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1 Inngangur  

 

„Laus jarðlög og berg eru ein verðmætasta auðlind okkar Íslendinga“ (Børge Johannes 

Wigum og Þorbjörg Hólmgeirsdóttir, 1999). Verkefnið fjallar um að skoða hvort það 

er hægt að nýta jarðefni á Íslandi og sérstaklega með útflutning í huga. Nú er góður 

tími til að huga að nýsköpun því að fyrirtæki hafa núna áhuga á að koma að slíku, 

gengið er hagstætt fyrir útflutning og það er mikil vakning um að við á Íslandi þurfum 

að koma með nýjar leiðir í útflutningi. Það hefur aukist á undanförnum árum að góð 

jarðefni séu flutt á milli landa en eitt af tækifærunum hjá okkur á Íslandi er að flest 

skipin sem eru að koma með efni í álverin á svokölluðum búlkaskipum sigla tóm til 

baka. Rannsóknarspurningin er: Er möguleiki að flytja út jarðefni frá Íslandi? Í 

ritgerðinni verður farið lítillega í sögu þessarar greinar, tekið fyrir hvaða efni þetta eru 

o.s.frv. Það er lögð aðaláhersla á efni sem er notað í steypu og malbik og til þess að 

vera með sem raunverulegast verkefni þá var unnið út frá námu sem er á 

Brunahvammshálsi sem er um 40 km frá Vopnafirði.  

Í kafla 2 er tekið fyrir hver varan er, hvað hefur verið gert í útflutningi á jarðefnum í 

gegnum tíðina frá Íslandi og hvaða námur eru til staðar. Það efni sem ætlunin er að 

skoða aðallega er efni sem notað er í malbik og steypu en það þarf að hafa ákveðna 

eiginleika og gæði. Einnig verður skoðuð stærðin á markaðinum með þessi efni. Í 

kafla 3 eru tekin fyrir fyrirtækin sem eru að vinna með jarðefni hér á landi, eru að 

flytja út eða með það í burðarliðnum. Kafli 4 fjallar um markaðinn sem er að vinna 

með þessa vöru og hver einkenni hans eru. Síðan í kafla 5 er farið ofan í kostnaðinn 

við að koma vörunni eða jarðefninu á markað en þar er kjölfestukostnaðurinn 

flutningur.  

Margt hefur verið reynt í að finna og nýta verðmæt jarðefni hér á landi en hvað er það 

sem farið hefur úrskeiðis? Vikur er fluttur út og hann er eina jarðefnið sem er flutt frá 

landinu í einhverjum mæli. Er núna rétti tíminn til að skoða þessa hluti? Eru einhverjir 

þættir sem hafa breyst sem gera okkur betur í stakk búin til að skoða útflutning á 

jarðefnum, s.s. meiri skilningur á nýsköpun? Fyrirtæki hafa núna hugsanlega meiri 

tíma til þess að skoða nýjar leiðir og nýja hluti í að búa til og skapa verðmæti úr þeim 

verðmætum sem fólgin eru í íslenskum jarðvegi.  
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2 Varan/jarðvegur 
 

Ísland er stórt land og hér er mikið um efni sem er einhvers virði fyrir aðra. Unnt er að 

taka sem dæmi að sandurinn eða steinninn sem notaður er í malbik þarf að hafa mikla 

herslu (slitþol) og einnig þarf hann að hafa mikið viðnám til þess að bílar hafi sem 

stysta hemlunarvegalengd. Þetta efni finnst ekki hvar sem er og þarf oft að flytja það 

langar vegalengdir frá námum á þann stað sem þarf að nota það. Efni sem notað er í 

steypu þarf að hafa sérstakan styrk og ávölu, þ.e. það má ekki vera of gróft, einnig má 

efnið ekki taka of mikinn raka í sig svo eitthvað sé nefnt. Vegna þess að það er dýrt að 

flytja þetta langar vegalengdir á landi þá hefur það verið flutt með skipum á milli 

landa. Valur Guðmundsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Malbikunarstöðvarinnar 

Höfða (fundur 11. febrúar 2010), sagði t.d. frá því að í Svíþjóð væru frábærar námur 

með efni fyrir malbik sem væru um 300 km frá Stokkhólmi en það er of dýrt að flytja 

efnið þaðan á landi og þess vegna hafa þeir tekið efnið annars staðar að með skipum. 

Ísland er frekar ungt land á mælikvarða jarðlaga eða miðað við efnið í öðrum löndum 

heimsins. Berg (e. rock) er oftast samsett úr mismunandi steindum eða bergmolum. 

Berg flokkast í þrjá meginhópa, storkuberg, setberg og myndbreytt berg. Ísland er að 

mestu byggt upp af storkubergi, setberg er aðeins 8-10% af rúmmáli landsins og 

eiginlegt myndbreytt berg finnst hér ekki. Storkuberg flokkast eftir steinda- og 

efnasamsetningu bergsins. Það skiptist aftur í gosberg og djúpberg. Gosberg myndast 

þegar bráðin bergkvika storknar á yfirborði jarðar, en djúpberg kallast það berg sem 

storknar á dýpi í jarðskorpunni. Vegna þess hversu ungt Ísland er og lítt rofið er 

gosberg ríkjandi hér (Jóhann Ísak Pétursson og Jón Gauti Jónsson, 2003). 

Alls hafa fundist 25 tegundir storkubergs á Íslandi. Íslenskt storkuberg 

myndar þrjár bergraðir, þóleiísku röðina, milliröðina og alkalísku röðina. 

Langalgengustu tegundir storkubergs eru þóleiít, ólivínþóleiít, gabbró og 

rýólít. Í þóleiíti og ólivínþóleiíti eru helstu frumsteindirnar plagíóklas, ágít, 

ólivín, magnetít og apatít (Náttúrufræðistofnun Íslands, e.d.).  

Berg sem er undir 0,7 milljón ára er yfirleitt ekki hægt að nota í það efni sem aðallega 

verður einblínt á í ritgerðinni. Efnið sem við ætlum að skoða er eldra en það og nefnist 

setberg. Það er notað í slitlag og steypu og finnst á nokkrum stöðum á Íslandi.  
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Til þess að hafa sem bestar upplýsingar að vinna út frá var talað við Gunnar 

Bjarnason, forstöðumann jarðfræðideildar hjá Vegagerðinni, en þeir hafa komið 

nálægt opnunum og prófunum á flestum námum hér á landi. Spurt var hvort það væri 

ekki til einhver náma á Austfjörðum sem hefði efni sem gæti hentað í malbik og 

steypu. Hann benti á námu sem er um 40 km frá Vopnafirði og þeir höfðu uppgötvað 

þegar Suðurverk var að vinna í vegagerð á þessum slóðum og það vantaði efni í 

veginn. Náman er á Brunahvammshálsi í landi Burstafells. Haft var samband við 

Hafdísi Eygló Jónsdóttur, jarðfræðing hjá Vegagerðinni á Akureyri, en hún hafði séð 

um að gera þau próf sem voru gerð til þess að staðfesta gæði efnisins. Þessi gögn hafa 

verið borin undir marga og eru allir á því að þetta sé gott efni til að nota í steypu og 

malbik.  

2.1 Stutt söguágrip um jarðefnaútflutning frá Íslandi 

Margt hefur verið skoðað og reynt í gegnum tíðina á Íslandi í vinnslu og nýtingu á 

jarðefnum. Það hefur verið ótrúlega lítill árangur miðað við hvað er búið að skoða 

marga möguleika í þessum efnum. Brennisteinn var unninn hér frá um 1400 og er það 

fyrsta jarðefnið sem er flutt út.  

Á 17. öld byrja að koma ýmsar hugmyndir um námuvinnslu og er hún könnuð á 

Íslandi með útflutning í huga. Gísli Magnússon sýslumaður var mikill frumkvöðull og 

er hann nefndur sem sá fyrsti sem talaði um að nýta jarðefni á Íslandi af einhverri 

alvöru. „Hann talaði um að höggva niður fjöllin og bræða úr þeim málma, sjóða salt úr 

sjónum og vinna púður úr brennisteini, rækta útlendar jurtir á ökrum og græða skóga, 

slá mynt á Íslandi og stofna landsjóð svo að þetta land ætti fleira en eina sprungna 

klukku á Þingvöllum“ („Sindur og síur“, 1964).  Ekki varð af neinum námurekstri 

fyrir utan brennisteinsnámið sem einhver hagnaður hafði verið af og sérstaklega var 

verð á honum hátt þegar stríð geisaði í Evrópu. Menn voru alltaf að leita að og finna 

námur sem voru með efni sem hægt var að vinna, s.s. gull, silfur og kol, en ekki varð 

þó af neinu á þessum tíma. Frá því á 17. öld hefur ótrúlega oft verið byrjað á að nýta 

námur og yfirleitt ríkt mikil bjartsýni. Flest sýni sem hafa verið tekin úr þeim námum 

sem byrjað er að vinna í hafa lofað góðu en lítið hefur heppnast í þessum fjölmörgu 

athugunum sem hafa verið gerðar og lofuðu góðu. Kannski skrifa menn ekki endilega 

skýrslur og greinar þegar þeir átta sig á því að það er ekki hægt að nýta einhverja 

námu og þess vegna eru ekki til miklar upplýsingar um hvað raunverulega vantaði upp 

á til að það væri hægt að gera verðmæti úr viðkomandi jarðefnum.  
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Hér koma nokkur dæmi úr greinum („Sindur og síur“, 1964) sem birtust fjóra 

sunnudaga í blaði Tímans í október 1964 um það sem hefur verið skoðað á 

undanförnum 150 árum, sem bjartsýni hefur ríkt með og hefur verið komið eitthvað af 

stað. Upplýsinga var aflað úr Náttúru Íslands, bindi 1 og 2.  

Postulínsleir fannst við Gunnuhver á Reykjanesi í kringum 1870 og seldi Oddur V. 

Gíslason prestur manni frá Aberdeen er Walker hét réttinn til að nýta leirinn en aldrei 

varð af þeirri vinnslu. Á þessum tíma var einnig verið að nýta kalk úr Esjunni en það 

var Egill Egilsen, sonur Sveinbjarnar Egilssonar rektors, sem stóð að því. Þetta gekk í 

einhvern tíma og var byggður brennsluofn við Arnarhólstún í Reykjavík fyrir 

vinnsluna en fyrirtækið hætti vegna þess að það var ekki mikil þörf fyrir kalksteininn á 

þessum tíma. Einnig var þetta mikill flutningur á efninu.  

Árið 1898 var maður að nafni Björn Kristjánsson með áætlun um að nýta leir til að 

búa til tígulstein úr honum. Hann var búinn að skoða hvað hann gæti fengið fyrir 

tígulsteininn og það lofaði góðu. Sótti hann því næst um 5.000 króna styrk frá Alþingi 

til að koma upp tígulsteinsverksmiðju í grennd við Reykjavík. Alþingi hafnaði 

umsókn hans, þá treysti hann sér ekki til að ráðast í þetta verkefni og hér voru aldrei 

brenndir tígulsteinar.  

Þann 31. mars árið 1904 var verið að bora fyrir vatni í mýrarkrikanum vestan við 

Öskjuhlíð og þurfti að brýna borinn eftir að hann hafði verið að bora. Borinn var 

sendur til Ólafs Þórðarsonar járnsmiðs og hann tók eftir gylltum rákum á honum sem 

hann sagði að væru gull. Í framhaldi af þessu hófst mikil vinna og bjartsýni ríkti um 

að hægt væri að vinna hér gull. Var meira að segja stofnað hlutafélag um þetta sem hét 

Málmur en þetta ævintýri endaði árið 1908 vegna fjárskorts og varð hlutafélagið 

Málmur gjaldþrota árið 1910.  

Námufélag Íslands var stofnað, keypti það námuréttindi í nokkrum námum og byrjaði 

meðal annars á kolanámi í Dufansdal við Arnarfjörð. Þar var aðstaða góð til 

útskipunar og talsvert var unnið af surtarbrandi sem fékk góða dóma. Fyrirtækið fór 

ekki illa af stað og það náði að lifa eitthvað en var hætt án þess að gera stóra hluti í 

námum. Á þessum tíma var talað um að vinna kopar í Vestmannaeyjum og í 

Skarðsheiði en ekkert varð af því.  

Í kringum 1910 keyptu útlendingar námuréttindi í Rauðukömbum í Þjórsárdal, keypt 

voru námuréttindi við Elliðavatn, Gröf í Mosfellssveit, Hof í Skagafirði og víðar.  
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Frakkar tóku á leigu silfurbergsnámu í Helgustaðafjalli við Reyðarfjörð árið 1912 og 

nýttu hana í þrjú ár en eitthvert efni hafði verið tekið úr henni frá því á 17. öld.  

