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ALÞJÓÐLEGAR STEINSTEYPURÁÐSTEFNUR Á ÍSLANDI 2014

Dagana 11. – 15. ágúst nk. verða haldnar  
þrjár alþjóðlegar steinsteypuráðstefnur í 
Hörpunni á vegum Nýsköpunarmiðstöðvar 
Íslands og samstarfsaðila. Vikan, sem ber 
nafnið „A CONCRETE WEEK“, hefst á 
mánudegi með námskeiðahaldi á vegum 
Nordic Concrete Federation og Nordic 
Rheology Society. Á miðvikudeginum 
13. ágúst hefst ráðstefnuhaldið svo 
formlega með sameiginlegri setningu 
ráðstefnanna þriggja í Eldborgarsal 
Hörpu en þær eru:

XXII Nordic Concrete Research 
Symposium. Ráðstefna þessi er 
samvinnuverkefni Steinsteypufélaganna 
á Norðurlöndum og er haldin árlega í 
einu Norðurlandanna. 
The 23rd Nordic Rheology Conference. 
Ráðstefnan er haldinn á vegum Norræna 
flotfræðisambandsins (Nordic Rheology 
Society) en hún var síðast haldin á Íslandi 
árið 2009.

ECO-CRETE, International Symposium 
on Sustainability. Ráðstefnan er sú fyrsta 
í sinni röð og er haldin í samvinnu við 
RILEM.

Steinsteypufélagið hvetur alla íslenska 
fræði- og áhugamenn um steinsteypu 
til að senda inn greinar á ráðstefnuna 
til að kynna íslensk steinsteypufræði og 
framkvæmdir fyrir erlendum gestum 
ráðstefnunnar. Nánari upplýsingar má 
nálgast á heimasíðu ráðstefnunnar 
www.rheo.is

STEINSTEYPUDAGURINN 2014
Steinsteypudagurinn 2014 verður haldinn föstudaginn 21. febrúar næstkomandi. 

Upplýsingar um dagskrá og skráningu á bls. 7
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EFNI FRÉTTABRÉFS OG YFIRLIT GREINA

PÓSTLISTI
Félagið hefur hafist handa við að upp-
færa póstlista félagsins. Vill stjórn 
hvetja sem flesta til að fara inn á heima-
síðu félagsins þar sem hægt er að skrá 
sig á póstlistann beint á forsíðunni. 

Á nýju Facebook síðu 
félagsins er einnig 
hnappur til að skrá 
sig á póstlistann.

Steinsteypufélag Íslands er nú á Facebook. Þar eru sett inn skilaboð og hægt 
er að fylgjast með nýjustu fréttum félagsins. Við hvetjum alla sem eru á 
Facebook til að líka við nýju síðuna okkar: facebook.com/steinsteypufelag

Nú hefur árlegt fréttabréf Steinsteypufélagsins borist innum lúgur flestra áhuga-
manna steinsteypu á landinu og er það von okkar að allir finni eitthvað við 
sitt hæfi í blaðinu að þessu sinni. Þetta er stærsta fréttabréfið sem félagið hefur 
hingað til gefið út og þökkum við auglýsendum í blaðinu fyrir öflugan stuðning. 
Einnig þökkum við þeim fjölmörgu aðilum sem voru tilbúnir við að aðstoða 
okkur við öflun á efni í blaðið. Án ykkar væri þessi útgáfa ekki möguleg.

Útgefandi: Steinsteypufélag Íslands
Ritstjóri: Björn Hjartarson
Ábyrgðarmaður: Erla Margrét Gunnarsdóttir
Umbrot: Sigurlaug Jóhannsdóttir
Prentun: Leturprent
Upplag: 1600 eintök

Fréttabréf Steinsteypufélags Íslands er vettvangur félagsmanna og stjórnar til að miðla upplýsingum og fróðleik 
til félagsmanna og annarra velunnara félagsins. Skoðanir einstakra greinarhöfunda endurspegla ekki endilega 
opinbera afstöðu Steinsteypufélagsins til einstakra málefna.

Leyfilegt er að birta efni úr fréttabréfinu ef heimildar er getið. Myndefni er eign viðkomandi höfundar.

Steinsteypufélag Íslands – Laugavegur 42, 101 Reykjavík - steinsteypufelag@steinsteypufelag.is

FACEBOOK

Kai Westphal, formaður
Ólafur H. Wallevik, varaformaður

Benedikt Jónsson,
Þórður I. Kristjánsson, 

Guðbjartur Jón Einarsson

Framkvæmdastjóri, 
Erla Margrét Gunnarsdóttir

Skoðunarmenn reikninga,
Vífill Oddsson

Kristján Sveinsson
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Í gegnum tíðina hefur steypan frá BM Vallá lagt grunninn að sterkum innviðum 
Íslands, enda er hún sérhönnuð til að þola íslenskt veðurfar. Við lítum stolt yfir 
okkar verk, hringinn í kringum landið – og leggjum okkur enn frekar fram eftir því 
sem fleiri kröfuharðir fagaðilar velja steypuna frá BM Vallá í sín mannvirki. 

Fortíðin sýnir að ef menn vilja steypa til framtíðar er mikilvægt að vanda valið á 
byggingarefni og vera viss um að hver hræra lúti ýtrustu gæðastöðlum.

BM Vallá – uppbygging í meira en hálfa öld.

Sérhæfing og vöruþróun gerir okkur kleift 
að bjóða upp á steypu sem hentar öllum 
tilefnum; jafnt hefðbundna steypu sem 
ýmsar sérsteypur og ílagnir.

Okkar stolt
      er styrkur og ending

Fyrirtækið BM Vallá hefur verið í forystu-
hlutverki í íslenskum byggingariðnaði í 
nærfellt 60 ár. Reynsla, fagmennska og 
metnaður hefur skapað góðan orðstír  
þess um allt land.
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Inngangur
Síðastliðið ár upplifði byggingar-
iðnaðurinn á Íslandi merkjanlega 
uppsveiflu og er þetta greinilegt þegar 
horft er yfir höfuðborgarsvæðið, 
þar sem byggingarkranar eru aftur 
farnir að sjást. Samkvæmt könnun 
Samtaka Iðnaðarins er þó ekki nóg 
af íbúðarhúsnæði í byggingu. Niður-
stöður talningar sem samtökin birtu 
í október 2013 er sú að einungis 
927 íbúðir séu fokheldar eða lengra 
komnar en þörf markaðarins er um 
1500-1800 íbúðir árlega.

Fréttabréf
Fréttabréf var gefið út í upphafi árs 
2013 til að kynna Steinsteypudaginn. 
Árangur af sölu auglýsinga var 
góður sem hjálpaði til við útgáfu 
veglegs 28 síðna fréttabréfs þar sem 
auglýsingasalan stóð undir kostnaði 
við útgáfuna. Efni fréttabréfsins 
var fjölbreytt sem fyrr. Skrifað 
var meðal annars um nýjungar og 
þróun í steinsteypufræðunum ásamt 
umfjöllun um formbreytingar í 
gólfílögnum. Ekki var bara fjallað um 
steypu því greinar um myglusveppi 
og nýja hönnunarmöguleika voru 
meðal efnis síðasta fréttabréfs. 

Menntun
Eitt af markmiðum Steinsteypufélags 
Íslands á síðasta starfsári var 
að halda áfram að vekja áhuga 
fyrirtækja og verktaka á gæða- og 
menntunarmálum í tengslum við 
steypuframkvæmdir. Því miður hefur 
áhugi innan byggingariðnaðarins á 
endurmenntun almennt ekki verið 
mikill, sem hefur valdið því að 
námskeið um slík mál undanfarin 
ár á vegum Steinsteypufélagsins hafa 
verið felld niður. Engin námskeið 
á vegum Steinsteypufélagsins um 
steypufræði voru haldin á árinu 
í framhaldi af þessu ástandi. 
Steinsteypufélag Íslands heldur 

þó ótrautt áfram að vinna að 
þessum málum og hefur vinna að 
uppbyggingu menntunarkerfis fyrir 
þá aðila sem vinna með steypu verið 
hafin í samstarfi við Iðuna og Þorvald 
Nóason en Þorvaldur er vel kunnur 
þessum málum frá sínum störfum 
í Noregi. Indriði Níelsson hefur 
verið í sambandi við Þorvald fyrir 
hönd Steinsteypufélagsins varðandi 
kennslu í meðhöndlun á steinsteypu. 

Aðalfundur
Aðalfundur Steinsteypufélagsins 
var haldinn 31. maí 2013. Skýrsla 
stjórnar og gjaldkera voru lesnar upp 
og samþykktar. Björn Hjartarson 
gekk úr stjórn eftir fjögurra ára setu 
og í hans stað var kosinn Próf. Ólafur 
H. Wallevik. Aðrar breytingar urðu 
ekki á stjórn. Á fundinum tilkynnti 
Indriði Níelsson, framkvæmdastjóri 
Steinsteypufélagsins undanfarin átta 
ár, að hann hygðist hætta sem 
framkvæmdastjóri félagsins um 
næstu áramót.

Steinsteypudagurinn 2013
Steinsteypudagurinn 2013 var haldinn 
15. febrúar á Grand Hótel þar sem um 
90 manns mættu og þótti dagurinn 
vel heppnaður. Þrettán fjölbreyttir og 
spennandi fyrirlestrar voru haldnir 
af fagmönnum innan íslenska 
byggingariðnaðarins en deginum 
var skipt niður í fjórar lotur þar sem 
ákveðin umræðuefni voru gerð að 
umtalsefni. Þrjú fyrirtæki kynntu 
starfsemi sína í básum fyrir framan 
fundarsalinn og var gerður góður 
rómur að þeim kynningum. Hápunktur 
Steinsteypudagsins var svo afhending 
Steinsteypuverðlaunanna 2013 en 
þau voru afhent af Forseta Íslands en 
þetta var í þriðja sinn sem verðlaunin 
eru afhent. Að þessu sinni hlaut 
endurgerð Nýja bíó verðlaunin sem er 
nýtt hús en byggt í anda eldra húss en 
það stendur ásamt fleiri byggingum á 
horni Lækjargötu og Austurstrætis. 
Að áliti dómnefndar fær steinsteypan, 
formuð af fallegu handverki, að njóta 
sín vel í byggingunni. Nánar er fjallað 
um Steinsteypuverðlaunin á bls. 19.

