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Eimi er ætlað að bæta nýtingu orkuauðlinda og auka
nýsköpun í orku- og auðlindamálum á Norðausturlandi.
Ætlunin með verkefninu er meðal annars að byggja upp
atvinnulíf og auka verðmætasköpun á svæðinu, með sérstakri
áherslu á sjálfbærni, grænar lausnir, nýsköpun og hátækni.

Ársskýrsla 2021
Útgefandi: Eimur

fyrir sjálfbæru samfélagi



ÁVARP 

          Við tölum fyrir því að Norðurland
marki sér sérstöðu í atvinnumálum og
skari framúr með grænni atvinnustefnu,
þar sem sjálfbærni, hringrásarhugsun
og fullnýting eru höfð að leiðarljósi. 

Þar leggjum við af mörkum með því að hvetja til
nýsköpunar undir þemanu „matur, orka, vatn“,
sem er skýrskotun í hinn svokallaða Food-
Energy-Water Nexus. Allt í  kringum okkur eru
tækifæri til þess að nýta auðlindirnar okkar
betur, hvort sem um er að ræða orkuauðlindir,
matinn sem við framleiðum eða vatnið sem við
sturtum ofan í klósettin. Í þessu felast mikil
tækifæri til þess að gera betur og til aukinnar
verðmætasköpunar fyrir samfélagið.

Eimur elur með sér þann draum í brjósti að
skapa á Norðurlandi öflugt samfélag
frumkvöðla. Öflugt nýsköpunarsamfélag hefur
hæfni og getu til að takast á við stærstu
áskoranir samtímans. Fyrsta skrefið í þessa
veru var að hefja samstarf við reynslubolta
svæðisins í atvinnuþróun, SSNE og SSNV, auk
grasrótarverkefnisins Nýsköpun í Norðri (NÍN).
Eimur stóð fyrir og fjármagnaði lausnamótið
Hacking Norðurland ásamt fyrirtækinu Hacking
Hekla. Eimur fjármagnaði lausnamótið. Það má
segja að hópurinn hafi frá upphafi náð afar vel
saman og úr varð kraftmikið samstarf. Sami
hópur sótti svo styrk í Lóu nýsköpunarsjóð
landsbyggðarinnar fyrir verkefninu Hringrás
nýsköpunar á Norðurlandi. Úthlutað var úr Lóu
í fyrsta sinn árið 2021 og er sjóðnum ætlað að
styðja við nýsköpun og vistkerfi nýsköpunar á
landsbyggðinni.  

Eimur er samstarfsverkefni Landsvirkjunar,
Norðurorku, Orkuveitu Húsavíkur og Samtaka
sveitafélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi
eystra (SSNE). Markmið verkefnisins er að efla
nýsköpun, og að draga fram þau tækifæri sem
eru á svæðinu í því að bæta nýtingu þeirra
auðlinda sem við eigum. Við tölum fyrir því að
Norðurland marki sér sérstöðu í atvinnumálum
og skari framúr með grænni atvinnustefnu, þar
sem sjálfbærni, hringrásarhugsun og fullnýting
eru höfð að leiðarljósi. 

Í þessari starfsskýrslu er farið yfir verkefni
Eims frá því þessi starfslota hófst í september
árið 2020, þegar undirrituð voru ráðin til
starfa. Um sex mánaða skeið vorum við þrjú hjá
Eimi, en Gunnar Orri Ólafsson Jensen starfaði
með okkur frá mars og fram til loka
ágústmánaðar 2021. 

Tímabilið var afar viðburðaríkt hjá félaginu og
mörgum verkefnum var hleypt af stokkunum.
Helstu verkefni Eims lutu að stofnun og starfi
Norðanáttar sem styður við frumkvöðla með
Hringrás nýsköpunar á Norðurlandi, alþjóðlegu
samstarfsverkefni Crowdthermal þar sem
Eimur þróar hugmynd um samfélagsgróðurhús
á Húsavík, Nýsköpunargarðinum sem er ætlað
að verða stafrænt samfélag frumkvöðla í
dreifðum byggðum, og svo tvö
úttektarverkefni, annars vegar á miðlægu
frostþurrkunarveri, og hinsvegar á kostum
vetnis sem varaaflgjafa á Akureyrarflugvelli.
Undir lok tímabilsins sótti Eimur í LIFE
styrktaráætlun ESB um viðamikið alþjóðlegt
orkuskiptaverkefni til að vinna m.a. með
samfélaginu á Norðurlandi eystra. 