Á tímabilinu 1912-13 könnuðu Þjóðverjar hvort það væri hægt að nýta köfnunarefni 

úr hrauninu í Hafnarfirði en það reyndist ekki nóg af því í hrauninu.  

Þegar fyrri heimsstyrjöldin hófst varð eldsneytisskortur á Íslandi og þá var farið að 

vinna surtarbrand á nokkrum stöðum. Um leið og styrjöldinni lauk var ekki lengur 

hagstætt að vinna hann hér á landi.  

Árið 1917 var stofnað félag sem byrjaði að vinna kalk í Esjunni. Var þar byggt hús 

fyrir námumenn árið 1918 en svo lauk því stuttu seinna með því að það var sprengt of 

mikið í einu og réðu menn ekki við að ryðja námuna. Á sama tíma fann Björn 

Kristjánsson gull í Esjunni og voru gerðar rannsóknir þar sem niðurstaðan var að í 

hverju tonni væru um 26 grömm af gulli og t.d. var það meira en í Suður-Afríku.  

Árið 1917 fundu menn járnstein í Eyrarfjalli við Flateyri. Þetta lofaði góðu og voru 

hugmyndir um að byggja virkjun í Arnarfirði til að fá raforku til að bræða járnsteininn 

en árið 1920 var þetta verkefni slegið af. Einar Benediktsson lét gera rannsókn á 

námunum í Miðdal árið 1921 með það fyrir augum að ná í gull og efni í sement. Á 

þessu höfðu Englendingar áhuga og þar á meðal var Neville Chamberlain sem var 

ráðherra árið eftir og síðar forsætisráðherra Bretlands. Árið 1923 fór Einar aftur af 

stað, fékk með sér þýskt námufyrirtæki og voru gerðar miklar rannsóknir, m.a. 

sprengd 200 metra löng göng í Miðdal. Eftir þessar rannsóknir hefur ekki neitt verið 

nýtt í þessari námu.  

Í kringum 1920 var gerð tilraun með leir í málningu en um svipað leyti voru gerðar 

rannsóknir með að vinna vikur, þær skiluðu sér og ennþá er verið að vinna vikur, 

aðallega til útflutnings. Árið 1948 voru gerðar miklar rannsóknir á vinnu við 

perlustein í Loðmundarfirði á Austfjörðum og einnig stuttu seinna í Presthnúk í 

Borgarnesi við Langjökul. Árið 1958 var steypustöðin á Akranesi sett á laggirnar en 

fyrirtækið notaði skeljasand í framleiðsluna sem var dælt upp úr sjónum og einnig 

nota þeir líparít sem tekið er við Miðsandsá í Hvalfirði. Byrjað var að flytja út vikur 

árið 1976 en síðan hafa verið gerðar rannsóknir um nýtingu á nokkrum öðrum 

jarðefnum. Umræðan um perlustein hefur undanfarin 60 ár komið upp við og við en 

aldrei orðið nein að ráði.  

Á tímabilinu 1996-1997 var leitað að gulli um allt land með erlendum aðilum.  
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Ennfremur var leitað að gulli í Þormóðsdal árið 2005-2006 og lagði erlent fyrirtæki 

um 100 milljónir króna í þetta verkefni (sótt af vef http://ferlir.is/?id=4338 16. apríl 

2010). Þetta eru bara nokkur dæmi en það hefur verið gert. Raunar hefur mun fleira 

verið reynt og gert hér á landi í nýtingu jarðefna en hér var stiklað á stóru til þess að 

gefa mynd af því að virkilega mikið hefur verið skoðað og gert í þessum efnum.  

Bryndís Guðrún Róbertsdóttir hjá Orkustofnun talaði um að það væri kominn tími á 

að þessi saga um jarðefnavinnslu á Íslandi yrði skráð því að þetta væri merkileg saga 

(munnleg heimild, 24. mars 2010). 

2.2 Efnið 

Þegar aflað er upplýsinga um þessi efni sem á að fara mest ofan í að skoða útflutning á 

kemur í ljós mikið af efni hjá Vegagerðinni. Hún sér um að leita að flestum námum á 

landinu, þar er mikil þekking á því hvernig efnin eru flokkuð en það eru gerðar 

misstrangar kröfur um meðferð efnisins, t.d. fer það eftir álagi á vegum hversu gott 

efni þarf að nota í þá. Almennt er „sandur“ flokkaður niður í eftirfarandi stærðir: leir 

(minni en 0,004 mm), silti (0,004-0,063 mm), sand (0,063mm-2 mm) og möl (2-64 

mm). Stærri molar eru nefndir steinar, grjót, björg o.fl. Venjulegum vegi er skipt í 

fyllingu, styrktarlag, burðarlag og slitlag. 

 

 
Mynd 1. Uppbygging vega.  
(heimild: Vegagerðin). 

Efnið er í misjöfnum gæðum og eftir því sem ofar dregur í veginum því meiri gæði og 

kröfur þarf efnið að uppfylla.  

Fylling er yfirleitt gerð úr þeim efnum sem eru á staðnum eða mjög nálægt honum, en 

ekki eru gerðar miklar kröfur til þess efnis. Flest efni úr sandi/möl uppfylla þá frost- 
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og burðarþol sem gerð er krafa um að þau beri þannig að þetta efni er ekki flutt langt á 

milli staða (Vegagerðin, 2007). 

Styrktarlag kemur ofan á fyllingu og eru gerðar meiri kröfur til þess. Þarf efnið í því 

að hafa þá eiginleika að geta leitt í burtu vatn, styrkur og berggæði þurfa að vera fyrir 

hendi og einnig þarf efnið að vera ónæmt fyrir frostáhrifum (Vegagerðin, 2007). 

Burðarlag kemur næst og eru gerðar meiri kröfur til þess heldur en styrktarlags og 

fyllingar. Það eru nokkrir eiginleikar sem þetta efni þarf að hafa og nokkur próf sem 

það þarf að standast. Hægt er að taka sem dæmi að ef efnið þarf að standast próf um 

húmus og þjálni er átt við hvort of mikið sé af öðrum efnum eins og mold eða 

fínefnum. Frostpróf er gert til þess að ganga úr skugga um að ekki sé of mikið hlutfall 

af þeim efnum því þá er meiri hætta á að efnið þenjist út við frost. 

Kornalögunarmæling er notuð til þess að athuga hvort efnið brotni rangt eða flagni 

óeðlilega (of kleyfið eða flögótt) en ef lögunin er of mikil í þá átt getur efnið verið 

lélegt til þjöppunar, þ.e. að stæðni efnisins sé ekki nógu gott. Einnig er tekið 

styrkleikapróf, en efnið má ekki brotna of mikið þegar það reynir á það undan þunga 

umferðarinnar (Vegagerðin, 2007). 

2.2.1 Slitlag 

Slitlag skiptist samkvæmt Vegagerðinni í klæðningu, malbik og malarslitlag en 

notkun þess fer eftir umferð. Slitlag eða malarslitlag er ekki sérstaklega til skoðunar í 

þessari ritgerð, það er séríslenskt og á við á vegum sem undir 100 bílar keyra um á 

sólarhring að meðaltali. Klæðning er oft notuð þar sem ekki fara fleiri en 3.000 

þúsund bílar á sólarhring en hægt er að segja að þetta sé ódýrasta gerðin af malbiki 

eins og fólk talar um malbik: „Klæðning er ef til vill einfaldasta gerð bikbundins 

slitlags og jafnframt ódýrasta gerð hvað stofnkostnað varðar. Hún er gerð þannig að 

bindiefni (biki) er dreift á yfirborð og steinefnum stráð í það. Yfirborðið er síðan 

valtað og að lokum er lausum steinefnum sópað af því“ (Vegagerðin, 2007). Malbik 

eða efnið í malbik er eitt af þeim efnum sem ætlunin er að skoða varðandi útflutning 

en 94% af efni í malbik er steinefni. Efnið í malbik þarf að hafa nokkra eiginleika og 

standast nokkur próf til þess að teljast nægilega gott efni. Upptalningin í töflu 1 sýnir 

að æskilegir eiginleikar geta togast á um hönnun malbiksins. Sem dæmi má nefna 

veðrunarþol og viðnám gegn skriði; fyrri eiginleikinn kallar á hátt bindiefnisinnihald 

en sá síðarnefndi lágt. Annað dæmi er viðnám gegn skriði og viðnám gegn 
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frostsprungum; fyrri eiginleikinn kallar á hart bindiefni en hinn síðari á mjúkt 

bindiefni. Við hönnun malbiks þarf því oft að fara bil beggja og velja samsetningu 

malbiksins með bestun á eiginleikum þess. Um leið þarf að taka tillit til aðstæðna 

(veðurfars, umferðar) þar sem á að nota malbikið (Vegagerðin, 2007). 

 
Tafla 1. Eiginleikar efnis sem notað er í malbik.  
• Slitþol. Með slitþoli malbiks er átt við þol þess gagnvart áraun negldra hjólbarða. 
Þetta er sá þáttur sem hefur mest áhrif á endingu malbiks, þó því aðeins að umferðin 
sé meiri en 3000 ÁDU eða svo á tveimur akreinum. Tveir eiginleikar öðrum fremur 
ráða úrslitum, slitþol steinefnisins og hlutfall grófs efnis af steinefni. Auk þess hefur 
sýnt sig að holrýmd hefur áhrif á slitþol; að öðru óbreyttu eykst slitþol með lækkandi 
holrýmd. 
• Veðrunarþol gagnvart vatni, frost-þíðu sveiflum og hálkuvarnarefnum. 
Mikilvægast í þessu sambandi er veðrunarþol steinefnis, ennfremur að halda holrýmd 
malbiksins eins lágri og kostur er (til að varna því að vatn setjist til í malbikinu) og 
bindiefnisinnihaldinu nægilega háu til að hylja sérhverja steinefnisögn og mynda 
nægilega þykka bindiefnishúð um hana. 

• Viðnám gegn steinlosi. Góð viðloðun milli bindiefnis og steinefnis vinnur gegn 
steinlosi, sömuleiðis hátt bindiefnisinnihald. 

• Viðnám gegn skriði. Lágt bindiefnisinnihald hamlar gegn skriði, einnig hrjúft 
steinefni með hvössum brúnum og heppilegri lögun, hátt méluinnihald (sem hlutfall 
af bindiefnismagni) og hart bindiefni . 
• Hemlunarviðnám. Of hátt bindiefnisinnihald hefur neikvæð áhrif á 
hemlunarviðnám. Hátt hlutfall af grófu steinefni hefur jákvæð áhrif, svo fremi 
steinefnið fágist ekki undir umferð. Hrýfi steinefnisins ræður einnig miklu um 
hemlunarviðnám. 

• Viðnám gegn þreytubroti. Að þessum eiginleika stuðlar hátt bindiefnisinnihald, 
þéttur sáldurferill og góð viðloðun milli bindiefnis og steinefnis. Ef malbikslagið er 
þykkt (>150 mm) er æskilegt að bindiefnið sé tiltölulega hart en ef malbikslagið er 
þunnt (<50 mm) er þessu öfugt farið.  
• Viðnám gegn frostsprungum. Í miklu frosti skreppur malbikið saman og getur 
rifnað. Hætta á frostsprungum minnkar með lágri holrýmd í malbikinu, hækkandi 
bindiefnisinnihaldi og mýkra bindiefni. Frostsprungur eru afar fátíðar, ef ekki 
óþekktar, hérlendis. 

• Viðnám gegn öldrun. Mjúkt bindiefni og steinefni með góða viðloðun minnkar 
líkur á öldrun, sömuleiðis hátt bindiefnisinnihald og lág holrýmd. 

(heimild: Vegagerðin).  

Fengnar voru upplýsingar frá Guðmundi Símonarsyni hjá Björgun um hvers konar 

próf þyrfti að gera og hversu oft þyrfti að gera þau fyrir efni fyrir slitlag til þess að 

fylgja CE-vottun sem er nánast orðið skylda í dag ef selja á efni á Evrópumarkað. 

Tafla 2 sýnir hvaða próf þetta eru og hversu oft þarf að taka þau. Próf eru þær 
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athuganir sem gerðar eru á efninu við framleiðslu á því til þess að tryggja sem best 

gæði og einsleitni á efninu. 

 
Tafla 2. Próf sem efni fyrir malbik þarf að fara í gegnum. 

 
(heimild: Guðmundur Símonarson). 

Einnig er notað núningspróf þegar efni fer á erlendan markað. Ekki er gert svoleiðis 

próf hér en mestar kröfur um að efnið sé slitsterkt, sérstaklega gagnvart 

nagladekkjunum. 

