guðrún Haf
steinsdóttir að lokum.

Meiri áhugi á 
umhverfinu en 

fólk heldur

ALLT eR goTT með öðRu

Spurð um stefnu stjórnvalda í málefnum iðnaðarins segir Guðrún það ef til vill erfitt að meta 
hana enda hafi stjórnarsáttmálinn að hennar mati verið mjög almennur og opinn. Þar sé margt 

að finna sem hugnist samtökunum en þau geri þó athugasemd við yfirlýsingar um að ekki verði 
efnt til nýrra ívilnandi fjárfestingasamninga vegna uppbyggingar stóriðju. „Við höfum túlkað setn-
inguna þannig að með henni sé aðeins átt við í þessum stjórnarsáttmála eða á þessu kjörtímabili. 
Þegar kemur að iðnaðinum þá teljum við að allt sé gott með öðru enda hafa þessi fyrirtæki flutt 
til landsins mikla þekkingu og skapað hér góð störf. Við sjáum það t.d. á Reyðarfirði að þessi stóri 
vinnustaður sem álverið er hefur gjörbreytt öllu mannlífi á staðnum og ég tel því að við verðum 
að fara varlega í að útiloka einhverja eina starfsgrein eða iðnað umfram aðra. Hitt er annað mál, 
og ég hef alltaf lagt á það áherslu í mínum málflutningi, að íslenskur iðnaður verður alltaf að 
vinna í sátt við sitt umhverfi.“

Ég finn það stundum 
að margir eru þeirrar 
skoðunar að í iðnaðnum  
sé ekki áhugi fyrir 
umhverfismálum  
en raunveruleikinn er  
allt annar. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Samtaka iðnaðarins, segir að íslenskur iðnaður verðir alltaf að vinna í sátt við umhverfi sitt.  VB MYND/HAG
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Framleiðsla 
hefst í 
desember

Áætlað er að fyrsti 
ljósbogaofninn í kísil
veri PCC á Bakka við 
Húsavík fari í gang um 
miðjan desember á þessu 
ári. Verksmiðjan mun 
framleiða um 32 þús
und tonn af kísil á ári.

snorri PÁll Gunnarsson
snorri@vb.is

P
CC BakkiSilicon hf. reis
ir nú kísilver á iðnaðar
svæðinu að Bakka við 
Húsavík til framleiðslu 

á kísilmálmi. Núverandi áætlanir 
gera ráð fyrir því að verksmiðjan 
hefji framleiðslu undir lok þessa 
árs, en framkvæmdir hófust í júní 
árið 2015.

PCC BakkiSilicon er íslenskt 
dótturfélag þýska fyrirtækis
ins PCC SE (PCC Group). PCC 
SE er eignarhaldsfélag alþjóð
legra einkafyrirtækja sem starfa 
í orku, efna og flutningaiðnaði. 
Hjá dótturfélögum fyrirtækja
samsteypunnar starfa um 3.000 
manns á 39 byggingarsvæðum 
í 17 löndum. Alverktaki bygg
ingarframkvæmda PCC á Bakka 
er SMS group GmbH, sem er 
með höfuðstöðvar í Düsseldorf í 
Þýskalandi.

„Framkvæmdirnar eru meira 
eða minna á áætlun,“ segir Haf
steinn Viktorsson, forstjóri PCC 
BakkaSilicon. „Eins og staðan er 
núna mun fyrsti ljósbogaofninn 
fara í gang um miðjan desember. 
Ef allt gengur að óskum munum 
við kveikja á ofni númer tvö um 
fjórum til sex vikum seinna.“ PCC 
BakkiSilicon var stofnað árið 2012 
til að halda utan um verkefnið á 
Bakka, en undirbúningur verk

efnisins hefur staðið mun lengur 
á vegum PCC SE, sem er stærsti 
eigandi PCC BakkiSilicon. Haf
steinn segir langþráð takmark nú 
í sjónmáli, enda mun verksmiðjan 
stækka virðiskeðju PCC SE sem 
hefur fram að þessu að mestu 
framleitt efni til iðnaðarnota.

