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Það fylgir því bæði stolt og gleði að halda uppá fimm ára afmæli 
Alcoa Fjarðaáls, því þegar litið er yfir farinn veg er ótrúlegt hverju 
starfsmenn Fjarðaáls og samfélagið á Austurlandi hafa áorkað frá 
því álverið var gangsett fyrir rúmum fimm árum. Einna stoltust 
er ég af því hversu vel okkur hefur gengið að koma verksmiðjunni 
í stöðugan rekstur. Það hefur að mörgu leyti gengið miklu betur 
en áætlanir gerðu ráð fyrir. Ég er líka stolt af ýmsu fleiru sem er 
jákvætt í rekstrinum, eins og til dæmis bættri öryggismenningu 
og þátttöku okkar í ýmsum samfélagsverkefnum, en það er stefna 
Fjarðaáls að vera góður nágranni og starfa í sátt við samfélagið.

Menn brostu út í annað þegar starfsmenn Bechtel fóru með 
hjálma  og í skóm með stáltá út á tún á Hrauni til að mæla fyrir 
nýja álverinu og svo ég sé alveg hreinskilin, þá 
fannst mér líka býsna fyndið að sjá þessa Bechtel-
menn alls staðar í sínum gulu vestum. Það fór 
ekkert á milli mála hverjir unnu hjá Bechtel. Við 
vorum ekki vön því að lögð væri svona mikil 
áhersla á öryggismenningu á vinnu stað en nú er 
okkur ljóst hvað þetta skiptir  miklu máli. Kannski  
brostu menn líka vegna þess að draumurinn um 
endurreisn Austurlands var að rætast, draum ur-
inn um að orkan á Austurlandi yrði notuð til að 
skjóta styrkari stoðum undir byggð og mannlíf á 
svæðinu. Ég brosti í það minnsta, vegna þess að 
framkvæmdirnar hér urðu til þess að mér tókst 
að fá fjölskylduna mína til að flytja með mér til 
Íslands, jafnvel þótt ég væri ekki búin að fá vinnu hjá Alcoa á 
þeim tíma. Áratuginn á undan hafði fólki á Mið-Austurlandi 
fækkað um 1200 manns af því að menn sáu engin tækifæri hér. 
Það svarar næstum til þess að allur Eskifjörður hefði flutt burt. 
Austfirðingar börðust af miklum krafti fyrir byggingu álversins, 
þar var hvergi hvikað og árangurinn blasir við í dag. Frá því að 
uppbyggingin hófst hefur fólki á Mið-Austurlandi fjölgað um eitt 
þúsund. Hún varð til þess að ný tækifæri sköpuðust og fólk eins 
og ég og fleiri gátum flutt aftur heim. Ég þekki heilu stórfjölskyld-
urnar sem sameinuðust á ný hérna fyrir austan eftir að álverið 
tók til starfa.

Það var ekki auðvelt verkefni að byggja stórt álver. Lang flestir 
sem að því komu höfðu aldrei áður komið inná slíkan vinnustað 
– það kostaði blóð, svita og tár. Það kostaði andvökunætur en 

alltaf var það jafn skemmtilegt! Starfsmenn Fjarðaáls lyftu 
grettis taki og árangurinn er þeim að þakka. Það ber sérstaklega 
að þakka þeim sem höfðu úthaldið og þrautseigjuna, þeim sem 
unnu nætur og daga og létu ekki bugast þótt stundum væri þetta 
þrælerfitt. Þeim sem einsettu sér að láta ævintýrið á Austurlandi 
verða að veruleika. Það tókst svo sannarlega og Fjarðaál er orðið 
sú kjölfesta í landsfjórðungnum sem að var stefnt.

Starfsmenn Fjarðaáls hafa frá upphafi framleitt um 1,6 milljónir 
tonna af áli. Útflutningsverðmætið á þessum fimm árum hefur  
numið um 400 milljörðum króna. Það gera gróflega áætlað rúm-
lega 800 milljónir króna á hvern starfsmann Fjarðaáls og geri 
aðrir betur! Heildargreiðslur Fjarðaáls til innlendra aðila á þessu 

tímabili nema um 150 milljörðum 
króna. Aukinn útflutn ingur áls 
frá landinu hefur svo sannarlega 
komið sér vel í efnahagsþreng-
ingum síðustu ára og mun halda 
áfram að koma sér vel í framtíð- 
inni.

Framtíðarhorfurnar hjá Alcoa 
Fjarðaáli eru bjartar. Jafnvel þótt 
álverð hafi svo sannarlega sveifl-
ast til og frá á síðustu fimm árum 
og hafi lækkað síðustu vikurnar,  
er búist við verulegum vexti áliðn-

aðarins á komandi árum. Þar gef ast tækifæri bæði fyrir Fjarðaál 
og Íslendinga. Saman þurfum við öll að halda áfram að vinna að 
því að efla austfirskt samfélag, svo það verði enn betur í stakk 
búið til að taka við nýju fólki og gefa því tækifæri til að lifa og 
starfa á Austurlandi. Liður í því er bygging Norðfjarðarganga sem 
vonandi verða að veruleika sem fyrst.

Janne Sigurðsson, forstjóri Fjarðaáls.

Farsæl starfsemi 
í fimm ár

„Það kostaði blóð, svita 
og tár. Það kostaði and-
vökunætur en alltaf var 
það jafn skemmtilegt!
Starfsmenn Fjarðaáls 
lyftu grettistaki og 
árangurinn er þeim að 
þakka.“
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APÓTEK OG HEILSUBÚÐIR

Reyðarfjörður | Þrettán útlendingar
og einn Íslendingur sæta kærum
vegna aðgerða sinna á byggingarlóð
álvers Alcoa Fjarðaáls í gærmorgun.
Þar af eru þrettán sem tóku beinan
þátt í aðgerðunum inni á álverslóð-
inni en sá fjórtándi ók mótmælend-
um að svæðinu. Fólkið var handtekið
af lögreglu í gær og flutt til yfir-
heyrslu á lögreglustöðina á Eskifirði.
Fólkið er kært fyrir að hafa farið í
leyfisleysi inn á svæðið og stofnað
sjálfu sér og öðrum í hættu. Í kæru
Alcoa er m.a. fyrirvari um hugsan-
legar skaðabætur vegna vinnustöðv-
unar.

Það var kl. hálfsex í gærmorgun að
13 úr hópi mótmælenda stóriðju- og
virkjanaframkvæmda á Austurlandi
sem hafst hafa við á bænum Kolla-
leiru í Reyðarfirði síðustu daga, fóru
yfir girðingu að álverslóðinni og
dreifðu sér um svæðið á hlaupum.
Þrír klifu upp í tvo háa byggingar-
krana með mótmælaflögg, kaðla, si-
glása og vistir og komu sér fyrir eins
hátt uppi og mögulegt var, í allt að 70
m hæð yfir jörðu. Hluti af hópnum
festi sig ýmist við vinnuvélar eða
klifraði upp á þök hinna ýmsu bygg-
inga. Vinna var stöðvuð á álverslóð-
inni í kjölfar þessa, utan að haldið var
áfram að steypa síló austar á bygg-
ingarsvæðinu. Nokkuð hvasst var
fyrrihluta morgunsins og hafði lög-
regla áhyggjur af öryggi fólksins í
krönunum, ekki síst vegna þess að
ekki virtist sem fólkið hefði bundið
sig til öryggis. Tveir lögreglumenn af
staðnum, sem eru reyndir fjalla- og
björgunarsveitarmenn klifu upp í
vestari kranann með sigbúnað og eft-
ir stuttar viðræður við mótmælanda í
þeim krananum fór hann sjálfviljug-
ur með þeim niður. Miðmorguns var
búið að handtaka 8 manns, alla nema
tvo sem voru í eystri byggingarkran-
anum og þrjá sem léku enn lausum
hala á svæðinu. Hinir handteknu
voru fluttir með rútu að lögreglustöð-
inni á Eskifirði, þar sem þeim var
smalað inn í hliðarskúr við stöðina til
skýrslutöku. Voru nokkrir mótmæl-
enda með hendur reyrðar saman með
plastbenslum. 

Í sjö klukkustundir í krananum

Um sama leyti kom slökkvibifreið
með löngum stiga á álverssvæðið og
skömmu síðar fóru tveir sérsveitar-
menn lögreglu í austari kranann, þar
sem kona og karlmaður úr hópi mót-
mælenda höfðu komið sér fyrir. Þau
virtust fram að því hafa haft það
þokkalegt í krananum, hann kastaði
af sér vatni yfir álverslóðina og sást
til konunnar fá sér vatnssopa úr
flösku og færa sig til og frá efst í
krananum. Þegar sérsveitarmenn-
irnir voru komnir upp í efsta lið kran-
ans lét karlmaðurinn mótþróalaust
færa sig í sigbelti og var svo látinn
síga niður þar sem hann var færður
inn í lögreglubifreið. Þetta var um
hálftólfleytið. Stúlkan færði sig hins
vegar undan lögreglunni og fram á
ystu nöf og varð þá nokkurt þóf um
stund. Annar lögreglumannanna fór
á eftir henni og ræddi við hana
drjúga stund. Fór svo að hún klöngr-
aðist til baka að efsta kranaliðnum,
þar sem hún smeygði sér með hjálp
lögreglumannanna í sigbelti og var
látin síga til jarðar. Var hún þá búin
að dvelja í krananum í tæplega sjö
klukkustundir. Um 30 mínútum síðar
var fólkinu ekið í lögreglujeppa út af
álverslóðinni og yfir á lögreglustöð-
ina á Eskifirði til yfirheyrslu.

„Mótmæli okkar gegn hinni ólög-
legu verksmiðjubyggingu eru frið-
samleg í hvívetna og okkar tilgangur
að vekja athygli almennings án
skemmdarverka,“ sagði Sara Zilli frá

Ítalíu í samtali við Morgunblaðið, en
hennar hlutverk var að taka at-
burðina á myndband fyrir mótmæla-
hópinn. „Við vorum fjögur hér við ál-
verslóðina að taka myndir og þá kom
lögreglan og handtók einn úr hópn-
um án nokkurra skýringa.“

Fjórtán mótmælendur kærðir

Fullvíst má telja að fólkið í krön-
unum lagði bæði sig og lögreglu-
mennina sem fóru á eftir þeim í stór-
hættu. Heyrðist á lögreglu á
vettvangi í gærmorgun að menn
væru nokkuð undrandi á að Becthel
eða Alcoa skyldu ekki skipuleggja
aukna gæslu, ekki síst við kranana
háu, þar sem þeir hefðu verið líklegt
mark fyrir mótmælendurna til að
vekja á sér athygli. 

Óskar Guðmundsson, lögreglu-
maður á Eskifirði og staðgengill yf-
irlögregluþjóns, sagði eftir að tekist
hafði að ná öllum mótmælendunum
út af byggingarsvæði álversins að að-
gerðir lögreglu hefðu tekist vel og að
yfirheyrslum loknum yrði fólkið
kært. „Þau eiga yfir sér önnur mál
sem eru ekki kláruð en það er ekki
búið að taka ákvörðun um hvað verð-
ur gert,“ sagði Óskar, en líklegt verð-
ur að telja að fólkið verði sett í far-
bann meðan á rannsókn mála
stendur. Sagði Óskar jafnframt að
lögregla hefði alveg eins átt von á að-
gerðum af þessu tagi, eftir að mót-
mælendur ruddust inn á verkfræði-
skrifstofu á Reyðarfirði og meinuðu
starfsmönnum þar útgöngu um tíma.
Um það hvort Bechtel eða Alcoa
hefðu átt að auka öryggisgæslu vit-
andi af hugsanlegum mótmælaað-
gerðum sagði Óskar svæðið gríðar-

stórt og mikið þar af tækjum og
búnaði sem ógjörningur væri að
vakta nema með mjög miklum mann-
skap. „Það er óvinnandi vegur að
fara að vakta þetta allt.“

Ekki fóru allir úr Kollaleiruhópn-
um inn á álverslóðina og voru ein-
hverjir þeirra á vappi á veginum
meðfram álverslóðinni, eða í tjald-
búðunum á Kollaleiru að fylgjast með
framvindu mála í fjölmiðlum. Fólk í
bifreið sem kom aðvífandi tók sig t.d.
til og hellti úr stórri gosflösku yfir
tvo mómælendur sem sátu í vegbrún-
inni, svona rétt til að sýna hug sinn til
aðgerðanna.

Vinna stöðvaðist í hartnær 
átta klukkustundir

Vinna hófst að mestu leyti á álver-
slóðinni um hálftvöleytið í gærdag og
hafði þá stöðvast í hartnær átta
klukkustundir. Erna Indriðadóttir,
talsmaður Alcoa Fjarðaáls, segir
tjónið vegna vinnustöðvunarinnar
geta slagað hátt í 70 milljónir króna,
en hún telur að hver töpuð klukku-
stund í vinnu á byggingarlóðinni
nemi á bilinu 8–9 milljónum króna.

„Mótmælendurnir halda því fram
að bygging álversins þar sé ólögleg,
en það er rangt að Hæstiréttur hafi
úrskurðað að svo sé,“ segir Erna.
„Hæstiréttur komst að þeirri niður-
stöðu að gera þyrfti nýtt umhverf-
ismat vegna framkvæmdanna, en öll
leyfi fyrir þeim eru í gildi svo sem
framkvæmda- og starfsleyfi. Með
hegðun sinni og ólöglegum aðgerðum
hafa þeir stefnt lífi sínu og annarra í
hættu.“

Um 1.400 manns vinna nú að bygg-
ingu Alcoa Fjarðaáls á Reyðarfirði. 

Mótmælendur telja aðgerðirnar friðsamlegar en Alcoa segir þá hafa valdið hættu

Tjón vegna vinnustöðvunar
talið nema um 70 milljónum
Eftir Steinunni Ásmundsdóttur
steinunn@mbl.is

Morgunblaðið/Steinunn Ásmundsdóttir

Hættuspil Hér má sjá hvernig Francis Jegar prílar á ystu nöf kranans og lögreglumenn fylgjast með.