Hér á landi eru kröfur um hvernig malbikið eigi að vera. Það má nefna varðandi t.d. 

ljósmagn sem endurkastast frá malbikinu en það er gert af öryggisástæðum. Við 

flytjum inn ljóst steinefni frá Noregi sem við blöndum 25% á móti svarta efninu sem 

við tökum úr Seljadal (Halldór Torfason, munnleg heimild, 17. febrúar 2010). 

2.2.2 Steypa 

Steypa þarf að hafa í sér flokkaðan sand og grjót. Efni sem hefur verið notað í steypu 

hér á landi er basalt, efnið er frekar óstöðugt og oft misjöfn efnisgæði í því. Gæði í 

efni sem notað er í steypu hérlendis hafa aukist og það er byrjað að flytja inn fylliefni í 

steypu sem notuð er hér á landi. 

„Innflutningur á fylliefni er þegar hafinn og mun aukast ef stöðugleiki í 

fylliefnaframleiðslu eykst ekki. Jafnframt er nauðsynlegt að auka gæði 

efnisins. Ljóst er að framleiðsla á sérsteypum eykst, bæði sjálfútleggjandi 

steypu, hástyrkleikasteypu og vegasteypu. Stöðugleiki í framleiðslu 

Próf Hve oft Dags.
Kornadreifing 1 Í viku
Lífrænt innihald 1 Á ári
Skeljainnihald 1 Á ári
Kleyfnistuðull 1 Í mánuði
Kornarúmþyngd 1 Á ári
Mettivatn 1 Á ári
Alkalívirkni ASTM 1260 1 Á ári
Alkalívirkni ASTM C 227 3 Á ári
Klóriðinnihald 1 Í viku
Berggreining 2 Á ári
Frostþol 1 Á ári
Brottfall 1 Í mánuði
Styrkur 1 Á ári
Slitþol 1 Á ári
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fylliefna er nauðsynlegur fyrir þessar gerðir steypu og reyndar alger 

forsenda fyrir framleiðslu á sjálfútleggjandi steypu, einkum að því er 

varðar fínefnishlutfall sem þarf að vera hátt. Að lokum er bent á að það 

sem áður þótti gott, getur nú verið óviðunandi. Markaðurinn skapar 

mörkin“ (Dr. Børge Johannes Wigum og Þorbjörg Hólmgeirsdóttir, maí 

2000).  

Efni sem fara í steypu mega ekki taka í sig of mikinn raka, ekki hafa of mikið 

alkalíinnihald o.s.frv.  

CE-merking. Prófanir á efnum sem nota á í steypu eru gerðar samkvæmt ÍST EN 

12620 en sá staðall felur í sér alls konar próf. Fengnar voru upplýsingar frá Guðmundi 

Símonarsyni hjá Björgun um hvers konar próf þyrfti að gera og hversu oft þyrfti að 

gera þau. Eins og sést í töflu 3 eru aðeins færri próf sem þarf að gera við steypuefni 

heldur en slitlag.  

 
Tafla 3. Próf sem efni fyrir steypu þarf að fara í gegnum.  

 
(heimild: Guðmundur Símonarson). 

Hægt er að spara sement með því að nota betra efni í steypuna og hafa virkt 

gæðaeftirlit með efni sem fer í hana. Með því er hægt að fá ódýrari og betri steypu. 

Við á Íslandi erum á eftir nágrannalöndum okkar í gæðamálum (Dr. Børge Johannes 

Wigum og Þorbjörg Hólmgeirsdóttir, maí 2000). En steypuframleiðendur t.d. í Noregi 

hafa þróað samræmt gæðaeftirlit þar sem viðskiptavinir þekkja betur heldur en hér 

hvernig gæðasteypa þarf að vera, s.s. varðandi kornadreifingu o.s.frv. Árið 2000 var 

byrjað að flytja inn efni í steypu en það mun auka gæði og stöðugleika efnisins sem 

notað er. Sérsteypum hefur fjölgað en það eru sjálfútleggjandi steypur sem eiga að 

Próf Hve oft Dags.
Kornadreifing 1 Í viku
Lífrænt innihald 1 Á ári
Skeljainnihald 1 Á ári
Kleyfnistuðull 1 Í mánuði
Kornarúmþyngd 1 Á ári
Mettivatn 1 Á ári
Alkalívirkni ASTM 1260 1 Á ári
Alkalívirkni ASTM C 227 3 Á ári
Klóriðinnihald 1 Í viku
Berggreining 2 Á ári
Frostþol 1 Á ári
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spara vinnu og efni en þá er auðveldara að leggja niður steypuna. Síðan þarf að leggja 

minna í gólfið undir endanlegt gólfefni, en flotspartl sem er oft notað áður en gólfefni 

eru lögð er mjög dýrt efni. Hástyrkleikasteypa hefur einnig aukist en þá skipta fylliefni 

og gæði þeirra einnig miklu máli. Í stuttu máli munu steypuframleiðendur bera sig 

meira eftir betri fylliefnum sem gerir það að verkum að efnið verður sótt lengra og er 

þess vegna dýrara. Mest af steypu á Íslandi er svokölluð S-250, en þá eru 250 kg af 

sementi í hverjum rúmmetra en í þeirri steypu skipta fylliefni og kornalögun miklu 

máli. Talið er að töluvert hafi verið steypt á Íslandi á undanförnum árum af mjög 

misjöfnum gæðum í steypu vegna sérstaklega mikils óstöðugleika í kornalögun. 

2.3 Jarðefni á Íslandi 

Vegagerðin á Íslandi er fremst í að finna námur. Eru til hátt í 3.000 námur á Íslandi 

(Guðmundur Arason o.fl. 2002) sem hún hefur fundið um allt land þegar hún hefur 

verið að gera vegi og hefur þurft efni í þá. Þá hefur hún reynt að finna námur sem næst 

framkvæmdum og reynt að tryggja að það komi ekki lýti í landslagið. Samkvæmt 

ritgerð sem Njáll Fannar Reynisson gerði um jarðsögu eðalmálma eru ekki miklar líkur á 

því að finna eðalmálma á Íslandi en það er vegna þess að við höfum ekki þær 

jarðfræðilegu aðstæður sem orsaka að eðalmálmar safnist saman. 

Nokkur efni hafa verið unnin hér á landi úr námum og nýtt hér og/eða jafnvel unnin til 

útflutnings. Vatn flokkast undir jarðefni samkvæmt Náttúru Íslands en ekki er fjallað 

um það í þessum kafla. 

Föstudaginn 26. mars 2010 var sagt frá því í Morgunblaðinu að efnið sem kæmi á 

þakið á húsi á horni Lækjagötu og Aðalstrætis sem er verið að byggja eftir bruna yrði 

með þakskífum sem unnar eru úr íslenskum blágrýtisstuðlum (Húsin verða tilbúin til 

afhendingar í haust, 2010). 

Talað er um að gosberg og djúpberg séu bestu bergtegundirnar. Í töflu 4 koma nokkur 

efni sem hafa fundist á Íslandi og hafa verið nýtt. Þeim er skipt niður í þrjá flokka til 

sundurgreiningar og eru það málmar, málmleysingjar og kolefni (orkuefni) en hér 

koma efni sem tilheyra þessum flokkum.  

 



  

- 16 - 

Tafla 4. Efni sem hafa verið nýtt og skoðuð á Íslandi. 

 
 

Hér á eftir verður farið í nokkur efni sem hafa verið unnin í útflutning frá Íslandi og er 

möguleiki á að skoða betur hvað varðar nýtingu. Það er hægt að skoða betur þau efni 

sem fjallað er um í kaflanum og hægt að gera betri rannsóknir á þeim efnum sem 

skrifað er hér um. Einkenni málma er að þeir leiða rafmagn, eru yfirleitt gljáandi og 

það er hægt að sveigja þá. Einkenni málmleysingja er að þeir eru ekki sveigjanlegir 

og brotna og þeir leiða ekki rafmagn. Einkenni kolefna er að þau brenna frekar 

auðveldlega. 

2.3.1 Gull 

Gull finnst ekki í vinnanlegu magni á Íslandi en þó hafa verið gerðar nokkrar tilraunir 

til þess að leita að gulli. Síðast var það gert 2005-2006. Það var í Þormóðsdal sem er 

fyrir ofan Reykjavík og lögðu erlendir fjárfestar um 100 milljónir króna í leitina (sótt 

af vef http://ferlir.is/?id=4338 16. apríl 2010). Það hefði örugglega komið í fréttum og 

það hefði verið byrjað á námugreftri ef þessi rannsókn hefði skilað þeirri niðurstöðu 

Gull
Títan
Kopar
Mangan
Járn (mýrarrauði)

Möl og sandur
Kísilgúr
Kalk
Skeljasandur
Kalkþörungaset
Silfurberg
Vikur
Hrafntinna
Perlusteinn (biksteinn)
Geislasteinar
Leir
Salt
Brennisteinn

Jarðgas
Surtarbrandur
Mór

Málmar 

             Málmleysingjar

Kolefni 
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að það væri hagstætt að vinna gull á þessum stað. Áður hafði það gerst í kringum árið 

1997 að íslenskir og erlendir aðilar leituðu að gulli um allt land. Margir kannast við þá 

bjartsýni sem ríkti um að vinna gull í mýrinni og Öskjuhlíð í Reykjavík en einnig ríkti 

mikil bjartsýni um að það væri gull í Esjunni. Það hefur hins vegar aldrei fundist gull 

á Íslandi svo að það borgi sig að vinna það. 

2.3.2 Kopar 

Kopar hefur fundist á Íslandi á nokkrum stöðum en miðað við tækni og 

vinnsluaðferðir nútímans borgar sig ekki að vinna efnið. Það er tiltölulega lítið magn 

af koparnum í hverjum rúmmetra en beðið er eftir að bættar vinnsluaðferðir geti gert 

það hagstætt í framtíðinni. Eina náman sem skoðað var að nýta kopar úr er 

Svínahólsnáma í Lóni nálagt Höfn í Hornafirði en það hefur ekki borgað sig (sótt af 

vef http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=5865 8. maí 2010). 

2.3.3 Títan 

Íslenskt berg er auðugt af títani sem er dýr málmur og hefur verið gerð frumathugun á 

títanverksmiðju á Íslandi. Títan er jafn sterkt og járn en um helmingi léttara og er oft 

blandað við járn og ál. Erfitt er að vinna títanið úr bergi og það hefur líklega stoppað 

að það sé hagstætt að setja upp títanverksmiðju á Íslandi. Ilmenit hefur fundist á 

Íslandi, inniheldur títan sem er verðmætur léttur málmur sem m.a. er mikið notaður 

sem íblöndun við aðra málma. Langstærsti hlutinn fer þó til framleiðslu á 

málningarvörum. Einnig er títan notað sem einangrun í suðuþráð og karbítþráð, svo og 

við pappírsvinnslu, plastvinnslu o.fl. Vitað er um nokkra staði í Húnavatnssýslum þar 

sem ilmenit er að finna, en ilmenit er títansteind sem er eitt helsta títanhráefnið í 

heiminum sem unnið er úr. Ilmenitið er unnið bæði úr bergi og sandi og er það 

aðallega í basísku djúpbergi. Þeir staðir í Húnavatnssýslum þar sem vitað eru um 

ilmenit  eru Steinsvað í Víðidalsá, Urðarfeil upp af Melrakkadal í Víðidal, Hólar og 

Skessusæti austan og norðan í Víðidalsfjalli, Deildarhjalli í Vatnsdalsfjalli og nokkrir 

aðrir staðir (Stefán Guðmundsson, 1985). 

2.3.4 Kalkþörungsset 

Það er vaxandi áhugi á vinnslu á kalkþörungsseti í dag en það er tekið upp úr sjó. Á 

síðasta ári sóttu margir um til Orkustofnunar að fá leyfi til rannsóknar og nýtingar á 

efnum úr sjó.  
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„Rannsókn á kalkþörungsseti á Íslandi, með nýtingu í huga, hófst í 

Arnarfirði 1975. Rannsóknir fóru fram á Húnaflóa 1979, 2001 og 2004. 

Ítarlegri rannsóknir á vegum Íslenska kalkþörungsfélagsins fóru fram á 

fjórum svæðum í Arnarfirði 2000-2001 og í kjölfarið voru umhverfisáhrif 

efnistökunnar metin. Í desember 2003 veitti iðnaðarráðuneytið síðan 

Íslenska kalkþörungsfélaginu leyfi til 30 ára til að nýta kalkþörungsset á 

þremur svæðum í Arnarfirði. Í framhaldinu var hafist handa við undirbúning 

að byggingu kalkþörungsverksmiðju á Bíldudal, en hún var tekin í notkun í 

apríl 2007. Framleiðsla hennar er mest notuð sem bætiefni í fóður fyrir 

mjólkurkýr, sem selt er um allan heim. Fyrirtækið Hafkalk á Bíldudal hóf á 

þessu ári sölu kalkþörunga á innanlandsmarkaði, sem bætiefni í jarðveg 

fyrir garðeigendur og sem kalktöflur til manneldis“ (Haukur Eggertsson 

o.fl. 2010). 