Helstu kaupendur verða 
þýsk fyrirtæki
Verksmiðjan mun framleiða 32 
þúsund tonn af kísli á ári. „Aðal
hráefnið til framleiðslu kísils er 
kvartsít en það kemur frá námu 
í eigu PCC SE í Póllandi. Önnur 
hráefni eru m.a. kolefni, trjákurl 
og kalksteinn. Orkuþörf verk
smiðjunnar nemur um 50 mega
vöttum af raforku og kemur að 
öllu leyti frá endurnýjanlegum 
auðlindum, aðallega jarðvarma
virkjunum, en orkusamningur við 
Landsvirkjun var undirritaður 
í marslok 2015. Afurðir verk
smiðjunnar – kísilmálmur sem og 
aukaafurðir, kísilryk og kísilgjall 

– verða fluttar á alþjóðlega mark
aði. Kísilmálmurinn sem verður 
framleiddur hjá okkur er að miklu 
leyti þegar seldur með langtíma 
sölusamningum en helstu kaup
endur kísilmálmsins verða þýsk 
framleiðslufyrirtæki. Afhending 
hráefna og afurða fer fram með 
skipum til og frá Húsavíkurhöfn 
og um ný göng og iðnaðarveg 
sem liggur að kísilverinu,“ segir 
Hafsteinn. Þess má geta að verk
smiðjan mun standast ströngustu 
kröfur  í umhverfismálum.

Í upphafi var gert ráð fyrir að 
verksmiðjan myndi stækka þegar 
fram liðu stundir og að fram
leiðslugeta hennar yrði 66 þúsund 
tonn. Hafsteinn segir þó engar 
ákvarðanir hafa verið teknar um 
stækkun að svo stöddu. „Fyrst er 

að koma þessum tveimur ofnum í 
gang og svo þarf heimsmarkaðs
verð á Silicon að taka við sér til 
að stækkun verði raunhæf,“ segir 
Hafsteinn.

Auðgar atvinnulífið  
í Norðurþingi
Engum blöðum er um það að 
fletta, að verksmiðjan á Bakka 
auðgar atvinnulífið í kringum 
Húsavík og á norðausturhorni 

landsins. Fyrir utan það að laða 
beina erlenda fjárfestingu til 
landsins er áætlað að bygginga
framkvæmdirnar á Bakka hafi 
skapað um 400 störf. Einnig er 
gert ráð fyrir því að verksmiðjan 
sjálf muni skapa 109 störf auk 30
40 starfa fyrir verktaka. Óátalin 
eru þau fjölmörgu afleiddu störf 
sem verksmiðjan mun skapa í 
sambandi við að þjónusta rekstur 
og starfsmenn verksmiðjunnar. 

Hafsteinn Viktorsson.

Eins og staðan er 
núna mun fyrsti 
ljósbogaofninn fara 
í gang um miðjan 
desember. Ef allt 
gengur að óskum 
munum við kveikja 
á ofni númer tvö um 
fjórum til sex vikum 
seinna.

ÞýSkuR BAnki SkAffAði fé

Fjármögnun kísilversins lauk í júní árið 2015. Um er að ræða stærstu 
fjárfestinguna í sögu PCC SE en heildarfjármagn verkefnisins nemur um 

300 milljónum Bandaríkjadala (í kringum 34 milljarða króna miðað við gengi 
í byrjun þessa árs). Meginþorri fjármagnsins kom í formi lánsfjár frá þýska 
bankanum KfW IPEX-Bank, og var þetta fyrsta verkefnafjármögnun af þessari 
stærðargráðu með þátttöku erlends banka á Íslandi um langt skeið. Um 13% 
fjármagnsins komu frá fyrirtækinu Bakkastakka í formi lánsfjár og forgangs-
hlutafjár í PCC BakkiSilicon. Fyrirtækið er í eigu um 20 íslenskra lífeyrissjóða 
auk Íslandsbanka. Þá hafa íslensk stjórnvöld einnig styrkt verkefnið.

Uppbygging kísilversins á Bakka hefur skapað um 400 störf og er gert ráð fyrir 
109 stöðugildum í verksmiðjunni. VB MYND/PCC
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Öll gögn málsins.

Til að koma til móts við húsnæð
isþarfir væntanlegra starfs
manna verksmiðjunnar sam
þykkti Byggðaráð Norður þings 
enn fremur samkomulag við PCC 
á Bakka um úthlutun lóða fyrir 
ellefu parhús í Holtahverfinu, og 
er gert ráð fyrir því að bygginga
framkvæmdum parhúsanna ljúki 
á næstu fimm til sjö mánuðum.

Kristján Þór Magnússon, sveit
arstjóri Norðurþings, segir ljóst 
að verksmiðjan á Bakka auðgi at
vinnulífið í kringum Húsavík og á 
norðausturhorni landsins.