ÁVARP 

      Norðurland hefur öll tækifæri til
þess að skapa sér sérstöðu og verða
fyrirmynd annarra þegar kemur að
bættri nýtingu auðlinda og nýsköpun.

Þá vorum við afar ánægð með að ná þeim árangri
að sækja um stóran styrk til Evrópusambandsins,
nánar tiltekið í LIFE styrkaráætlunina, kall sem
fjallaði um orkuskipti. Þegar við hófum störf var
lögð á það rík áhersla að Eimur myndi sækja í
alþjóðlega styrktarsjóði til að fjármagna verkefni
sín. Þetta var ein af helstu áherslubreytingum
sem gerðar voru á starfi Eims fyrir þessa
starfslotu og var þetta því áfangasigur fyrir lítið
apparat á borð við Eim. Slíkir styrkir eru ekki
auðsóttir og er umsóknarferlið strangt og
viðamikið, og allsendis undir hælinn langt hvort
atlagan beri ávöxt. Verkefnistillagan snýr að gerð
orkuskiptaáætlana fyrir sveitarfélög í dreifðum
byggðum í Evrópu. Eimur mótaði verkefnið og
leiddi umsóknarferlið ásamt Íslenskri Nýorku.
Að auki eru í verkefnahópnum samstarfsaðilar
frá Danmörku, Spáni, Slóveníu og Írlandi. Við
bíðum enn spennt eftir svari frá sjóðnum, en þó
svo fari að við hljótum ekki styrkinn að þessu
sinni mun vinnan sannarlega nýtast í
framhaldinu.

Eimur leggur uppúr því að hvetja sveitafélögin
á svæðinu til að horfa langt fram í tímann,
móta græna atvinnustefnu fyrir svæðið og að
horfa á landshlutann sem eina heild. Við
stöndum öflugri saman. 

Uppistaðan í verkefninu var röð viðburða sem
styður frumkvöðla svæðisins á öllum stigum
nýsköpunar frá hugmynd til fjárfestingar. Með
styrkveitingunni varð til nýsköpunarhreyfingin
Norðanátt, en auk Eims skipa hana SSNE og
SSNV ásamt NÍN, Hraðinu á Húsavík og RATA
ráðgjöf. Haustið 2021 stóð Norðanátt fyrir átta
vikna viðskiptahraðli og voru átta
nýsköpunarteymi valin inní hraðalinn.
Norðanátt fjármagnaði ennfremur í samstarfi
við Fallorku heimildarmynd um teymin og
verkefni þeirra sem verður frumsýnd núna í maí
2022 á sjónvarpsstöðinni N4. 

Það er bjart framundan hjá Eimi. Á næstu
misserum munum við leggja ríkari áherslu á
samstarf við háskóla svæðisins samhliða því
sem við byggjum áfram á þeirri vinnu sem
unnin var á síðasta starfsári. Markmið okkar er
að á Norðurlandi verði starfandi öflugt
nýsköpunar og frumkvöðlasamfélag drifið
áfram af samvinnu og þekkingu. Í því getur
falist okkar samkeppnisforskot. Áfram
nýsköpun á Norðurlandi!

Þessar áherslur ríma vel við áætlanir stjórnvalda
um orkuskipti og hringrásarhagkerfi, sem eru
lykilþættir svo samfélagið nái að takast á við
loftslagsbreytingar. Eimur leitast við að vera
kraftmikill samstarfsaðili frumkvöðla,
fyrirtækja og stofnana á Norðurlandi. Ætlunin
með samstarfinu er meðal annars að byggja upp
atvinnulíf og auka verðmætasköpun á svæðinu,
með sérstakri áherslu á sjálfbærni, grænar
lausnir og nýsköpun. Það gerum við með því að
vinna verkefni, sem að sjálfsögðu þarf að
fjármagna. Á tímabilinu var Eimur ýmist
leiðandi eða hluti af hópi sem sótti um samtals
360 milljónir í styrki. Þar af voru tvær stórar
umsóknir, uppá samtals 320 milljónir og nokkur
smærri verkefni uppá rúmlega 40 milljónir. Af
þessum 40 skiluðu sér rúmlega 20 í hús, en það
voru styrkir m.a. úr Lóu nýsköpunarsjóði,
Matvælasjóði og Orkurannsóknasjóði
Landsvirkjunar. 

Sesselja Barðdal Reynisdóttir, framkvæmdastj.
Ottó Elíasson, rannsókna- og þróunarstj.