Árið 2009 óskaði franskt fyrirtæki eftir leyfi til þess að leita eftir kalkþörungssetum í 

sjó hér við land en Frakkar hafa verið duglegir við að dæla þessu upp hjá sér. 

Kalkþörungsset er ekki endurnýjanleg auðlind því að það tekur nokkur þúsund ár að 

myndast. 

„Frakkar hafa notað kalkþörungsset til áburðar öldum saman og vinsældir 

þess hafa aukist með tilkomu lífrænnar ræktunar. Það er mikið notað sem 

bætiefni í skepnufóður, borið undir dýr í stíum, notað til síunar á súru 

neysluvatni. Til manneldis er það helst notað til að fyrirbyggja 

beinþynningu, auk þess að vera steinefnaríkt“ (Haukur Eggertsson o.fl. 

2010). 

Það verður forvitnilegt að fylgjast með þessum iðnaði á næstu árum á Íslandi en það 

virðist vera töluvert af þessu efni hér við land. 

2.3.5 Brennisteinn 

Brennisteinn var mikið unninn hér á Íslandi á árum áður en eigendur brennisteinsnáma 

gerðust ríkir menn og valdamiklir (Tómas Tryggvason og Freysteinn Sigurðsson, 

1981).  Um er að ræða tímabilið frá um 1400 sem var byrjað að vinna hann en hann 

var mest notaður til púðurgerðar og því meira stríð sem var í Evrópu því hærra verð 

fékkst fyrir hann. 
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Brennisteinssýra er mikið notuð í efnaiðnað en ekki er möguleiki að vinna brennistein 

í dag þannig að það standi undir sér nema að það komi betri tækni til að ná honum 

upp. Hann liggur í þunnum lögum þannig að það verður að nota handafl til að ná 

honum en ef til vill getur brennisteinn verið unninn sem aukaframleiðsla við vinnslu 

jarðvarma (Tómas Tryggvason og Freysteinn Sigurðsson, 1981). 

2.3.6 Silfurberg 

Silfurberg er notað í það sem kallast ljóskljúfar en ef ljósi er lýst í gegnum bergið 

klofnar það á sérstakan hátt. Smásjárrannsóknir á bergi byggjast á þessari uppfinningu 

(Tómas Tryggvason og Freysteinn Sigurðsson, 1981). Silfurberg er ekki hægt að 

vinna með vélum eða sprengiefni en það er mjög viðkvæmt og verður ekki unnið 

nema með handverkfærum. Þess vegna borgar sig ekki að vinna það en einnig eru 

komin efni sem leysa silfurbergið af hólmi, gerviefni sem eru meðal annars úr plasti. 

Það eru tvær námur hér á landi þar sem þetta efni hefur verið í góðum gæðum, í 

Helgustaðafjalli við Reyðarfjörð og í landi Hoffells í Hornafirði. Til þess að það verði 

aftur hægt að vinna silfurberg hér á landi þarf að koma til betri tækni til að vinna efnið 

með auðveldari og hagkvæmari hætti. 

2.3.7 Basalt 

Hátæknisetur Íslands sem er staðsett á Sauðárkróki hefur gert skýrslu um framleiðslu á 

basalttrefjum hér á landi. Þetta er virkilega spennandi verkefni og vonandi að það 

verði að veruleika. „Basalttrefjar eru efni notað til styrkingar plastefna í margskonar 

iðnaði. Trefjarnar eru framleiddar úr grjóttegundinni basalt sem er algengasta jarðefni 

á Íslandi. Eiginleikar trefjanna hafa vakið mikinn áhuga í plastiðnaði heimsins og er 

talið að þær muni á næstu árum ná mikilli útbreiðslu á kostnað málma og glertrefja“ 

(Þorsteinn T. Broddason, 2009). Mikil og ör þróun er í þessum iðnaði núna. Í stuttu 

máli þá er þessi framleiðsla þannig að efnið er hitað upp í 1.500°C í deiglu og síðan 

eru trefjarnar mótaðar með sérstökum ristum þannig að það þarf töluvert af orku en 

ekki nærri eins mikið og með álver til þess að framleiðslan borgi sig. Hún getur verið 

mun minni í sniðum. Meðal þess sem verið er að framleiða með þessu efni og verið að 

gera tilraunir með eru vindmyllur, snjóbretti, smábátar, golfkylfur, myndavélaþrífætur, 

bílapartar og hátalarar. Þær hafa jafnframt verið notaðar í viðgerðir á steypu og einnig 

til að blanda í hana til að fá meiri styrk. Þá hafa basalttrefjar verið notaðar í staðinn 

fyrir kambstál sem notað er í steypu til þess að auka sveigju og brotþol hennar þannig 
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að það er virkilega spennandi að fylgjast með hvernig þróunin verður með 

basalttrefjarnar. Basalt er einnig notað í að framleiða steinull en sett var upp 

verksmiðja á Sauðárkróki árið 1985 sem framleiðir steinull fyrir innanlandsmarkað. 

Einnig hefur ull verið flutt út til Færeyja, Englands, Þýskalands, Tyrklands og fleiri 

landa (Steinull hf. (e.d). Sótt 16. apríl 2010 af http://steinull.is/default.asp? 

sid_id=20444&tre_rod=002|&tId=1 ).   

2.3.8 Salt 

Salt var fyrst unnið á Reykjanesi við Ísafjarðardjúp á Vestfjörðum á 18. öld, en því var 

hætt út af því að það voru notaðar blýpönnur við suðuna sem kom í ljós að settu 

blýmengun í saltið (Tómas Tryggvason og Freysteinn Sigurðsson, 1981). Árið 1976 

var stofnað fyrirtækið Saltfélagið á Reykjanesi á Suðurnesjum og var þeim rekstri hætt 

1988. Fyrirtækið var aftur sett af stað árið 1992 þegar danskir fjárfestar komu henni 

aftur í gang. Árið 1994 varð hún enn á ný mjög óvænt gjaldþrota en danska fyrirtækið 

hafði gert sölusamning við einn stærsta saltframleiðanda í heimi til átta ára (Íslenska 

saltfélagið hf. og systurfélag þess óska eftir gjaldþrotaskiptum, 1994). Árið 1998 var 

enn farið af stað en þá var gerður sölusamningur við bandarískt-kanadískt fyrirtæki 

um kaup á 4.000 tonnum af salti (Saltverksmiðjan gangsett á ný, Morgunblaðið 19. 

mars). 

2.3.9 Perlusteinn 

Perlusteinn er ísúrt gosberg sem þenst mikið þegar að það er hitað upp í 800-1200°C. 

Hann hefur fundist á tveimur stöðum á Íslandi í því magni að það sé mögulegt að 

vinna hann, í Presthnjúk sem er sunnan við Langjökul og í Loðmundarfirði á 

Austfjörðum (Davíð Aðalsteinsson og fl., 1983).  

„Fyrstu fyrirspurnir um perlustein bárust hingað 1947 og hafa borizt hingað árlega 

síðan“ (Aðalsteinn Jónsson og fl., 1972).  Misjafnar niðurstöður hafa komið fram í 

þeim prófum sem hafa verið gerð á perlusteini í gegnum tíðina og er greinilegt að það 

er ekki hægt að útloka að hægt sé að nota íslenska perlusteininn. Er hægt að færa rök 

fyrir því að ástæða sé til að kanna þetta mál nánar. Sem dæmi hefur perlusteinn verið 

notaður í byggingariðnaði til einangrunar, léttsteypu og í ýmsar plötur sem notaðar 

eru. Einnig hefur hann verið notaður í að sía ýmis efni eins og olíu, fylliefni í 

málmiðnaði, áburðarframleiðslu, jarðvegsbæti, hreinsiefni til að fjarlægja t.d. feiti og 

olíu, sem fylling í sápu, til blöndunar í málmiðnaði, leirmunagerð og múrsteinagerð. 
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Einnig hefur hann verið notaður til að sigta eða sía efni eins og kísilgúr, t.d. í 

bjórframleiðslu og framleiðslu á öðrum drykkjarvörum (Þensla perlusteins hefst í næsta 

mánuði, 1975).  

Sett var upp rannsóknarstofa hjá Sementsverksmiðjunni á Akranesi árið 1976 og voru 

gerðar tilraunir með perlustein á árunum 1976-1978. Var niðurstaðan af efninu góð en 

til þess að koma þessum rekstri af stað þannig að hann stæði undir sér þyrfti að byrja 

mjög stórt og var það metið of áhættusamt (Davíð Aðalsteinsson og fl., 1982). Þessi 

tillaga var aftur lögð fram árið 1983 og ekkert finnst um að af þessu hafi orðið þá. Í 

grein sem birtist í 11. tölublaði af Frjálsri verslun í árið 1992 er talað um að í skýrslu 

sem var gerð árið 1974 hafi því verið spáð að heimsmarkaður fyrir perlustein yrði um 

300.000 m3 um árið 2000 en árið 1992 var gert ráð fyrir að það magn myndi tífaldast. 

2.3.10  Hrafntinna 

Hrafntinna þykir gott efni til að steina utan á hús en þetta efni var töluvert notað hér á 

árum áður. Það er oft bent á þau hús sem voru steinuð fyrir tugum ára og ekkert hefur 

þurft að gera við í alla þá tugi ára. Það byggist á því að efnið sem notað var er hálfgert 

gler og dregur ekki mikinn raka í sig. Á Íslandi er slæmt að vera með efni utan á 

húsum sem dregur í sig raka því að oft kemur frost á eftir rigningu hér á landi sem 

gerir það að verkum að efni springur eða losnar utan af húsum. „Hrafntinna er fremur 

sjaldgæf bergtegund og finnst eingöngu í eldfjöllum þar sem eldvirkni er súr“ 

(Kristján Jónasson og Helgi Torfason, 2006). Samkvæmt niðurstöðu Línuhönnunar 

sem gerði skýrslu fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands þegar átti að ráðast í viðgerðir á 

Þjóðleikhúsinu þá er ekki mælt með að það sé tekið meira af efni á þeim þremur 

stöðum sem efnið er að finna að einhverju leyti nema kannski að taka megi smá efni 

sem notað er einungis til viðgerða (Kristján Jónasson og Helgi Torfason, 2006).    

2.3.11  Skeljasandur 

Skeljasandi hefur verið dælt upp úr sjó og hefur fyrirtækið Björgun aðallega gert það. 

Það eru ekki mikil verðmæti fólgin í þessu efni en það hefur mest verið notað í 

fyllingar undir götur og hús og hentar ágætlega í það. Það er hins vegar mjög ódýrt 

efni og verður ekki flutt út (Jón Skúlason og fl., 2005). Skeljasandur er líka uppistaðan 

í sementi sem sementverksmiðjan á Akranesi framleiðir (Dr. Guðmundur 

Guðmundsson, 2008). 
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2.3.12  Vikur 

Vikur er í dag aðaljarðefnið sem er flutt út frá landinu. Er Jarðefnavinnslan ehf. (JEI) 

fremst í því en BM Vallá er líka í þeim útflutningi og Íslenskir aðalverktakar fluttu út 

vikur frá Snæfellsnesi. Vikur er notaður í margar vörur, t.d. í léttsteypu, og má nefna 

að milliveggir í húsum voru áður fyrr flestir hlaðnir úr vikursteinum en það hefur 

minnkað í dag. Ennfremur er vikur notaður í botn á tjörnum sem bindiefni fyrir loft, 

næringarefni og vatn en einnig hentar hann vel fyrir gerla sem geta haldið sig í 

vikrinum. Hann er mjög holóttur og gerlarnir halda tjörninni hreinni (Árni B. Árnason, 

munnleg heimild, 24. mars 2010).  Gróðurhús nota vikur mikið en vatn og 

næringarefni haldast vel í honum.  Um 75% af þeim vikri sem fluttur var út 2009 var á 

vegum JEI. Fyrir nokkrum árum var útflutningur fyrirtækjanna á vikri nokkuð jafn. 

JEI vinnur efnið á mismunandi hátt eftir því hvert notkunarsviðið er. Öll sala og 

vinnsla á vikri byggir á þróunarvinnu. 

Vikur var notaður í milliveggjasteina, einangrunarplötur og útveggjasteina innanlands 

snemma á 20. öld, en Jón Loftsson og Sveinbjörn Jónsson voru frumherjar í notkun á 

vikri hér á landi. Þeir stofnuðu Vikurfélagið hf. árið 1936 og fleyttu vikri niður af 

Jökulhálsinum á Snæfellsnesi eftir lækjarsprænu sem síðar var veitt í tréstokk. 

Reyndar höfðu verið byggð hér á landi nokkur hús úr vikursteypu einhverjum árum 

fyrr, bæði í Axarfirði og í Þjórsárdal.  