„Það er ljóst að Norðaustur
land hefur ekki séð jafnmikla 
uppbyggingu í atvinnuháttum á 
jafn stuttum tíma, með tilkomu 
atvinnusvæðisins á Bakka, upp
byggingu PCC Bakkisilicon og 
gufuaflvirkjunar Landsvirkjunar 
á Þeistareykjum,“ segir Kristján 
Þór. „Alls er áætlað að til verði 
allt að 150200 ný störf á svæðinu 
sem er mikil vítamínsprauta fyr
ir Þingeyjarsýslu og sérstaklega 
Norðurþing, hvar fækkun íbúa og 
hækkandi meðalaldur samfélags
ins hefur verið viðvarandi vanda
mál á undangengnum árum, sam
fara færri atvinnutækifærum.“

Helgi Jóhannesson
forstjóri Norðurorku

Ásdís Kristjánsdóttir
forstöðumaður 
efnahagssviðs SA

Stefán Pálsson
sagnfræðingur

Þórdís K. R. Gylfadóttir
ferðamála-, iðnaðar-
og nýsköpunarráðherra

OPINN ÁRSFUNDUR SAMORKU
2. MARS NORÐURLJÓSUM, HÖRPU, KL. 15�17

Léttar veitingar í fundarlok

ÁVARP FORMANNS
Helgi Jóhannesson, forstjóri Norðurorku

 
ÁVARP RÁÐHERRA
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir,
ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

        
MIKIÐ VATN HEFUR RUNNIÐ TIL SJÁVAR
Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður efnahagssviðs SA

SVEITAPILTSINS STRAUMUR
Orkan og lífskjarabyltingin í Íslandssögu 20. aldar
Stefán Pálsson, sagnfræðingur

Skráning á samorka.is

Fundarstjóri:
Páll Erland
framkvæmdastjóri
Samorku

LÍFSGÆÐIN Í LANDINU
FRAMLAG ORKU� OG VEITUGEIRANS
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Tvísýnt með orkuöryggi
Flutningskerfi raforku 
er komið að þolmörkum. 
Mögulegt er framleiða 
töluvert af raforku úr 
borholum sem í dag eru 
nýttar til húshitunar.

TrausTi Hafliðason
trausti@vb.is

R
aforkuflutningskerfið er 
komið að þolmörkum og 
á næsta ári er mögulegt 
að orkuöryggi verði ekki 

tryggt. Staðan er einfaldlega sú að 
eftirspurn eftir raforku er meiri 
en framboð og til greina kemur að 
leita að staðbundnum lausnum og 
kanna hvaða smærri virkjanakost
ir koma til greina bæði í vatnsafli 
og jarðvarma. Þetta kom fram á 
málstofu sem Orkustofnun hélt 
um miðjan mánuðinn. Í tilefni 
af 50 ára afmæli Orkustofnunar 
heldur hún mánaðarlega fundi um 
mál sem tengjast starfsemi stofn
unarinnar.

„Fram kom að hægt er að fram
leiða allt að 70 MW af raforku 

úr borholum á 38 vinnslusvæð
um sem í dag eru einvörðungu 
að hluta nýtt til húshitunar,“ 
segir í frétt Orkustofnunar af 

málstofunni,  sem haldin var fyrir 
tveimur vikum.

„Raforkan getur aukið rekstrar
öryggi hitaveitna með því að 

tryggja raforku til dælingar og 
gert húshitun óháða áföllum í 
flutnings kerfi raforku sem meðal 
annars geta orðið við jarðhrær

ingar á rekbeltinu og lamað raf
orkukerfi landsins til dæmis vegna 
hamfarahlaupa. Aukinheldur get
ur nýting holanna aukið orkusjálf
stæði einstakra byggðalaga sem 
hafa þessa orku til staðar og dregið 
úr þörf á raforkuflutningi til þeirra 
frá virkjunum inn á gosbelt
inu með tilheyrandi sjónrænum 
áhrifum.“ 

Á málstofunni var einnig farið 
yfir hagkvæmni smájarðvarma
virkjana. „Fram kom að líklega 
muni smájarðvarmavirkjunum, 
sem nýta frárennsli frá hefð
bundnum jarðvarmavirkjunum, 
fjölga á komandi árum. Hag
kvæmni smájarðvarmavirkjana 
ræðst af verulegum hluta af raf
orkuverði og á Íslandi er raforku
verð lágt. Með því að virkja saman 
rafafl og hita eykst hagkvæmnin. 
Enn fremur er hagkvæmni fólgin í 
smájarðvarmavirkjunum, sem eru 
á röskuðu svæði í byggð.“

Mikil þörf er á að bæta raforkuflutningskerfi landsins. VB MYND/HAG

Með því að virkja 
saman rafafl og hita 
eykst hagkvæmnin.