Kai Westphal, 
formaður Steinsteypufélags Íslands

STARFSEMI STEINSTEYPUFÉLAGSINS 
2012 - 2013

Hápunktur starfsársins var 
Steinsteypudagurinn 2013 þar sem hin 
árlegu Steinsteypuverðlaun voru afhent
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DAGSKRÁ

Fræði & Vísindi

08:30 Skráning og kaffisopi - Básar til sýnis
09:00 Setning - Kai Westphal, formaður Steinsteypufélags Íslands

STEINSTEYPUDAGURINN 2014
2 1 . F E B R Ú A R  Á  G R A N D  H Ó T E L

09:10 Alkalívirkni steinsteypu - Börge J. Wigum, Mannvit & Norstone
09:30 Framleiðslueftirlit með Petroscopi - Þorgeir S. Helgason, Petromodel
09:50 Fjaðurstuðull steinsteypu - Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Mannvit 
10:10 Getur myglusveppur vaxið og dafnað á steinsteypu ? - Finnur Ingi Hermannsson, Efla
10:30 Kaffihlé

Gæði & Eftirlit
10:55 Opinbert eftirlit - Jón Guðmundsson, Mannvirkjastofnun 
11:15 Gæði steinsteypu, frá teikningu í mót - Kai Westphal, Steypustöðin
11:35 Nýr Evrópustaðall um hönnun steinsteypuvirkja - Haukur J. Eiríksson, HÍ & Hnit
11:55 Ábyrgð fagaðila - Ingibjörg Halldórssdóttir, Mannvirkjastofnun
12:15 Hádegismatur

Skipulag & Framkvæmdir
13:15 Hús íslenskra fræða - Þórður Þorvaldsson, Hornsteinar 
13:35 Elliðaárvogur - Rammaskipulag - Stefán Gunnar Thors, VSÓ  
 & Helgi Bollason Thóroddsen, Kanon Arkitektar
13:55 Vaðlaheiðagöng - Oddur Sigurðsson, Geotek
14:15 Nemendaverðlaun- Afhending og kynning
14:40 Kaffihlé

Vistvænt & Steinsteypuverðlaunin
15:00 BREEAM, vottun fyrir betri byggingar - Helga Jóhanna Bjarnadóttir, Vistbyggðaráð & Efla 
15:20 CO2 upptaka í steypu / CO2 opptak i betong - Knut Kjellsen, Norcem
15:40 Passív hús - Þórhildur Kristjánsdóttir, Sintef
16:00 BREEAM & Steinsteypa - Ólafur H. Wallevik, Nýsköpunarmiðstöð Íslands & HR
16:20 Steinsteypuverðlaunin 2013 - Umsjón Þorbjörg Hólmgeirsdóttir, Mannvit 
16:40 Ráðstefnulok - Kai Westphal, formaður Steinsteypufélags Íslands

Skráning á steinsteypufelag@steinsteypufelag.is fyrir 18.febrúar
Heill dagur: 17.000 kr. með hádegisverði (14.000 án hádegisverðar)
Hálfur dagur: 9.500 kr. án hádegisverðar
Nemagjald: Frítt með hádegisverði, hámark 40 nemendur
Básar: 35.000 kr. Innifalin ein skráning með hádegisverði
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Engjateigi 9  105 Reykjavík
www.lifsverk.is 

LÍFEYRISSJÓÐUR  
VERKFRÆÐINGA

Hagstæð sjóðfélagalán

Ævilangur lífeyrir

Séreign sem erfist

Virkt sjóðfélagalýðræði

Jafnt atkvæðavægi
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Stuðlaberg finnst víða á Íslandi 
og sækja Stuðlar kertastjakarnir 
frá Inspira innblástur sinn beint í 
þessa stórfenglegu steinamyndun. 
Stuðlar eru sexhyrndir sem er 
algengasta form bergsins og koma í 
þremur mismunandi hæðum. Gerir 
hönnunin ráð fyrir notkun bæði 
sprittkerta og hárra kerta og breytist 
ásýnd stjakanna töluvert eftir því 
hvernig kerti eru valin í þá.

Stjakarnir sjálfir eru unnir úr 
gegnheilli steypu og er hægt að fá 
þá staka eða í settum af þremur eða 
sex stjökum og með þeim fylgja 
eikarplattar sem eru með ískorin hólf 
fyrir stjakana. Býður hönnunin upp 
á ýmsar útfærslur og uppraðanir og 
er því gaman að geta skapað sér sína 
eigin persónulegu útgáfu af þessum 
skemmtilegu stjökum. Eins má 
safna þeim saman yfir lengri tíma og 
stækka stuðlabergssafnið sitt smám 
saman.

Köld grá steypan í stjökunum minnir 
óneitanlega á kalt bergið sem mýkist 
með hlýrri birtu kertaljósa. Þegar hlý 
eikin veitir síðan kaldri steypunni 
undirstöðu myndast jafnvægi og 
skemmtileg blanda af köldum og 
hlýjum efnivið. 

María Lovísa, hönnuður stjakanna, 
sagði að aldrei hefði komið annað til 
greina en að nota steypu í stjakana. Sat 

hún þó með hugmyndina í kollinum 
í tvö ár og hafði rekið sig á ýmsar dyr 
þegar það kom að framleiðslunni. 
„Var ég búin að ræða við nokkra aðila 
en það var alltaf eitthvert fimbulfamb 
með hvernig ætti að útfæra 
framleiðsluna og var ég því lengi á 
byrjunarreit“ Hugmyndin sjálf hafði 
þó fæðst, að virtist á svipstundu, er 
María var í göngutúr í fjörunni á 
Hofsósi þar sem hún dáðist að fallegu 
stuðlaberginu og sá stjakana fyrir sér.
 
Það var ekki fyrr en hún heyrði af 
Hermanni Guðmundssyni, verk-
efnastjóra hjá BM Vallá að hjólin 
fóru að snúast af alvöru. „Áttum við 
Hermann okkar fyrsta fund saman 
seint í janúar 2013 þegar ég mætti 
til hans með teikningarnar mínar til 
að vonast eftir góðum ráðleggingum. 
Það má segja að strax frá okkar fyrsta 
fundi hafi hann ættleitt verkefnið 
mitt og var augljóst að þarna byggi 
mikil þekking á bæði steypunni og 
mótatækninni. Var Hermann strax 
kominn með hugmynd að útfærslu 
á móti og farinn að ræða heppilegar 
steypublöndur á þessum fyrsta fundi 
okkar.“ 

Hermann og Einar Einarsson, 
framkvæmdastjóri steypuframleiðslu 
hjá BM Vallá, ákváðu að slá til og 
aðstoða Maríu Lovísu við að láta 
verkefnið verða að veruleika, þar sem 
þeir eru báðir miklir áhugamenn um 

STUÐLAR - KERTASTJAKAR

María Lovísa og Hermann hjá BM Vallá
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• Steypuhraðara
• Steypuseinkara
• Stál- og plastfíber
• Steypuþekju
• Mótaolíu
• Frostmottur

Flotefni • Loftblendi • Vatnsspari

Rannsóknastofa

Hágæða íblendiefni

KEMIS • Breiðhöfða 15 • 110 Reykjavík • Sími 577 1555

Stálfíber
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Mannvirkjastofnun fer með yfirumsjón byggingar-, 
rafmagnsöryggis- og brunamála í landinu. Hún hefur 
með höndum fjölmörg verkefni á þessum sviðum. 

Öll miða að því sama: að vernda líf, 
heilsu, umhverfi og eignir.

Skúlagötu 21  ·  101 Reykjavík  ·  Sími: 591 6000  ·  mvs.is  ·  mvs@mvs.is

Mannvirkjastofnun tryggir samræmingu á byggingareftirliti og eldvarnaeftirliti og starfsemi slökkviliða um allt land. Stofnunin vinnur að samræmingu 
brunavarna í landinu og stuðlar að samvinnu þeirra sem starfa að brunavörnum.  Hún hefur eftirlit með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga 
í mannvirkjum.  Auk þess sér stofnunin um menntun slökkviliðs- og eldvarnareftirlitsmanna, löggildingu iðnmeistara og hönnuða og fjölmörg önnur 
verkefni.

Til öryggis

steypu ásamt framleiðslu á fallegum 
hlutum úr efninu. Innan við mánuði 
síðar var fyrsta frumgerðin tilbúin 
og var hún smíðuð úr við en því 
næst voru smíðuð stálmót fyrir sjálfa 
framleiðsluna. Eftir nokkrar tilraunir 
fannst rétta steypublandan sem 
unnin er úr C50 hástyrkleikasteypu 
en í ferlinu þurfti að leysa vandamál 
tengd sigmyndun í mótunum ásamt 
sprungu- og loftbólumyndun á 
yfirborði.

„Tókst okkur að frumsýna hönnun-
ina á stjökunum stuttu síðar á 
HönnunarMars 2013 í Epal og 
fengu þeir mikið lof og góða dóma“ 
Fjallað var um stjakana í erlendum 
miðlum þar sem skrifað er; „Kaldur 
persónuleiki stjakanna myndar fallegt 
mótvægi við hlýja birtu kertaljósa. 
Ekki aðeins heillumst við af hráu og 

einföldu útliti hönnunarinnar heldur 
kunnum við vel að meta að sjá steypu 
nýtta sem skapandi efnivið” 

María Lovísa hefur lengi verið 
áhugamanneskja um steypu  og nýtt 
hana töluvert í hönnun innanhússrýma 
en hún er innanhússarkitekt að mennt. 
„Hefur mér alltaf fundist steypa 
vera einstaklega fallegur efniviður 
og frá upphafi sá ég steypu fyrir 
mér í þessa hönnun, sem byggðist á 
beinum innblæstri frá náttúrunni. 
Náttúrulegir eiginleikar efniviðarins 
gera það líka að verkum að enginn 
stjaki né platti er með öllu eins 
heldur fá náttúrulegir eiginleikar 
steypunnar sem og eikarinnar að 
skína í gegn í öllum sínum fullkomna 
ófullkomleika. Fyrir mér er það hrein 
fullkomnun, alveg eins og náttúran 
sjálf. Sé ég fram á að hanna meira úr 

steypu í framtíðinni og væri gaman 
að nýta steypuna í fleiri minni verk 
sem fá að njóta sín inni í híbýlum 
fólks. Möguleikar steypunnar sem 
skapandi efniviðs eru óendanlegir“.

Stuðlar kertastjakar frá Inspira fást 
í Epal í Skeifunni en fleiri verk eftir 
Maríu Lovísu má skoða á heimasíðu 
Inspira á www.inspira.is.

Texti: Steinsteypufélag Íslands
Myndir: María Lovísa Árnadóttir
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Í undirbúningi hjá Hinu íslenska 
bókmenntafélagi er útgáfa á ritinu 
Þekkingin beisluð – nýsköpun og 
frumkvæði sem varpar ljósi á nokkur 
dæmi um þróun nýsköpunar á 
Íslandi undanfarna þrjá áratugi. 
Bókin er gefin út í samvinnu við 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands í tilefni 
af sextugsafmæli Þorsteins Inga 
Sigfússonar, prófessors og forstjóra 
og er útgáfudagur bókarinnar þann 
4. júní 2014. Þorsteinn Ingi hefur 
á sinni starfsævi tekið þátt í fjölda 
uppbyggilegra verkefna, verið í 
forsvari fyrir mörg þeirra og hlotið 
lof fyrir framgang sinn í því að tengja 
vísindi og rannsóknir við atvinnulífið. 
Þrjátíu og þrjár greinar eru í bókinni 
eftir fræðimenn, frumkvöðla og 
fagaðila um málefni sem rekja má 
til nýsköpunar og í sumum tilfellum 
beint til Þorsteins Inga og starfa hans 
í gegnum tíðina.