Með bundna úlnliði Átta mótmælendur voru fluttir með rútu af álverslóð-
inni á lögreglustöðina á Eskifirði til yfirheyrslu og fimm nokkru síðar.

Egilsstaðir | Keppnin um sterkasta
mann Austurlands hefst í dag.
Keppnin er tvískipt; Austurlands-
tröllið og Austfjarðatröllið, og er nú
haldin í 10. sinn.

Keppendur eru Stefán Sölvi Pét-
ursson, Georg Ögmundsson, Jón V.
Williams, Arnar M. Jónsson og
Magnús Ver Magnússon, sem sleit
sinar í fyrra, fór í kjölfarið í stóra að-
gerð og hefur ekki treyst sér í
keppni fyrr en nú. Þá koma tveir er-
lendir keppendur, hinn finnski Juha-
Pekka Aitala og enski Lee Bowers.

Í dag hefst Austurlandströlls-
keppnin kl. 11:30 á Vopnafirði m.a.
með kútakasti, færist til Eskifjarðar
um 16:30 þar sem drumbum verður
lyft og endar í dekkjaveltu við Norð-
fjarðarvöllinn í Neskaupstað kl. 18. 

Á föstudag flyst keppnin á Egils-
staði þar sem trukkadráttur verður
á Bónusplaninu kl. 13 og dekkjarétt-
stöðulyfta á Vilhjálmsvelli kl. 20:30.
Austfjarðatröllskeppnin hefst á
morgun á Seyðisfirði með Herkúles-
arhaldi kl. 16 og kl. 17 verður tekist á
við lóðkast yfir rá og fer þetta fram
við Herðubreið. Á laugardag fer
keppnin fram á Fáskrúðsfirði,
Stöðvarfirði og Breiðdalsvík og tak-
ast menn þá á í hellugöngu og steina-
tökum, svo eitthvað sé nefnt.

Tröllsterkir
takast á

ÞEIR úr hópi mótmælenda sem
ekki voru handteknir í gær segjast
ekki hafa áhyggjur af örlögum fé-
laga sinna þrátt fyrir kærur um
ólöglegt athæfi. Fólkið hafi lög-
menn á bak við sig, bæði hérlenda
og erlenda, sem muni gæta rétt-
arstöðu þess. 

„Alcoa kærir okkur eflaust en
ég hef ekki áhyggjur af því,“ segir
ungur maður í hópnum sem ekki
vill gefa upp nafn sitt og því síður
láta taka af sér mynd. „Grunn-
forsendan er sú að verksmiðju-
byggingin er ólögleg og komi til
málaferla gegn okkur munum við
nota þau rök, þ.e. að starfsleyfi sé
ekki gilt þar sem Hæstiréttur hafi
úrskurðað að tilskilið umhverf-
ismat væri ekki fyrirliggjandi.“

Hann segir hópinn ekki hafa
tekið sameiginlega ákvörðun um
að vera eða fara, það sé undir
hverjum og einum komið hversu
lengi hann dvelji í landinu. 

„Við tökum hlutina frá degi til
dags og höfum ekki skipulagt fleiri
aðgerðir að svo stöddu. Ég var
hins vegar stórhrifin af aðgerð-
unum á álverslóðinni,“ bætir ung
kona úr hópnum við og segir raun-
ar stefnt að því að hópurinn dreifi
upplýsingablöðum, m.a. um meng-
un frá álverinu, í hús á Eskifirði á
næstu dögum, svo sem eins og gert
hefur verið á Reyðarfirði.

Fólk í hópnum sagðist telja að
öryggisgæsla hefði ekki verið hert
sérstaklega hjá Alcoa og Bechtel
vegna þess að fyrirtækin vissu að
aðgerðir mótmælenda væru frið-
samlegar og ekki yrði um
skemmdarverk að ræða. „Við
stofnum fólki ekki í hættu, hvorki
okkur né öðrum. Lögreglan veit
líka að við erum ekki hættuleg, við
sköpum ekki hættu og unnt er að
leysa auðveldlega úr okkar málum.
Við erum að vekja athygli á okkar
málstað á jákvæðan hátt. Almenn-
ingur hefur ekki réttar upplýs-
ingar og ef til vill fær þetta fólk til
að kynna sér málið betur og taka
afstöðu skv. því. Viðbrögðin við
aðgerðum okkar eru býsna blend-
in, en við erum ánægð ef við get-
um vakið almenning og yfirvöld til
umhugsunar.“

Ekki hrædd
við kærur
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Þetta var erfitt en tókst

Mikilvægur atvinnustaður
í góðri sátt við samfélagið

Þegar fréttist af þeim áformum Norsk 
Hydro að fresta framkvæmdum við álver 
á Austurlandi var boðað til íbúafundar á 
Reyðarfirði. Valgerður segir að það hafi 
verið sérstaklega erfitt að standa frammi 
fyrir heimamönnum og tjá þeim að fram-
kvæmdir væru í uppnámi og stjórnvöld 
stæðu að öllum líkindum frammi fyrir 
a.m.k. nokkura ára frestun framkvæmda.  
„Eins og nærri má geta, þá var þungt hljóð-
ið í íbúum þó að þeir bæru sig vel. Þó hafði 
ný von þegar kviknað í brjóstum okkar, sem 
vorum fulltrúar stjórnvalda á fundinum, 
því Alcoa hafði fengið pata af fyrirætlunum 
Norsk Hydro og fyrirtækið hafði þegar sett 
sig í samband við stjórnvöld. Fyrsti óform-
legi fundurinn með Alcoa var haldinn 

kvöldið sem íbúafundurinn var fyrir austan 
en við gátum ekkert sagt frá því, það hefði 
verið allt of glannalegt. En það var sérlega 
ánægjulegt að Alcoa hafði af eigin frum-
kvæði tekið upp þráðinn og fyrirtækinu 
tókst að vinna hratt og standa við þær tíma-
setningar sem búið var að setja verkefninu,“ 
segir Valgerður.

Eins og nærri má geta var ekki einhugur um 
þessa miklu og stóru framkvæmd, hvorki 
meðal þjóðar né þings. „Það féllu mörg og 
þung orð í aðdraganda verkefnisins og þess 
var meðal annars krafist að málið yrði sett 
í þjóðaratkvæðagreiðslu. Eftir því sem nær 
dró framkvæmdum áttuðu sig flestir á því 
hversu mikilvægt það væri, ekki bara fyrir 

Austurland, heldur þjóðarbúið í heild að 
reisa álver í Reyðarfirði og á endanum voru 
stuðningsmenn framkvæmdanna úr öllum 
flokkum nema Vinstri grænum, sem var nú 
ekki stór flokkur á þeim tíma,“ segir Val-
gerður Sverrisdóttir, fyrrverandi iðnaðar- 
og viðskiptaráðherra og bætir við að þótt 
verkefnið hafi verið verulega erfitt á köflum 
hafi vinnan og niðurstaðan verið ánægjuleg. 
„Ég minnist þess sérstaklega þegar skrifað 
var undir samninginn við Alcoa og þegar 
fyrsta skólflustungan var tekin að álverinu. 
Það voru mjög tilfinningaþrungnar stundir 
og ég er ekki frá því að ég hafi klökknað á 
þessum tímamótum.“

Geir H. Haarde var forsætisráðherra þegar 
Fjarða ál tók til starfa árið 2007 og kom 
sem fjármálaráðherra að undirritun fjár-
fest  inga  samn inga vegna verkefnisins 2002. 
Geir þekkir vel hinar áratuga  löngu til raunir  
Austfirðinga til að hamla gegn fólks   fækkun 
í fjórðungnum. „Það hafði leg ið    fyrir í 
mörg ár að það væru hagstæðir virkjana-
möguleikar  á Austurlandi og það hafði 
lengi staðið til að virkja orkuna þar til hags-
bóta fyrir almenning eystra en ekki síður 
fyrir allt þjóðfélagið,“ segir Geir.

Fyrir um þrjátíu árum var unnið að til lög-
um um kísilmálmverksmiðju á Reyðarfirði. 
Hjörleifur Guttormsson, þá iðnaðarráð-
herra og þingmaður fyrir Austurland, vann 
upphaflega að málinu og Geir var kjörinn í 
stjórn fyrirtækisins árið 1982. En verkefnið 
var síður en svo óumdeilt.

„Já það er ekkert nýtt að menn deili um 
verkefni af þessu tagi. Þá var reyndar ekki 
gert ráð fyrir að aðrennsli að virkjuninni 
yrði sett í neðanjarðargöng heldur hefði það 
verið lagt í skurði sem hefðu haft mikil áhrif 

á landslagið. En það var hins vegar af öðrum 
ástæðum sem verkefnið datt upp fyrir. Það 
gekk erfiðlega að finna erlenda samstarfs-
aðila og ríkisstjórninni, sem tók við 1983,  
þótti ekki verjandi að ríkið tæki á sig þá 
fjárhagslegu áhættu sem þessu fylgdi.  En af 
þessum ástæðum þekkti ég vel til aðstæðna 
fyrir austan. Og manni fannst sárt ef ekki 
ætti að nýta þessa hagkvæmu virkjanakosti 
í þágu landsfjórðungsins og þjóðarinnar. “

Geir segir að allir sem komið hafi að undir-
búningi þess að reisa álver í samstarfi við 
Alcoa hafi unnið vel og markivsst að því að 
verkefnið yrði að veruleika. Andstaða og 
mótmæli hafi þó vissulega haft áhrif og á 
þau sjónarmið hafi vissulega verið hlustað. 
„Það var hlustað á ólík sjónarmið og leit-
ast við að fara eftir ýtrustu faglegu kröfum, 
ekki síst varðandi t.d. umhverfismatið. Ég 
er talsmaður þess að reyna að leysa mál sem 
þessi í eins mikilli sátt og hægt er. En þá er 
ekki hægt að fallast á að annar aðilinn fái 
allt sitt fram. Þarna var um að tefla ríka og 
mjög brýna hagsmuni íbúa á Austur landi. 

Við hlutum að taka tillit til þess. Hugmynd-
in varð ekki til úr engu. Hún átti sér langan 
aðdraganda.“

Geir segir að nú þegar litið sé til Austur-
lands blasi við mikilvægur vinnustaður 
sem starfi í mjög góðri sátt við samfélagið. 
„Þessi verksmiðja hefur verið svo gríðarleg 
innspýting í atvinnulíf á svæðinu. Hún kall-
ar á mikla þjónustu og framkallar þannig 
fjölbreyttari atvinnustarfsemi. Þjóðfélagið í 
heild nýtur þess nú að útflutningstekjur af 
álframleiðslunni koma fram í vöruskipta-
jöfn uði og skapa mikinn gjaldeyri. Og 
sann leikur inn er sá að í þeim efnahags-
þrengingum, sem við stöndum frammi 
fyrir, stæðum við mun verr að vígi ef þetta 
hefði ekki orðið að veruleika. Þess vegna er 
óhætt að segja, þegar horft er um öxl, að 
þetta  hafi verið rétt ákvörðun, ákvörðun 
sem yrði líklega tekin af enn meiri sann-
færingu í dag með þær upplýsingar sem 
við höfum nú. Þegar á allt þetta er litið held 
ég að þetta hljóti að teljast fyrirmyndar-
verkefni.“

– segir Valgerður Sverrisdóttir, fyrrverandi iðnaðarráðherra um 
 aðdragandann að framkvæmdum álvers í Reyðarfirði Valgerður Sverrisdóttir heima á Lómatjörn.

Geir H. Haarde fyrrv. forsætisráðherra.
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„Þetta var náttúrulega skemmtilegt og alger forréttindi að fá 
tækifæri til að byggja upp nýtt fyrirtæki frá grunni og á gildum 
Alcoa,“ sagði Tómas. „Fyrirtæki sem byggði á jöfnuði, samvinnu 
og samstarfi allra, þar sem allir starfsmenn fá tækifæri til að vaxa 
og dafna eftir getu, og þar sem fólk var þjálfað upp í að vinna í 
teymum og taka sjálfstæðar ákvarðanir. Við fengum að fara á milli 
fyrirtækja Alcoa og velja það besta sem verið var að gera á ýmsum 
sviðum í rekstrinum, þannig að hægt væri að byggja upp fyrirtæki 
sem yrði fyrirmynd annarra fyrirtækja Alcoa í framtíðinni. Það 
er okkar mat að vel hafi tekist til og Fjarðaál sé orðið slíkt fyrir-
myndarfyrirtæki í dag.“ 

Vígluathöfnin eftirminnileg
Tómas sagði að opnunarhátíð álversins í júní fyrir fimm árum hefði 
verið eftirminnileg, enda stemmingin alveg einstök. Margt fleira 
sem of langt yrði upp að telja hefði verið eftirminnilegt „Til dæmis 
það hvað starfsmenn voru jákvæðir og tilbúnir til að leggja allt í 
sölurnar þannig að við gætum byggt upp það fyrirtæki sem okkur 
dreymdi um að sjá rísa. Svo var einstakt hvað samfélagið tók vel 
á móti okkur. Sama hvort það voru alþingismenn, sveitarstjórnar-
menn eða íbúar á svæðinu. Allir voru tilbúnir til að hjálpa okkur og 
fyrirgefa okkur þegar hægt miðaði eða hlutirnir virkuðu ekki strax 
eins og þeir áttu að gera. Þarna skapaðist mikill kraftur fólks sem 
allt vann að sama marki, að reisa gott álver á Austurlandi. Þetta var 
risastórt verkefni fyrir lítið samfélag, en tókst vegna þess hversu 

vel menn stóðu saman. En þetta var ekki allt okkur að þakka, því 
það var búið að leggja grunninn að þessu áður. Það höfðu sveitar-
stjórnarmenn gert með þrotlausri baráttu, stjórnmálamenn á 
landsvísu og einnig þeir sem höfðu langa reynslu í að byggja orku-
ver og iðnfyrirtæki. Þetta fólk undirbjó jarðveginn“.