Við hjá Eimi finnum að það er mikill
samvinnuhugur á Norðurlandi. Við erum afar
ánægð með það hversu margir vilja vera með
okkur í okkar vinnu og vegferð. Norðurland
hefur öll tækifæri til þess að skapa sér sérstöðu
og verða fyrirmynd annarra þegar kemur að
bættri nýtingu auðlinda og nýsköpun.

  Á tímabilinu var Eimur ýmist
leiðandi eða hluti af hópi sem sótti
um samtals 360 milljónir í styrki. 



 verkefnastjóri 
(frá mars -  ágúst) 

Teymið

Stjórn

Kristján Þór Magnússon
Orkuveita Húsavíkur

Arnór Benónýsson Helgi Jóhannesson Kristín Linda Árnadóttir
SSNE Norðurorka

Verkefnastjórn

Landsvirkjun

Eyþór Björnsson Gunnar Hrafn Gunnarsson Egill Júlíusson Sigurður H. Markússon

Vala Valþórsdóttir Stefán H. Steindórsson

Sesselja Barðdal 
Reynisdóttir

Ottó Elíasson

framkv.stj

rannsókna- og þróunarstj.Gunnar Orri
Ólafsson Jensen



ÁHERSLUR OG KJARNI EIMS

Tilgangur (Why)
Eimur  er þróunar- og nýsköpunardeild svæðisins á sviði sjálfbærni,
grænnar orku og bættrar auðlindanýtingar.

Hvernig (How)
Hlutverk Eims er að draga fram ný tækifæri á sviði sjálfbærni sem styðja
við framtíðarsýn íbúa svæðisins, ásamt því að styðja við að slík
tækifæri verði að veruleika.

Lausnin (What)
Eimur verður samfélag frumkvöðla, heldur vinnusmiðjur og kynningar,
fer út af skrifstofunni, býr til vinnuhópa um verkefni, tengir fólk og
skapar samtal, leiðir saman stofnanir samfélagsins og atvinnulífið.



Grænir innviðir • Hringrásarhagkerfið • Sjálfbærar fjárfestingar •
Frumkvæði sveitarfélaga í atvinnuþróun sjálfbærra greina

VP1 Sjálfbær sveitafélög

Þátttaka í alþjóðlegum rannsóknaverkefnum • Styrkjasókn í innlenda og
erlenda sjóði • Sumarskólinn • Skólar og atvinnulifið

VP2 Þekkingarsamfélagið

Hraðlar og vinnusmiðjur • Samfélag frumkvöðla • Aðstoð við fjármögnun •
Verkefnum ýtt úr vör

VP3 Frumkvöðlar

Fræðsla í skólum • Samfélagsmiðlar og vefsíða • Vefstofur og málstofur •
Kynningar á verkefnum í nærsamfélagi

VP4 Fræðsla og miðlun

Markmið VP1: Góð samvinna með sveitafélögum. Tækifæri og hindranir svæðisins skýrar. Sveitastjórnir hafa tekið skref í
sjálfbæra átt. Eimur kynnist fyrirtækjunum og hvetur fyrirtækin til nýsköpunar og sjálfbærni. Opnum augu fólks fyrir
framtíðinni og fáum fólk til að hugsa í græna átt. Skýr stefna um sókn eftir grænum fjárfestingum til atvinnuuppbyggingar á
NA-landi.

Markmið VP2:  Taka þátt í a.m.k.  þremur alþjóðlegum umsóknum  um stóra rannsóknarstyrki að  lágmarksupphæð 300
milljónir samtals. Sækja um styrki innanlands og búa til teymi og tengslanet hérlendis og erlendis. Koma á tengingum við HA,
VMA og MA ásamt öðrum þekkingarstofunum á svæðinu. 

EIMUR - fyrir sjálfbæru samfélagi

Markmið VP3: Þrjú verkefni frumkvöðla sem Eimur styður við komin vel á veg. Hackaþon, viðburðir og 10-12 vikna hraðall sett
af stað á árinu 2021 á mismunandi stöðum á Norðurlandi eystra.  Á Norðurlandi eystra verður starfandi öflugt samfélag
frumkvöðla. Einnig er mikilvægt að starfa með Orkediu og Bláma og tengja frumkvöðla saman á landsbyggðinni. 