Íslensk þekkingarfyrirtæki
Nýsköpun hefur sannarlega einkennt 
þróun íslensks atvinnulífs á síðustu 
áratugum tuttugustu aldar og allt 
fram á nýja öld. Gróskumiklar 
rannsóknir í háskólum og samráð við 
íslenskt atvinnulíf hafa leitt til þess að 
þekkingarfyrirtæki hafa orðið til sem 
bókstaflega hafa beislað þekkinguna 
og veitt henni í farveg nýsköpunar 
með tilheyrandi stofnun fyrirtækja.

Saga rannsókna og þróunar
Í bókinni segja frumkvöðlar sögu 
nokkurra lykilverkefna í íslensku 
atvinnulífi. Í nýsköpuninni er kálið 
ekki alltaf sopið þótt í ausuna sé 
komið og saga frumkvöðlanna er 
oft áhugaverð og skemmtileg; leiðin 
vörðuð mistökum og áföllum að 
hinu endanlega takmarki, vörunni 
eða þjónustunni sem eftir liggur. 
Nýsköpun er, þegar uppi er staðið, 
undirstaða framþróunar á öllum 
sviðum og grundvöllur nýrrar 
þekkingar.

Vettvangur frásagna
Ritið samanstendur af greinum um 
efnið eins og höfundar leggja það 
fram. Bæði höfundar og efnistök 
spanna allt frá tækniverkefnum 
til nýsköpunar á sviðum sem 
teljast fremur til hugvísinda og 
lista. Hér má til að mynda nefna; 
þróun í efnisfræðum, skapandi 
fólk, tengsl háskóla og atvinnulífs, 
klasamál, skapandi greinar og nýja 
umhverfisvænni orkugjafa.

Íslensk byggingarverkfræði
Eins og áður hefur komið fram verða 
þrjátíu og þrjár greinar í bókinni 
eftir fræðimenn, frumkvöðla og 
fagaðila sem rekja má til nýsköpunar 
og rannsókna og munu þeir Dr. 
Björn Marteinsson ásamt Próf. 
Ólafi H. Wallevik halda uppi heiðri 
byggingarverkfræðinnar í bókinni 
en Björn ritar grein um híbýli 
og velferð en Ólafur um helsta 
byggingarefni heims. Báðir eru þeir 
gestum árlegs Steinsteypudags hjá 
Steinsteypufélaginu að góðu kunnir 
en þar hafa þeir haldið regluleg 
erindi um rannsóknarverkefni sín 
á undanförnum árum. Ólafur um 
framfarir innanlands og erlendis 
í steypufræðunum í bland við 
klassískar steypurannsóknir á 
meðan Björn hefur fjallað um raka 
í byggingum í bland við almenn 
lífsgæði innandyra í mannvirkjum.
 
Tabula honoraria -Árnaðaróskaskrá
Hægt er að skrá nafn sitt í 
árnaðaróskaskrá og fá eintak af 
bókinni á góðum kjörum. Allar 
viðeigandi upplýsingar má sjá á 
heimasíðu Nýsköpunarmiðstöðvar 
Íslands: www.nmi.is/nyskopunarbok, 
meðþví að senda upplýsingar á 
netfangið: nmi@nmi.is eða hringja 
í síma 522-9000.

Árdís Ármannsdóttir, 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands

ÞEKKING BEISLUÐ – 
NÝSKÖPUN OG FRUMKVÆÐI

Nýsköpunarmiðstöð Íslands
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Björgun ehf. hefur í liðlega fimmtíu ár annast björgun verðmæta

 úr sjó. Í upphafi snerist starfið um björgun strandaðra eða sokkinna skipa og 

ýmsa aðstoð vegna vinnu neðansjávar. Nú sinnir félagið fyrst og fremst malar-og 

sandnámi af hafsbotni auk efnisöflunar úr landgrunninu fyrir steinsteypuframleiðslu, 

malbiksframleiðslu, landfyllingar og dýpkunarframkvæmdir víða um land.

Þekking og aðferðafræði til að meta umhverfisáhrif þessa starfs 

hefur eflst til muna á undanförnum árum. Í þeim efnum leggur Björgun sitt af 

mörkum með öflugri þátttöku í rannsóknar- og þróunarverkefnum. Við erum sannfærð 

um að að umhverfisáhrif af efnistöku á hafsbotni, sem oftast má staðsetja í nálægð 

við framkvæmdasvæðin, séu í langflestum tilfellum óveruleg og miklu minni en þegar 

efni er tekið úr malarnámum á landi og gjarnan ekið til notenda um langan veg.

Þannig lágmarkar Björgun umhverfiskostnað og færir um leið dýrmæta björg 

í bú fyrir íslenskt samfélag.
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Heimsmetið fyrir mesta steypu-
magn í einu verki eiga Kínverjar í 
Þriggja gljúfra stíflunni, 16 milljón 
rúmmetra fóru í hana á 17 árum. Hún 
er jafnframt stærsta vatnsaflsvirkjun 
í heimi með 22.500 MW uppsett afl. 
Til samanburðar þá er uppsett afl 
Kárahnjúkavirkjunar 690 MW og 
þær þrjár vatnsaflsvirkjarnir sem 
koma næst henni að stærð hér á landi 
eru Búrfell 270 MW, Hrauneyjafoss 
210 MW og Sigalda 150 MW. 

Stærsta samfellda steypan var hins 
vegar framkvæmd í Abu Dhabi árið 
2007 þegar 16000 m3 voru steyptir á 
tveim dögum. Einn stærsti samfelldi 
steypuáfangi á Íslandi var líklega 
steyptur í bílakjallara Hörpu árið 
2007. Vinna við fyrsta áfanga tók 
34 klukkutíma en botnplatan er um 
6500 m2 að stærð og að meðaltali 
um 50 cm þykk. Í verkið þurfti 483 
steypubíla með 3860 m3 af steypu í 
niðurlögnina. 

Heimsmetið í lóðréttri dælingu féll 
7. ágúst 2009 við byggingu Parabati 
virkjunarinnar á Indlandi þegar 
steypunni var dælt 715 m lóðrétt. 
Steypu hefur hins vegar hæðst verið 

dælt um 2000 m lárétt. 
Heimsmetið í að leggja niður 
plötu samfellt var sett í Kentucky í 
Bandaríkjunum 1997 þegar 20.900 m2 
voru steyptir á 30 tímum. 

STEYPUHEIMSMETIN

Þriggja gljúfra stíflan http://www.visindavefur.is/svar.php?id=54558

ÞAÐ ERU MÖRG OG FJÖLBREYTT HEIMSMET TENGD STEYPU

Eitt klikkaðasta heimsmetið sem 
tengist steypu er þó líklegt að hann 
Joe Alexander frá Þýskalandi eigi 
en hann á metið í að brjóta flestar 
steypublokkir samtímis því að halda 
á hráu eggi í hendinni.  

Einar Einarsson, BM Vallá

3860 m3 steyptir samfellt í bílakjallara Hörpu (mynd frá BM Vallá)
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Lög
Ný lög um mannvirki tóku gildi 
1. janúar 2011. Í lögunum kemur 
fram hverjir eru ábyrgðaraðilar við 
mannvirkjagerð.  Vert er að benda á 
að lögin tilgreina sérstaklega ábyrgð 
eiganda. Eftirfarandi lýsing á ábyrgð 
eiganda er í 15. gr. laganna: „Eigandi 
ber ábyrgð á því að við hönnun, 
byggingu og rekstur mannvirkis 
sé farið að kröfum laga þessara og 
reglugerða sem settar eru á grundvelli 
þeirra“. 

Þar sem eigandi er að öllu jöfnu 
ekki byggingarfróður aðili ber hann 
ábyrgð á að réttir fagmenn séu 
ráðnir til allra verka. Fagmennirnir 
bera síðan ábyrgð gagnvart honum, 
þ.e að öll verk séu faglega og rétt 
unnin. Honum ber því að ráða til 
verks hönnunarstjóra, hönnuði, 
byggingarstjóra og iðnmeistara með 
fullnægjandi þekkingu og réttindi til 
fyrirhugaðra starfa.

Hönnuðir bera þannig beina ábyrgð 
á því gagnvart eiganda mannvirkis 
að hönnun þeirra sé faglega unnin 
og mannvirkið standist þær kröfur 
sem til þess eru gerðar í lögum og 
reglugerðum settum samkvæmt 
þeim.
Byggingarstjóri er faglegur fulltrúi 
eiganda við mannvirkjagerð og starfar 
í umboði hans samkvæmt skriflegum 
ráðningar- eða verksamningi við 
eiganda. Byggingarstjóri skal gæta 
réttmætra hagsmuna eiganda gagn-
vart byggingaryfirvöldum, hönnuðum, 
iðnmeisturum og öðrum sem að 
mannvirkjagerðinni koma þannig að 
hann er í raun eftirlitsmaður eiganda 
á verklegum þætti framkvæmda

Iðnmeistari ber ábyrgð á því 
gagnvart eiganda mannvirkis að þeir 
verkþættir sem hann tekur að sér séu í 

samræmi við viðurkennda verkhætti, 
samþykkta uppdrætti, verklýsingar 
og ákvæði reglugerða sem settar eru 
samkvæmt þeim.
Um ábyrgð og verksvið hönnuða, 
byggingarstjóra og iðnmeistara er 
nánar fjallað í lögum um mannvirki 
og byggingarreglugerð.

Eftirlit
Ný lög um mannvirki kveða á um 
aukið innra eftirlit fagaðila.  Þar má 
nefna að hönnuðir, byggingarstjórar, 
iðnmeistarar og reyndar einnig 
opinberir eftirlitsaðilar eiga að 
vera komnir með samþykkt 
gæðastjórnunarkerfi fyrir 1. janúar 
2015.  Þessir aðilar hafa því haft 
fjögur ár til að aðlaga sig að þessum 
ákvæðum laganna.  Jafnframt má 
benda á að í Evrópustaðlinum ÍST 
EN 1990:2002/NA:2010 (Eurocode), 
hafa frá gildistöku staðalsins verið 
ákvæði  um innra eftirlit hönnuðar 
og framkvæmdaaðila.

Lögin gera þannig kröfu til innra 
eftirlits hönnuða og framkvæmdaaðila.  
Meiri krafa samfélagsins um innri 
úttektir þessara aðila getur leitt 
til agaðri vinnu við hönnun og 
framkvæmdir og þannig væntanlega 
til betri verka. Jafnframt má gera 
ráð fyrir að betri og skipulagðari 
vinnubrögð minnki þörf fyrir 
opinbert eftirlit.  Dæmi um slíkt er að 
skv. ákvæðum byggingarreglugerðar 
getur útgefandi byggingarleyfis 
heimilað byggingarstjóra að annast 
sjálfur áfangaúttektir, þ.e. ef eigandi 
mannvirkis leggur fram skriflega 
greinargerð um innra eftirlit 
byggingarstjóra.

Jón Guðmundsson og Benedikt Jónsson, 
verkfræðingar hjá Mannvirkjastofnun

ÁBYRGÐ OG EFTIRLIT FRAMKVÆMDARAÐILA 

Í MANNVIRKJAGERÐ Á ÍSLANDI
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Allar hellur Steypustöðvarinnar eru framleiddar 
samkvæmt viðurkenndum stöðlum.