Lærdómsríkur tími
Það var nýtt fyrir Tómasi að kynnast stóru alþjóðlegu fyrirtæki 
og hann segir það hafa verið virkilega lærdómsríkt. „Aðallega að 
kynn ast þeirri fagmennsku sem ríkti hjá Alcoa og hversu mikla 
áherslu fyrirtækið leggur á að starfa í samræmi við gildin sem það 
hefur að leiðarljósi. Þessi gildi eru heiðarleiki, virðing fyrir fólki, 
umhverfi, öryggi og heilbrigði, auk nýsköpunar. Það er gaman að 
læra í svona umhverfi, menn eru hvattir til að afla sér nýrrar þekk-
ingar, taka að sér aukin verkefni og leita sér aðstoðar þegar þess 
þarf. Það er gífurlega mikil þekking innan móðurfélagsins sem 
við lærðum fljótt að nýta okkur vel enda eru ekki mörg fyrirtæki 
starfrækt í heiminum í dag sem byggjast upp eins og okkar – sem 
nýsköpunarverkefni í háskóla sem nær að vaxa og dafna í 125 ár og 
er ennþá að þróast. Á þeim grunni byggðum við Fjarðaál  og á þeim 
grunni vona ég að Fjarðáal haldi áfram að vaxa og dafna og vera í 
fremstu röð um ókomin ár,“ sagði Tómas Már Sigurðsson.

Forréttindi 

Tómas Már Sigurðsson var ráðinn forstjóri Alcoa Fjarðaáls árið 
2003 og ári síðar var fyrsta skóflustungan tekin að álverinu. 
Ævintýralegur tími tók við og við slógum á þráðinn til Tómasar 
sem er nú forstjóri Alcoa í Evrópu til að biðja hann um að lýsa 
þessum tíma aðeins fyrir okkur.

að fá að byggja    
upp frá grunni

Tómas Már Sigurðsson.
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eða allur bærinn

www.postur.is
Kortleggðu næstu markaðssókn
með Fjölpósti.

Norðurlöndin standa sam-
an á heimssýningu 2005

NORÐURLÖNDIN munu standa sameigin-
lega að kynningu á heimssýningunni í Japan
2005 og kynna sig sem svæði án landamæra
með sameiginlega menningu og sögulegan bak-
grunn. Sagt var frá þessu á norskum vef-
miðlum.

Ólafur Egilsson hjá utanríkisráðuneytinu
staðfesti þetta í samtali við Morgunblaðið og
sagði að ástæður þess að Norðurlöndin hefðu
þennan háttinn á séu fyrst og fremst þær að
mikil hagkvæmni og sparnaður fylgi því að
standa saman að kynningunni. Hún verði

kröftugri fyrir vikið, t.d. sem hvatning til
ferðalaga því vitað er að Japanir ferðast gjarn-
an til nokkurra staða í einu og því kjörið að
kynna löndin sem eitt svæði. Ólafur sagði að
þátttaka í þessum sýningum hefði talsverða
þýðingu fyrir viðskipti og að þessu sinni hafi
verið samþykki meðal norrænu þjóðanna að
helga þátttökuna kynningu á norrænni hönn-
un, nýrri tækni, umhverfisvernd, ferðaþjón-
ustu og menningu og sýningaraðstaða þjóð-
anna verður skipulögð í samræmi við það.

Undir þetta tekur Jón Ásbergsson, fram-

kvæmdastjóri Útflutningsráðs, og bendir á að
kostnaður sé mikill við að taka þátt í sýning-
unni: „Þetta eru mjög góðar fréttir. Ég held að
það yrði mjög erfitt fyrir okkur, og reyndar
önnur Norðurlönd, að gera þetta af nokkru viti
[í Japan] nema þá að gera þetta sameiginlega.“

Þema sýningarinnar verður náttúran með
sérstakri áherslu á umhverfi, orku, auðlindir
og þá framtíðarmöguleika sem líftæknin býður
upp á á þessum sviðum og búist er við að 17–18
milljónir gesta komi á heimssýninguna, bæði
frá Japan og öðrum löndum. 

ALDREI fyrr hafa jafnmargir þingmenn
undir 27 ára aldri sest á þing í einu, eða
þrír. Segja má að kynslóðaskipti hafi átt sér
stað á Alþingi í síðustu kosningum. Fimm
nýju þingmannanna eru þrjátíu ára eða
yngri og fjórtán eru yngri en 40 ára. 

Meðalaldur þingmanna lækkaði um fimm
ár í síðustu kosningum, úr 52 árum í 47,
þegar átján nýir þingmenn settust á þing.
Ef meðalaldur þeirra er skoðaður sér-
staklega kemur í ljós að hann er ekki nema
35 ár. 

Það sætir nokkrum tíðindum að af þess-
um átján nýju þingmönnum eru fimm þrjá-
tíu ára eða yngri. Í þessum hópi er meðal
annars næstyngsti þingmaður sögunnar,
Birkir Jón Jónsson, en hann er ekki nema
23 ára. Gunnar Thoroddsen var 113 dögum
yngri en Birkir þegar hann settist á þing
árið 1934 og er yngsti þingmaður sög-
unnar. 

Aðeins níu þingmenn í sögu Alþingis
hafa verið undir 27 ára aldri. Í þessum
kosningum bætast þrír við þennan hóp eins
og áður segir, en aldrei hafa svo margir
undir 27 ára aldri sest í einu á þing.

Í þarsíðustu kosningum, árið 1999, var
Þórunn Sveinbjarnardóttir, Samfylkingu,
yngsti þingmaðurinn, hún var 33 ára þegar
hún settist á þing og Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir var rúmum mánuði eldri.
Lúðvík Bergvinsson var hins vegar yngsti
þingmaðurinn eftir kosningarnar 1995,
þegar hann átti tvær vikur í 31 árs afmælið.

Aldrei jafn-
margir ung-
ir á Alþingi

� Þjóðin yngir upp/10
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SEX þúsundasti stúdentinn verður braut-
skráður frá Menntaskólanum á Akureyri á
þriðjudaginn, 17. júní, á síðustu Skólahátíð
Tryggva Gíslasonar sem skólameistara.

Nú eru 75 ár síðan skólinn tók að braut-
skrá stúdenta. Það var fyrst gert 1928 en
frá 1972, þegar Tryggvi tók við starfi skóla-
meistara, hafa um 3.500 stúdentar braut-
skráðst frá skólanum.

Í samtali við Tryggva Gíslason í Morg-
unblaðinu í dag kemur fram að hann telur
það Menntaskólanum á Akureyri fyrir
bestu að hann verði gerður að sjálfseign-
arstofnun þar sem innheimt yrðu skólagjöld
og hafi hann raunar lagt það til við Björn
Bjarnason, þáverandi menntamálaráð-
herra, árið 2000. Hugmyndin hafi hins veg-
ar ekki hlotið hljómgrunn.

Tryggvi segir eðlilegt að tekin séu skóla-
gjöld bæði í framhaldsskólum og háskólum
„vegna hins einfalda sannleika að allt sem
er ókeypis þykir einskis virði.“

Tryggvi segir einnig að þetta yrði liður í
að auka sjálfstæði skólanna gagnvart rík-
isvaldinu og bæta fjárhag þeirra.

Sex þúsundasti
stúdentinn

brautskráður
frá MA

� Agi er undirstaða/B1
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VERÐ á íbúðarhúsnæði heldur áfram að hækka
og nemur hækkunin 12–13% á íbúðum í fjölbýli
á höfuðborgarsvæðinu á síðustu tólf mánuðum,
samkvæmt upplýsingum Fasteignamats ríkis-
ins. Hækkunin á síðustu sex árum eða frá því á
fyrri árshelmingi 1997 nemur um 70% og þegar
tekið hefur verið tillit til verðlagshækkana á
tímabilinu hefur raunverð íbúða í fjölbýlishús-
um hækkað um 40%.

Núverandi verðhækkunarskeið hófst fyrir
rúmum fimm árum og hefur það staðið óvenju
lengi á íslenskan mælikvarða. Fermetraverð á
tveggja herbergja íbúð miðað við staðgreiðslu
var tæpar 80 þúsund krónur á fyrrihluta árs
1997. Fermetraverð á tveggja herbergja íbúð í
dag er hins vegar 136 þúsund kr. að meðaltali
eða 56 þúsund kr. hærra en það var fyrir sex ár-
um.

Fermetraverð fer lækkandi eftir því sem

eignirnar stækka, en verðhækkunin er engu að
síður sambærileg fyrir íbúðir í fjölbýlishúsum.
Fermetrinn í sérbýli 150–210 fermetrar að
stærð hefur hins vegar hækkað meira eða um
82% á tímabilinu, en stærsta sérbýlið 270–370
fermetrar hefur hækkað minna eða um 64% frá
því á fyrri hluta árs 1997.

Aukin umsvif á fasteignamarkaði
Verðþróun undanfarinna ára má greinilega

merkja í auknum umsvifum á fasteignamarkaði,
hvort sem litið er til fjárhæðar eða fjölda þeirra
kaupsamninga um íbúðarhúsnæði sem gerðir

eru árlega. Þannig eru nálega tvöfalt fleiri
kaupsamningar gerðir að meðaltali árin 1998–
2000 en á árunum 1990–1995 þegar viðvarandi
sölutregða var á markaðnum. 

Verðbólgu síðustu tólf mánaða, sem verið hef-
ur lág, má að stærstum hluta rekja til hækkana
á íbúðaverði eða að meira en að þremur fjórðu
hlutum. Verðlag hefur hækkað um 1,8% á tíma-
bilinu, en sé hækkun húsnæðisverðs undanskil-
in nemur verðlagshækkunin síðustu tólf mánuði
innan við hálfu prósenti.

Fasteignaverð hefur einnig stórhækkað í
flestum iðnríkjum frá miðjum tíunda áratugn-
um og nemur hækkunin um 50% í Bretlandi,
Hollandi og á Spáni svo dæmi séu tekin. Er því
spáð að fasteignaverð í þessum löndum muni
lækka verulega á næstunni.

Íbúðaverð hefur hækk-
að um 70% frá 1997

Hækkun íbúðaverðs
nam 12–13% síðustu

tólf mánuði

� Húsnæðisverðið/14–15

GRÓÐURSETTAR voru í gær-
morgun 2.007 trjáplöntur sem Al-
coa færði Fjarðabyggð að gjöf í
tilefni samnings um byggingu ál-
vers Alcoa í Reyðarfirði, Fjarða-
áls. Gróðursetningin fór fram við
álverslóðina frá Framnesi og út
að Sómastöðum.

Um verkið sáu Trevor J.
Adams, framkvæmdastjóri Ís-
landsverkefnis Alcoa, og Ásmund-
ur Ásmundsson, formaður Skóg-
ræktarfélags Reyðarfjarðar,
ásamt nemendum 8. og 9. bekkjar
í Grunnskóla Reyðarfjarðar. Síð-
ar verða gróðursettar 450 plöntur
á hverju ári til ársins 2007, eða
ein planta fyrir hvern starfsmann.

Gróðursettu 2.007 plöntur frá Alcoa

Morgunblaðið/Helgi Garðarsson

MIKILL erill var hjá lögregl-
unni á Akureyri í fyrrinótt.
Tilkynnt var um eina líkams-
árás undir morgun í miðbæn-
um, skammt frá Nætursöl-
unni, þar sem sparkað var í
liggjandi mann. Var sá fluttur
með sjúkrabíl á Fjórðungs-
sjúkrahúsið til aðhlynningar
en árásarmaðurinn handtek-
inn og látinn gista fanga-
geymslur. 

Báðir voru mennirnir um
tvítugt og nokkuð ölvaðir, að
sögn lögreglu. Er blaðið fór í
prentun var kæra ekki komin
fram en þess beðið að árás-
armaðurinn svæfi úr sér öl-
vímu til að skýrslutaka gæti
farið fram. Fjölmenni var á
Akureyri í fyrrinótt og lög-
reglan segir lítinn svefnfrið
hafa verið á tjaldstæðunum
þar sem bæði voru fjölskyldu-
fólk og skemmtanaglaðir
nátthrafnar.

Erill í Reykjavík 
og Borgarfirði

Löggæslumenn í Reykja-
vík og Borgarfirði höfðu einn-
ig í nógu að snúast í fyrrinótt
en engin alvarleg atvik komu
upp. Fjölmargir voru á ferð-
inni í Borgarfirði og þurftu
lögreglumenn að sinna mörg-
um útköllum á stóru svæði.

Líkams-
árás á

Akureyri

AUSTURLAND
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Aukinn stuðningur | Tveir afhverjum þremur landsmönnumeru fylgjandi álveri Alcoa á Reyð-arfirði, samkvæmt nýrri könnunGallup fyrir iðn-
aðarráðuneytið
og hefur stuðn-
ingur við verk-
efnið aukist um
sex af hundraði
frá sambærilegri
könnun í fyrra-
sumar. Iðn-
aðarráðherra
greindi í vikunni frá niðurstöðumnýju könnunarinnar á ráðstefnuum íslenskan áliðnað. Í könnunGallup núna voru 67% svarendahlynntir álveri Alcoa á Reyðarfirðien í könnun sem Gallup gerði fyrirFjárfestingastofuna-orkusvið í júlíí fyrra, voru 61% hlynntir álveri íReyðarfirði. Ekki er hins vegarmarktækur munur á fjölda and-stæðinga álversins í þessumtveimur könnunum. 23% voru and-vígir álveri í Reyðarfirði sumarið2002 og eru nú 22% í könnun Gall-up fyrir iðnaðarráðuneytið. 16%voru hvorki með né á móti í könn-uninni 2002 en eru 11% nú.