Hérlendis eru nú aðeins framleiddir milliveggjasteinar úr vikri en útveggir húsa hafa 

ekki verið byggðir úr vikursteypu eða hleðslusteinum úr vikri í allmörg ár. Ein 

meginástæðan er líklega sú að menn óttuðust lengi, og gera jafnvel enn, að húsin 

þyldu ekki hið íslenska vatnsveður. Mörg þeirra húsa sem byggð voru úr vikri á árum 

áður höfðu verið múruð með hefðbundnum múr gerðum úr sandi og sementi. Við 

hitasveiflur milli dags og nætur þandist og dróst sá múr saman á annan hátt en 

vikursteypa. Hún þenst hins vegar nær ekkert og dregst heldur ekki saman við slíkar 

sveiflur. Af þeim sökum vildi múrinn springa og brotna og regnvatn sem komst í ysta 

lag vikursteypunnar fyrir innan múrinn gat frosið og sprengt steypuna. Önnur hús sem 

byggð voru úr vikri á sama tíma en voru klædd annars konar veðurkápu, t.d. bárujárni, 

þykja yfirleitt hafa reynst prýðilega. Í dag eru framleiddar múrblöndur sem henta á 

útveggi sem gerðir eru úr vikursteypu. Nokkur fyrirtæki hafa á síðari árum reynt að 

hefja útflutning á vikri frá Snæfellsnesi, en þær tilraunir hafa ekki gengið án áfalla. 
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Haraldur Ásgeirsson heitinn vann mikið að rannsóknum á vikursteypugerð og liggja 

eftir hann nokkrar skýrslur um efnið. Hann byggði sér myndarlegt hús úr vikri á 

Ægisíðu í Reykjavík. 

Þá er nokkurt magn af vikri unnið til notkunar sem ræktunarefni í gróðurhúsum. Fyrir 

gróðurhúsin er vikurinn unninn til notkunar sem óvirkt ræktunarefni og svo til 

íblöndunar í mold, en vel flokkaður Hekluvikur hefur ýmsa eiginleika sem henta 

almennt vel í ræktun, m.a. til vatns-, næringar- og loftheldni.  

Vikur er sérstaklega flokkaður til annarra nota einnig, m.a. til síunar.  

Ekki virðist unnt að vinna zeólíta úr vikri með hagkvæmum hætti en það efni er t.d. 

notað í þvottaefni. 

Hekluvikur hentar ekki vel til notkunar í framleiðslu á slípiefnum vegna kristalla sem 

er að finna í vikrinum (Árni B. Árnason, munnleg heimild, 24. mars 2010).    

2.3.13 Surtarbrandur 

Setlög sem eru brennanleg finnast víða hér á landi og eru þau kölluð surtarbrandur 

(Ingunn Elfa Gunnarsdóttir, 2003). Surtarbrandurinn myndast þegar plöntuleifar falla í 

vatn eða mýri þar sem súrefni kemst ekki að. Með tímanum verða leifarnar fyrir 

efnafræðilegum breytingum og verða að mó, en með auknu jarðlagafargi ummyndast 

mórinn í kol (Guðbjartur Kristófersson, 1992). Byrjað var að vinna surtarbrand á 

Íslandi á fyrri stríðsárunum þegar innflutt kol hækkuðu mikið í verði. Síðast þegar 

verið var að vinna surtarbrandinn hér á landi voru vægast sagt fornaldarvinnubrögð 

viðhöfð miðað við það sem tíðkast í dag og það væri örugglega hægt að fá enn betri 

nýtingu á honum í dag. Ekki hefur verið skoðað hvort hagstætt væri að vinna 

surtarbrand aftur síðan það var gert á seinni stríðsárunum. Á Nýja-Sjálandi er verið að 

vinna gas úr surtarbrandi og það væri forvitnilegt að kynna sér það og hvort hægt væri 

að vinna íslenska surtarbrandinn í það (Jóhann Ísak Pétursson og Jón Gauti Jónsson, 

2004).   

2.3.14  Mór 

„Mórinn er gamalkunnur orkugjafi, sem notaður hefur verið til eldsneytis víða um 

land frá landnámstíð til þessa dags. Vinnsla hans hefur aðallega farið fram með 

handverkfærum og þess vegna bæði seinleg og dýr“ (Sigurður Þórarinsson,  1961). Það 

er til nóg af mó hér á landi. Það er hins vegar dýrt að vinna hann og síðast þegar verið 



  

- 24 - 

var að skoða að vinna hann, um 1980, þá varð niðurstaðan sú að það væri ekki 

útilokað en það þyrfti að gera mun betri rannsóknir á honum hér á landi. „Erlendis er 

mór víða notaður sem eldsneyti og á Írlandi, í Finnlandi og Sovétríkjunum til 

rafmagnsframleiðslu og upphitunnar húsa (fjarvarmaveitur)“ (Þorleifur Einarsson, 

1991). Svo er spurning hvort í dag séu minni möguleikar á að vinna hann vegna 

umhverfissjónarmiða en það má líkja honum við kol eða timbur (Freysteinn Sigurðsson 

og Þórólfur H. Hafstað, 1980). 

2.4 Nýtanlegar námur á Íslandi í dag 

Í þessum kafla er ætlunin að varpa ljósi á námur og skoða hvort þær hafi næg gæði til 

þess að hægt sé að flytja út efni frá þeim. Skoðað verður hvað námur þurfa að hafa til 

að það sé þess virði að eyða tíma í að skoða og rannsaka hvort það sé hægt að nota 

efnið frá þeim til útflutnings.  

Þær námur sem eru hér á landi eru allar nema vikurnámurnar hugsaðar fyrst og fremst 

til að nota efnið innanlands og þá helst í fyllingar og vegagerð. Efnið í námunum er 

ódýrt nema efnið sem er í Seljadal en efnið þaðan er notað í malbik á 

Reykjavíkursvæðinu þar sem mikið er af bílum. 

Í töflu 5 er yfirlit yfir stærstu námurnar á suðvesturhorninu og fyrirhugaða efnistöku í 

þeim. Í dag þurfa þessar námur að fara í gegnum umhverfismat þegar þær eru 

stækkaðar. 
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Tafla 5. Fyrirhuguð efnistaka á námum á Suðurlandi.  

 
(heimild: Orkustofnun) 

Námur eru ekki bara til á landi heldur einnig í sjó og hefur Björgun verið eiginlega 

eina fyrirtækið í því hér við land. Býr fyrirtækið yfir mikilli þekkingu á námum í sjó 

við landið og hvaða efni er í þeim. Mynd 2 sýnir hvar námurnar eru staðsettar en ekki 

nafn námu sveitarfélag framkvæmdaaðilar fyrri fyrirh. fyrirh. fyrirh. fyrirh.
landeigendur fjöldi stærð fjöldi efnismagn efnismagn

ára ha ára m3 m3/ár
1 Seyðishólar Grímsnes- og Grímsneshr. og Selfossbær 50+ 34 12 8-10.000.000 666.000 til

Grafningshr. landeigendur: Grímsneshr.  833.000
(61%) og Selfossbær (39%)

2 Ingólfsfjall - Ölfus Fossvélar ehf. (Kári, Selfossi) 10 til 15 2.000.000 133.333 til
Þórustaðanáma í landi Kjarrs 200.000

3 Hraun í Ölfusi Ölfus Hraunsbændur

4 Lambafell, Breiðab. Ölfus Hlíðardalsskóli ehf. 20 29,2 30 12-15.000.000 400.000 til 
um 30 km til Rvk l.eig: Kirkja sj. dags aðventista 500.000

fyrri efnist: 400.000 m3/ár

4 Lambafell, Hjallatorfa Ölfus Árvélar sf., eign Ísl. aðalverktaka 49
valkostur 1 (aðal) landeigendur: 7 jarðir í Ölfusi 18 30 27.000.000 900.000
valkostur 2 31 30 27.000.000 900.000

4 Lambafell (nyrst) Ölfus Jarðefnaiðnaður ehf.  0+
tillaga 1 landeigandi: sveitarf. Ölfus 23,1 30 18.000.000 600.000
tillaga 2 19,5 30 15.000.000 500.000

5 Bolaöldur v. Vífilsfell Ölfus Bolaöldur ehf.  (Kári, Selfossi) 30+ 29,0 10 2-5.000.000 200.000 til
< 20 km til Rvk landeigandi: sveitarf. Ölfus 500.000

6 Rauðimelur v. Stapafell Íslenskir aðalverktakar hf.

7 Vatnsskarð Grindav.bær Alexander Ólafsson ehf. 60-70 81 25 20-25.000.000 800.000 til  
landeigandi: íslenska ríkið 1.000.000
fyrri efnist.: 6-800.000 m3/ár

8 Undirhlíðar Hafnarfj.bær

9 Hólabrú Hvalfj.sveit Tak-Malbik ehf.  og Vélaleiga 53+ 15 til 20 2.000.000 100.000 til 
tæpir 40 km til Rvk Halldórs Sigurðssonar 133.000
um 5 km á Akranes landeigandi: Innri-Hólmur

fyrri efnistaka: 1.000.000 m3

10 Í landi Kúludalsár Hvalfj.sveit

11 Í landi Fellsenda Hvalfj.sveit

12 Stóra-Fellsöxl Hvalfj.sveit Hvalfjarðarsveit 
kostur I: núv. svæði landeigandi: Hvalfjarðarsveit 28,9 10 til 15 1.015.000 68-101.500
kostur II:  I+vest.svæði fyrri efnistaka: 2.300.000 m3 52,7 20 2.200.000 110.000
kostur III: II+ neð.vegar 55,0 20 2.300.000 115.000

13 Miðsandsá, náma 3 Hvalfj.sveit Sementsverksmiðjan hf., Akran. 51 20 til 25 300.000
í landi Litla-Sands
efnist. síðustu ár um 25.000 t/ár

Fyrirhuguð efnistaka í nokkrum stærri námum á Suður- og Suðvesturlandi
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er tekin fyrir náman sem er við Heklu. Er einungis tekinn úr henni vikur. Hér á eftir 

verður lítillega farið í hvernig efni er í þessum námum.  

 

 
Mynd 2. Stærstu námurnar á Suðurlandi.  
(heimild: Bryndís Guðrún Róbertsdóttir, mynd tekin af vef www.ja.is). 
 

2.4.1 Stapafell 

Stapafell er náma á Reykjanesi. Þetta er eins konar efniseyja á Reykjanesinu en allt í 

kringum hana er nýtt hraun. Efnið í Stapafelli er gamalt og er um að ræða gamlan 

sjávarbotn.  

Í námunni í Stapafelli eru teknar þrjár tegundir af sandi. Þetta er sandur sem er notaður 

í kringum lagnir og þess háttar og er hann 2-8 mm. Þessi sandur er þannig „búinn til“ 

að jarðýta ýtir sandinum að sigti og er honum síðan mokað í sigtara sem sigtar sandinn 

í einn flokk. Þetta er ódýr sandur og hann er ekki fluttur út. Annars staðar í námunni er 

efni sem er notað í undirstöður undir vegi, bílastæði og hús. Þetta efni er kallað fylling 

eða styrktarlag. Það er 80 tonna jarðýta sem rífur upp laust berg og ýtir því í haug og 
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síðan moka hjólaskóflur þessu á vörubíla. Þetta efni inniheldur mikið af sandi og 

einnig upp í stóra steina sem eru allt að 30-50 cm að stærð. Þetta efni er erfitt að flytja 

út því að það er sjálft frekar ódýrt en flutningur á því dýr. Efnið í námunni er einnig 

notað í steypu. Náman er um 15 km frá góðri höfn sem getur tekið allt upp í stærstu 

skip sem koma til landsins en sú höfn verður tilbúin um leið og Norðurál opnar álver 

við Reykjanesbæ (Sigurður Sigurðsson, 2009). 

2.4.2 Hólabrú í Hvalfjarðarsveit 

Þessi náma er Akranesmegin við Hvalfjarðagöng en fyrirtækin Tak-malbik ehf. og 

Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar reka námuna. Samkvæmt skýrslu sem Almenna 

verkfræðistofan og Environice gerðu fyrir fyrirtækin Tak-malbik ehf. og Vélaleigu 

Halldórs Sigurðssonar þá er í námunni ágætisefni til að nota í malbik. Ekki er langt á 

Grundartanga en þar koma skip með efni fyrir álverið og Járnblendiverksmiðjuna og 

er spurning hvort það væri möguleiki fyrir skipin sem sigla annars tóm til baka að taka 

efni ef það uppfyllir þau gæði sem markaðurinn gerir kröfu um. Náman er um 9 km 

frá höfninni á Grundartanga (Mælt á www.ja.is 10. apríl 2010). 