Fjárfestingsem stein-liggur
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Steinsteypuverðlaunin 2013 voru 
veitt í þriðja sinn við hátíðlega 
athöfn á Steinsteypudeginum 2013 
á Grand Hótel þann 15. febrúar 
2013. Að þessu sinni hlaut Nýja bíó 
verðlaunin sem er nýtt hús en byggt í 
anda eldra húss. Að áliti dómnefndar 
fær steinsteypan, formuð af fallegu 
handverki, að njóta sín.

Hönnuðir Nýja bíós eru Studio 
Granda og Verkís, um framkvæmd 
sá Eykt, steinsteypan kom frá 
Steypustöðinni og verkkaupi er 
Reykjavíkurborg.

Árið 2007 brunnu tvö hús á horni 
Austurstrætis og Lækjargötu og 
var efnt til opinnar samkeppni 
um framtíðarskipulag svæðisins. 
Arkitektastofurnar Argos, Gullinsnið 
og Studio Granda báru sigur úr 
bítum og í framhaldinu unnu þær í 

sameiningu deiliskipulag fyrir reitinn. 
Þær skiptu svo með sér verkum við 
uppbygginguna og kom það í hlut Studio 
Granda að byggja hús á þeim stað þar 
sem áður stóð Nýja bíó.
Nýja bíó var um margt merkilegt hús. 
Það var steinsteypt og byggt árið 1918 
sem kvikmyndahús. Það hafði ýmis sterk 
einkenni undir áhrifum jugendstíls, sem 
birtust fyrst og fremst í framhlið hússins. 
Nýja bíó skemmdist illa í eldi árið 1998 
og var í framhaldinu rifið.

Þegar kemur að endurgerð húsa sýnist 
sitt hverjum um aðferðirnar sem er beitt. 
Það er ljóst að ekki er um nákvæma 
endurbyggingu að ræða heldur horfa 
arkitektarnir til þess sem var á sjálfstæðan 
hátt og taka til þess afgerandi afstöðu. 
Fjölbreytt notkun steinsteypu og þá ekki 
síst mótagerð leikur lykilhlutverk í að ná 
fram hughrifum og skapa minningu um 
það sem var.

Í rökfærslu dómnefndar segir :
„Útfærsla byggingarinnar, efnis-
notkun og frágangur deila er 
einstaklega vandaður og til 
fyrirmyndar fyrir steinsteypt hús. 
Í deilunum skín bæði saga hússins 
jafnt sem tungutak nútímans í 
gegn. Á norðurveggnum, sem er 
megin ásýnd hússins, eru stórir 
fletir með borðaáferð og grófleika 
fyrri tíma. Þessir grófu fletir eru 
svo rammaðir inn af þakbrún, 
köntum og gluggaumgjörðum 
sem einkennast af verkþekkingu, 
þrívíðri mótun og eggsléttri áferð 
dagsins í dag en vísa um leið 
sterklega til eldri byggingarinnar.
Stigahús milli Nýja bíós og 
Lækjargötu er steypt og að innan 
er sjónsteypa, bæði á veggjum 
og loftum þess. Sama á við um 
flóttastigahús til vesturs. Fínleg 
borðaáferð, skarpar útfærslur 
og ljós steypa gefa þessum 
innirýmum mjög fallegt og 
vandað yfirbragð.
Allar útfærslur og vinna er 
vönduð og einkennist af metnaði 
þeirra sem að verkinu komu, 
hvort sem um er að ræða 
arkitekta, verkfræðinga, verktaka 
eða verkkaupa. Samvinna og 
gagnkvæmur skilningur þessara 
aðila er grundvöllur þess að vel 
takist til. Í þessu tilfelli er það 
raunin og því er þessi bygging 
vel að því komin að hljóta 
Steinsteypuverðlaunin árið 2013“.

STEINSTEYPUVERÐLAUNIN 2013

Mynd: Sigurgeir Sigurjónsson

Herra Ólafur Ragnar Grímsson, 
forseti Íslands, afhenti fulltrúum 
verðlaunahafanna viðurkenn-
ingarskjal ásamt verðlaunagrip. 
Ellý Katrín Guðmundsdóttir, 
borgarritari tók við verðlaununum 
fyrir hönd Reykjavíkurborgar.

Þorbjörg Hólmgeirsdóttir, 
formaður dómnefndar
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Tilhögun virkjunar
Búðarhálsvirkjun er nýjasta virkjun 
Landsvirkjunar á vatnasviði Þjórsár 
og Tungnaár og nýtir um 40 
metra fall í Tungnaá frá frávatni 
Hrauneyjafossvirkjunar að Sultar-
tangalóni.  Stöðin framleiddi í fyrsta 
sinn raforku inn á landskerfið í 
desember 2013 en vél 1 hóf fram-
leiðslu á fullum afköstum 11. janúar 
sl. og áætlað er að vél 2 hefji rekstur 11. 
febrúar nk.  Uppsett afl stöðvarinnar 
er 95 MW og árleg orkuvinnslugeta 
er áætluð 585 GWst.
 
Megintilhögun Búðarhálsvirkjunar 
er þannig að tvær jarðvegsstíflur 
eru byggðar austan við Búðarháls 
skammt ofan við ármót Köldukvíslar 
og Tungnaár.  Önnur stíflan þverar 
farveg Köldukvíslar og hin frávatn 
Hrauneyjafossstöðvar.  Stíflurnar eru 
báðar um 25 metra háar þar sem 
þær eru hæstar og samanlögð 

lengd þeirra um 1400 metrar. Með 
stíflunum myndast inntakslón 
Búðarhálsvirkjunar sem nefnt hefur 
verið Sporðöldulón og er stærð 
þess um 7 km2 að flatarmáli.  Um 
4 km löng aðrennslisgöng leiða 
vatnið frá Sporðöldulóni til vesturs 
undir Búðarhálsinn að jöfnunarþró 
og inntaki við Sultartangalón.
Tvær fallpípur flytja vatnið frá 
inntaki að hverflum stöðvarinnar.  
Stöðvarhúsið er að mestu ofanjarðar, 
grafið inn í vesturhlíð Búðarháls.  
Vélasamstæðurnar eru tvær og er 
hvor þeirra tæplega 48 MW. 

Framkvæmdir
Framkvæmdir við Búðarhálsvirkjun 
hófust upphaflega undir lok árs 2001. 
Fyrstu framkvæmdir fólust í því að 
byggja brú yfir Tungnaá og leggja vegi 
yfir Búðarháls að athafnasvæðum við 
stöðvarhús og Sporðöldustíflu.  Einnig 

BÚÐARHÁLSVIRKJUN  
FRAMKVÆMDIR OG HELSTU FORSENDUR STEYPUHÖNNUNAR

Mynd sem sýnir fyrirkomulagið

var þá að hluta grafið fyrir stöðvarhúsi 
og sveifluþró.  Sumrin 2008 og 2009 
var unnið að frekari undirbúningi 
en þá var lagður rafstrengur frá 
Hrauneyjafossvirkjun að fyrirhuguð-
um framkvæmdasvæðum og settar 
voru upp vinnubúðir.
Framkvæmdir hófust að nýju á 
árinu 2010 og í júní það ár voru 
fyrstu útboðin auglýst.  Í október 
2010 var í framhaldi af útboði á 
byggingarframkvæmdum samið við 
Ístak hf um gerð jarðganga, stíflu, 
stöðvarhúss og annarra mannvirkja 
og hóf Ístak framkvæmdir í sama 
mánuði. Í desember 2010 var samið 
við þýska fyrirtækið Voith Hydro 
um vél- og rafbúnað fyrir stöðina.  
Útboðum á öðrum hlutum verk-
efnisins lauk á árinu 2012 og eru 
helstu verksamningar sem gerðir hafa 
verið eftirfarandi. Verksamningur 
var undirritaður í september 2011 
við Íslenska aðalverktaka um smíði 
og uppsetningu á fallpípum. Í janúar 
2012 var gerður verksamningur við 
franska fyrirtækið Alstom Hydro um 
smíði og uppsetningu á lokum og í 
apríl 2012 var samið við portúgalska 
fyrirtækið Efacec um framleiðslu á 
vélaspennum. Allir verksamningar 
sem undirritaðir hafa verið voru 
gerðir í framhaldi af útboðum á 
evrópska efnahagssvæðinu. 
Stærsti einstaki verkþátturinn í 
byggingu Búðarhálsvirkjunar var 
gerð jarðganga undir Búðarháls, 
lauk greftrinum í september 2013 og 
voru göngin vatnsfyllt í nóvember.  
Jarðgöngin, aðrennslisgöng virkjunar-
innar eru 4 km að lengd og með um 
140 m2 þverskurðarflöt.  Þau voru 
grafin frá báðum endum, en þó 
þannig að vegna hæðar þeirra þurfti 
að grafa þau í tveimur áföngum.  
Fyrst var efri hluti þeirra grafinn 
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í gegnum hálsinn og síðan neðri 
hlutinn. Efri hlutinn náði í gegn í 
lok nóvember árið 2012 en eins og 
áður sagði lauk gangagreftri nú í 
september. Jarðfræðilegar aðstæður 
í Búðarhálsi reyndust heldur erfiðari 
en gert var ráð fyrir og voru verklok 
í gangagerðinni rúmlega 60 dögum á 
eftir áætlun.
Lokið var við uppsteypu á stöðvarhúsi 
og inntaki á árinu 2012 og á árinu 2013 
var unnið að innanhússfrágangi og 
uppsetningu margskonar húskerfa.  
Nú í  lok ársins 2013 var vinnu við 
stöðvarhús og inntak lokið og þessi 
mannvirki að fullu frágengin.
Framkvæmdir við Sporðöldustíflu 
hófust sumarið 2011 með gerð 
hjáveitu fyrir Köldukvísl og hreinsun 
og greftri úr stíflubotni.  Sumarið 
2012 hófst stíflufylling sem var 
framhaldið sumarið 2013 og lauk 
fyllingum í stífluna nú í haust.  Fylling 
í Sporðöldulón hófst í nóvember og 
var lokið á þremur vikum. 
Vélar og rafbúnaður stöðvarinnar 
eru eins og áður segir frá þýska 
fyrirtækinu Voith en framleiðsla á 
búnaði fór fram víða um heiminn 
m.a. í Svíþjóð, Brasilíu, Kína, Króatíu, 