� � �

Myrkrið hyllt | Dagar myrkursstanda fyrir dyrum á Austurlandi.Þá er myrkrið hyllt og Austfirðingarog gestir gera sér glaðan dag meðýmsum viðburðum, þar sem áherslaer lögð á það sem myrkri og rökkrier tengt. 
Í morgun hófust hinir myrku dag-ar á því að yngstu nemendur Egils-staðaskóla kveiktu á kertum í lysti-garði bæjarins og sungu saman.Minjasafn Austurlands kynnir íkvöld klausturlíf á Austurlandi ísamvinnu við ME og býður upp ámiðaldasnarl að hætti munka. ÁSeyðisfirði verður kl. 18:15 á morg-un slökkt á öllum ljósum bæjarins ogmenn velta fyrir sér tilverunni áðuren rafmagnsljósin komu til sög-unnar. Kennt verður að vekja uppdraug og kveða niður aftur í Skriðu-klaustri annað kvöld og í Neskaup-stað verður háð opið myrkragolf kl.16 á laugardag. Nánari upplýsingarum fjölbreytta myrkradagskráeystra má sjá á vefslóðinniwww.east.is.

� � �

lagsmanna sinna stendur Verslunar-mannafélag Austurlands jafnt og þétt fyrirnámskeiðum þar sem fólk er undirbúið fyrirkjaraviðtöl við vinnuveitendur sína. Kristínsegir ákvæðið um persónubundin laun ekkihafa verið nýtt nógu og vel, það eigi hins vegarað geta nýst til að hækka laun umtalsvert.
Launamunur kynjanna 30%

Kristín segir launamun kynjanna mikinn.„Hann er í rauninni skelfilegur. Munur áheildarlaunum karla og kvenna hefur farið úr40% árið 1999 í 30% í ár hjá Landssambandiíslenskra verslunarmanna, sem er fjarri þvíviðunandi. Hér á Austurlandi er stór hlutiokkar félagsmanna konur, eða 75%. Töluverð-ur hluti af konunum er ekki í fullu starfi og

Egilsstaðir | Landssamband íslenskra versl-unarmanna hefur gefið út niðurstöður launa-könnunar sem unnin var af Félagsvísinda-stofnun Háskólans í vor ogsumar. Meðal þess semlaunakönnunin sýnir er aðstjórnendur hafa hæstulaunin, 265 þús. kr. í heild-arlaun að meðaltali á mán-uði og lægstu launin eru hjásölu- og afgreiðslufólki, 168þús. kr. í heildarlaun aðmeðaltali á mánuði. Meðalstarfsfólks í fullu starfi erukarlar að jafnaði með 30%hærri heildarlaun en konur,meðalvinnutími á viku meðal starfsfólks í fullustarfi hefur styst um 2 klst., frá 1999 og er nú43 klst. Starfsfólk í smásölu vinnur að jafnaðilengsta vinnutímann, eða 46 klst., og hefurlægsta tímakaupið.
Vinnuveitendur greiða eftir grunntaxta

Það vekur sérstaka athygli að Austurlandkemur verst út hvað varðar launakjör versl-unarmanna á landsvísu. Meðaltalslaun á mán-uði nema þar um 194 þús. en eru að landsmeð-altali 217 þús. kr. 
Kristín Björnsdóttir, formaður Verslunar-mannafélags Austurlands, sem telur um 400félaga, segir því helst um að kenna að Austur-

land sé láglaunasvæði og vinnuveitendur bjóðifólki gjarnan strípaðan taxta. „Í kjarasamn-ingum verslunarmanna erum við með taxta,en síðan er ákvæði í samningunum um per-sónubundin laun sem eiga að miðast viðmenntun, færni, starfsreynslu og ýmsa aðraþætti,“ segir Kristín. „Í ákvæðinu er gert ráðfyrir að félagar eigi rétt á viðtali um kjör síneinu sinni á ári. Launakönnunin sem kynnt ernú er partur af undirbúningi fyrir slíkt viðtal,til að félagar geti gert sér grein fyrir raun-verulegum markaðslaunum.“ Kristín segirkoma sér mest á óvart að Austurland sé sálandsfjórðungur þar sem launin eru lægst.„Þetta er láglaunasvæði og það spilar fleirahér inn í. Stærsti þátturinn er líklega aðvinnuveitendur greiða eftir grunntaxta.“Til að reyna að stuðla að hærri launum fé-

það skýrir launamuninn að hluta til. Það virð-ist vera erfiðara að fá laun hækkuð í hluta-starfi. Það ætti þó ekki vera, en er samt stað-reynd, því miður.“

Fyrirtæki með útibú á landsbyggðinni greiða þar lægri launNokkuð er um liðið síðan sambærileg könnun var gerð á Austurlandi meðal versl-unarfélaga, en þá var ástandið nokkru betraog fjórðungurinn ekki með lægstu útkomu.Kristín Björnsdóttir segist telja að staðanmuni breytast á næstu misserum. „Það er orð-in meiri hreyfing á fólki og nýtt fólk læturhugsanlega ekki bjóða sér mjög lág laun, þaðer vant betri kjörum úr öðrum landsfjórð-ungum. 
„Ég hef orðið vör við að ákveðin fyrirtækisem starfa á landsvísu greiða sömu laun fyrirsömu störf hvar sem er á landinu,“ segirKristín. „Önnur gera þetta ekki þrátt fyrir yf-irlýsingar um hið gagnstæða. Það er hins veg-ar fyrirliggjandi að einhver fyrirtæki hafa þástefnu að greiða ekki sömu laun fyrir störfinnan og utan höfuðborgarsvæðisins. Égþekki dæmi þess að kona nokkur vann fyrst íReykjavík, svo á Eyjafjarðarsvæðinu og núsíðast hér eystra og laun hennar fara sífelltlækkandi. Þetta er ekkert einsdæmi og mjögalvarlegt. Sem betur fer standa þó flest fyr-irtæki sig vel og láta ekki staðsetningu hafaáhrif.“

Verslunarmenn áAusturlandi fálægstu launinKristín 
Björnsdóttir 

Hallormsstaður | Skúli Björnsson, aðstoðarskógarvörður á
Hallormsstað, gerði nýverið hagkvæmniathugun á að nýta lerki
til framleiðslu á gólfborðum. Um þetta er fjallað á heimasíðu
Héraðsskóga, www.heradsskogar.is.Að sögn Skúla var á Húsavík rekin parketverksmiðja sem
fyrir skömmu varð gjaldþrota og keypti Límtré hf. þrotabúið.
Ákveðið var að kanna hvort hægt væri að setja af stað til-raunaverkefni með það að markmiði að nýta það efni sem fallið
hefur til í grisjunum síðasta árið.Grisjunarviður úr fyrstu grisjun hefur hingað til aðallega ver-
ið notaður í stauravinnslu, kurl eða eldivið. Raunar hefur Þór-
arinn Rögnvaldsson, skógarbóndi á Víðivöllum í Fljótsdal, lagt
parket heima hjá sér úr u.þ.b. 30 ára gömlu lerki úr eigin skógi.
Þó að tæknilega væri hægt að vinna parket úr efninu var ekki
vitað hvort þetta væri raunhæfur möguleiki á framleiðslu á
stærri skala. Skúli, ásamt Þórarni og Lofti Jónssyni, skógrækt-
arráðunauti hjá Héraðsskógum, gerðu sér ferð norður í land í
apríl og könnuðu aðstæður. Í kjölfar ferðarinnar hafði Skúli
samband við alla aðila sem við átti og fékk leyfi til að senda
prufusendingu norður ef til þess kæmi. Til þess kom þó ekki. Fermetrinn á nítján þúsund krónurEftir útreikninga á gefnum forsendum (meðalþvermál bols 15

cm og lengd 120 cm) reiknast Skúla til að smásöluverð á hvern
fermetra af gólfefni þurfi að vera a.m.k. 19.000 krónur til að
verkefnið standi undir sér. Ef trjábolurinn væri hins vegar 22
cm í þvermál og 180 cm á lengd (dæmigerð stærð úr annarri
grisjun) væri verðið komið niður í rúmlega 12.000 kr. á fermetr-
ann. Ítarlegir kostnaðarútreikningar liggja á bak við þessar töl-
ur. 

Niðurstaða Skúla er því að ef vinna eigi að þessu til-raunaverkefni og nota það efni sem liggur núna í Hallormsstað-
arskógi eða í stæðum, þurfi að koma til verulegur fjárstyrkur.

Vinnsla gólfborðaúr íslenskum
grisjunarvið tæp-ast hagkvæm

Morgunblaðið/Steinunn Ásmundsdóttir

Veltir fyrir sér möguleika á vinnslu gólfborða úr grisjunarvið: Skúli Björnsson, aðstoð-

arskógarvörður í Hallormsstað, við grisjunarstörf.

Byggðasamlag | Lagt hefur veriðtil að stofnað verði byggðasamlagum rekstur slökkviliðs á svæðinu fráSkeggjastaðahreppi til Seyð-isfjarðar og sameina þannig öllslökkvilið á Norðaustursvæði Aust-urlands. Um er að ræða átta sveit-arfélög; auk Skeggjastaðahrepps ogSeyðisfjarðar eru það Vopnafjarð-arhreppur, Norður-Hérað, Fella-hreppur, Fljótsdalshreppur, Austur-Hérað og Borgarfjörður eystri. Ráð-gjafarfyrirtæki vinnur nú að skýrsluum málið og verður hún væntanlegatilbúin um næstu mánaðamót.

Vopnafjörður | Unglingar í björg-unarsveitinni Vopna-Erni söfnuðunýlegaáheitum á Vopnafirði ogBakkafirði. Létu þau fyrirberast ígúmmíbjörgunarbáti úti á höfninniá Vopnafirði í einn sólarhringvopnuð nesti og hlýjum fatnaði.Aðspurð um veruna í bátnumsögðu þau hana hafa verið frekarkalda en allt hefði gengið vel. Meðþessu móti söfnuðu unglingarnirum 300 þúsund krónum og verðurþví fé varið til reksturs unglinga-deildar Vopna-Arnar. Vilja ung-lingarnir þakka öllum þeim semhétu á þá.

Morgunblaðið/Jón Sigurðsson

Unglingar í áheitasöfnun: Voru í 24 klukkutíma í gúmmíbáti úti á Vopnafirði.

Létu fyrir-
berast í 
björgunar-
báti í 24
klukkutíma
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LOKAGILDI HELSTU HLUTABRÉFAVÍSITALNAEvrópa

Lokagildi breyt.%
Úrvalsvísitala aðallista .......................................... 2.399,40 0,66
FTSE 100 ................................................................ 4.396,00 -0,17
DAX í Frankfurt ....................................................... 4.122,16 0,28
CAC 40 í París ........................................................ 3.677,85 0,26
KFX Kaupmannahöfn ............................................. 275,15 0,66
OMX í Stokkhólmi .................................................. 699,79 0,24
Bandaríkin
Dow Jones .............................................................. 10.737,70 1,17
Nasdaq ................................................................... 2.089,66 0,69
S&P 500 ................................................................. 1.157,76 1,07
Asía
Nikkei 225 í Tókýó ................................................. 10.365,40 -0,36
Hang Seng í Hong Kong ......................................... 13.524,76 0,07
Viðskipti með hlutabréfdeCODE á Nasdaq ................................................. 12,74 3,33
Big Food Group í Kauphöllinni í London ............... 176,00 0,25
House of Fraser í Kauphöllinni í London .............. 100,75 0,00

Skarkoli
205 205 205 46 9,430

Skötuselur 235 235 235 163 38,305

Steinbítur
75 75 75 16 1,200

Ufsi
28 28 28 24 672

Undýsa
27 27 27 28 756

Ýsa
110 105 105 2,305 242,374

Þorskur
185 103 150 850 127,402

Þykkvalúra 290 290 290 38 11,020

Samtals
123 3,981 491,655

FISKMARKAÐURINN Á SKAGASTRÖND Lúða
100 100 100 53 5,300

Ýsa
89 78 84 745 62,410

Þorskur
109 109 109 355 38,695

Samtals
92 1,153 106,405

FMS SANDGERÐI/NJARÐVÍK Grásleppa
36 36 36 140 5,040

Gullkarfi
77 77 77 1,197 92,169

Hrogn/Ýmis 184 184 184 126 23,184

Hrogn/Þorskur 204 190 204 397 80,904

Keila
48 35 46 235 10,695

Krabbi
35 35 35 35 1,225

Langa
87 37 57 172 9,814

Langlúra
89 89 89 317 28,213

Lúða
440 440 440 7 3,080

Lýsa
21 21 21 30 630

Rauðmagi
13 13 13 214 2,782

Sandkoli
92 46 88 34 2,990

Skarkoli
233 112 216 1,723 372,008

Skötuselur 192 192 192 209 40,128

Steinbítur
98 71 88 533 46,864

Ufsi
51 25 41 670 27,770

Undýsa
43 40 41 106 4,303

Undþorskur 108 99 100 881 87,687

Ýsa
124 60 97 1,230 118,944

Þorskur
242 110 210 6,046 1,270,366

Þykkvalúra 383 275 347 329 114,127

Samtals
160 14,631 2,342,923

FMS ÍSAFIRÐI 
Gellur

609 609 609 25 15,225

Gullkarfi
36 36 36 13 468

Harðf/Ýsa 2,069 1,882 1,976 10 19,755

Hlýri
55 55 55 9 495

Hrogn/Þorskur 205 203 204 296 60,257

Keila
28 28 28 17 476

Lúða
443 443 443 10 4,430

Sandkoli
76 76 76 75 5,700

Skarkoli
225 190 193 54 10,400

Skrápflúra
53 42 53 314 16,488

Steinbítur
98 98 98 29 2,842

Ýsa
123 106 116 500 58,100

Þorskur
222 141 177 2,244 396,166

Samtals
164 3,596 590,802

FISKMARKAÐUR ÍSLANDSGellur
535 535 535 50 26,750

Grásleppa
37 32 36 253 9,137

Gullkarfi
83 29 69 2,947 202,674

Hlýri
105 66 99 840 82,990

Hrogn/Þorskur 216 141 205 2,651 542,737

Keila
35 22 31 200 6,285

Langa
79 62 72 431 31,200

Langlúra
100 100 100 56 5,600

Lifur
20

19 1,336 25,920

Lúða
750 350 594 712 422,704

Rauðmagi
32 17 20 148 2,951

Sandkoli
70 70 70 234 16,380

Skarkoli
266 196 246 2,786 685,620

Skrápflúra
65 65 65 154 10,010

Skötuselur 258 240 246 364 89,406

Steinbítur 100 55 87 9,490 826,635

Tindaskata 12 10 11 149 1,590

Ufsi
50 24 34 1,373 46,236

Undýsa
51 28 46 2,592 119,565

Undþorskur 108 80 92 3,749 345,918

Ýsa
148 10 102 51,049 5,214,273

Þorskur
253 91 189 91,795 17,380,428

Þykkvalúra 457 438 456 415 189,370

Samtals
151 173,774 26,284,379

Langa
98 89 96 7,039 672,810

Lúða
576 424 551 18 9,912

Lýsa
46 46 46 224 10,304

Ufsi
49 48 49 3,181 154,337

Samtals
77 30,652 2,364,395

FISKMARKAÐUR HÓLMAVÍKUR Lúða
427 344 388 17 6,595

Steinbítur
68 68 68 36 2,448

Samtals
171 53 9,043

FISKMARKAÐUR SUÐUREYRAR Gullkarfi
5 5 5 14 70

Hlýri
77 77 77 32 2,464

Hrogn/Ýsa 171 171 171 144 24,624

Hrogn/Þorskur 201 187 198 94 18,656

Keila
26 26 26 89 2,314

Steinbítur
72 72 72 510 36,720

Undýsa
36 36 36 202 7,272

Undþorskur 88 88 88 225 19,800

Ýsa
107 107 107 1,009 107,962

Þorskur
195 158 175 2,526 442,472

Samtals
137 4,845 662,354

FISKMARKAÐUR VESTFJARÐA Gullkarfi
40 40 40 36 1,440

Hlýri
97 71 93 116 10,732

Lúða
481 481 481 33 15,873

Skarkoli
254 254 254 29 7,366

Steinbítur
72 72 72 882 63,504

Undýsa
35 35 35 83 2,905

Undþorskur 91 91 91 648 58,968

Ýsa
107 28 92 3,077 284,051

Þorskur
216 151 181 5,064 917,416

Samtals
137 9,968 1,362,255

FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA Hrogn/Ýsa 180 180 180 862 155,158