2.4.3 Lambafell 

Lambafell er náma í landi Ölfuss á leiðinni til Hveragerðis. Þar eru þrjár námur hlið 

við hlið en mismunandi fyrirtæki taka efni úr þeim og reka þær. Efnið í þessum 

námum hefur ekki verið notað í steypu og malbik. Eitthvað af efni hefur verið flutt út 

frá Lambafelli en þar var um tilraun að ræða. 

2.4.4 Seljadalur 

Seljadalur er náma í landi Mosfellsbæjar og er hún fyrir ofan Reykjavík. Rekur 

Malbikunarstöðin Höfði þessa námu. Í Seljadal er gott efni til að nota í malbik í 

þéttbýli vegna þess að það hefur mikla herslu. Ekki er um að ræða að flytja efni út frá 

þessari námu en efnið er takmarkað og rétt dugar fyrir Reykjavíkursvæðið næstu árin.  

2.4.5 Brunahvammsháls 

Brunahvammsháls er kubbabergsnáma og er ætlunin er að vinna út frá henni. Það sem 

vantar að gera til þess að vera með söluvöru í höndunum er að gera meiri próf á 

efninu. Það er bara búið að gera Los Angeles próf (12,5), rannsókn á kornadreifingu, 

kúlnakvarnapróf (kvarnagildi 6,5) og eftir að gera nokkur önnur próf til þess að vera 

með vöru fyrir malbik og steypu. Höfnin á Vopnafirði tekur ekki lengri skip en 100 
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metra og þau skip eru ekki stærri en 5-6.000 tonn að stærð. Skipin sem eru að koma 

með gjall til álversins á Reyðarfirði eru ekki svo lítil en þau eru um 20-60.000 tonn og 

allt að 225 metra löng (Sigurður Sigurðsson, fundur 6. apríl 2010). Á mynd 3 sést hvar 

Brunahvammshálsnáman er staðsett. Hún er um 40 km frá höfninni á Vopnafirði en 

sjá má leiðina frá námunni til Vopnafjarðar á gulu línunni. 

 

 
Mynd 3. Brunahvammsháls.  
(mynd tekin af kortavef www.ja.is). 
 

2.4.6 Aðrar námur 

Það eru nokkrar aðrar námur á þessu svæði en ekki eru í þeim það verðmæt efni að 

það sé hagstætt að taka efni úr þeim til útflutnings. Flokkast þessar námur undir stærri 

námur en aðrar námur eru yfirleitt opnaðar þegar verið er að gera vegi og er tekið úr 

þeim mjög lítið magn sem þarf ekki sérstakt mat á. Þar mætti nefna Vatnskarðsnámur, 

Seyðishóla, Þórustaðanámu við Ingólfsfjall, Bolöldur við Vífilsfell, Undirhlíðar, 

Kúludalsá í Hvalfirði, Fellsenda í Hvalfirði, Stóru-Vellsöxl í Hvalfirði og Miðdalsá 

sem er líka í Hvalfirði og þar tekur sementsverksmiðjan á Akranesi steinefni til 

sementsframleiðslu.   
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2.5 Stærð markaðar 

Farið var yfir markaðinn með þessa vöru í Evrópu, þ.e. EU27 eins og það kallast en 

það eru löndin í Evrópusambandinu. Tollflokkurinn sem um ræðir er nr. 25171000 en 

skýringin á þeim flokki er „möl í steinsteypu og til vegagerðar o.þ.h.“1 (Sótt af vef 4. 

maí http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do) en samkvæmt 

vefnum er búin að vera aukning á viðskiptum með þessa vöru og einnig hefur verðið 

verið að hækka. Eins og sést á mynd 4 hefur verðið á þessu efni hækkað um 40% á 

undanförnum 10 árum. 

 
Mynd 4. Verð fyrir hvert tonn í evrum á undanförnum árum. 
 

Á mynd 5 er tekið magnið í þessum viðskiptum á milli landa innan EU27 en þá hafði 

verið stöðug aukning á þessum viðskiptum á milli landa frá árinu 2003 en hrapaði 

niður á síðasta ári þegar mikill samdráttur varð á þessum markaði í Evrópu. Þar 

drógust vega- og byggingarframkvæmdir saman eins og annars staðar í heiminum 

þegar „kreppan“ skall á. Þó að magnið fari niður lækkar verðið ekki. Ef teknar eru 

saman þessar tölur og reynt að horfa til framtíðar miðað við sömu þróun er ekki annað 

hægt en að vera bjartsýnn á að vert sé að fara inn á þennan markað.   
                                                 
1 Pebbles, gravel, broken or crushed stone for concrete aggregates, for road metal in or for railways or 
other ballast, shingle and flint whether or not heat-treated. 
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Mynd 5. Fjöldi tonna af tollnúmeri 25171000 sem hefur verið fluttur á milli landa í 
Evrópusambandinu á undanförnum árum. 
 

Ef við skoðum Norðmenn sem dæmi eru þeir mjög stórir í þessu og einnig eru þeir 

fyrir utan EU27 þannig að ef við bætum bara þeim inn í þetta magn þá sést að um 

mikil viðskipti er að ræða. Árið 2007 fluttu Norðmenn út 13,4 milljónir tonna af 

steinefnum sem var að mestu harður steinn sem er þá mikið notaður í malbik og 

steypuefni. Frá 1997-2007 hefur útflutningur Norðmanna aukist um 95% á þessum 

efnum (Eyolf Erichsen og fl., 2008). Með þessari aukningu er greinilegt að það hefur 

aukist að óskað sé eftir gæðaefni í steypu og malbik. Árið 2008 voru flutt út frá 

Noregi 14,5 milljónir tonna af efni sem flokkast undir tollflokkinn 25171000 og FOB-

verðið var 721.169.855 norskar krónur. Miðað við tölurnar í viðskiptum milli EU27 

og hvað Norðmenn eru að flytja út má áætla að flutningur á jarðefnum á milli landa sé 

hundruða miljarða iðnaður í Evrópu. 
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3 Fyrirtækin 
 

Í þessum kafla verður farið yfir hvað er að gerast í útflutningi á jarðefnum frá Íslandi í 

dag og hvaða fyrirtæki eru á þeim markaði. Það eru nokkur fyrirtæki sem eru að flytja 

út jarðefni frá landinu en þau eru flest mjög lítil. Væri möguleiki fyrir þessi fyrirtæki 

að mynda með sér einhver sölusamtök eða hagsmunasamtök þar sem skoðuð eru 

nýting, rannsóknir og markaðssetning á íslenskum jarðefnum? Það þarf að skoða 

vörulínu sem verksmiðjur úti í heimi eru að kaupa og vantar. Það þarf hugsanlega að 

skoða hvort fyrirtæki gætu unnið saman í því en kannski gætu fyrirtæki hér sameinast 

um að þjónusta fyrirtæki úti í heimi og gætu tekið sig saman um að bjóða heildarlausn 

fyrir fyrirtæki (verksmiðjur) sem eru að kaupa nokkrar tegundir af efnum. Þetta eru 

frekar lítil fyrirtæki ef miðað er við á heimsmælikvarða en hér kemur smá yfirlit yfir 

þau fyrirtæki sem eru í þessum iðanaði og eru að flytja út efni og/eða eru að hugsa um 

að gera það.  

3.1 Jarðefnaiðnaður ehf. 

Í dag eru rúmlega 100 hluthafar í Jarðefnaiðnaði ehf. (JEI), en fljótlega eftir stofnun 

fyrirtækisins árið 1976 voru öll sveitarfélögin á Suðurlandi hluthafar í því ásamt 

fjölmörgum einstaklingum og nokkrum fyrirtækjum. JEI og dótturfélagið 

Jarðefnarannsóknir hf. (JER) unnu umfangsmiklar rannsóknir á ýmsum jarðefnum á 

Suðurlandi og fengu m.a. til liðs við sig nokkur þýsk fyrirtæki er höfðu sérþekkingu á 

ýmsum sviðum úrvinnslu og meðhöndlunar á jarðefnum. Fram fóru m.a. rannsóknir á 

eiginleikum og möguleikum til nýtingar Hekluvikurs, Kötluvikurs, basalts og 

basaltsands svo og stuðlabergs. Niðurstöður tilgreindra rannsókna eru í eigu JEI. 

Einnig vann JEI að undirbúningi byggingar steinullarverksmiðju á Suðurlandi, en 

þegar ákveðið var að verksmiðja skyldi reist á Sauðárkróki var fallið frá áformum um 

byggingu verksmiðju á Suðurlandi.  

JEI hefur einbeitt sér að því að vinna Hekluvikur, þ.e. flokka og hreinsa hann þannig 

að hann henti í ýmsa framleiðslu. Mest er unnið til skorsteinsgerðar og framleiðslu á 

örnum, en einnig er stór hluti útflutts vikurs unninn til framleiðslu á háeinangrandi 

útveggjasteinum. 

Fyrir innanlandsmarkað vinnur JEI nær eingöngu vikur til notkunar sem burðarefni í 

ræktun í gróðurhúsum og JEI selur einnig nokkrum aðilum flokkaðan og hreinsaðan 
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vikur Þeir pakka honum svo í neytendapakkningar og selja í blómabúðir hérlendis. Þá 

framleiðir JEI dálítið af vikri sem notaður er til að steypa milliveggjaplötur.  

JEI nemur mestan hluta þess vikurs sem unninn er á Landmannaafrétti austan Þjórsár 

og vestan Heklu. Á síðustu árum hefur verið unnið að frekari athugunum á nýtingu 

vikurs úr Kötlu á vegum fyrirtækis í Vík í Mýrdal, Kötluvikurs ehf. 

Rauðamöl er notuð í vegi og stíga innanlands og JEI hefur flutt lítið eitt út af henni til 

sérhæfðari nota. 

Við útflutning á vikri eru nær alltaf notuð skip sem hafa flutt önnur efni til landsins, 

þ.e. skipin eru að þessu leyti samnýtt. JEI þurrkar ekki vikur til útflutnings. Félagið 

hefur unnið mestan hluta framleiðslu sinnar samkvæmt þýskum DIN-staðli, en hefur 

nú hafið vinnslu eftir hinum nýju EN-stöðlum. 

Fyrir allnokkrum árum framleiddi fyrirtækið Vikur hf. kattasand úr vikrinum og 

pakkaði. Vikurinn var m.a. fluttur út, en reksturinn náði ekki að bera sig. Vikur er 

vatnsdrægur og getur því nýst nokkuð vel sem kattasandur, en á móti kemur að mjög 

mörg ódýr efni keppa um þann markað. 

Jarðefnaiðnaður ehf. í Þorlákshöfn er það fyrirtæki sem hefur verið lengst á þessum 

markaði af íslenskum fyrirtækjum. Helstu útflutningsmarkaðir eru Bretland, Holland, 

Þýskaland og Sviss (JEI ehf. (e.d), sótt 16. apríl ).   

3.2 Litlahorn ehf. 

Litlahorn ehf. er fyrirtæki á Höfn í Hornafirði sem var stofnað árið 1972 og hefur það 

í gegnum tíðina selt sand og möl til ýmissa nota en aðallega í steypuefni og efni fyrir 

fyllingar. „Hið jökulsorfna gabbró og önnur hörð steinefni, sem skolað hefur í sjó 

fram í aldanna rás og síðan verið tromlað af öflugri haföldu Atlantshafsins í hundruð 

ára og skilað upp á fjörukamb, þar sem rigningar og rok hafa þvegið það og sorfið, er 

einstakt. Hver og einn steinn er þannig slípaður og sorfinn í ýmsum formum og öllum 

stærðum, þannig að eftir stendur harður kjarni af sléttri og slípaðri perlumöl, sem 

hefur verið notuð með góðum árangri til ýmissa mannvirkjaframkvæmda“ (Jón 

Pálsson, 2007). Náma fyrirtækisins er sandrif við ströndina sem nefnist Stokknes. Á 

undanförnum árum hefur fyrirtækið selt efni til annarra nota en það hefur áður gert og 

það má nefna t.d. stein sem er notaður í steinteppi en það hefur verið notað hér á landi 

og einnig hafa verið fluttir út nokkrir gámar af þessu efni til Danmerkur. Fyrir 
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nokkrum árum kom hingað maður frá Ameríku sem hreifst mikið af sandinum og 

hefur Litlahorn selt honum nokkur þúsund tonn af sandi sem notaður er í sundlaugar í 

Arizona. Ómar Antonsson, forstjóri Litlahorns, talaði um að hann væri t.d. núna að 

bjóða í 40.000 tonn af sandi sem á að nota í fiskabúr í Ameríku. Það er einnig búið að 

steina hús með þessu efni hér á Íslandi og kemur það vel út að sögn Ómars en það 

verkefni er á tilraunastigi. Einnig hentar efnið vel í sandblástursefni. 