Markmið VP4: Pilot verkefni sett af stað með það markmið að kynna tækifæri svæðisins. Taka þátt í Nýsköpunarvikunni með
kraftmiklum hætti en jafnframt fræðandi. Standa fyrir 2-3 vefstofun á árinu.  Stöðugt flæði upplýsinga á samfélagsmiðla. 
 Viðburðir tengdir frumkvöðlasamfélaginu áberandi. Aukin hópur fylgjenda. Kynningar eru fræðandi og skemmtilegar og
hreyfa við fólki. Fólk vill vera með okkur í liði.



Hörð samkeppni um styrki  í dag
Erfit að fá fólk til að breytast 
Fólk ekki alltaf til í að hoppa á vagninn strax þegar unnið er með
frumkvöðlaverkefni
Loftlagsmálin ekki vinsælt umræðuefni, áskorun í að gera þetta
spennandi. 
Ekki til nein fyrirmynd af verkefnum EIMS, við erum að finna upp
hjólið 
Mikil hætta á mistökum og margar hindranir í hverju verkefni 

Áskornanir

Mikil gróska í samfélaginu
Breytingar í heiminum útaf Covid 19 
Niðursveifla í hagkerfinu eykur líkur á skapandi hugsjón
Spennandi fyrir landshlutann að vera leiðandi í sjálfbærni,
samkeppnisforskot
Svæðið er láglaunasvæði og því mikil þörf á skapandi frumkvöðla krafti
á þetta svæði með ný tækifæri 
Mikið af auðlindum á svæðinu sem geta skapað séfræðistörf á svæðinu 

Tækifæri

ÁSKORANIR 
OG TÆKIFÆRI



Krafla Magma Testbed

Nýsköpunargarðurinn

Crowdthermal – Samfélagsgróðurhús á Húsavík

Vetni sem varaafl á Akureyrarflugvelli

Hagkvæmniúttekt á miðlægu frostþurrkunarveri

Norðanátt: Lausnamót, vefstofa, Vaxtarými
viðskiptahraðall

Helstu verkefni Eims á tímabilinu

Umsókn í Life styrktaráætlun ESB um hlutverk
dreifðra byggða í orkuskiptum



Vefstofa með Norðurslóðanetinu - okt 2020 

Opnunarviðburður með ráðuneyti ANR um Klasastefnu Íslands – mars 2021

Fyrirlestur á World Geothermal Congress - apríl 2021 

Lausnamót Hacking Norðurland - apríl 2021

Vefstofan Hugsaðu stórt, hugsaðu grænt - apríl 2021

Nýsköpunarvikan 2021 – maí 2021

Vísindahorn Eims, Vetni og þörungar - maí 2021

Erindi á setningu Nýsköpunarvikunar - maí 2021

Innlegg í viðburði SSNE og SSNV

Fundir með frambjóðendum til Alþingiskosninga - sept/okt 2021

Viðskiptahraðallinn Vaxtarrými

Vinnastofa Vaxtarýmis á Hvammstanga – okt. 2021

Vinnustofa Vaxtarrýmis á Sauðárkróki – okt. 2021

Þátttaka í WGC, fyrirlestur með Crowdthermal teymi - okt 2021

Vinnustofa Vaxtarrýmis Húsavík – nóv 2021

Vinnustofa Vaxtarrýmis á Akureyri og lokaviðburður – nóv  2021

Viðburðir á vegum eða
með þátttöku Eims

Vefstofa með Orkusveitafélögum í janúar 2022 

Þátttaka á MIPIM fjárfestaráðstefnu í mars 2022

Fjárfestahátíð á Siglufirði í mars 2022

Crowdthermal, alþjóðleg ráðstefna í Madrid í apríl 2022 

Fundað með frambjóðendum í sveitastjórnarpólitík á Norðurlandi eystra

Viðburðir framundan 2022



STYRKUMSÓKNIR 
OG FJÁRMÖGNUN

Hlutu ekki styrk
46.2%

Hlutu styrk
46.2%

Beðið svars
7.7%

Samtals var sótt um tæpar 360 milljónir króna
í styrki, þar af þrjár stórar umsóknir samtals
um 320 millj.kr. og minni umsóknir um 40
millj.kr.

Verkefni Hvenær sótt? Samstarfsaðilar UpphæðSjóður

Skáletrun samstarfsaðila þýðir leiðandi í umsókn, ef engin skáletrun leiddi Eimur. 