Hrogn/Þorskur 185 185 185 24 4,440

Lýsa
35 35 35 454 15,890

Ýsa
66 66 66 319 21,054

Samtals
118 1,659 196,542

FISKMARKAÐUR ÞÓRSHAFNAR Skarkoli
149 149 149 180 26,820

Steinbítur
62 62 62 165 10,230

Undþorskur 58 58 58 195 11,310

Þorskur
66 66 66 318 20,988

Samtals
81 858 69,348

FMS GRINDAVÍK Gullkarfi
75 48 74 1,359 100,560

Hlýri
117 114 116 364 42,324

Hrogn/Langa 150 150 150 21 3,150

Hrogn/Þorskur 196 195 195 124 24,221

Hvítaskata
14 14 14 49 686

Keila
65 65 65 1,277 83,005

Langa
93 78 92 1,948 179,619

Lúða
611 388 483 112 54,145

Lýsa
44 44 44 18 792

Skarkoli
114 114 114 11 1,254

Steinbítur
64 64 64 18 1,152

Ufsi
48 30 48 1,005 47,826

Ýsa
143 103 128 7,971 1,018,692

Samtals
109 14,277 1,557,425

FMS HAFNARFIRÐI Hausar
15 15 15 62 930

Hrogn/Þorskur 194 187 192 171 32,817

Keila
59 23 40 19 761

Kinnfisk/Þorskur 467 447 455 43 19,581

Langa
8 8 8 13 104

Lýsa
11 11 11 2 22

Rauðmagi
17 17 17 14 238

Sandkoli
53 53 53 2 106

Skarkoli
219 219 219 20 4,380

Ufsi
33 33 33 6 198

Þorskur
219 168 191 159 30,428

Samtals
175 511 89,565

FMS HORNAFIRÐI Gullkarfi
63 63 63 299 18,837

Hrogn/Þorskur 207 207 207 59 12,213

Keila
22 22 22 3 66

Langa
77 77 77 106 8,162

Lúða
592 454 482 44 21,218

ALLIR FISKMARKAÐIRBlálanga
95 79 91 347 31,589

Flök/Steinbítur 205 205 205 712 145,958

Gellur
609 535 560 75 41,975

Grásleppa
37 32 36 393 14,177

Gullkarfi
83 5 72 13,633 979,612

Harðf/Ýsa 2,069 1,882 1,976 10 19,755

Hausar
15 15 15 62 930

Hlýri
117 55 103 3,139 323,144

Hrogn/Langa 150 150 150 21 3,150

Hrogn/Ýmis 184 171 178 221 39,429

Hrogn/Ýsa 180 171 178 1,112 198,438

Hrogn/Þorskur 216 141 203 5,658 1,148,997

Hvítaskata
17 8 11 195 2,151

Keila
65 22 54 11,975 644,662

Kinnfisk/Þorskur 467 447 455 43 19,581

Krabbi
35 35 35 35 1,225

Langa
98 8 93 9,709 901,709

Langlúra
100 89 91 373 33,813

Lifur
20

19 1,336 25,920

Lúða
750 100 537 1,034 555,589

Lýsa
46 11 38 728 27,638

Rauðmagi
32 13 18 484 8,887

Sandkoli
92 46 73 345 25,176

Skarkoli
266 112 230 4,849 1,117,278

Skrápflúra
65 42 57 468 26,498

Skötuselur 258 192 228 736 167,839

Steinbítur 100 55 82 16,135 1,316,441

Tindaskata 12 10 11 149 1,590

Ufsi
51 24 44 6,259 277,039

Undýsa
51 27 43 3,828 166,285

Undþorskur 108 50 88 10,161 898,201

Ýsa
148 10 99 83,981 8,326,966

Þorskur
253 66 185 125,486 23,194,531

Þykkvalúra 457 275 402 782 314,517

Samtals
135 304,474 41,000,690

FISKMARKAÐUR AUSTURLANDS Ýsa
83 46 72 10,137 732,498

Þorskur
159 103 137 3,601 493,803

Samtals
89 13,738 1,226,301

FISKMARKAÐUR DALVÍKUR Gullkarfi
59 12 53 288 15,394

Hlýri
105 94 97 902 87,151

Keila
50 50 50 177 8,850

Rauðmagi
27 27 27 108 2,916

Steinbítur
85 67 78 1,063 82,709

Undýsa
28 28 28 71 1,988

Undþorskur 82 72 79 1,807 142,534

Ýsa
117 53 79 4,601 365,355

Þorskur
193 95 147 5,958 876,080

Samtals
106 14,975 1,582,977

FISKMARKAÐUR DJÚPAVOGS Hrogn/Þorskur 185 185 185 24 4,440

Undþorskur 50 50 50 24 1,200

Þorskur
182 128 165 135 22,248

Samtals
152 183 27,888

FISKMARKAÐUR FLATEYRAR Hlýri
79 79 79 43 3,397

Hrogn/Þorskur 201 201 201 175 35,175

Lúða
443 443 443 19 8,417

Steinbítur
74 74 74 1,395 103,231

Undýsa
36 36 36 416 14,976

Undþorskur 84 84 84 192 16,128

Ýsa
110 76 98 1,038 101,254

Þorskur
193 193 193 308 59,444

Samtals
95 3,586 342,022

FISKMARKAÐUR GRÍMSEYJAR Gullkarfi
6 6 6 75 450

Hrogn/Þorskur 185 185 185 24 4,440

Samtals
49 99 4,890

FISKMARKAÐUR GRINDAVÍKUR Blálanga
95 79 91 347 31,589

Gullkarfi
78 66 74 7,362 547,205

Hlýri
114 111 112 833 93,591

Hrogn/Ýsa 176 176 176 106 18,656

Hrogn/Þorskur 204 202 203 1,438 292,316

Hvítaskata
17 8 10 146 1,465

Keila
54 53 53 9,958 532,210

FISKVERÐ Á UPPBOÐSMÖRKUÐUM - HEIMA11.2. ’04 Hæsta
verð

Lægsta
verð

Meðal-
verð

Magn
(kiló)

Heildar-
verð (kr.)

Hæsta
verð

Lægsta
verð

Meðal-
verð

Magn
(kiló)

Heildar-
verð (kr.)

Hæsta
verð

Lægsta
verð

Meðal-
verð

Magn
(kiló)

Heildar-
verð (kr.)

LANDSPÍTALI - HÁSKÓLASJÚKRA-HÚS
SLYSA- OG BRÁÐADEILD, Fossvogi sími 543 2000.BRÁÐAMÓTTAKA, Hringbraut sími 543 2050.BRÁÐAMÓTTAKA BARNA, Barnaspítala Hringsins sími543 1000.

BRÁÐAMÓTTAKA GEÐDEILDA, Hringbraut sími543 4050.
NEYÐARMÓTTAKA v/nauðgunarmála, Fossvogi sími543 2085.
EITRUNARMIÐSTÖÐ sími 543 2222.
ÁFALLAHJÁLP sími 543 2085.
LÆKNAVAKTIR
BARNALÆKNIR er til viðtals á stofu í Domus Medica ákvöldin v.d. kl. 17–22, lau., sun. og helgid., kl. 11–15. Upplýs-ingar í s. 563 1010.

LÆKNAVAKT miðsvæðis fyrir heilsugæsluumdæmin íReykjavík, Seltjarnarnesi, Kópavogi, Garðabæ og Hafnar-firði, í Smáratorgi 1, Kópavogi. Mótttaka kl. 17–23.30 v.d. ogkl. 9–23.30 um helgar og frídaga. Vitjanabeiðni og símaráð-gjöf kl. 17–08 v.d. og allan sólarhringinn um helgar og frí-daga. Nánari upplýsingar í s. 1770.
TANNLÆKNAVAKT – neyðarvakt um helgar og stórhátíðir.Símsvari 575 0505.
APÓTEK
LYF & HEILSA: Austurveri við Háaleitisbraut. Opið kl. 8–24,virka daga, kl. 10-24 um helgar. Sími 581 2101.LYFJA, Lágmúla: Opið alla daga ársins kl. 8–24. S. 533 2300.LYFJA, Smáratorgi: Opið alla daga ársins kl. 8–24. Sími564 5600.

NEYÐARÞJÓNUSTA
BAKVAKT Barnaverndarnefndar Reykjavíkur er starfrækteftir kl. 16.15 virka daga, allan sólarhringinn aðra daga.Sími 892 7821, símboði 845 4493.

HJÁLPARSÍMI Rauða krossins, fyrir þá sem þjást af depurðog kvíða og eru með sjálfsvígshugsanir. Fullum trúnaðiheitið. Gjaldfrjálst númer: 1717, úr öllum símum.TRÚNAÐARSÍMI RAUÐAKROSSHÚSSINS. Ráðgjafar- ogupplýsingasími ætlaður börnum, unglingum og aðstandend-um þeirra. Nafnleynd. Opið allan sólarhr. Gjaldfrjálst núm-er: 1717 – Netfang: husid@redcross.is
VINALÍNA Rauða krossins, s. 561 6464. Grænt númer800 6464, er ætluð fólki 20 og eldri sem þarf einhvern til aðtala við. Svarað kl. 20–23.

BILANAVAKT BORGARSTOFNANA, sími 5 800 430 tekurvið tilkynningum um bilanir og liðsinnir utan skrifstofutíma.NEYÐARSÍMI FORELDRA 581 1799 er opinn allan sólar-hringinn. Vímulaus æska- Foreldrahús.KVENNAATHVARF: Athvarf og viðtalsþjónusta fyrir konursem beittar hafa verið ofbeldi í heimahúsum eða orðið fyrirnauðgun. Opið allan sólarhringinn, 561 1205.

Neyðarnúmer fyrirallt landið - 112
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ÞJÓNUSTA/FRÉTTIR

HJÖRLEIFUR Guttormsson,fyrrverandi alþingismaður og iðn-aðarráðherra, hefur stefnt Alcoaog íslenska ríkinu fyrir Héraðs-dómi Reykjavíkur vegna fyrir-hugaðs álvers í Reyðarfirði.Hjörleifur krefst í stefnu sinniþess að þrír úrskurðir umhverf-isráðherra um álverið verðiómerktir, sem og ákvörðun Um-hverfisstofnunar um starfsleyfi tilálversins.
Í tilkynningu til fjölmiðla tíund-ar Hjörleifur helstu málsástæður.Þar segir meðal annars að hanntelji mat Skipulagsstofnunar áumhverfisáhrifum álversins ografskautaverksmiðju NorskHydro ólögmætt þar sem óheimilt

hafi verið að meta þessar fram-kvæmdir sameiginlega. Einnigfinnur hann að því að fram-kvæmdaraðili og Skipulagsstofn-un hafi rökstutt byggingu raf-skautaverksmiðjunnar með vísuní efnahagslega hagkvæmni, semfalli ekki undir mat á umhverfis-áhrifum.
Hjörleifur segir að skipulags-stofnun hafi átt að meta áhrif 322þúsund tonna álvers í stað þess aðbyggja á mati á 420 þúsund tonnaálveri, enda sé gert ráð fyrir ann-arri og lakari tækni og mengunar-vörnum í minna álverinu. Þá segirHjörleifur að umsókn Alcoa umstarfsleyfi hafi verið gölluð ogauglýsing þess ólögmæt. 