Ítalíu og Spáni og að sjálfsögðu 
einnig í Þýskalandi.  Uppsetning á 
búnaði hófst í lok árs 2011 og á 
árinu 2012 var lokið við uppsetningu 
og innsteypingu á sográsum og 
sniglum.  Mikill og góður kraftur var 
við uppsetningu véla og tilheyrandi 
hjálparbúnaði á árinu 2013 og 
má segja að í byrjun október hafi 
uppsetningu verið lokið og prófanir 
hafnar.  Vél 1 framleiddi rafmagn 
í fyrsta skiptið inn á flutningskerfi 
Landsnets þann 16. desember 2013 
og hófst eiginleg framleiðsla að 
loknum prófunum á vélinni nú 11. 
janúar.  Gert er ráð fyrir að vél 2 hefji 
framleiðslu að loknum prófunum 11. 
febrúar 2014.  
Lokur og lokubúnaður eru frá 
franska fyrirtækinu Alstom Hydro 
en framleiðsla fór að mestu fram hjá 
undirverktaka þeirra, fyrirtækinu 
Pemel frá Portúgal.  Framleiðsla 
á lokum hófst um mitt ár 2012 og 
samhliða uppbyggingu mannvirkja 
var unnið að uppsetningu á 
lokubrautum og tilheyrandi búnaði 
á verkstað. Sográsarlokurnar voru 
teknar í notkun í ágúst síðastliðnum  
þegar vatni var hleypt að stöðinni 

frá Sultartangalóni og uppsetningu 
á lokum og lokubúnaði lauk með 
frágangi á hjólalokum í inntaki 
stöðvarinnar nú í lok nóvember.
Fa l lpípur stö ðvar innar er u úr 
stáli en fóðraðar að utanverðu 
með steinsteypu.  Pípurnar eru 
íslensk hönnun og framleiðsla en 
yfirleitt hafa fallpípur í stöðvum 
Landsvirkjunar verið framleiddar 
erlendis.
Á árinu 2013 störfuðu að jafnaði 
tæplega 300 manns á verkstað við 
byggingu Búðarhálsvirkjunar,  lang-
flestir eða rúmlega 200 á vegum 
byggingaverktakans.  Í lok árs var  
búið að vinna um 900 ársverk 
við Búðarhálsverkefnið. Hér eru 
ekki meðtaldir aðilar sem unnu að  
framleiðslu á vél- og rafbúnaði fyrir 
stöðina víða um heim.   
Að undanskildum frágangi vinnu-
svæða og síðustu prófunum véla 
lauk byggingu Búðarhálsvirkjunar 
á árinu 2013.  Stöðin verður komin 
í fullan rekstur í febrúar 2014 og 
gert er ráð fyrir að vinnubúðir 
og verkbú verktaka verði flutt af 
svæðinu næstkomandi vor.  Sumarið 
2014 verður unnið að frágangi 

Búðarhálsvirkjun – stöðvarhússvæðið í október 2013
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Búðarhálsvirkjun – Sporðöldustífla í október 2013

og landmótun umhverfis helstu 
mannvirki stöðvarinnar og áætlað er 
að umhverfi virkjunarinnar að fullu 
frágengið haustið 2014.

Verkfræðihönnun Búðarhálsvirkj-
unar var öll unnin af íslenskum 
verkfræðistofum. Verkfræðistofan 
Efla hannaði öll byggingarmannvirki 
ásamt því að hafa yfirumsjón með 
annarri hönnun. Verkfræðistofan 
Mannvit forhannaði lokur og fall-
pípur og verkfræðistofan Verkís, 
vélbúnað og húskerfi. Arkitektar 
Búðarhálsvirkjunar eru arkitektarnir 
Ormar Þór Guðmundsson, Garðar 
Guðnason og Sigurður Gústafsson og 
starfa þeir allir hjá arkitektastofunni 
OG. Landslagsarkitektar eru Landslag 
ehf.
Eftirlit á staðnum var í höndum starfs-
manna Landsvirkjunar ásamt starfs-
mönnum frá verkfræðistofunni Hnit 
hf.

Helstu forsendur steypuhönnunar 
Öll mannvirki Búðarhálsvirkjunar eru 
steypt fyrir utan Sporðöldustíflu og 
jarðgöngin. Langstærsti hluti þessara 
steyptu mannvirkja er sýnilegur og 
með sjónsteypuáferð. Þessi mannvirki 
þurfa því að þola margskonar áreiti 
og álag.  Þar er helst að telja álag frá 
starfsemi virkjunarinnar, veðurálag, 
jarðskjálftaálag, álag frá ís, álag frá 
straumvatni í vatnsvegum og svo 
mætti lengi telja.

Helstu forsendur steypuhönnunar á 
líftíma mannvirkisins voru því að; 

•  Búa til mannvirki sem stenst allt    
það álag sem búast má að það      
verði fyrir,
•  Búa til mannvirki sem uppfyllir  
kröfur arkitekta og verkkaupa um  
útlit,
•  Búa til mannvirki sem lágmarkar  
viðhald.

Til að hægt væri að uppfylla þessar 
forsendur, þá voru í verklýsingum 
verksamninga, tilgreindar allar kröfur 
til sements, fylliefna og íblöndunarefna. 
Allar steypugerðir voru tilgreindar 
sem og kröfur til þeirra og prófanna á 
þeim, framleiðslu, niðurlagningar og 
eftirmeðhöndlunar. Ýmsar sérkröfur 
voru einnig tilgreindar í verklýsing-
unum svo sem kröfur til massasteypu 
og hitamyndun almennt í stórum 
mannvirkjahlutum. Það var svo á 
ábyrgð byggingarverktakans að reisa 
mannvirki sem uppfyllti allar kröfur 
verklýsingarinnar.

Framleiðslustaðlar fyrir steypuefni 
voru eftirfarandi: 

•   Steypa skv. ÍST EN 206-1     
Concrete – Part1: Specification,       
performance, production and           
conformity

•   Fylliefni skv. ÍST EN 12620     
Aggregates for concrete
•   Sprautusteypa skv. ÍST EN          
14487-1 Sprayed concrete – Part  
1: Defination, specification and       
conformity

Öll steypa sem notuð var í Búðar-
hálsvirkjun var framleidd á verkstað 
og öll fylliefni fengin úr nærliggjandi 
efnisnámum. Búðarhálsvirkjun er 
sjötta virkjunin á vatnasviði Þjórsár 
og Tungnaár og höfðu allar fylli-
efnanámur á svæðinu verið notaðar 
í framkvæmdum á öðrum virkjunum 
á svæðinu.  Því var komin ákveðin 
reynsla á notkun þeirra og búið að 
framkvæma mjög ítarlegar steypu-
rannsóknir áður en bygging Búðar-
hálsvirkjunar hófst. 

Í steypuna í Búðarhálsvirkjun voru 
notuð fylliefni úr námum við Trippa-
vað í Köldukvísl austan við Búðarháls.   
Í  alla hefðbundna steypu var notað 
danskt RAPID sement, þó var notað 
norskt Standard FA sement í massa-
steypur. Í sprautusteypu var notað 
íslenskt Portlandsement að mestu 
leyti. Á meðan á byggingu virkjun-
arinnar stóð var hætt framleiðslu á 
íslensku Portlandsementi. Eftir það 
var notað norskt Standard FA sement 
í sprautusteypu.

Þær prófanir sem fyrirskrifaðar voru 
á steypu voru helstar:

Sprautusteypa:
•   Prófanir voru gerðar á ferskri og  
harðnaðri steypu
•   Fersk steypa - Loft, þjálni og      
rúmþyngd
•   Hörðnuð steypa - Þrýstiþol,      
brotorka og trefjamagn
Hefðbundin steypa:
•   Fersk steypa - Loft, þjálni og      
rúmþyngd
•   Hörðnuð steypa - þrýstiþol           
veðrunarþol, fjaðurstuðull, 
vatnsþéttleiki
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Rannsóknarstofa EFLU
EFLA verkfræðistofa starfrækir ö�uga rannsóknarstofu
á sviði steinsteypu-, jarð- og umhver�stækni. 

Meðal viðskiptavina og verkefna rannsóknarstofu EFLU má nefna:

•  Landsvirkjun - Búðarhálsvirkjun, Hraunaveitur, Þeistareykir, Kárahnjúkastífla

•  Reykjavíkurborg - Rannsóknir á klóríðmengun í steyptum bílastæðahúsum

•  Alcoa Fjarðaál - Viðbyggingar við kersmiðju og skautsmiðju, nýr afriðill

•  Portus hf. - Harpa tónlistarhús

•  Eignarhaldsfélagið Fasteign hf.  - Háskólinn í Reykjavík

•  Vegagerðin - Brú yfir Vífilstaðaveg
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Helstu steypugerðir í rúmmetrum 
voru eftirfarandi.

Steypugerð í rúmmetrum        Samtals 

Sprayed concrete, C25/30:XC2               20 209 
Sprayed concrete, C30/37:XF3                 4 937 
Concrete, grade C12/15:X0-nn                2 435 
Concrete, grade C20/25:XC1-nn                 648 
Concrete, grade C25/30:XC3-nn             3 025 
Concrete, grade C30/37:XF3-nn            23 997 
Concrete, grade C40/50:XF4-nn              7 839 
SCC Concrete, grade C40/50:XF4-nn        433 
 
Samtals fyrir alla steypu                  63 522 m3

Reynslan af  framleiðslu steypu á 
verkstað var almennt góð og 
voru steypugæði í langflestum 
tilvikum í samræmi við kröfur 
verklýsinga. Byggingu Búðarháls-

virkjunar er nýlokið og vinnur 
eftirlit Landsvirkjunar nú að gerð 
lokaskýrslu um steypuframleiðsluna 
á verkstað.  Nánar verður gerð grein 
fyrir niðurstöðu þeirrar skýrslu síðar. 

Guðlaugur Þórarinsson, verkefnisstjóri 
Búðarhálsvirkjunar, Landsvirkjun, 
Eysteinn Einarsson, verkefnisstjóri 
ráðgjafa, Efla hf. og Guðni Jónsson, 
ráðgjafi varðandi steypu, Efla hf.

Þar sem burðarþol mannvirkjahluta 
var í fæstum tilvikum ráðandi fyrir 
stærð þeirra, þá var við hönnun 
lágmarksjárnbendingar stuðst 
við skýrslu Landsvirkjunar um  
járnbendingu steyptra mannvirkja í 
vatnsaflsvirkjunum (skýrslu númer 
LV-2003/042 – “Vatnsaflsvirkjanir – 
Þvingunarbending steypuvirkja”).

Í sumum tilfellum þar sem járna-
bending var mjög þétt, t.d. í kringum 
sumar stálfóðringar í stöðvarhúsi 
og fallpípum, þurfti að nota 
sjálfútleggjandi steypu til að tryggja 
að ekki mynduðust lofttappar og 
til að lágmarka ídælingar á bak við 
þessar stálfóðringar.
Þar sem vatnsþétt steypa var 
fyrirskrifuð, þurfti að setja þéttiborða 
í öll steypuskil og passa vel upp á 
eftirmeðhöndlun steypunnar til að 
koma í veg fyrir sprungumyndun. 
Auk þess var oft sett í steypuskil, 
ídælislöngur sem hægt var að nota 
ef einhver leki kæmi fram.  Þar sem 
þessar ráðstafanir dugðu ekki, þá 
þurfti að dæla í alla lekastaði til að 
þétta mannvirkin.

Aðstæður á verkstað gátu oft verið 
erfiðar, og þá sérstaklega á veturna. 
Kröfur í verklýsingum voru þó 
skýrar um hvernig ætti að taka á 
þeim aðstæðum sem mátti búast við 
á verkstað.
Í töflunni hér til hliðar er að finna 
þá steypuflokka sem skilgreindir og 
notaðir voru í framkvæmdinni.  