Hlutu ekki styrkHlutu styrk Beðið niðurstöðu

SAMTALS HLOTIÐ UM 22 MILLJ. KR. Í STYRKI Á
TÍMABILINU



REGNHLÍFASAMTÖK NÝSKÖPUNAR Á NORÐURLANDI

NORÐA  ÁTTN

Norðurland er ríkt af auðlindum sem styðja við mat-, vatn- og orkutengda nýsköpun og
þar eru einnig sterkur hópur frumkvöðla. Þetta endurspeglast meðal annars í árangri
frumkvöðla af svæðinu í úthlutun Matvælasjóðs 2021, en tæplega 30% úthlutunar
sjóðsins fór beint til frumkvöðla á Norðurlandi. 

Síðustu misseri hefur nýsköpun í matvælaframleiðslu og sjálfbærri nýtingu
orkuauðlinda vaxið fiskur um hrygg. Það er því sannarlega réttur tímapunktur að setja
á stofn Norðanátt, sem mun gegna lykilhlutverki í því að koma öflugum hugmyndum á
næsta stig. 

Hreyfiafl sem er ætlað að styrkja frumkvöðla á öllum stigum
Skapa sterkt samfélag nýsköpunar á Norðurlandi 
Skapa sjálfbært kerfi fyrir frumkvöðla sem verður síðan til verðmætasköpunar í samfélaginu
Hópurinn vinnur í anda nýrrar klasastefnu, þvert á stofnanir samfélagsins og hraðar framþróun og nýsköpun

Að Norðanátt koma Eimur, SSNE, SSNV, Nýsköpun í norðri og Hraðið. RATA hefur
einnig komið að skipulagningu viðburða og sem ráðgjafi í gegnum verktöku.

VERKEFNASTJÓRN NORÐANÁTTAR 2021

APRÍL 2021 JÚNÍ 2021 SEPT 2021 MARS 2022

TÍMALÍNA 

Lausnamót - Hackaþon Lóan - styrkur frá ANR Viðskiptahraðallinn Vaxtarrými Fjárfestahátíð á Siglufirði

Sesselja - Eimur Svava - Rata Kolfinna - SSNV Anna - SSNE Sveinn - NÍN

Ottó - Eimur Stefán - Hraðið Elva - SSNE



Lausnamót eða Hackathon, er nýsköpunarkeppni þar sem fólk kemur saman og
skapar lausnir yfir stuttan tíma - venjulega 24-48 klukkustundir. Segja má að
Hacking Norðurland sé afbrigði af Hackathoni þar sem ekki er verið að vinna að
hugbúnaðarlausnum heldur er það vettvangur þar sem fólk getur fengið aðstoð við
að þróa og móta hugmyndir sínar. Þar með má segja að viðburðurinn sé
svokallaður Nýsköpunarvettvangur. Lausnamótið fór að mestu leyti fram í gegnum
samsköpunarlausnina Hugmyndaþorp sem þróuð er af sprotafyrirtækinu Austan
mána í samstarfi við Hacking Hekla. Um 70 einstaklingar tóku þátt í viðburðinum
og mynduðu fjölbreytt og skemmtileg teymi sem unnu að þróun verkefna sinna yfir
helgina. 

Lausnamótið hófst fimmtudaginn 15. apríl með vefstofu með yfirskriftinni Matur-
orka-vatn: Leiðin að sjálfbærni. Markmið vefstofunnar var að beina augum fólks að
samspili matar, vatns og orku, og þeim tækifærum sem felast í auðlindum
Norðurlands. 

LAUSNAMÓT

Lausnamótið Hacking Norðurland fór fram dagana 15. - 18.
apríl 2021. Í tengslum við lausnamótið voru áhugaverðir
fyrirlestrar til þess að veita þátttakendum innblástur og gefa
betri sýn í frumkvöðlaheiminn.

Unnið var með sjálfbæra nýtingu auðlinda svæðisins út frá
orku, vatn og mat. Markmið lausnamótsins er að efla
frumkvöðlastarf og sköpunarkraft á svæðinu og þannig
stuðla að nýjum viðskiptatækifærum og verkefnum.
Lausnamótinu er ekki síður ætlað að vekja athygli á því
öfluga frumkvöðlasamfélagi sem er á Norðurlandi. 

Hópur af innlendum og erlendum
sérfræðingum á ýmsum sviðum
atvinnulífsins skipuðu mælendaskrá
vefstofunnar og tóku fjölbreyttar
nálganir á viðfangsefni viðburðarins.
Í kjölfarið fór svo launsamótið á fulla
ferð. Teymin nýttu helgina í að
betrumbæta verkefni sín sem voru svo
kynnt fyrir dómnefnd á lokadegi
lausnamótsins. 

https://xn--hugmyndaorp-pib.hackinghekla.is/is/
https://www.facebook.com/events/806040196982465/?active_tab=discussion


VIÐSKIPTAHRAÐALL

Vaxtarrými er fyrsti viðskiptahraðallinn sem er haldinn einungis fyrir frumkvöðla á
Norðurlandi. 