Hjörleifur Guttormsson, fv. iðnaðar-ráðherra, stefnir Alcoa og ríkinu
Vill að úrskurðirráðherra verði

ómerktir

MORGUNBLAÐIÐ

SUNNUDAGUR 25. NÓVEMBER 2007 B 23Raðauglýsingar 569 1100

Fréttir á SMS

Í SÍÐUSTU viku var sam-þykkt í atkvæðagreiðslu fé-lagsmanna að sameina Vökuá Siglufirði, Einingu-Iðju áAkureyri (SGS), Félagbyggingamanna Eyjafirði,Félag málmiðnaðarmannaAkureyri, Félag verslunar-og skrifstofufólks Akureyriog nágrennis og Sjómanna-félag Eyjafjarðar. Samein-ingin mun taka gildi 1. jan-úar nk.
Þetta kemur fram í frétta-tilkynningu á vefsíðu Starfs-greinasambandsins.Þessa dagana stendur yfirpóstatkvæðagreiðsla fé-lagsmanna SGS-félaga áSnæfellsnesi, Vlf. Snæfells-

bæjar, Stjörnunnar í Grund-arfirði og Vlf. Stykkishólmsum sameiningu þeirra félagaí eitt félag. Úrslit atkvæða-greiðslunnar mun liggja fyr-ir um miðja næstu viku.Björn Snæbjörnsson, for-maður Einingar-Iðju, segir ávefsíðu félagsins að hann séánægður með niðurstöðunafyrir norðan. „Þessi samein-ing er einungis til bóta fyrirfélagsmenn, stærri og öfl-ugri félög eru til dæmis bet-ur í stakk búin til að þjón-usta félagsmenn sína. Hverveit, kannski verður þettafyrsta skrefið í enn stærrisameiningu á Eyjafjarðar-svæðinu síðar meir?

Sameining félaga áSnæfellsnesi og viðSiglu- og Eyjafjörð

HUNDRAÐASTA kerið í álveri Alcoa Fjarðaáls var gang-
sett á hádegi síðastliðinn miðvikudag að því er fram kemur í
fréttatilkynningu á vefsíðu fyrirtækisins. Tvö ker til viðbót-
ar voru gangsett síðar sama dag.
Gangsetningarhraðinn eykst

Gangsetning álversins hefur farið mjög vel af stað að mati
Alcoa Fjarðaáls. Þegar orkan kom frá Kárahnjúkum áfyrstu dögunum í nóvember var búið að gangsetja 53 ker.Fimmta nóvember hófst annar áfangi gangsetningarinnar
þegar gangsett voru tvö ker. Um miðjan nóvember var hrað-
inn í gangsetningunni komin upp í fjögur ker á dag. Hundr-
aðasta kerið var gangsett á miðvikudag og þar með hefur
næstum þriðjungur keranna verið gangsettur. Haldin var
pitsuveisla í kerskálanum til að fagna gangsetningu hundr-
aðasta kersins.
16.000 tonn þegar flutt út

Samkvæmt vefsíðu Alcoa Fjarðaáls segir Ingólfur Krist-
jánsson, framkvæmdastjóri málmframleiðslu, að góðurundirbúningur valdi mestu um hversu vel gengur og dugn-
aður og bjartsýni starfsmanna sem vinni vel saman að þessu
verkefni. Raforkan til álversins berst eftir raflínum fráFljótsdalsstöð, sem eru 53 kílómetrar á lengd. Kerin í ál-
verinu eru 336. Í hverju keri verða framleidd tæp þrjú tonn
af áli á dag. Um 90 deiglum verður ekið úr kerskálanum nið-
ur í steypuskála dag hvern þegar allt verður komið í fullan
gang. Þar hefur málmurinn verið steyptur í hleifa og skín-
andi barra síðustu mánuði og Alcoa Fjarðaál hefur þegar
flutt út meira en 16.000 tonn af áli. Verið er að undirbúavírasteypuvélina þannig að hægt sé að byrja framleiðslu víra
upp úr áramótunum.
Flutningar um öll heimshöf

Þegar gangsetningu lýkur og framleiðslan kemst í fullan
gang munum verða flutt út um 340 þúsund tonn af áli, eða
jafnvel meira þar sem framleiðslugeta álversins er um 346
þúsund tonn. Verðmæti þessa útflutnings verður breytilegt
miðað við álverð og gengi dollars hverju sinni, en eins og
staðan er nú væri verðmætið á bilinu 50-60 milljarðar króna.
Álið er að megninu flutt til Evrópu. Samskip annast þáflutninga, en Eimskip flytur rafskaut til álversins frá Mosjo-
en í Noregi. Súrálið kemur frá Alcoa í Ástralíu. Mjóeyrar-
höfn verður önnur stærsta höfn landsins ef miðað er viðmagn flutninga, einungis Sundahöfn í Reykjavík verðurstærri. 

Morgunblaðið/ÞÖK
Gangsetning Yfir hundrað ker hafa verið gangsett.

Hundraðasta
kerið gangsett á Reyðarfirði

MORGUNBLAÐIÐ, KRINGLUNNI 1, 103 REYKJAVÍK, SÍMI 569 1100, SÍMBRÉF 569 1181, PÓSTHÓLF 3040,

ÁSKRIFT-AFGREIÐSLA 569 1122, NETFANG: RITSTJ@MBL.IS, AKUREYRI: KAUPVANGSSTRÆTI 1

SUNNUDAGUR 28. MAÍ 2006

VERÐ Í LAUSASÖLU 350 KR. MEÐ VSK.

BORINN Jötunn er langt

kominn með að bora holu 13 í

Bjarnarflagi fyrir Lands-

virkjun. Ásgrímur Guðmunds-

son, jarðfræðingur hjá Ís-

lenskum orkurannsóknum

(ÍSOR), sagði að harðavetur

hefði skollið á eftir þessa fínu

sumardaga í byrjun maí þegar

hitinn fór í 18–20 stig. „Svo

snarsnerist þetta við og fór að

kólna og snjóa. Það snjóaði

heilmikið,“ sagði Ásgrímur.

Hann sagðist vona að veðrið

væri nú að breytast til hins

betra.
Í áhöfn Jötuns eru 25

manns, þar af níu Ungverjar.

Ásgrímur sagði Ungverjana

hafa spurt hvernig veðrið yrði

hér í júlí, því nú þegar væri

hitinn heima hjá þeim kominn

í 30 stig meðan snjóaði hér.

Stefnuborað 

undir Námafjall

Verið er að bora vinnslu-

hluta nýju holunnar. Ás-

grímur sagði að búið væri að

fóðra holuna í efri jarðlögum,

niður á 800–900 metra dýpi.

Síðan er boraður sá hluti sem

vinna á gufuna úr. Holan er

stefnuboruð undir Námafjall

og verður alls 2.000–2.200

metra djúp. Ásgrímur taldi að

boruninni lyki í dag, sunnu-

dag.
Morgunblaðið/BFH

Hita-
leit í
kalsa-
veðri

UM 2⁄3 íbúa á Reyðarfirði eru

starfsmenn Bechtel, sem sér

um byggingu álvers Alcoa á

Reyðarfirði. Starfmannafjöld-

inn hjá Bechtel er nú kominn í

um 1.600 manns, en aðrir íbúar

á Reyðarfirði eru um 860.

Mannfjöldi á staðnum hefur því

nánast þrefaldast á skömmum

tíma. Um 70% starfsmanna

Bechtel eru Pólverjar, en um

20% eru Íslendingar.

Björn Lárusson, kynningar-

stjóri Bechtel, segir að starfs-

mannafjöldi fyrirtækisins sé nú

kominn í hámark og verði það

fram á haustið, en þá fari að

fækka í hópnum. Þó að um

1.600 manns séu í vinnu hjá

fyrirtækinu eru um 200 manns

að jafnaði í fríi í einu. Björn

segir að búið sé að vinna 35%

verksins, sem sé í samræmi við

áætlun. Um áramót sé stefnt

að því að 75–80% verksins

verði lokið.

Upphaflega var áformað að

stærri hluti starfsmannahóps-

ins yrði íslenskur, en vegna

þenslu á vinnumarkaði gekk

fyrirtækinu illa að fá nægilega

marga starfsmenn hér á landi.

Þess vegna voru fleiri ráðnir

frá Póllandi, en yfir 1.100 Pól-

verjar eru nú á Reyðarfirði.

Björn segir að vinna við

byggingu álversins hafi gengið

vel. Veður hafi ekki tafið fram-

kvæmdir svo neinu nemi. Þeirri

reglu sé fylgt að ekki sé híft ef

vindur fari yfir átta metra á

sekúndu og það hafi verið

nokkuð oft sem menn hafi ekki

getað notað krana vegna roks.

Hann segir þetta athyglisvert í

ljósi fullyrðinga um að mikil

staðviðri séu í Reyðarfirði.

Aukin umsvif í verslun

Íbúar á Reyðarfirði eru nú

um 840, samkvæmt þjóðskrá,

en árið 1997, áður en Reyð-

arfjörður sameinaðist Fjarða-

byggð, voru íbúar 682. Búið er

að byggja mikið af íbúðarhús-

næði á staðnum síðustu miss-

erin.
Bjarni Sigurðsson, verslun-

arstjóri í verslun Krónunnar í

Molanum á Reyðarfirði, segir

að það gangi vel að reka versl-

un á Reyðarfirði þegar upp-

byggingin sé í bænum og fólki

fjölgi. Íbúum eigi eftir að fjölga

enn meira þegar álverið fari í

gang og fastir starfsmenn komi

til starfa. 

Hann segir að erlendir

starfsmenn Bechtel geri engin

stórinnkaup hjá sér. Þeir komi

og kaupi sér eitthvað að

drekka og kaupi smávöru. „Síð-

an skreppa þeir niður á

bryggju að veiða. Það er þeirra

aðalsport þegar þeir eiga frí,“

sagði Bjarni.

Nú er verið að stækka versl-

un ÁTVR í Molanum á Reyð-

arfirði, en það er ein af mörg-

um framkvæmdum sem unnið

er að í bænum.

Starfsmannafjöldi Bechtel, sem byggir álverið, hefur náð hámarki

Íbúafjöldi Reyðarfjarðar

hefur næstum þrefaldast

Mikil fjölgun hefur verið á Reyðarfirði undanfarna mánuði. Myndin

er tekin fyrir skömmu þegar efnt var til „karnivals“ í bænum.

Eftir Egil Ólafsson

egol@mbl.is

SPÁNVERJINN Remo 

Balcells, sem stýrir tækni-

brellum í sjónvarpsþáttunum

um Latabæ, segir fagmennsk-

una og metnaðinn mikinn við

gerð þáttanna. Hann vissi lítið

sem ekkert um Ísland áður en

hann kom hingað til starfa í

nóvember síðastliðnum en seg-

ir aðstöðuna hafa komið sér

þægilega á óvart. „Þekking á

sviði sjónvarpsþáttagerðar er mikil hérna og

tækjakostur eins og best verður á kosið.“

Balcells er enginn nýgræðingur í faginu. Hef-

ur m.a. unnið við gerð kvikmynda á borð við Tit-

anic og The Day After Tomorrow. Markmiðið

með ráðningu hans var að lyfta tæknibrellunum í

Latabæ á æðra plan. „Standardinn hér var hár

fyrir en Raymond Le Gué upptökustjóri og

Magnús Scheving lögðu áherslu á að ég með

mína þekkingu og reynslu væri rétti maðurinn til

að lyfta honum enn hærra. Þess vegna tók ég

með mér nokkra listamenn að utan og blandaði

þeim saman við hópinn sem var hér fyrir.

Ég lagði áherslu á að þetta væri fólk sem hefði

sérþekkingu á hlutum sem ekki höfðu verið

gerðir hér áður. Hérna eru nú fjórir útlendingar

og fimm heimamenn og þessi hópur hefur að

mínu viti smollið vel saman,“ segir Balcells og

bætir við að bryddað hafi verið upp á ýmsum nýj-

ungum í tölvuvinnslunni á þáttunum. „Sem ég

vona að geri góðan þátt enn betri.“ | Tímarit

Fagmennska og

metnaður í Latabæ

Remo Balcells

LÖGREGLAN í Reykjavík varð vör við að bíl var

ekið á 140 km hraða niður Ártúnsbrekkuna laust

fyrir klukkan eitt, aðfaranótt laugardags. 

Ökumaður bílsins sinnti ekki stöðvunarmerkj-

um og ók nokkuð stóran hring um borgina. Hann

fór meðal annars fimm sinnum yfir gatnamót á

rauðu ljósi. Lögreglu tókst loks að stöðva mann-

inn á mótum Langholtsvegar og Suðurlands-

brautar. Reyndist hann þá vera með um 5 grömm

af fíkniefnum, aðallega kókaíni og amfetamíni, í

fórum sínum.

Að sögn lögreglu var maðurinn ekki undir

áhrifum efna eða áfengis og var honum sleppt

eftir yfirheyrslur.

Sömu nótt stöðvaði lögreglan fleiri ökumenn,

sem grunaðir eru um ölvun við akstur. 

Á ofsahraða á flótta 

undan lögreglu

Nylon hitaði upp fyrir Westlife á Wembley og er

nú á ferðalagi með Girls Aloud.

STELPURNAR í Nylon verða fyrstu íslensku

tónlistarmennirnir sem hafa komið þrisvar fram

á Wembley Arena í Lundúnum, þegar yfirstand-

andi tónleikaferðalagi með Girls Aloud lýkur í

næsta mánuði. Nylon byrjaði að hita upp fyrir

Girls Aloud þegar ferðalaginu með Westlife lauk

með tvennum tónleikum á Wembley Arena um

síðastliðna helgi.

Alma, Camilla, Emilía og Klara segja spenn-

andi að fá að spila með annarri stelpna-

hljómsveit. „Girls Aloud eru alveg á toppnum

núna hér í Bretlandi og örugglega vinsælasta

stelpubandið í bili. Vonandi getum við náð til

áheyrendahópsins sem þær eru með og kannski

enn breiðari hóps með okkar músik.“

Nylon kemur fram á tíu stöðum með Girls 

Aloud. „Við búumst ekki við því að eiga frí á

næstunni og þegar þessi tónleikaferð er búin för-

um við í það að kynna smáskífuna okkar, Losing

a Friend. Þá munum við koma fram einar og búið

er að bóka okkur á nokkra staði. Einnig er búið

að bóka mikið af viðtölum í útvarpi og sjón-

varpi.“ | Tímarit

Ekkert lát á Nylon

í Bretlandi

FYRSTU skóflustungur aðFjarðaáli, álveri Alcoa, voru teknarí gær á jörðinni Hrauni við Reyð-arfjörð í blíðskaparveðri að við-stöddum boðsgestum. Miklar ör-yggisráðstafanir voru gerðar ástaðnum og var gestum ekið í rút-um frá Reyðarfirði. Friðsöm mót-mæli voru við afleggjarann að ál-verslóðinni, sem skipulögð voru afNáttúruvaktinni, baráttuhópi fyrirnáttúruvernd og virkara lýðræði.Við athöfnina sagði Tómas MárSigurðsson, forstjóri Fjarðaáls, aðmerkum áfanga væri náð og dag-urinn í gær væri stór í sögu Aust-fjarða og landsins alls. Álveriðmyndi ekki aðeins skapa tekjur áAustfjörðum heldur fyrir þjóðinaalla. Á framkvæmdatíma til ársins2007 munu skapast um 2.300 árs-verk og allt að 750 ný störf, þar afum 450 við álverið. Vegna fram-kvæmdanna er reiknað með aðlandsframleiðsla aukist á árunum2003 til 2006 um 3% og árlegurhagvöxtur á tímabilinu verði 1,5%meiri en ella.