Fyrirtækið er komið með CE-merkingu og skiptir það miklu máli ef það á að takast að 

selja efni erlendis og þá sérstaklega á Evrópumarkað. Þannig er hægt að bera saman 

gæði efnanna sem aðilar eru að kaupa frá samkeppnisaðilum. 

3.3 Mýrdalssandur ehf. 

Mýrdalssandur er fyrirtæki í Vík í Mýrdal sem er með svipað efni og Litlahorn á 

Höfn. Fyrirtækið er tiltölulega nýtt en það er stofnað árið 2008. Meginmarkmið 

fyrirtækisins samkvæmt heimasíðu þess er að framleiða sandblásturssand. Samkvæmt 

Jóhanni Vigni Hróbjartssyni, framkvæmdastjóra fyrirtækisins, hafa þeir einnig sent til 

Svíþjóðar einn gám af steini sem á að nota í steinteppi. Einnig hefur fyrirtækið verið 

að selja steina sem notaðir eru til skrauts (Jóhann Vignir Hróbjartsson, samtal 6. mars 

2010). 

3.4 Eden Mining ehf. 

Eden Mining ehf. er fyrirtæki í Þorlákshöfn. Það flutti í vetur einn skipsfarm af grjóti 

út til prufu úr Lambafelli í Þrengslum. Ætlunin var að nota efnið til framleiðslu 

(Eiríkur Ingvarsson, fundur 28. apríl 2010). 

3.5 Grettla ehf. 

Grettla ehf. er fyrirtæki sem eignaðist vél sem Áburðarverksmiðjan hafði keypt fyrir 

um 50 árum en hafði ekki verið notuð nema innan við 100 tíma. Fyrirtækið er búið að 

vera að setja hana upp í Hafnarfirði. Hún malar t.d. gler niður í 0,05 mm en það efni er 

notað t.d. í steypu og ýmsan iðnað. Efni sem vélin á að mala er hugsað til að nota 

innanlands og einnig til útflutnings. Það er búið að eyða yfir 3.000 tímum í að setja 

upp vélina og fá réttu hlutina í hana. Vélin er þannig að efnið fer á milli valsa þar sem 

það brotnar niður (Steingrímur Ólafsson, fundur 15. mars 2010). 
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3.6 BM Vallá hf. 

BM Vallá er fyrirtæki sem hefur verið í útflutningi á vikri en það fékk aðgang að 

sömu námum og Jarðefnaiðnaður er með undir Heklu. Á árinu 2009 var BM Vallá 

með um 25% af útfluttum vikri (Áni B. Árnason, munnleg heimild, 24. mars 2010). 

BM Vallá er frekar stórt fyrirtæki á íslenskan mælikvarða og byrjaði að flytja út vikur 

árið 1978 (sótt af vef http://bmvalla.is/um-bmvalla/ 20. apríl 2010). 

Fyrirtækið hefur verið starfandi síðan 1946 og aðalstarfsemi þess er sala á steypu en 

einnig er það mjög stórt í framleiðslu á hellu- og hleðslusteini fyrir garða. Fyrirtækið 

hefur mikla reynslu og hefur komið nálægt mörgum rannsóknar- og 

þróunarverkefnum sem tengjast steypu og jarðefnum. 
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4 Markaðurinn 
 

Þessi markaður með jarðefni er mjög sérstakur og einkennir hann að það getur verið 

mjög mismunandi eftirspurn eftir efnum en þá er verið að tala sérstaklega um 

markaðinn fyrir efni eins og í malbik og steypu. Þegar stór verkefni eru boðin út í 

Evrópu er gjarnan óskað eftir tilboðum í mikið af efni. Þá þarf aðilinn sem er að bjóða 

upp á efnið að geta útvegað mikið efni á stuttum tíma. Það byggist á því eins og hér á 

landi að þá þarf náman að hafa öll tilskilin próf til að geta sýnt fram á gæði vörunnar 

sem verið er að bjóða upp á. Náman þarf að hafa farið í gegnum umhverfismat ef 

meira en 50.000 rúmmetrar eru teknir úr námu, en það getur tekið meira en eitt ár að 

fá það leyfi. Helst þarf náman að hafa CE-vottun sérstaklega ef verið er að bjóða upp á 

efnið til Evrópu. Gera má ráð fyrir að flest verk sem boðið væri í væru stærri en þetta 

magn og einnig ef það á að vera einhver hagnaður af námu þarf hún að vera stærri en 

50.000 m3.  

4.1 Varan og vottunarferlið 

Til þess að það sé hægt að bera vöruna eða jarðefnin í gæðum saman við önnur 

jarðefni frá öðrum löndum og keppa við þau þarf varan helst að vera með vottun og ef 

það á að selja efni t.d. til Evrópu þá þarf CE-vottun. Námur þurfa að hafa gæðakerfi 

en með því verður meiri hagræðing og meiri stöðlun á vörunni. Einnig þarf að vera 

rekjanleiki á vörunni ef eitthvað hefur misfarist í framleiðslunni til að vita þá hvar 

efnið hefur verið tekið. Það gæti t.d. skipt máli hvernig veðrið var, kannski henta ekki 

öll veður til að taka efnið. Hægt er að nefna dæmi um að efni myndi t.d. blandast of 

mikið við aðstæður þar sem rignir mikið. Við gætum oft lært af þjóðunum í kringum 

okkur og notað sama hjól þegar búið er að finna það upp.  

Í Skandinavíu mynda framleiðendur steinefnis með sér samtök til þess að verja 

hagsmuni framleiðendanna en sambærileg samtök eru ekki til hér á landi (Dr. Børge 

Johannes Wigum og Þorbjörg Hólmgeirsdóttir, maí 2000).  

Þegar náma er opnuð eða stækkuð umfram heimild sem fyrir er þarf mat á 

umhverfisáhrifum. Við slíkt mat er einkum stuðst við eftirfarandi: 

• Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. 

• Reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 1123/2005. 
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• Leiðbeiningar Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda,  

útgefnar í desember 2005. 

Það þarf sérstök leyfi þegar fyrir stækkun á efnistökusvæði sem fer yfir 25.000 m2 eða 

50.000 m3 (Almenna verkfræðistofan og Environice, 2008).  

 

Mynd 6. Ferill vegna mats á umhverfisáhrifum.  

(heimild: Leiðbeiningar um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda. Skipulagsstofnun). 
 

Mynd 6 útskýrir hvernig ferlið gengur fyrir sig ef verið er að sækja um leyfi fyrir 

opnun námu eða stækkun.  

Matsáætlun: Matsáætlun hjá Skipulagsstofnun tekur að lágmarki fjórar vikur en áður 

hefur þá fyrirtæki eða umsóknaraðili tekið saman matsáætlun sem má gera ráð fyrir að 

taki einhvern tíma. 

Frummatskýrsla undirbúin: Frummatskýrsla gerð af umsækjanda og send til 

Skipulagsstofnunar. Áætla má að það taki nokkrar vikur að afla þeirra gagna sem farið 

er fram á. 

Athugun Skipulagsstofnunar: Ferlið við skoðun á umsókn tekur að lágmarki 12 

vikur hjá Skipulagsstofnun og endar það ferli með því að álit Skipulagsstofnunar um 

mat á umhverfisáhrifum liggur fyrir. 
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Kærumeðferð: Það tekur um fjóra mánuði að fá endanlegt leyfi til þess að geta hafið 

framkvæmdir við að opna námu eða vinna í stækkun á henni (Auður Ýr Sveinsdóttir og 

fl., desember 2005). 

4.2 Markaðssetning 

Til þess að markaðssetja jarðefni á Evrópumarkaði eða alþjóðlegum markaði þarf að 

hafa svolítinn tíma fyrir sér og byrja á einu skrefi í einu. Hugmyndin er að byrja á því 

að kanna Færeyjamarkað og svo víkka jafnvel markaðssvæðið út frá því. Það er oft 

talað um að það sé mjög gott fyrir íslensk fyrirtæki að byrja að prófa að fara inn á 

Færeyjamarkað áður en lengra er haldið en sá markaður er líkastur íslenskum markaði. 

Einnig hefur verið sagt að ef fyrirtæki getur ekki komið vöru sinni á markað í 

Færeyjum séu miklar líkur á að það gangi ekki heldur að selja vöruna annars staðar. 

Það hentar að selja á Færeyjamarkað því að Færeyingar flytja inn þetta efni sem um er 

að ræða. Hagkvæmi þess að flytja vöruna þangað veltur mikið á nýtingu á skipum sem 

eru að koma til landsins en það er mjög stór þáttur í kostnaði við söluna. 

Einnig þarf til að byrja að fylgjast með hvað er að gerast á öðrum mörkuðum og 

sérstaklega á mörkuðum sem væri hægt að skoða með hliðsjón af að nýta tómu 

búlkaskipin sem eru að sigla burt frá landinu eftir að hafa komið með efni til þess. Það 

gæti verið hægt að ná hagstæðu verði í flutning ef markaður er á þeirri leið sem skipin 

fara til að ná í gjallið fyrir álverin.   

Næstu skref geta líka byggst á því að taka þátt í þeim útboðum sem eru í gangi á 

malbiks- og steypuefnum og kanna þannig hvað er að gerast á þessum markaði í 

verðum, magni og gæðum. Það er hægt að skoða að setja upp söluskrifstofu, samstarf 

við önnur fyrirtæki erlendis eða jafnvel að kaupa sig inn í fyrirtæki til þess að eiga 

greiðari leið inn á markaðinn.  

4.3 Flutningur 

Veigamesti þátturinn við útflutning á jarðefni frá Íslandi er flutningurinn, þ.e. að náma 

sé nálægt þeim stað sem á að vinna efnið og nálægt höfn sem hægt er að flytja í 

gegnum. Það er dýrt að flytja efni á landi og það er líka dýrt að flytja á sjó. Ef flytja á 

efni til Evrópu þá eru 2/3 af kostnaði að koma vörunni þangað flutningurinn með skipi 

ef um er að ræða efni sem notað er í malbik og steypu en það flokkast undir ódýrt efni. 

Önnur efni eru dýrari eins og vikur en þá er hlutfallið annað í kostnaðarreikningum 

við flutninga.  
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Mörg svokölluð búlkaskip koma til landsins á hverju ári en þau koma með efni fyrir 

álverin, aðallega svokallað gjall sem ál er búið til úr. Samkvæmt Karli Harðarsyni hjá 

ThorShip komu um 1.630.000 tonn á síðasta ári til landsins og eru þessi skip að sigla 

tóm til baka í flestum tilvikum. Samkvæmt Karli er félagið að þjónusta skip sem eru 

að koma með efni til álversins í Straumsvík og eru þetta yfirleitt um 30.000 tonna skip 

sem koma með efnið en geta verið upp í 55-60.000 tonna skip. Í kringum skipin þurfa 

að vera miklar öryggisráðstafanir, t.d. þarf viðurkenndur hafnsögumaður að sjá um að 

aðstoða við að stýra skipunum inn í höfnina, það þurfa að vera 1-2 dráttabátar á 

staðnum sem geta aðstoðað skipin. Þessi skip rista einnig mjög djúpt og eru ekki 

margar hafnir sem taka þessi skip út af því hvað þau rista djúpt, eru löng og einnig út 

af öryggisráðstöfunum. Á mynd 7 sjást hafnir á Íslandi, en þær hafnir sem taka svona 

skip eru fáar á Íslandi, bara hafnirnar hjá álverunum í Straumsvík í Hafnarfirði, 

Norðuráli á Grundartanga og svo á Reyðarfirði. Á næstunni mun einnig koma höfn við 

Reykjanesbæ fyrir álverið sem verið er að reisa þar. 

 
Mynd 7. Hafnir á Íslandi  

(heimild: Siglingamálastofnun). 

 

Vopnafjörður 

Reyðarfjörður 

Reykjavík 
Grundartangi 

HafnafjörðurReykjanesbær 
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Samkvæmt Karli er þessi markaður með „búlkaskip erfiður. Þar hleypur verð mjög 

upp og niður, t.d. hefur verðið fyrir hvert tonn sem verið er að flytja frá Suður-

Ameríku rokkað frá 10 og upp í 100 dollara fyrir tonnið. Í dag er verðið mjög lágt. 