Vaxtarrými er átta vikna viðskiptahraðall beint að sjálfbærni, með áherslu á mat, vatn og orku
þar sem þátttakendur fá tækifæri til að efla sig og sín fyrirtæki og vaxa með vindinn í bakið.
 
Viðskiptahraðallinn var sérhannaður með þarfir teymanna sem tóku þátt í huga og höfðu þau 
 áhrif á þá fræðslu sem stóð þeim til boða.

Teymunum stóð til boða að hitta reynslumikla leiðbeinendur, frumkvöðla, fjárfesta og
stjórnendur fyrirtækja á Norðurlandi, sitja vinnustofur og fræðslufundi og mynda sterkt
tengslanet sín á milli. 

Hraðallinn fór að mestu leyti fram á netinu sem hentar frumkvöðlum á Norðurlandi vel þar sem
þau er staðsett á mismunandi svæðum. Jafnframt hittust teymin fjórum sinnum meðan á
hraðlinum stendur á vinnustofum á völdum stöðum á Norðurlandi. 

Stöðufundir & 

jafningjaráðgjöf

Fræðsla & 

fyrirlestrar

Ráðgjafafundir 

með Eimi &

RATA

Fundir með

mentorum

Vinnustofur &

heimsóknir

Vika 1 stöðufundur, fræðsla
Vika 2 ráðgjöf, mentorafundir & vinnustofa
Vika 3 stöðufundur, fræðsla
Vika 4 ráðgjöf, mentorafundir & vinnustofa
Vika 5 stöðufundur, fræðsla
Vika 6 ráðgjöf, mentorafundir & vinnustofa
Vika 7 stöðufundur, fræðsla
Vika 8 ráðgjöf, æfingar, vinnustofa & lokaviðburður

VAXTARRÝMI  

D a g s k r á



0 1 2 3 4 5

Þingeyjarsveit/Skútustaðahreppur 

Norðurþing 

Skagafjörður 

Eyjafjarðasveit 

Húnavatnshreppur 

Skagaströnd 

Dalvíkurbyggð 

Eins og sjá má, komu flestar umsóknir út Þingeyjarsveit og Skútustaðarhreppi
eða um 33% umsókna. Eyjafjarðarsveit, Norðurþing, Húnavatnshreppur og
Sveitarfélagið Skagafjörður voru með rúm 13% umsókna og Dalvíkurbyggð og
Skagaströnd tæp 7%. Af þeim 15 umsóknum sem bárust voru 8 valdnar.
Umsóknir voru metnar út frá því stigi sem verkefnið var á, reynslu umsækjanda,
hvernig verkefnið fellur að þema hraðalsins og helstu áskorunum teymisins.
Teymin sem voru valin eru eftirfarandi: 

Dreifing umsókna í Vaxtarrými eftir sveitarfélögum

ÞÁTTTAKENDUR
VAXTARRÝMIS

PLASTGARÐAR NÆGTARBRUNNUR 
NÁTTÚRUNNAR

ICELANDIC EIDER MÝSKÖPUN

MÝSILICA ÍSLANDSÞARI AUSTAN VATNA EKTA FISKUR

Auglýst var eftir umsóknum í Vaxtarrými í ágúst 2021 og lauk umsóknarfrestir á
miðnætti, mánudaginn 20. september. 



Nýsköpunarferlið
Skala fyrirtæki á náttúrulegan máta
Skipulagning og verkefnastjórnun
Straumlínulaga vinnuferlið
Fullnýting hráefna og verðmætasköpun

Fjármál fyrirtækja - viðskiptafræði
Fjárfestar og fjármögnun

Nýjir markaðir - inn á markað - go to
market
Markaðssetning, kynningar, ímyndarmál,
stafræn markaðsmál
Hönnun og uppsetningu á bæði
merkingum afurða og útliti heimasíðu eða
vefmiðla

Efling stofnenda & teymis
Tengslanet og sambönd
Nýsköpunarumhverfið

Teymin sátu fyrirlestra bæði í vinnustofum og á
sérstökum fyrirlestra fundum í fjarbúnaði. Eftir
fyrstu vinnustofuna á Hvammstanga var tekin
ákvörðun um að hafa ekki fjarerindi þegar teymin
hittust í persónu heldur frekar nota tímann í að
efla tengsl í persónu. 