Heildarmagn sprautusteypu var 
rúmlega 25.000 rúmmetrar og 
heildamagn af steypu  rúmlega 38.000 
rúmmetrar. Samtals var steypumagn 
í öllu verkefninu meira en 63.000 
rúmmetrar. 
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Eitt af markmiðum stjórnar Steinsteypufélagsins 
er að auka sýnileika félagsins og var því ráðist í að 
endurnýja heimasíðu félagsins en hún var komin 
talsvert til ára sinna. Stefnt er að reglulegum 
uppfærslum úr steinsteypuheiminum á nýju 
síðunni og eru allar ábendingar um efni velkomnar 
á tölvupóstfang Steinsteypufélagsins sem er stein-
steypufelag@steinsteypufelag.is
 
Nýju heimasíðuna má sjá á www.steinsteypufelag.is 
en hún verður formlega opnuð á Steinsteypudaginn 
2014.

Steinsteypufélag Íslands

NÝ HEIMASIÐA 
STEINSTEYPUFÉLAGSINS

Velkomin á ársfund Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands á Hilton 27. febrúar.

Dagskrá ársfundar frá kl. 8:30 – 11:00

Ávarp ráðherra. Ragnheiður Elín Árnadóttir
Atvinnubylting og umbreyting. Þorsteinn I. Sigfússon
Landnám í Kína. Ólafur H. Wallevik 
Greiningar | Vöktun | Þróun.  Helga Flosadóttir 
AAuðlindagarðar og öndvegissetur.  Albert Albertsson
Skapandi greinar – sérstaða og sýn.   Daddi Guðbergsson
Brautryðjandinn – viðurkenning Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands 
Örtæknin og atvinnulííð.  Gissur Örlygsson og Jóhannes Gíslason
Flugklasinn – Air 66N.  Arnheiður Jóhannsdóttir
Framtíðarhúsið – lífsgæði og sjálfbær þróun.  Björn Marteinsson 
Frumkvöðlasetur – heilafylli hugvits.  Sigríður Ingvarsdóttir og órir frumkvöðlar 
SSkapandi nám í Fab Lab.  Frosti Gíslason og Hugrún Þorsteinsdóttir
Óvænt endalok

Húsið opnar kl. 8:00 með morgunverði og ljúfum tónum.
Fundarstjóri er Egill Ólafsson
Skráning og nánari upplýsingar á nmi.is 

OG UMBREYTING

Hér eru starfsmenn Steypustöðvarinnar að störfum við brúarsteypu í Steingrímsfirði á Vestfjörðum í júní 2012 í dúnalogni 
og blíðu. Tækjabúnaðurinn og umhverfi speglast fallega í firðinum undir skafheiðum bláum himninum (mynd frá Steypustöðinni)
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Ýmsar mæliniðurstöður á frostþoli steinsteypu 
benda til að lágmarksloft sé annað fyrir lágan 
steypustyrk en háan. Sem dæmi þá þarf hefðbundin 
C25 steypa að hafa 5-6% loft eftir dælingu til að 
teljast frostþolin en því hefur verið haldið fram 
að C40-50 steypa gæti verið frostþolin með 3,5-
4% lofti. Einnig hefur því verið haldið fram að 
frostþol steypu geti gengið til baka að einhverju 
leyti sé loftinnihald hennar mjög hátt (t.d 12-14%) 
eins og sýnt er á línuriti 1. Sé það rétt vaknar sú 
spurning hvort frostþol steypu með talsvert hærra 
loftmagni en hún var hönnuð fyrir verði lakara 
en ella. Hafi hlutfall allra efna í steypublöndunni 
verið reiknað út frá ákveðnu loftmagni t.d 6% en 

loftmagnið hafi af einhverjum ástæðum orðið mun 
hærra, er vitað að þrýstiþol hennar lækkar. En hvaða 
áhrif hefur þetta á aðra eiginleika eins og frostþol? 
 
Hjá Steinsteypunefnd var skilgreint verkefni í þeim 
tilgangi að leita svara við þessum spurningum 
og var Helgi Hauksson, verkfræðingur hjá 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands, fenginn til að framkvæma 
rannsóknina. Steyptir yrðu tveir brotþolsflokkar: 
C25 brotþolsflokkur með sementsmagni 310 kg/
m3 og v/s hlutfalli 0,54 og C45 brotþolsflokkur með 
sementsmagni 400 kg/m3 og v/s hlutfalli 0,40. Í fyrri 
áfanga voru notuð innlend fylliefni og sement en í 
seinni áfanga voru notuð erlendi fylliefni og sement. 
Íblendiefni í báða áfanga kom frá Kemís.
Reynt yrði að stilla af loftmagn í blöndunum í 
eftirfarandi skrefum: 3 - 4%, 5 - 5,5%, 7 – 8% og 12 
– 14 %.

Í töflu 1 eru sýndar niðurstöður frostþolsmælinga 
á öllum blöndunum skv. SS 137244 í báðum 
áföngum. Samkvæmt þeim niðurstöðum er flögnun 
í steypublöndum í fyrri áfanga, sem eru með 
loftinnihaldi nálægt 4%, yfir viðmiðunarmörkum 
(meira en 1 kg/m2 eftir 56 frostþíðuumferðir) þ.e. 

ÁHRIF MISMUNANDI LOFTINNIHALDS 
Á FROSTÞOL STEINSTEYPU

Línurit 2 hér að neðan. Flögnun eftir 56 frostþíðu-
umferðir í hörðnuðum steypusýnum með mismunandi 
loftmagni

Línurit 1 hér að ofan. Gengur frostþol steypu að 
einhverju leyti til baka ef loftinnihald verður mjög 
hátt?
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bæði C25 og C45 sýnin falla. C25 sýnið í seinni 
áfanganum fellur en flögnun í C45 sýninu er undir 
1 kg/m2 eftir 56 frostþíðuumferðir og sýnið stenst 
þar af leiðandi viðmiðunarkröfur þrátt fyrir að 
loftinnihald sé aðeins 4,3%. Frostþol steypusýna úr 
áfanga 2 er talsvert betra sem skýrist aðallega af því 
að flögnun í fylliefnum varð mun minni en varð í 
þeim fylliefnum sem notuð voru í áfanga 1.

Önnur spurning, sem leitast var við að svara, var 
hvort frostþol steypu gangi að einhverju leyti til 
baka sé loftinnihald hennar mjög hátt. Ef línurit 
2 er skoðað sést vel að frostþol steypunnar eykst 
með hækkandi loftinnihaldi og gengur ekki til baka 
jafnvel þótt loftinnihald sé 14%. Samkvæmt þessum 

mæliniðurstöðum eykst frostþol steinsteypu 
með hækkandi loftinnihaldi en gengur ekki til 
baka eftir að ákveðnu hámarks loftinnihaldi 
hefur verið náð.
Aðilar Steinsteypunefndar hafa frá upphafi 
kostað starfsemi Steinsteypunefndar. Núverandi 
aðilar eru: Umhverfis og skipulagssvið Reykja-
víkurborgar, Vegagerðin, Landsvirkjun, 
Sementsverksmiðjan, Samgöngustofa - siglinga-
mál, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, BM Vallá, 
Steypustöðin og Björgun.

Skýrsluna í heild sinni má nálgast á heimasíðu 
Steinsteypunefndar, www.steinsteypunefnd.is

Tafla 1: Yfirlit yfir mæliniðurstöður í verkefninu
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Afl til uppbyggingar
Verkefni ÍSTAKS ná til fjölbreyttrar mannvirkja- 
gerðar á Íslandi og erlendis. Í september 2013 
afhenti Ístak 22,5 MW vatnsaflsvirkjun  í Ilulissat 
á Grænlandi. Verkið var alverk þar sem Ístak sá 
um hönnun og framkvæmdir.
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Steinsteypufélag Íslands veitir árlega 1-2 styrki til 
námsmanna, sem vinna að lokaverkefnum í tæknifræði 
eða meistara- eða doktorsverkefnum í verkfræði. Áskilið 
er að verkefnið fjalli um grunnrannsóknir á steinsteypu 
eða rannsóknir tengdar notkun steinsteypu, sem a.m.k. 
að hluta til eru úr íslenskum efnum eða ætluð til 
notkunar við íslenskar aðstæður.

NEMAVERÐLAUN 2013

FRAMKVÆMDASTJÓRASKIPTI  
HJÁ STEINSTEYPUFÉLAGI ÍSLANDS

Á Steinsteypudeginum 2013 var styrkurinn veittur 
Valgeiri Ólafi Flosasyni fyrir B.Sc. verkefni sitt í 
tæknifræði við Háskólann í Reykjavík “Áhrif fylliefna 
á skammtímaformbreytingar í gólfílögnum án álags”. 
Umsjónarkennari Valgeirs var Guðbrandur Steinþórsson, 
dósent við Háskólann í Reykjavík, en leiðbeinendur 
Valgeirs voru Kai Westphal og Kristinn Guðmundsson.
 
Markmið rannsóknarverkefnisins var að skoða 
áhrif mismunandi tegunda fylliefna á 
skammtímaformbreytingar án stöðufræðilegs álags 
í sementsbundnum gólfílögnum við raunverulegar 
aðstæður. Hrærðar voru fimm steypublöndur með 
mismunandi fylliefnum, og notað sérstakt mælitæki til 
þess að mæla formbreytingar í þeim, yfir fjórtán daga 
tímabil, frá því að steypan var fersk, og því var ekki um 
staðlaða mæliaðferð að ræða. 
 
Einnig voru áhrif fylliefna á vinnanleika steypunnar 
könnuð. Þá voru fyrrnefnd atriði borin saman innbyrðis, 
svo meta mætti hvaða tegund fylliefna væri best til þess 
fallin að nota í gólfílögnum innanhúss. 

Niðurstöður mælinga sýndu að mismunandi gerðir 
fylliefna höfðu töluverð áhrif á formbreytingar og 
vinnanleika steypu. Reynt var síðan að útskýra mögulegar 
ástæður mismunandi áhrifa fylliefnanna. 

Steinsteypufélag Íslands

Í aðalfundi Steinsteypufélagsins á síðasta ári tilkynnti Indriði 
Níelsson að hann hygðist hætta sem framkvæmdastjóri 
Steinsteypufélags Íslands um næstu áramót en hann 
hefur gegnt starfinu síðan árið 2006. Fjárhagslegur 
rekstur félagsins hefur verið mjög góður undir hans 
stjórn og félagið rekið með hagnaði á þessum tíma. 
Indriði einbeitti sér að því að gera Steinsteypufélagið 
sýnilegra og skipulagði Steinsteypudaga af mikill 
kostgæfni. Stjórn Steinsteypufélagsins þakkar Indriða 
fyrir vel unnin störf og óskar honum velfarnaðar í 
störfum sínum í framtíðinni sem munu án efa snúa 
talsvert að steinsteypu. 