K Ä R C H E R  S Ö L U M E N N

Gólfþvottavélar

Háþrýstidælur
fyrir heimilið

Ryksugur

Vatnsdælur

Þegar gerðar eru hámarkskröfur

Sópar

Háþrýstidælur

Gufudælur



ÍAV Marti
Búrfell sf.

Starfsmenn Íslenskra aðalverktaka hf. og Marti vinna nú hörðum 
höndum við stækkun Búrfellsvirkjunar.

Hluti verksins er lóðrétt borun á tveimur 100 m löngum aðrennslis- 
og kapalgöngum sem liggja inn í stöðvarhús virkjunarinnar, 400 m 
inni í Sámsstaðaklifi. Nýr bor, sérstaklega hannaður til lóðréttrar 
borunar, hefur verið fluttur til landsins fyrir þetta verk og er 
uppsetningu hans nú lokið í Búrfelli.  

Borinn er mjög aflmikill, tæplega 700 kW eða 940 hestöfl.

Gerð ganganna fer þannig fram að boruð er lóðrétt hola sem er 
0,37 m í þvermál og rúmlega 100 m löng niður í stöðvarhúsið.

Þegar borinn er kominn inn í stöðvarhúsið er fest á hann borkróna 
sem er 4,5 m í þvermál fyrir kapalgöngin og borkrónan síðan 
dregin upp og því má segja að göngin séu boruð upp.  

Sama aðferð er notuð við aðrennslisgöngin en þá er notuð borkróna 
sem er 6 m í þvermál.

Borun fyrir aðrennslis- og kapalgöngum

ÍAV Marti Búrfell sf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | 530 4200 | www.iav.is

Stækkun
Búrfellsvirkjunar

Mynd: Verkís

Aðkomugöng

Aðkomugöng

Frárennslisgöng

Bjarnarlón

Frárennslisgöng

Kapalgöng

Aðrennslisgöng
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Mikilvægi mannauðsins
Hér áður voru stjórnend
ur fyrirtækja í stóriðju 
erlendir en mikil breyt
ing hefur orðið á. Íslensk 
fyrirtæki vita að til að 
þess að byggja upp mikla 
þekkingu þarf öflugan 
mannauð segir forseti 
Verkfræði og náttúruvís
indasviðs Háskóla Íslands.

TrausTi Hafliðason
trausti@vb.is

Á 
undanförnum árum 
hefur orðið til mikil
væg tækniþekking í 
áliðnaðinum á Íslandi 

að sögn Hilmars Braga Janusar
sonar, forseta Verkfræði og 
náttúruvísindasviðs Háskóla Ís
lands. Hann segir að í raun hafi 
orðið umsnúningur á því hvernig 
mannauður innan geirans hefði 
byggst upp á öllum stigum.

„Auðveldast er kannski að 
benda á að stjórnendur og sér
fræðingar álfyrirtækjanna komu 

í fyrstu að utan, en á síðustu 
árum hefur þetta snúist við,“ 
segir Hilmar. „Lykilstjórnendur í 
fyrirtækjunum eru núna íslensk
ir og þó nokkrir hafa hlotið fram
gang innan móðurfélaganna og 
orðið að lykistjórnendum annars 
staðar í heiminum. Allt í einu 
erum við ekki bara þiggjendur 
heldur líka gefendur í þessum 
iðnaði.“

Hilmar nefnir Jón Ásgeirsson, 
Tómas Má Sigurðsson og Janne 
Sigurðsson sem dæmi. Jón starf
aði hjá ÍSAL en var fenginn til að 
starfa fyrir Rio Tinto í París og 
Montréal. Tómas Már og Janne 
voru bæði forstjórar Alcoa á Ís
landi en voru síðan fengin til að 
starfa fyrir félagið annars staðar. 
Tómas Már var ráðinn forstjóri 
Alcoa í Evrópu og MiðAustur
löndum og Janne er forstöðu
maður upplýsingatæknimála 
Alcoa á heimsvísu.