Það er ekki hægt að gera samninga fyrirfram út af því hvað kostnaður rokkar upp og 

niður og hefur olían mikið um það að segja. T.d. kosta 30.000 tonna skip bara í rekstri 

18-25.000 dollara á dag fyrir utan kostnað við olíu. Karl talaði um að 5-6.000 tonna 

skip myndu ganga best fyrir stað eins og Vopnafjörð. Það kostar um 10-15 dollara að 

flytja tonnið frá Suður-Ameríku til Íslands í dag. Kostnaður snýst oft um 

lestunarbúnað, þ.e. hversu fljótt það er verið að fylla skipið, og svo þarf helst að vera 

tæki til vara við hafnir því að það er mjög dýrt ef lestun stoppar. Þá er verið að tala um 

aukafæriband eða gröfu sem getur komið efninu í skip ef annað bregst. Skip koma 

ekki reglulega hingað. Magnið á efninu sem kemur hingað er 680.000 tonn til 

Reyðarfjarðar, 400.000 í Straumsvík og svo 550.000 upp á Grundartanga eða samtals 

1.630.000 tonn (Karl Harðarson, fundur 25. mars 2010).    
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5 Kostnaður 
 

Eins og komið hefur fram þá er bagginn í þessu ferli kostnaðurinn við flutninginn en 

þessi vara er mjög þung og það fæst lítið verð fyrir hana miðað við þyngd. Ef tekin er 

náman á Brunahvammshálsi sem er um 40 km frá höfninni á Vopnafirði þá er þetta 

niðurstaðan eins og hún kemur fyrir í töflu 6.  

 

Tafla 6. Sundurgreindur kostnaður við að koma efni á markað í Færeyjum í íslenskum krónum. 

 

 

Verðin í töflu 6 eru til viðmiðunar en Guðmundur Ólafsson, verkfræðingur hjá 

Suðurverki, gaf upp verð til viðmiðunar í allt sem snýr að því að sprengja efnið 

þangað til það er komið á hafnarbakkann. Verðið í flutninginn til viðmiðunar var 

fengið hjá Má Gunnarssyni, flutningastjóra hjá Nesskipum. Miðað var við að skipið 

sem er 6.000 tonn myndi sigla frá Grundartanga og austur til Vopnafjarðar og síðan til 

Færeyja. Samkvæmt Hagstofunni í Noregi miðað við sama efni sem er notað í malbik 

og steypu var meðalverð FOB fyrir árið 2009 rúmlega 1.300 íslenskar krónur fyrir 

tonnið (miðað var við 1 norsk króna=22 íslenskar krónur). Samkvæmt þessu eru 

verðin mjög svipuð því sem ætti að vera hægt að bjóða upp á hér. Í þessum útreikningi 

er ekki gert ráð fyrir álagningu fyrir fyrirtækið sem selur vöruna, myndi kaupa 

þjónustu af jarðvinnufyrirtæki og leigja skip fyrir flutning. Nokkur af þessum verðum 

Kostnaður við fluttning á efni
Kostnaður á m3 Kostn. á tonn (1,9 tonn í m3)

Efnisgjald greitt til eiganda námu 75 39
Sprengjukostnaður 240 126
Moka efni í brjót 160 84
Brjóta efni 400 211
Moka efni á vörubíl 120 63
Kostnaður á rúmmetra miðað við 40 km flutning 1386 729
Kostnaður á rúmmetra komin á hafnarbakkann 2381 1.253

Koma efni í skip 200 105
Samtals FOB 2.581 1.358

Flutningur með 6.000 tonna skipi til Færeyja 3154 1.660

Taka efni úr skipi 200 105

Samtals kostnaður við að koma efni frá 
Brunahvammsnámu til Færeyja 8.516 4.482
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eru töluvert hærri en unnið er á í dag og ef þetta er gert í miklu magni gæti náðst 

einhver hagræðing. Einnig hefur verið skoðað að ferja efnið að hluta á búkollum2 en 

það er ódýrara en á venjulegum vörubíl sem borgar fullan þungaskatt.  

Kostnaður við gámaflutninga er allt of mikill til að unnt sé að flytja héðan á erlenda 

markaði jarðefni eða efni úr jarðefnum nema að þau hafi eitthvað sérstakt. Það eina 

sem hefur verið gert þannig er útflutningur á efni í steinteppi. Skoðað hefur verið að 

steypa vegghleðslusteina eða steypa einingar úr vikri í samkeppni við aðrar gerðir 

veggja og flytja með gámum á erlenda markaði en það hefur stoppað á að það er svo 

dýr flutningur.  

Perlusteininn þarf að keyra um 90 km að höfn miðað við að hann sé tekinn í 

Presthnjúki og væri forvitnilegt að reikna út kostnaðinn við að flytja hann á erlendan 

markað hráan (óþaninn) í miklu magni. Það borgar sig varla að vinna hann hérna en 

steinninn þenst mjög mikið þegar hann er unninn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Búkolla er stór vörubíll sem hefur ekki leyfi til að keyra á venjulegum vegum.  
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6 Niðurstaða 
 

Niðurstaðan er að margt sé hægt að skoða í þessum efnum. Það má skoða hvort aðilar 

hér á Íslandi sem eru í þessum iðnaði að flytja út geta staðið saman. Lykillinn að því 

að komast inn á erlenda markaði er að vera með einhvers konar klasafyrirkomulag, 

setja upp söluskrifstofu erlendis eða kaupa sig inn í fyrirtæki erlendis sem er með góð 

tengsl inn á markaði. Klasafyrirkomulag gefur fyrirtækjum kost á að vinna saman í 

útrás án þess að til þurfi að koma samruni, yfirtaka eða aukinn fjárhagslegur styrkur. 

Ef þessi auðlind er nýtt gerir hún svæðum kleift að byggja upp slagkraft þar sem 

margir smáir aðilar geta unnið saman sem sterk heild. Víða um heim hefur myndast 

svæðisbundið samstarf fyrirtækja, klasar, sem gefur fyrirtækjum mikinn kraft í 

samkeppni og opnar þeim ný tækifæri til útrásar (Karl Friðriksson og Sævar 

Kristinsson, án ártals). Hægt er að nefna gott dæmi um fyrirtæki í sokkaframleiðslu á 

Ítalíu sem standa saman:  

Castel Goffrede er lítið svæði á Ítalíu með 7.000 íbúa. Þar eru um 200 

fyrirtæki sem tengjast sokkaframleiðslu. Má þar nefna garnaframleiðendur, 

vélaframleiðendur, munsturhönnuði og tísku- og markaðsrágjafa auk 

annarra þjónustuaðila. Þessi sérþekking hefur gert þetta svæði að miðstöð 

sokkaframleiðslu með um 60% markaðshlutdeild í Evrópu. (Karl 

Friðriksson og Sævar Kristinsson, án ártals, bls. 13). 

Það væri hægt að sjá fyrir sér að fyrirtæki eins og verkfræðistofur, fyrirtæki sem hafa 

verið í útflutningi á jarðefnum, jarðvinnufyrirtæki, skipafyrirtæki o.s.frv. gætu verið í 

þessum klasa og markmiðið væri að flytja út íslensk jarðefni. Það er til mikil þekking 

á þessum efnum hér á landi og það þarf bara að koma fyrirtækjunum saman. 

Ríki og sveitarfélög geta haft mikil áhrif á myndun klasa og eru einn helsti 

hvatinn að slíku samstarfi erlendis. Jafnframt hefur það sýnt sig að þau 

samfélög sem mynda klasa eru þróuð samfélög sem leggja áherslu á 

þekkingu og nýsköpun til að ná leiðandi stöðu á tilteknum sviðum. Erlendis 

er mestur fjöldi klasa á tæknitengdum sviðum. Má þar nefna klasa í 

upplýsingatækni, lækninga- og hjúkrunarvörum, framleiðslutækni og 

líftækni. Jafnframt hefur verið sýnt fram á verulegan árangur svæða og 

fyrirtækja þegar aðilar frá hefðbundnum greinum atvinnurekstrar stofna til 
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klasasamstarfs. Má hér nefna greinar eins og ferðaþjónustu og 

matvælaiðnað. Klasar byggjast gjarnan upp þar sem þekkingaruppbygging, 

vísindi og nýsköpun er stór þáttur í stefnu stjórnvalda og sveitarfélög leika 

þar lykilhlutverk (Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson, án ártals, bls. 16). 

Eins og á við um flest þá er hægt að kynna sér hvað hefur verið gert annars staðar og 

hvernig hefur verið staðið að því. Finnar eru þekktir fyrir að hafa komið að því að 

mynda klasa og væri forvitnilegt að kynna sér hvernig þeir hafa staðið að málum. 

Það þarf að skoða hvaða efni við getum flutt út á hagstæðan hátt, kanna hvað 

markaðurinn er stór fyrir efnið, hvernig sé best að fara inn á markaðinn og hvaða 

markað ætti að fara inn á. Það sem vantar t.d. hér á landi er betra skráningarkerfi um 

þær námur sem til eru á landinu og hvers lags efni eru þar. Það vantar jarðfræðikort af 

námunum hér á landi eins og er gert t.d. í Noregi (Þorgeir S. Helgason, munnleg 

heimild, 12. apríl 2010). Til þess að koma þessu kerfi á þarf grettistak. En þetta er það 

sem þarf að gera fyrr en seinna því að þetta mun auka eftirlit með efni og námum. 

Til þess að fara í gegnum raunverulegt verkefni er best að miða við námuna á 

Brunahvammshálsi en það litla sem hefur verið prófað í kringum hana lofar góðu. Það 

þarf að klára þau próf sem þarf að gera til þess að það sé hægt að bjóða vöruna og eins 

að bera hana saman við það efni sem er verið að nota í steypu og malbik. Það vantar 

að gera berggreiningu fyrir námuna og hugsanlega skoða hvort efnið brotni nógu 

kúbískt, skoða þéttleika, kúlnakvarnapróf og klóríðinnihald (Valur Guðmundsson og 

Baldur Einarsson, fundur 11. febrúar 2010). Það þarf að athuga hvað náman er stór en 

hún þarf að innihalda töluvert af efni svo að það borgi sig að setja þetta verkefni af 

stað. Ef þessir hlutir eru í lagi sem allt bendir til þá er að fara í betri 

kostnaðargreiningu en það er hugsanlega hægt að lækka þessi verð sem koma fram í 

kostnaðarkaflanum, sérstaklega ef um mikið magn er að ræða. Með því er hægt að fara 

nálægt norsku verðunum.  

Varðandi samvinnu hérlendra fyrirtækja benti Árni B. Árnason, framkvæmdastjóri 

JEI, á að skoða mætti hvað Félag steinefnaframleiðenda hefur reynt að gera, en þau 

samtök reyndu að stuðla að samvinnu á sviði steinefnaframleiðslu. Það virðist ekki 

fara mikið fyrir samtökunum í dag því að eftir leit á internetinu fannst ekkert um þau.  

Skoða þarf hvaða þekking er til í dag og hvort einhver tækni sem komið hefur fram á 

undanförnum árum geri það að verkum að skoða eigi einhver jarðefni betur.  
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Vegagerðin hefur opnað um 3.000 námur og á hún til þau próf sem hafa verið gerð 

þegar þær hafa verið opnaðar og einnig hvar þær eru á landinu (Gunnar Bjarnason, 

fundur 29. apríl 2010) og er eðlilegt framhald að skoða hvort það séu góð efni í 

einhverjum af þessum námum. Einnig þurfa þær að vera staðsettar nærri góðri höfn.  

Perlustein væri einnig forvitnilegt að skoða en í lok 20. aldar var spáð mikilli 

aukningu í notkun hans og það væri forvitnilegt að athuga hvort sú þróun hefði orðið. 

Ef við tökum sem dæmi verðið á efninu sem notað er í malbik og steypu þá hefur það 

hækkað á undanförnum árum um 40% og það er spurning hvort önnur jarðefni eins og 

perlusteinn hafi gert slíkt hið sama. Það þyrfti að athuga meðal annars hvort það 

myndi borga sig að flytja perlustein til Bandaríkjanna en mörg skip sem koma með 

gjall til Íslands eru að sigla frá Suður-Ameríku en þá sigla skipin mjög nálægt N.-

Ameríku og ætti því að vera hægt að flytja perlusteininn út á hagstæðan hátt á þessum 

búlkaskipum. 

Aðrar niðurstöður eftir þessa yfirferð eru að það væri vert að athuga aftur að framleiða 

hús úr vikri. Hús sem voru byggð úr vikri og voru klædd annars konar veðurkápu, t.d. 

bárujárni, þykja yfirleitt hafa reynst prýðilega. En mörg þeirra húsa sem byggð voru úr 

vikri á árum áður höfðu verið múruð með hefðbundnum múr gerðum úr sandi og 

sementi. Við hitasveiflur þandist og dróst sá múr saman á annan hátt en vikursteypa, 

en hún þenst nær ekkert út né dregst saman við slíkar sveiflur. Af þeim sökum vildi 

múrinn springa og brotna og regnvatn sem komst í ysta lag vikursteypunnar fyrir 

innan múrinn gat frosið og sprengt steypuna. Þannig að lausnin með vikurinn gæti 

verið fólgin í að byggja hús úr vikri og klæða þau og þá er kominn ódýr og mjög 

varanlegur byggingarmáti.  
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