Verkefnastjórar Norðanáttar hófu undirbúning fyrir
hraðalinn í byrjun ágúst 2021 og funduðu vikulega á
öllu tímabilinu. Hraðallinn sjálfur hófst 4. október
og lauk með lokaviðburði þann 26. nóvember 2021.
Tímalínu má sjá hér á mynd:

VAXTARRÝMI  -  MENTORAR OG FYRIRLESARAR

VIÐFANGSEFNI  OG T ÍMALÍNA VAXTARRÝMIS

Teymin sóttu þrjá mentorafundi þar sem þeim var
raðað niður á fundi með reynslumiklum aðilum á
hinum ýmsu sviðum.  Alls lögðu 24 ráðgjafar
teymunum lið. 



Framundan hjá Norðanátt
Trölli
21.1%

Viðskiptablaðið
10.5%

Bændablaðið
10.5%

Akureyri.net
10.5%

N4
10.5%

Héðinsfjörður
10.5%

Vísir.is
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Feykir
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Víkurfréttir
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Rúv
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Húni
5.3%

N Ý S K Ö P U N  Í
N O R Ð A N Á T T

TVEIR ÞÆTTIR Á N4 Í
APRÍL 2022

Grænlamb, Ísponica, Surova, Geathermal Ginger, Matarsjálfsali,
Mýsköpun, Hey Rúlla, Bætiefnasaltsteinn, Mýsilica, Austan vatna,
Íslandsþari, Nægtarbrunnur náttúrunnar, Icelandic Eider, Alor,
Grænafl, Green Fuel, Ylur, Hemp Pack, Slippurinn, Pelliscol, Böð
og Hótel á Skagaströnd

Frumkvöðlateymi og þátttakendur í viðburðum
Norðanáttar

MYND FRÁ LOKAVIÐBURÐI VAXTARÝMIS - FRUMKVÖÐLAR ÁSAMT TEYMI NORÐANÁTTAR

Kynningarstarf Vaxtarrýmis
Kynningarstarf Vaxtarrýmis fór fyrst og fremst fram á samfélagsmiðlum, ekki
voru keyptar neinar auglýsingar eða kostaðir póstar, heldur reglulega deilt á
miðlum verkefnastjóra Norðanáttar. Ágætis umfjöllun náðist í útvarpsmiðlum og
einnig sjónvarpsviðtali í Föstudagsþætti N4. 

Sendar voru fréttatilkynningar á fjölmiðla
sem bar ágætan árangur en umfjöllun birtist
í eftirfarandi fjölmiðlum:  



ÖNNUR VERKEFNI

Frostþurrkun – fullnýting matvæla 
Eimur, í félagi við systurverkefni sitt Orkídeu, hlaut styrk úr Matvælasjóði til
að vinna að hagkvæmnimati á miðlægu frostþurrkunarveri á Íslandi. Innviðir
á borð við frostþurrkunarver eru mikilvægir til að auka verðmætasköpun í
matvælaframleiðslu á Íslandi. Vinnan var tvíþætt. 

Vetni sem varafl á Akureyrarflugvelli
Í samstarfi við Íslenska Nýorku og Isavia vann Eimur að forúttekt að því að
nýta vetni sem aflgjafa fyrir vararafal á Akureyrarflugvelli, sem nú er knúinn
með jarðefnaeldsneyti. 

Fjölmörg tækifæri eru til nýtingar
vetnis sem eldsneyti fyrir varaaflgjafa
sem víða eru beintengdir við
þjóðfélagslega mikilvægar stofnanir á
borð við flugvelli og spítala, og t.d.
fyrir fjarskiptamöstur og vita. Þessir
aflgjafar eru í hérumbil öllum
tilvikum knúnir af jarðefnaeldsneyti. 

Akureyrarflugvöllur. Mynd/Hörður Geirsson.

Annars vegar var gerð úttekt á
eftirspurn eftir frostþurrkun og
væntanleg þörf fyrir frostþurrkun á
Íslandi metin. Hinsvegar var unnið
hagkvæmnimat á frostþurrkunarveri
eftir nokkrum sviðsmyndum um
framtíðareftirspurn. Þegar þetta er
ritað í apríl 2022 er vinnunni að ljúka,
og skýrsla um verkefnið birtist innan
tíðar á vefnum. 