Mikil eftirspurn
Að sögn Hilmars er landslagið 
hérlendis orðið þannig að mikil 
eftirspurn er eftir vel menntuðu 

fólki úr raunvísindagreinum. Nú 
nýlega hafi til að mynda Elkem 
á Grundartanga, sem sé að gera 
mjög spennandi hluti, verið að 
ráða til sín nýútskrifaðan dokt
orskandídat í efnafræði.

„Fyrirtækin eru að byggja 
upp mikla þekkingu og vita að 
til þess þarf öflugan mannauð,“ 
segir  hann.

Í gegnum árin hafa verið reist 
nokkur álver á Íslandi og nú er 
búið að byggja kísilmálmverk
smiðju í Helguvík og verið að 
byggja aðra á Bakka við Húsavík. 
Þessi stóriðja krefst mikillar 
orku og eins og staðan er í dag 
orkuskortur í landinu.

Hærri framlegð
Spurður hvert hið rökrétta fram
hald sé svarar Hilmar: „Ef við 
ætlum að byggja upp starfsemi 
á þessum auðlindum þá verðum 
við að fá vörur, sem hafa hærri 
framlegð en 20 til 25%. Það 
þarf að nota orkuna í ábatasama 
framleiðslu. Framlegðin þarf 
að standa undir háum launum, 
sköttum og þeim umhverfis

kröfum sem gerðar eru. Fyrir
tæki sem er að skila 10% fram
legð er ekki að fara að eyða neinu 
í rannsóknir og þróun. Til þess 
að ná árangri umfram þær um
hverfiskröfur sem gerðar eru 
í dag þarf vísindafólk af öllum 
fræðasviðum að taka höndum 
saman.“

Hilmar segir að meðal annars 
vegna þessa hafi Álklasinn verið 
stofnaður. Hugmyndin með stofn
un hans hafi einmitt verið að leiða 

saman ólík fyrirtæki, efla rann
sóknir, tengslamyndun og stuðla 
að nýsköpun í iðnaðinum.

„Ál er ein algengasta afurðin 
sem notuð er í matvælaiðnaði og 
þá sem umbúðir hvers konar. Það 
vekur því athygli að sjávarútveg
urinn, sem er gríðarlega stór út
flutningsgrein, er ekki að nota ál í 
neinu magni. Þarna sé ég ákveðin 
tækifæri. Forsvarsmenn sjávar
útvegsins og áliðnaðarins gætu 
hæglega átt samtal um þetta.“

LeiðA SAmAn peningA og Þekkingu

Hilmar segir að áherslur í starfi Háskóla Íslands hafi breyst umtalsvert 
undanfarin ár. „Þetta var fyrst og fremst kennsluskóli en nú er háskólinn 

kominn í hóp 250 bestu rannsóknarháskóla í heiminum. Fólk áttar sig kannski 
ekki almennt á því hvað þetta er mikið afrek því það eru innan við 3% háskóla 
heiminum í þessum hópi. Þetta er sambærilegt eða jafnvel betri árangur en 
íslenska knattspyrnulandsliðið hefur náð á síðustu árum.“ Hilmar segist líta 
svo á að háskólar hafi þrenns konar hlutverk. „Það er að kenna, rannsaka og 
síðan að hagnýta þekkinguna sem verður til. Þessi hagnýtingarstoð er það 
sem við höfum verið að leggja töluverða áherslu á. Í grófum dráttum þá snýst 
sú vinna um að leiða saman  á einn stað peninga og þekkingu — vísindafólk 
og viðskiptafólk. Þegar það gerist verða mestu verðmætin til. Besta dæmið er 
líklega Kísildalurinn í Kaliforníu.“
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einangrun – umbúðir

 fyrir sökkla
undir gólfplötur
á útveggi og þök 

Hágæða einangrunarplast 
-vottuð

einangrun
á að vera í öllum 

byggingum á Íslandi

Við höfum 
varðveitt ylinn 

í íslenskum húsum 
í 60 ár
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Hilmar Bragi Janusarson, 
forseti Verkfræði- og 
náttúruvísindasviðs 
Háskóla  Íslands.
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Það er kraftur í þér
Gagnvirk orkusýning Landsvirkjunar í Ljósafossstöð útskýrir  
orkuna sem býr í öllum hlutum á skemmtilegan og fræðandi hátt. 

Opnunartíma og leiðarlýsingar má finna á landsvirkjun.is/heimsoknir.

Verið velkomin.
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