Stjórn Steinsteypufélagsins hefur ráðið Erlu Margréti 
Gunnarsdóttur sem framkvæmdastjóra og hóf hún störf 
um síðustu áramót. Erla er byggingartæknifræðingur 

frá Háskólanum í Reykjavík og er 
með master í borgarskipulagi frá 
Þýskalandi. Hún starfar sjálfstætt 
sem borgarskipulagsfræðingur og 
hjá Thule Investments. Til gamans 
má geta að Erla fékk nemastyrk 
Steinsteypufélagsins árið 2006 
fyrir verkefnið „Stabilizers as 
Mean to Reduce Form Pressure 
by Increaseing Thixotropy in 
SCC“ en verkefnið var unnið við Rannsóknastofnun 
byggingariðnaðarins.

Steinsteypufélag Íslands
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 Rb-tækniblöð

Upplýsingaveita á byggingasviði

Rb-blöð í áskrift: Hægt er að panta Rb-blöð á netfanginu pontun@nmi.is og í síma 522 9000. 

Rb-blöð í lausasölu:  Hægt er að kaupa einstök blöð eða málaflokka í gegnum nýja vefverslun á 
vef Nýsköpunarmiðstöðvar www.nmi.is. 

Útgáfa og vefverslun Nýsköpunarmiðstöðvar: Vefverslun með úrvali bóka, blaða, rita og 
vefnámskeiða í formi myndbanda á ýmsum sviðum. Komdu í heimsókn!

Nýsköpunarmiðstöð Íslands gefur út RB-blöð sem innihalda tæknilegar upplýs- 
ingar um ýmislegt sem viðkemur viðhaldi, hönnun og byggingu mannvirkja. Blöðin 
spanna flest svið byggingariðnaðarins og fjalla mörg sérstaklega um steinsteypu. 

A k u r e y r i  |  E g i l s s t ö ð u m  |  H ú s a v í k  |  H ö f n  |  Í s a f i r ð i  |  R e y k j a v í k  |  S a u ð á r k r ó k i  |  V e s t m a n n a e y j u m
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Á vegáætlun fyrir árin 1969 – 1972 
var fé veitt til rannsókna í Borgarfirði 
vegna fyrirhugaðra brúargerðar. 
Undirbúningsvinna við sjálfa 
brúargerðina hófst á sínum tíma árið 
1975 en um vorið 1976 hófst sjálf 
smíðin. Stöplar brúarinnar voru að 
nokkru leyti steyptir ofan í sjónum 
með undirvatnssteypu þar sem að 
sjór var neðst í mótunum þegar hafist 
var handa við að steypa. Undir hvern 
stöpul voru reknir niður 42 tréstaurar 
sem hver og einn var 15 metrar að 
lengd. Þeir voru reknir niður með 
fallhamri en látnir standa 1 metra upp 
úr botni en síðan var stöpulmótinu 
sökkt yfir þá. Langbitar brúarinnar 
voru steyptir á landi en þeir voru 52 
talsins og eftirspenntir. Hver þeirra 
var fjörtíu metrar að lengd og vó 64 
tonn. Smíði brúarinnar lauk sumarið 
1979 þegar brúargólfið var steypt en 
gólfið er 520 metra langt og akbrautin 
9 metrar á breidd en því er skipt niður 
í 13 höf sem hvert er 40 metra langt.

Á undanförnum árum hefur 
slit steypunnar í brúardekki 
Borgarfjarðarbrúar aukist og því 
var steypan farin að láta á sjá og 
þarfnaðist viðhalds. Ekki var hægt 
að auka álagið á brúnna með því að 
malbika ofan á gömlu steypuna og 
einnig var ekki talið óhætt að nota 
hefðbunda loftbora til að brjóta 
steypuna upp en slík vinna veldur 
miklum titringi sem getur haft áhrif 
á burðarvirkið. Því var ákveðið að 
framkvæmdin skyldi fara þannig 
fram að nota skyldi vatnsbrotstæki, 
sem Vegagerðin fjárfesti sérstaklega í 
fyrir verkefnið, til að brjóta núverandi 
steypu niður fyrir járnagrind og 
steypa síðan með slitsterkri steypu 
aftur í upprunalegan flöt. Gert var 
ráð fyrir að yfirsteypan yrði 60 – 100 
mm þykk og yrði önnur akreinin á 
einu til tveimur brúarhöfum tekin 
fyrir í hvert sinn. Járnagrindin var 
óskemmd eftir vatnsbrotið en engu 
að síður var 8 mm langjárnum með 

20 cm möskvum skipt út fyrir 10 
mm járn með 15 cm möskva. Einnig 
var skipt um þennsluraufaeiningar á 
milli hafa.

Vegagerðin fékk Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands í lið með sér til að hanna 
sérstaklega slitsterka steypu á nýtt gólf 
brúarinnar. Miðað var við að steypan 
væri svokölluð hálfsjálfpakkandi 
steypa með að lágmarki 70 MPa 
styrk eftir 2 daga og yfir 100 MPa 
eftir 28 daga. Steypan skyldi einnig 
vera sérlega frostþolin og slitsterk. Í 
þróunarvinnunni var notað fylliefni 
frá Harðakambi á Snæfellsnesi. 
Undanfarin 2 ár er búið að steypa 
6 bil á brúnni og hefur styrkurinn í 
öllum tilvikum farið yfir 110 MPa 
eftir 28 daga. Meðaltals flögnun eftir 
frostþolsmælingar skv. SS 137244 
hefur mælst 0,01 kg/m2.

Björn Hjartarson, 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands

VIÐGERÐ Á BRÚARGÓLFI BORGARFJARÐARBRÚAR

Brúarvinnuflokkur Vegagerðarinnar leggur út slitsterka steypu á gólfi Borgarfjarðarbrúar í maí 2013
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Svokallaðar plastískar sprungur myndast í ferskri steypu 
stuttu eftir að hún er lögð niður, áður en hún nær styrk. 
Mestar líkur eru á að sprungurnar komi fram í plötum 
þegar mikil uppgufun verður í vindi, þegar rakastig 
loftsins er lágt eða þegar hitamunur milli steypu og 
umhverfis er mikill. Slíkar aðstæður eru oftast á Íslandi 
á haustin eða vorin.  Sprungurnar geta verið mjög stórar 
og áberandi og bregður mönnum oft illa þegar þær koma 
í ljós. Þótt stundum séu þær aðeins útlitsgalli sem auðvelt 
er að hylja geta viðgerðir á þeim í mörgum tilfellum verið 
kostnaðarsamar. 
 
Að koma i veg fyrir plastískar sprungur í plötum getur 
verið erfitt því þær myndast áður en unnt er að fara út 
á plöturnar og breiða yfir eða vökva og að hindra vind 
eða breyta hita er ekki á hvers manns færi. Það hefur 
hins vegar verið sýnt fram á að með því að blanda  litlu 
magni af polypropylen plastrefjum í steypuna er hægt 
að minnka sprungurnar.  Trefjarnar mynda bendingu í 
fersku steypunni sem halda aftur af sprungumynduninni.

Niðurstöður prófana [1] gefa til kynna að fínni 
trefjar séu áhrifaríkari en grófar við að halda aftur af 
plastísku sprungunum og lengri áhrifaríkari en styttri  
(sjá meðfylgjandi). Hafa ber þó í huga að fínu trefjarnar 
og mikil íblöndun þeirra geta aukið vatnsþörf steypunnar. 
Oftast er valið að blanda í 0,9 kg/m3 af 12 eða 18 mm 
löngum trefjum.
 
Heimildir:
[1] N. Banthia, R. Gupta. Influence of polypropylene 
fiber geometry on plastic shrinkage cracking in concrete, 
Cement and Concrete Research 36 (2006) 1263–1267
 
Einar Einarsson, BM Vallá

TREFJAR GETA KOMIÐ Í VEG FYRIR 

PLASTÍSKAR SPRUNGUR

Mynd: www.concrete.org.uk 
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Ný stafræn smiðja, Fab Lab Reykjavík, 
var formlega opnuð að Eddufelli 2 í 
Breiðholti þann 24. janúar sl. 
Fab Lab Reykjavík er fimmta smiðja 
sinnar tegundar á Íslandi þar sem 
ungir sem aldnir fá tækifæri til að 
þjálfa sköpunargleðina og hrinda 
hugmyndum sínum í framkvæmd 
með því að hanna, móta og framleiða 
hluti með aðstoð stafrænnar tækni. 
Fab Lab Reykjavík er samstarfsverkefni 
Nýsköpunarmiðstöðvar  Íslands, 
Reykjavíkurborgar og Fjölbrauta-
skólans í Breiðholti.

Fab Lab, sem stendur fyrir Fabrication 
Laboratory, er stafræn smiðja með 
tækjum og tólum til að búa til nánast 
hvað sem er og er markmiðið með 
starfsemi Fab Lab Reykjavík að auka 
þekkingu skólafólks og almennings 
á persónumiðaðri framleiðslu og 
stafrænum  framleiðsluaðferðum. 
Verkefninu er ætlað að auka áhuga 
á verk- og tækninámi í grunn- og 
framhaldsskólum, auka almennt 

tæknilæsi og tæknivitund og efla 
hæfni til nýsköpunar í námi og 
atvinnulífi. 

„Þegar fyrsta Fab Lab -smiðjan á   Íslandi 
var opnuð hjá Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands í Vestmannaeyjum árið 
2008, voru 38 Fab Lab-smiðjur 
starfræktar í heiminum, en nú eru 
smiðjurnar alls orðnar 290 talsins 
á heimsvísu. Auk Fab Lab-smiðja 
í Reykjavík og í Vestmannaeyjum, 
eru smiðjur einnig á Ísafirði, 
Sauðárkróki og Akranesi. Hvarvetna 
í heiminum hafa smiðjurnar haft 
aukin nýsköpunaráhrif í samfélaginu 
og sums staðar hafa smiðjurnar verið 
settar upp með þróunaraðstoð því 
markmiðið er alltaf það sama: að 
hjálpa fólki að hjálpa sér sjálft í hvers 
kyns sköpun og með bestu fáanlegu 
tækni, sem notuð er í iðnaði, hvort sem 
það eru laserskurðtæki, fræsivélar, 
rafeindatæki eða annað“, segir Frosti 
Gíslason, verkefnastjóri Nýsköpunar-
miðstöðvar Íslands í Vestmannaeyjum.

Óhætt er að segja að Fab Lab Reykjavík 
smiðjan sé vel tækjum búin. Þar er 
ýmis konar tækjabúnaður, t.d. stór 
fræsivél til að búa til stóra hluti úr 
tré og plasti, lítil fræsivél til að fræsa 
rafrásir eða í þrívídd til mótagerðar, 
þrívíddarprentari, laserskerar til að 
skera út hluti í t.d. pappa, plexígler, 
MDF eða við og merkja í gler, svo 
dæmi séu tekin. Auk þessa er að finna 
í smiðjunni vinylskera sem sker út 
límmiðafilmur og koparfilmur til að 
gera sveigjanlegar rafrásir. Í smiðjunni 
verður einnig rafeindabúnaður, 
sem hægt er að lóða á rafrásabrettin 
og forrita ásamt ýmsum gerðum 
af skynjurum, þrívíddarskanna 
og fjölda tölva, hlaðnar opnum 
og frjálsum hugbúnaði til þess að 
hanna og búa til hvað sem er. Allur 
hugbúnaður til hönnunar er frjáls og 
opinn öllum til notkunar og í reynd 
er það einvörðungu hugmyndaflugið 
sem getur takmarkað fólk í Fab 
Lab-smiðju. Fólk greiðir einungis 
efniskostnað og fær aðstoð og aðgang 
að tækjum og tólum í smiðjunum.