Guðmundur Bjarnason, bæjar-stjóri í Fjarðabyggð, sagði við at-höfnina að ekki aðeins sveitarfélagiðþyrfti að standa sig í uppbygginguþjónustu á svæðinu heldur ríkis-valdið einnig, s.s. í heilbrigðis- ogmenntamálum og löggæslu. Til þessþyrfti aukna fjármuni og auknastarfsemi. Benti hann á að tekju-skattur ríkisins af starfsmönnumvið byggingu álversins yrði um 4milljarðar króna. Með þeim fjár-munum mætti fjármagna opinberaþjónustu á svæðinu.
Valgerður Sverrisdóttir sagðivið Morgunblaðið, spurð um við-brögð við orðum Guðmundar, aðþessi vinna væri þegar hafin innansamstarfsnefndar stjórnvalda,heimamanna, Alcoa og Bechtel.Mikilvægt væri að ræða um þessaraðstæður og bregðast á einhvernhátt við. Átti hún ekki von á öðru enað ríkisstjórnin myndi í fjárlaga-gerð sinni taka tillit til aðstæðna áAusturlandi.

750 ný störf skapastvegna álvers AlcoaRíkið þarf að standa sig í uppbyggingu, segir bæjarstjóri Fjarðabyggðar

Morgunblaðið/Steinunn ÁsmundsdóttirÁlskóflum beitt í ReyðarfirðiSKÓFLUSTUNGUR teknar að nýju álveri Fjarðaáls í Reyðarfirði:
Guðmundur Bjarnason, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, Bernt Reitan, for-
stjóri frumframleiðslu hjá Alcoa, Valgerður Sverrisdóttir iðnaðar-
ráðherra og Andy Greig, yfirmaður hjá Bechtel. Tómas Már Sigurðs-
son, forstjóri Fjarðaáls, fylgist með álengdar.

� Stór dagur/26–27
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Atvinnutrúður heldur námskeiðá Íslandi Daglegt líf 
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Víkingar úr fallsæti � Styrkleika-listi í handbolta � Hörð keppni ílínubeitingu og gróðursetningu 

Hippastemmning verður við völd í Austurbæ í kvöld Menning

Efa ágæti 
dagvistunar 
BRESKA stjórnin er aðendurmeta fyrri áætlanirsínar um barnagæslu ogleikskóla vegna vaxandivísbendinga um að dag-vistun barna yngri entveggja ára geti leitt tilandfélagslegrar hegðunarog árásargirni.
Breska stjórnin hefurlagt á það mikla áhersluað konur hverfi sem fyrst aftur til vinnu eftirbarnsburð en nú ætlar hún að venda sínukvæði í kross í þeim efnum og lengja barns-burðarleyfið. Var búist við því í gær að Margaret Hodge, sem fer með málefni barnaí bresku stjórninni, myndi tilkynna að barns-burðarleyfið yrði aukið úr sex mánuðum íeitt ár. Kom þetta fram í The Guardian.Ástæðan fyrir þessari stefnubreytingu ersú að niðurstaða rannsókna víða um heim ermjög lík og bendir til að dagvistun barnayngri en tveggja ára geti haft slæm áhrif átilfinninga- og félagslegan þroska þeirra.Þetta snýst hins vegar við séu börnin orðinþriggja ára eða eldri.Ástæðan fyrir þessum óhollu áhrifum ábörnin er meðal annars sögð sú að þau fáiekki nógu mikla athygli og umönnun nemastarfsfólkið á dagvistunarheimilunum séþeim mun fleira. Annað er að heimilunumhelst mjög illa á fólki enda launin lág og kröf-ur til starfsreynslu og þekkingar því litlar.

Margaret Hodge

Olíuverð 
snarhækkar New York. AFP.

HEIMSMARKAÐSVERÐá olíu snarhækkaði í gæreftir að Tom Ridge, banda-ríski heimavarnaráðherr-ann, varaði við því að al-Qaeda hefði í hyggju aðfremja hryðjuverk í Banda-ríkjunum til að trufla for-setakosningarnar þar í nóv-ember.
Viðmiðunarverð á hrá-olíu á markaðnum í New York hækkaði um1,25 dollara í 40,33 dollara á fatið. Er þetta ífyrsta skipti frá 1. júní sem olíuverðið fer yfir40 dollara. Brent-hráolía úr Norðursjó hækk-aði um 1,16 dollara í 37,77 í London.Ridge sagði að bandarísk yfirvöld hefðufengið „trúverðugar upplýsingar“ um að al-Qaeda ráðgerði hryðjuverk í Bandaríkjunumfyrir kosningarnar, hugsanlega í tengslum viðlandsfund demókrata í Boston 26. til 29. júlíeða landsfund repúblikana í New York 30.ágúst til 2. september.

Tom Ridge

AÐ MINNSTA kosti ellefu mannslágu í valnum eftir að uppreisn-armenn skutu allt að 38 sprengjumá höfuðstöðvar íraskra þjóðvarð-liða í borginni Samarra norður afBagdad í gær.
Bandarískir hermenn héldu vörðum bygginguna þegar árásin vargerð. Fimm þeirra féllu og tuttugusærðust.

Tveir þjóðvarðliðar biðu einnigbana og fjórir særðust. Bandarísk-

ir hermenn og íraskir þjóðvarð-liðar héldu uppi hörðum árásum áuppreisnarmennina í nokkrarklukkustundir. Talsmaður Banda-ríkjahers sagði að fjórir uppreisn-armenn hefðu fallið þegar her-þyrla skaut flugskeyti á byggingu íborginni.

Læknar sögðu að fjögur líkhefðu verið flutt á sjúkrahús íSamarra en ekki var ljóst hvortþað voru lík mannanna fjögurrasem féllu í flugskeytaárásinni. Um30 óbreyttir borgarar særðust, aðsögn læknanna.
Heilbrigðisráðuneytið í Bagdadskýrði frá því í gær að 388 Írakarhefðu beðið bana og 1.680 særst íátökunum í Írak í júnímánuði ein-um.

Blóðugur bardagi í ÍrakSamarra. AFP.

Nær 400 Írakarféllu í júnímánuði

Reuters

Alþjóða-
dómstóllinn 
úrskurðar 
um múrinn
PALESTÍNSKUR drengur áreiðhjóli í bakgarði heimilis sínsnálægt umdeildum múr sem Ísr-aelar eru að reisa til að aðskiljaJerúsalem frá Vesturbakkanum.Alþjóðadómstóllinn í Haag birtirí dag úrskurð sinn um hvort að-skilnaðarmúrinn, sem liggur um-hverfis svæði Palestínumanna áVesturbakkanum, sé lögmætur.Nasser al-Qidwa, fulltrúi Palest-ínumanna hjá Sameinuðu þjóð-unum, kvaðst í gær vera bjart-sýnn á að dómstóllinn kæmist aðþeirri niðurstöðu að múrinn væriekki lögmætur. Úrskurðurinn erekki bindandi.

♦♦♦
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Óhætt er að segja að Smári Geirsson, sveit-
arstjórnarmaður í Fjarðabyggð og kennari  
í Neskaupstað, hafi staðið í eldlínunni í 
barátt unni fyrir álveri á Austurlandi. Smári 
var einmitt formaður Sambands sveitar  fé l-
aga á Austurlandi á árunum 1998 til 2003, 
nánast allan þann tíma sem lokabaráttan 
fyrir virkjun og álveri stóð yfir, og var jafn-
framt ýmist forseti bæjarstjórnar eða for-
maður bæjarráðs Fjarðabyggðar. Hart var 
tekist á um verkefnið í íslensku samfélgi 
og Smári segir að það hafi verið ný reynsla 
fyrir austfirska sveitarstjórnarmenn að taka 
þátt í umræðum af því tagi sem viðgeng-
ust. Sjálfur upplifði hann margvísleg ónot 
í sinn garð. „Það voru gerð hróp að manni 
á götum Reykjavíkur, maður fékk óþægileg 
símtöl og bréf sem fólu í sér grófar hótanir 
á borð við líflát. Umræðan fór út fyrir allt 
velsæmi“. Hann segist aldrei hafa efast um 
þá vegferð sem leiddi að lokum til bygging-
ar álvers við Reyðarfjörð enda hafi samfél-
agið eystra tekið miklum og já kvæðum 
stakkaskiptum. „Fólk fékk trú á því að hér 
væri hægt að skapa sér blómlega fram-
tíð og margt ungt fólki sneri heim á ný að 
afloknu langskólanámi. Í þann hóp bætt ist 
síðan fólk sem átti rætur annars staðar en sá 
möguleika á góðri afkomu og bjartri fram-
tíð eystra.“

Hætta á að samfélaginu 
myndi blæða út
„Staðan var orðin þannig eftir 1990 að það 
var full ástæða til að hafa verulegar á hyggjur. 
Sjávarútvegurinn hefur alltaf verið grunn-
stoðin í atvinnulífi á landsbyggð inni og 
þannig hefur það lengi verið á Austfjörðum. 
Samfara mikilli hagræðingu í greininni, 
aukinni tæknivæðingu og síðan minnkandi 
sjávarafla fækkaði störfum verulega, unga 
fólkið fór burt og kom ekki aftur. Eldra 
fólkið komst oft hvorki lönd né strönd því 

það fékk lágt verð fyrir eignir sínar ef þær 
voru þá seljanlegar. Skatttekjurnar drógust 
saman og þar með dró úr getu sveitarfélaga 
til að veita íbúunum nauðsynlega þjónustu 
og starfsemi ríkisstofnana minnkaði sífellt. 
Það var raunveruleg hætta á að samfélaginu 
myndi blæða út og við sáum að það varð 
að finna ný tækifæri, nýja atvinnugrein sem 
væri að minnsta kosti jafn mikilvæg og 
öflug og sjávarútvegurinn. Að okkar mati 
var það stóriðja, t.d. álver, sem byði bæði 
upp á örugg og vel launuð störf, örugg-

ar skatttekjur og fyrirsjáanlega starfsemi 
til næstu áratuga. Þetta er auðvitað raunin 
með Fjarðaál, þar sem vinna yfir fimm 
hundruð manns fyrir utan þann fjölda sem 
þjón ustar fyrirtækið.“

Spár rættust
Smári segir að Austfirðingar hafi svo sann-
arlega þurft að berjast fyrir sínum hags-
munum, en hjólin byrjuðu að snúast fyrir 
alvöru er Alcoa kom að málinu í kjölfar 
þess að Norsk Hydro vildi fresta fram-
kvæmdum enda festi Alcoa kaup á þeirri 
undirbúningsvinnu sem Norsk Hydro hafði 
innt af hendi. Smári segir að jafn skjótt og 
skrifað var undir virkjunar- og álverssamn-
inga í mars 2003 hafi orðið straumhvörf 
í austfirsku samfélagi. „Maður skynjaði 
mjög sterkt hvernig allt tók stakkaskiptum. 
Hugarfarið breyttist, brúnin lyftist á fólki, 

í stað mikillar deyfðar tóku bjartsýni og 
framkvæmdahugur völdin. Íbúarnir fengu 
á ný trú á því að það væri framtíð í því að 
búa og starfa á Austurlandi, á sínum heima-
slóðum.“ Smári segir að flest þau samfélags-
legu áhrif sem spáð var hafi komið fram. 
Íbúum fjölgaði, meðalaldur á áhrifa svæði 
álversins lækkaði og menntunar stigið fór 
hækkandi. 

Samfélagið styrkist áfram
„Ég vona að á næstu árum haldi uppbygg-
ingin á álverssvæðinu áfram og þar rísi 
úrvinnslufyrirtæki til hliðar við álverið. Ég 
tel einnig líklegt að fyrirtækin sem þjónusta  
álverið haldi áfram að eflast á komandi 
árum og þannig muni störfum halda áfram 
að fjölga á svæðinu. Öll iðnaðarstarfsemi 
á Austurlandi sem tengist álverinu mun 
skapa  ungu fólki í landshlutanum mögu-
leika á að hasla sér völl á heimaslóðum og 
setjast þar að, það er kannski það mikilvæg-
asta af öllu.“ 

Mikill lærdómur
Smári segir að menn hafi lært margt af þessu  
viða mikla atvinnulífsverkefni í Fjarða -
byggð.   „Við lærðum það meðal annars  hve 
mikil vægt það er að undirbúa samfélagið 
í heild sinni vel undir svona verkefni. Það 
á við hvort sem litið er til sveitarfélagsins, 
fyrirtækja á svæðinu eða stofnana. Menn 
verða að vera undir það búnir að standa í 
vægðarlausum deilum, sérstaklega sé verk-
efnið á landsbyggðinni. Samstaða í heima-
héraði verður að vera ótví ræð því það er 
forsenda þess að heimamenn geti haft áhrif 
á gang mála og verkefnið hér sýnir að það 
eru afgerandi aðgerðir á sviði atvinnulífs 
sem geta breytt hugarfari íbúa og snúið við 
óhagstæðri íbúaþróun, segir Smári Geirs-
son.