ÖNNUR VERKEFNI

Samfélagsgróðurhús á Húsavík 
Eimur er þátttakandi í alþjóðlegu rannsóknarverkefni sem ber heitið
Crowdthermal en verkefnið hlaut styrk frá Horizon 2020
rannsóknaráætlun Evrópusambandsins. Verkefnið hófst í september 2019,
og stendur í rúmlega þrjú ár, en því lýkur í desember 2022. Markmið
verkefnisins er að efla vitund almennings um gæði og gildi jarðhita. Einn
þáttur í því er að hópfjármagna verkefni sem tengjast jarðhita. Hlutur Eims
felst í því að þróa hugmynd um samfélagsgróðurhús á Húsavík, og gengur
sú vinna vel. Eimur er komin með vilyrði um slíka uppbyggingu af hálfu
bæjaryfirvalda og er í samstarfi við öflugan hóp á Húsavík um uppbyggingu
samfélagsgróðurhúss í bænum. 

Þessi öflugi hópur er lykillinn af því að verkefnið verði að veruleika, en
teymið samanstendur af Húsavík ÖL, Sölku veitingahús, SSNE og Hraðinu
(fablab og frumkvöðlasetur á Húsavík). 
 

Mynd eftir Arnhildi Pálmadóttir, arkitekt 

https://www.crowdthermalproject.eu/


Eimur kom í þónokkrum sjónvarps-, og útvarpsinnslögum á árinu og margskonar
umfjallanir um eða varðandi starf og verkefni sem Eimur kemur að rataði í
fjölmiðla, bæði svæðismiðla og landsmiðla. Ekki er haldið nákvæmt bókhald yfir
fjölda viðtala eða umfjallana í fjölmiðlum þar sem Eimur ber á góma þar sem ekki er
greitt fyrir sérstaklega (e. earned media) nema að hluta til eins og koma fram í kafla
Vaxtarrýmis. Starfsmenn eru því vel á tánum er varðar alla umfjöllun. Eimur var
meðal annars í eftirtöldum fjölmiðlum á árinu:

SÝNILEIKI Í FJÖLMIÐLUM

KYNNINGARMÁL

Eimur heldur úti heimasíðu www.eimur.is þar sem er að finna upplýsingar um
verkefni sem Eimur kemur að og fréttauppfærslur þeim tengdum. Þar eru einnig
upplýsingar um viðburði, samstarfsaðila, bakhjarla og starfsfólk.
Samfélagsmiðlar reynst vel til að miðla fréttum og upplýsingum frá starfsemi
Eims. Eimur er á eftirtöldum samfélagsmiðlum:

EIGIN MIÐLAR



SSNE, SSNV, RATA, NÍN, Hraðið, Hacking Hekla, Austan mána, Blámi,
Orkídea, Georg, Vistorka, Orkusetur, Raftákn, Háskólinn á Hólum, Háskólinn

á Akureyri, Markaðstofan, Íslenski Ferðaklasinn, ÍSOR, íslensk Nýorka,
Hugfimi, Matís, Orkuklasinn, Umhverfis, Orku og loftlagsráðuneyti, Hvín

ráðuneyti, Innovation Norge, Byggðarstofnun, Samband íslenskra sveitafélaga,
Orkustofnun, Umhverfisstofun, Environice, Lambahagi, Þórustaðir, Grænegg,

Sólbakki, RML, Hveravellir, Isavia, PCC, Ferksþurrkun, Húsavík ÖL, Salka, 
EFG, IZEZ, UOG, GeoT, LPRC, CFH, SZDH, GEOPLAT

Iskriva, CIME, NUI Galway, Samsö Energiakademi 

Helstu samstarfsaðilar

BAKHJARLAR



Fræðsla um frumkvöðlastarf í
Menntaskóla Akureyrar

MYNDASAFN

Fundað með Landsvirkjun í Skjólbrekku við
Mývatn um tækifæri svæðisins. KMT

 

Eimur í Föstudagsþættinum
 á N4

Lausnamótið
Hacking Norðurland 

Setning Nýsköpunarvikunnar
2021

Frábærir dagar á Norðurlandi með systurverkefnum
EIMS ásamt hluta af Nýsköpunarteymi Landsvikjunar. 

Fundað með frambjóðendum
fyrir Alþingiskosningar

Vefstofan 
Hugsaðu stórt - hugsaðu grænt

Viðtal í Að Norðan

Úr fræðslumyndbandi Eims
fyrir Nýsköpunarvikuna



Hafnarstræti 91
600 Akureyri

eimur.is