Fab Lab tæknin hefur nú þegar nýst 
vel í hönnun á steypuvörum á Íslandi 
en bekkurinn Klettur, sem kynntur 
var í fréttablaði Steinsteypufélagsins 
árið 2013, var að miklu leyti hannaður 
í Fab Lab-smiðjunni á Sauðárkróki.

Nánari    upplýsingar veitir Frosti 
Gíslason, verkefnisstjóri hjá  
Nýsköpunarmiðstöð Íslands, í síma:  
522-9440 eða í gegnum 
tölvupóstfangið frosti@nmi.is
 
Nánari upplýsingar um Fab Lab-
smiðjur má nálgast á slóðinni: http://
www.nmi.is/studningur/enn-ad-
hugsa/fab-lab/

Opinn hugbúnaður til nota í Fab 
Lab er frjáls og ókeypis. Hann má 
nálgast á slóðinni: http://www.nmi.
is/studningur/enn-ad-hugsa/fab-lab/
hugbunadur/

Jóhanna Árný Ingvarsdóttir
Nýsköpunarmiðstöð Íslands

STAFRÆN BYLTING Í BREIÐHOLTI

Hér má sjá Þorstein Inga Sigfússon forstjóra Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, Guðrúnu 
Hrefnu Guðmundsdóttur skólastjóra FB og Dag B. Eggertsson formanns borgarráðs 
innsigla áframhaldandi farsælt samstarf
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Í síðasta tölublaði fréttabréfs 
Steinsteypufélagsins (1.tbl. 
26.árgangur 2013) skrifuðum við 
greinina „Hálfnað er verk þá hafið 
er“ um bekkinn Klett sem þá var 
enn í vöruþróun. Nú er bekkurinn 
tilbúinn og kominn í framleiðslu 
og sölu hjá Steypustöðinni ehf. 
Við vorum beðnar að klára þessa 
frásögn og sýna lokaafurðina en 
um leið gera grein fyrir torgi sem 
við hönnuðum á horni Álfheima 
og Langholtsvegar í Reykjavík í 
samstarfi við myndlistarmennina 
Hildigunni Birgisdóttur og Bjarka 
Bragason.
Bekkurinn Klettur var frumsýndur 
í Hörpu á HönnunarMars þann 
14.mars 2013. Um 20.000 manns 
sóttu sýninguna og fékk Klettur 
góðar viðtökur. Sem hönnuður er 
alltaf gaman að sjá hugmynd sína 
verða að veruleika og áhugavert að 
sjá Klett í nýju umhverfi víðsvegar 
um landið. Á vormánuðum er 
stefnt á að fara í kynningarherferð 

þar sem Klettur verður kynntur 
fyrir sveitafélögum um land allt.

Steypuævintýri okkar er þó hvergi 
nærri lokið. Íbúakosning fór fram 
í Langholtshverfinu vorið 2013 
um áherslur í framkvæmdum 
í hverfinu. Þar kom fram vilji 
íbúa að útbúið yrði svokallað 
„mannlífstorg“ á horni Álfheima 
og Langholtsvegar. Mannlífstorgið 
ætti að þjóna þeim tilgangi að 
styrkja innviði hverfisins og auka 
möguleika íbúanna til að njóta 
fjölbreyttrar útiveru á svæðinu. 
Reykjavíkurborg ákvað í kjölfarið 
að leggja fé í verkefnið og fá hóp 
til að vinna með svæðið undir 
regnhlíf verkefnisins „Torg í 
biðstöðu“. Verkefnið er átak þar 
sem fagfólk í skapandi greinum er 
ráðið til að vinna með svæði sem af 
einhverjum ástæðum eru skipuð í 
biðflokk er varðar framkvæmdir.
Tillaga okkar um tímabundnar 
breytingar á torginu við Álfheima 
var valin til útfærslu. Bakgrunnur 

okkar er fjölbreyttur, en við höfum 
öll unnið saman áður að einhverju 
leiti. Bjarki og Hildigunnur 
eru myndlistarmenn, Hildur er 
arkitekt og Rúna er vöruhönnuður. 
Við höfum öll unnið með 
almenningsrými áður og höfum 
mikinn áhuga á skipulagi, 
fagurfræði og samskiptum.

Viðfangsefni okkar var 
endurhönnun Rauða Torgsins á 
horni Álfheima og Langholtsvegar. 
Torgið er kennt við rauða styttu 
eftir Hallstein Sigurðsson, sem 
stendur á miðju torginu. Nánast 
engin gangandi umferð var um 
torgið, þó það sé staðsett við 
hlið hverfiskjarna. Markmiðið 
með okkar verkefni var að skapa 
rýmisinnsetningu þar sem gestir 
og gangandi hefðu áhuga á að sitja 
eða dvelja í 5 mínútur eða lengur. 
Breytingarnar á torginu miðast 
allar út frá því að skoða möguleika 
til þess að bæta aðstæður 
gangandi vegfarenda á svæðinu, 

MJÚK STEYPA?
SAMSTEYPA HÖNNUNAR, ARKITEKTÚRS OG MYNDLISTAR 

Í ALMENNINGSRÝMI



S T E I N S T E Y P U F É L A G  Í S L A N D S

búa til fjölbreytta áningastaði og 
leiksvæði með áherslu á að nýta 
þau gæði sem fyrir eru á svæðinu. 
Verkið samanstendur af steyptum 
flekum sem hlykkjast í gegnum 
torgið, í kringum skúlptúrinn og 
niður að verslunarkjarnanum við 
Álfheima. Formin eru sérstaklega 
hugsuð með það í huga að brjóta 
upp rými torgsins. Bekknum 
Kletti var einnig komið fyrir 
til þess að búa til fjölbreyttar 
aðstæður til samtals og samveru.

Eftir greiningarferli á virkni 
og mögulegri notkun torgsins 
ákváðum við að búa til jafnan flöt 
á torgið sem annars er í halla. Við 
gerðum landslag úr steypu sem 
við staðsteyptum á torginu. Þetta 
steypta landslag er að jafnaði um 
40 cm hátt sem hentar vel til setu, 
til að leika kúnstir á hjólabrettum 
og free-style hjólum og getur 
einnig myndað kjörin borð fyrir 
tombólur eða grænmetismarkaði. 
Við vildum búa til rými sem 
hefði óskilgreinda notkun, opið 
fyrir öllum þeim uppákomum 
sem íbúum í hverfinu dytti 
í hug. T.d eru áform um að 
Langholtskirkjukór haldi tónleika 
á torginu og þá breytist steypta 

landslagið í kórpalla sem gestir 
geta gengið í kringum og upplifað 
kórflutninginn á annan hátt en 
inni í hinu hefðbunda kórrými.

Steypa var tilvalið efni í þetta 
verk en hún er ódýr, sterkbyggð 
og lagar sig að hinum flóknustu 
og fíngerðustu formum. Steypa 
getur litið út fyrir að vera mjúk 
eða gróf og hörð, eftir því hvernig 
unnið er með hana. Með því 
að vinna með efniseiginleika 
steypunnar, bjuggum við til 
einingar sérhannaðar inn í 
rýmið og unnum meðvitað með 
yfirborð hennar. Innsetningin átti 
upprunalega að vera tímabundin 
og settum við því plastdúk undir 
steypuna til að geta fjarlægt hana 
seinna. Þessi aðferð byrjaði að hafa 
áhrif á verkið en við byrjuðum 
að beygla plastið og nota það 
meðvitað í steypumótunum. 
Yfirborð á hliðum flekanna fékk 
því mjúka áferð, eins og steypan 
væri fljótandi en ekki hörð eins og 
við þekkjum hana frá hefðbundnu 
byggingarlagi.

Nú í sumar hefur torgið verið 
fullt af mannlífi og eru íbúarnir 
í hverfinu ánægðir með þessa 
breytingu.

Þess vegna hefur Reykjavíkurborg 
ákveðið að láta ekki fjarlægja 
steyptu einingarnar eins og ráð 
var gert fyrir og hafa þær nú 
orðið að varanlegri innsetningu í 
rýminu.  Reykjavíkurborg hefur 
að auki fjárfest í tveimur bekkjum, 
hönnuðum af Hildi og Rúnu, sem 
staðsettir eru á torginu. Þetta 
samstarfsverkefni einkenndist 
af þverfaglegri vinnu þar sem 
unnið var með myndlist, hönnun 
og arkitektúr í almenningsrými. 
Allir í teyminu eru sammála 
um að vinnan reyndist gefandi 
og lærdómsrík. Samþætting 
þessara sérgreina bar af sér vel 
heppnað torg og viljum við halda 
áfram að þróa þetta samstarf. 
Samsteypa hönnunar, arkitektúrs 
og myndlistar í almenningsrými.

Bjarki Bragason og Hildigunnur 
Birgisdóttir myndlistarmenn
Hildur Steinþórsdóttir arkitekt og 
Rúna Thors vöruhönnuður
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Steinsteypunefnd hefur frá upphafi verið ein helsta stoð steinsteypurannsókna við Rannsóknastofnun byggingar-

iðnaðarins (Rb), nú Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Steinsteypunefnd var sett á fót árið 1967 af iðnaðarráðuneytinu að 

frumkvæði Haralds Ásgeirssonar, þáverandi forstjóra Rb. Verkefni nefndarinnar var að vinna að rannsóknum sem 

hindrað  gætu grotnun í steinsteypu. Kveikjan að stofnuninni var sú að svonefndar alkalískemmdir í steinsteypu höfðu 

verið uppgötvaðar í USA. Rannsóknir Haralds sýndu að möguleiki á slíkum skemmdum væri einnig á Íslandi.

Í upphafi snérust rannsóknirnar mikið um alkalívirkni og alkalískemmdir í steypu. Á seinni árum hefur rannsókna-

sviðið breikkað og spannar nú öll svið sem lúta að framförum í steypugerð, aukna hagkvæmni og betri endingu 

steyptra mann virkja. Árangur rannsókna sem Steinsteypunefnd hefur kostað er afar góður og má þar nefna m.a. að 

 alkalískemmdir eru ekki lengur vandamál á Íslandi, nýting kísilryks hefur stórlega bætt gæði sements og steyptra  

mann virkja, notkun sílanefna er áhrifarík aðferð og einföld til að hindra grotnunarskemmdir í útveggjum húsa, 

viðhaldsaðferðir hafa batnað, gæðaeftirlit stórlega aukist og svo má lengi telja.

Aðilar Steinsteypunefndar hafa frá upphafi kostað starfsemi Steinsteypunefndar. Núverandi aðilar eru: Umhverfis- 

og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, Vegagerðin, Landsvirkjun, Sementsverksmiðjan, Samgöngustofa - siglingamál, 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands, BM Vallá, Steypustöðin og Björgun. 

Nú hefur Steinsteypunefnd opnað heimasíðu þar sem að veittur er opinn endurgjaldslaus aðgangur að öllum  skýrsl um 

rannsóknarverkefna nefndarinnar.