Íbúarnir öðluðust trú
á framtíð Austurlands

„Við sáum að það varð 
að finna ný tækifæri, 
nýja atvinnugrein 
sem væri að minnsta 
kosti jafn mikilvæg og 
öflug og  
sjávarútvegurinn.“

Smári Geirsson ásamt einum afastráka sinna, Smára Leví Williamssyni.
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Guðný er Reyðfirðingur, en fór snemma 
suður. „Ég bjó í ein fimmtán ár á höfuð-
borgarsvæðinu, fór til náms og ílengdist 
þar. Síðan bauðst mér starf hjá verkfræði-
fyrirtækinu Hönnun og ráðgjöf  á  Reyðar-
firði og sá þá gott tækifæri til að flytja aftur 
austur. Ég tengdist snemma álverspælingum 
á Austurlandi því ég tók þátt í undirbúningi 
að staðarvali sem iðnaðarráðuneytið og 
Landsvirkjun leiddu, þá sem starfsmaður 
Hönnunar. Það kom til að mynda í minn 
hlut að sýna yfirmönnum umhverfis sviðs 
Alcoa fyrirhugað byggingarsvæði við 
Reyðar fjörð þegar þeir komu austur til að 
skoða staðhætti.“

Koma örugglega ekki aftur!
„Þetta var á sumardaginn fyrsta og það var 
slydda. Þeir stóðu og horfðu yfir undirlendið 
þar sem við gerðum ráð fyrir álverinu og 
út fjörðinn, sögðu ekki eitt aukatekið orð. 
Ég stóð fyrir aftan þá og útskýrði að veðrið 
væri alls ekki alltaf svona, þetta væri alveg 
frábær staður fyrir álver, aðdjúpt og alltaf 
logn. Þeir svöruðu engu, þögðu og horfðu. 
Ég var sannfærð um að þeir myndu aldrei 
láta sjá sig aftur á Íslandi,“ segir Guðný. 
En það gerðu þeir, fáum dögum síðar kom 
jákvætt svar. Þetta var staðurinn fyrir nýtt 
og fullkomið álver Alcoa. Fyrirtækið hafði 
þá ekki byggt nýtt álver í tæp tuttugu ár.

Fjöldaráðning Íslandssögunnar
„Það var hringt í mig til að spyrja hvort ég 
vildi slást í hópinn með Alcoa. Þegar ég hóf 
störf á skrifstofunni á Reyðarfirði, í gamla 
Landsbankahúsinu, var ég  spurð hvað mig 
langaði að gera hjá fyrirtækinu. Ég sagði að 
ég væri alveg til í að taka að mér manna-
ráðningar. Það var samþykt. Í kjölfarið fékk 
ég excelskjal frá Alcoa, sem geymdi yfirlit 
yfir alls konar teymi, mis mannmörg, yfir-
menn, tímasetningar og ýmsar aðrar upp-
lýsingar sem voru í hverju skjalinu á fætur 

öðru og allt í belg og biðu. Þá fór ég suður 
á fund til Ástu Bjarnadóttur, sem er sér-
fræðingur í ráðningun, til að fá hana til að 
aðstoða mig. Þá var ég búin að greina niður 
hvert einasta starf og áætla hvenær væri 
þörf á þessum og hinum. Ásta tók ákaflega 
vel á móti mér og hjálpaði mér mikið. Þegar 
við vorum að fara yfir verkefnið horfði hún 
á mig og sagði: „þú veist að þú stend ur 
frammi fyrir mestu fjöldaráðningu Íslands-
sögunnar, er það ekki?“ Ég hafði ekki pælt í 
því, en jú vissulega, ég vissi að við vorum að 
fara að ráða á þessum tíma um 400 manns,“ 
segir Guðný og hristir hausinn. 

Auglýsing í Húsfreyjuna 
„Þetta var hálfgerð bilun, en þetta var 
rosa lega gaman. Þetta var 2006 og þá var 
atvinnu leysi ekki til á Íslandi, fólk gat valið 
úr störfum, farið hingað eða þangað, og 
þá var Austurland sko ekki efst á blaði. 
Við auglýstum alls staðar eftir fólki, í bíó-
húsunum, meira að segja í Húsfreyjunni, 
því við vildum ná til eins margra kvenna 
og mögulegt var. Það var og er eitt af mark-
miðum Alcoa og Tómas, nýráðinn forstjóri, 
var mjög ákveðinn í að vinna að því mark-
miði. Ég man að einu sinni sagðist hann 
ekki starta þessu álveri fyrr en við værum 
búin að ráða allavega einn vélvirkja og einn 
rafvirkja, sem væru konur! Við fórum að 
sjálfsögðu á fullt í að finna þetta fólk og að 
sjálfsögðu tókst það.“

Hér gerast ævintýrin
Guðný segir að þrátt fyrir að reksturinn sé 
kominn í fastar skorður og framleiðslan 
í full afköst séu verkefnin  enn ærin. „Þau 
eru bara öðruvísi en áður. Það tekur sam-
félagið tíma að róast, en við finnum að það 
er smám saman að gerast. Þetta er eins og 
þegar maður kastar steini í mitt stöðuvatn, 
það myndast gárur sem stækka og stækka. 
Það tekur tíma uns vatnið verður spegilslétt 

aftur. Okkar helstu áskoranir núna er að 
hugsa vel um allt það góða starfsfólk sem 
er hjá okkur og verkefni þeim tengd með 
því að halda áfram að byggja upp fyrirtæki 
sem er fjölskylduvænt og styður við sam-
félagið hér fyrir austan. Einnig þurfum við 
að halda áfram að kynna okkur og ná þann-
ig til fólks sem er tilbúið til að setjast að hér 
á svæðinu og taka þátt í þessu skemmtilega 
ævintýri sem hér er að gerast. Fjarðaál er 
fjölskylduvænt fyrirtæki og hér er pláss 
fyrir alla, konur jafnt sem karla, unga sem 
aldna,“ segir Guðný.

Guðný Björg Hauksdóttir er ein þeirra yfirmanna Fjarðaáls sem situr uppundir þrjátíu fundi í hverri viku. „Það er bara alveg nóg að 
gera,“ segir Guðný og hlær. Hún er framkvæmdastjóri mannauðsmála hjá Fjarðaáli og hefur í nógu að snúast. „Já já, það er alltaf nóg 
að gera hér hjá Fjarðaáli, en starfið núna er ólíkt því sem ég var í þegar þetta var allt að byrja. Þá sá ég um ráðningar fyrir fyrirtækið 
og var sölumaður „dauðans“ því ég var oft milligöngumaður í fasteignasölu og líka á fullu í því að selja svæðið, að sannfæra fólk um að 
það væri frábær ákvörðun að flytja austur, sem það og var og er. Svo þurfti oft að hlutast til um vinnu fyrir maka ef svo bar undir og 
annast fleiri reddingar. Þetta var ótrúlegur tími,“ segir Guðný. 

Hér er pláss  
fyrir unga sem aldna

Guðný Björg Hauksdótir.



10 Fjarðaálsfréttir

Ýmsir áfangar
uppbyggingar og gangsetningar

Fyrsta skóflustungan að álveri Fjarðaáls var tekin í blíðskaparveðri á Hrauni  
8. júlí 2004. Undir styrkri handleiðslu Tómasar Más Sigurðssonar, þáverandi 
forstjóra Fjarðaáls, tóku skóflustunguna þau Guðmundur Bjarnason, þáverandi 
bæjarstjóri Fjarðabyggðar, Bernt Reitan, þáverandi forstjóri frumframleiðslu 
Alcoa, Valgerður Sverrisdóttir, þáverandi iðnaðarráðherra, og Andy Greig, 
yfirmaður hjá Bechtel, sem byggði álverið.

Alþjóðafyrirtækið Bectel 
annaðist byggingafram
kvæmdir við álver 
Fjarðaáls. Þær hófust í 
júlí 2004 og lauk formlega 
í desember 2007, fjörutíu 
mánuðum eftir að fyrsta 
skóflustungan var tekin. 
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Stórflutningaskipið Pine Arrow 
sigldi inn Reyðarfjörð í lok mars 
2007 með fyrsta súrálsfarminn 
til Fjarðaáls. Skipið, sem er 48 
þúsund tonn, kom með farminn 
frá Ástralíu og tók siglingin 44 
sólarhringa. 

Fyrsta álið hjá Fjarðaáli var 
framleitt í apríl 2007. Um sumarið 
var haldin vegleg bæjarhátíð á 
Reyðarfirði til að fagna því að 
álverið væri tekið til starfa. Ríkti 
sannkölluð karnivalstemning í 
bænum enda léku veðurguðirnir 
við hvern sinn fingur.

Geir H. Haarde, þáverandi forsætisráðherra, óskar Tómasi Má Sigurðssyni, 
þáverandi forstjóra Fjarðaáls, til hamingju með vígslu nyrðri kerskála 
Fjarðaáls þegar hann var tilbúinn til notkunar í lok mars 2007. Af því tilefni 
héldu starfsmenn hátíð til að fagna áfanganum með mökum sínum og fjölda 
annarra gesta.
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Ótrúlegt
hvað tíminn hefur liðið fljótt

Hjörtur Óli og Sævar.

„Við vorum nánast með einn skiftilykil og skrúfjárn í hendi þegar 
við vorum að byrja, síðan hefur mikið breyst, segja þeir Hjörtur 
Óli Sigþórsson og Sævar Örn Arngrímsson á kranaverkstæðinu 
þegar þeir rifja upp fyrstu mánuðina í viðhaldsteyminu. Hjörtur, 
sem ættaður er að vestan, var í góðu starfi hjá Marel í Reykjavík 
þegar hann ákvað að sækja um hjá Fjarðaáli, árið sem framleiðsl-
an hófst. „Ég þrífst ekki í þessari mannmergð fyrir sunnan. Það er 
miklu betra að vera úti á landi,“ segir hann. Hjörtur er vélstjóri og 
blikksmiður að mennt og býr á Héraði. „Ég er á mótorhjól inu á 
sumrin, í skotveiði á haustin, á vélsleða á veturna og bara nefndu 
það.“ Sævar er hins vegar áhugamaður um ensku knattspyrnuna, 
en stundar þó líka skotveiði og vildi auk þess gjarnan eiga fjórhjól. 
„Það væri gaman,“ segir hann, „Já, það er nú vandamálið, þetta er 
svo hrika lega gaman,“ bætir Hjörtur við af bragði.

Sævar er frá Dalvík en hefur búið á Eskifirði undanfarin ár. Hann 
er einnig menntaður vélstjóri og er auk þess vélvirki. „Ég var hjá 
Hamri á Eskifirði en ákvað að söðla um og sækja um hjá álverinu, 
fannst það spennandi. Hér er oft hamagangur, ég kann ágætlega 
við það.“ Sævar byrjaði hjá Fjarðaáli í október 2006 og var þar á 
fullu í aðdraganda þess að framleiðslan hófst í örfáum kerum. „Þá 
gerði maður allt, hljóp úr einu í annað meðan þess þurfti, það er 
alltaf þannig þegar verið er að starta hlutum, það þarf að redda 
hlutunum og það strax. Svo kemst smám saman á meira skipulag 
þegar fólk fer að ná áttum.“

Á kranaverkstæðinu
Þeir félagar sinna nú nær eingöngu viðgerðum og viðhaldi á krön-
um í kerskálum álversins, sem eru alls þrettán. „Það á hver krani 
sinn fyrirfram ákveðna viðhaldsdag sem planararnir skipu leggja, 
ég er nú reyndar kominn í það hlutverk líka, er í hálfu starfi við að 
aðstoða planara og viðhaldssérfræðing. Það er ágæt tilbreyting,“ 
segir Sævar. 

Grét sig í svefn
Hjörtur segir að fyrst eftir að hann byrjaði í álverinu hafi hann 
nánast „grátið“ sig í svefn á kvöldin. „Ég sá svo hrikalega eftir 
þessu, þetta var engan veginn eins og ég hafði gert mér í hugarlund 
en fljótlega fór mér að finnast þetta skemmtileg verkefni að takast 
á við og eftirá að hyggja mjög gaman að hafa tekið þátt í að starta 
svona álveri,“ segir Hjörtur.

Enn í mótun
Þeir eru báðir sammála um að tíminn hafi liðið hratt. „Mér finnst 
ótrúlegt að það skuli vera liðin fimm ár frá því að framleiðsl-
an hófst,“ segir Sævar. „Þetta er smám saman að komast í fastar 
skorður, það er enn ýmislegt sem á eftir að þróa betur og því eru 
viðhaldsstörfin enn í mótun. Þetta er allt í „ferli“ eins og sagt er og 
verður að lok um eins og við viljum hafa þetta,“ segir Hjörtur.
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Sigrún Erla Ólafsdóttir byrjaði sem fram
leiðslustarfsmaður hjá Fjarðaáli 1. júní ár
ið  2007. Þá var byrjað að framleiða ál í átta 
kerum. Allt var á fullu og mikið álag á háa 
sem lága eins og Sigrún lýsir því. „Okkur  
leist ekkert á blikuna, en mér var sagt að það 
myndi taka þrjú ár að læra á starfið til fulln
ustu, það er, öll þau störf sem framleiðslu
starfsmenn sinna og þau eru sem bet ur fer 
fjölbreytt,“ segir Sigrún.

Framleiðslustarfsmenn sinna skautskipt-
um,  annað hvort frá gólfi eða úr krana, 
vinna á skautbrúarlyftu, aka skautbílum, 
lyfturum og sópbílum, annast kerumhirðu 
og sem fyrirliðar hópsins sem felst m.a. í 
gæðaeftirliti með störfum samstarfsmann-
anna og því að leysa af aðra starfsmenn 
þegar þeir fara í mat og kaffi.

„Þetta er erfiðisvinna í eðli sínu, en hún er 
fjölbreytt, maður er ekki alltaf í því sama og 
það er mikill kostur,“ segir Sigrún, sem er 
Skagfirðingur að uppruna. „Ég er reyndar 
líka Keflvíkingur, en bý ásamt fjölskyldu á 
bænum Brekkugerði á Fljótsdal, þar sem 
við erum með tæplega þrjú hundruð rollur 
auk þess að stunda skógrækt.“

Mikilvægt að hafa örugga vinnu 
Sigrún fer því um langan veg til vinnu. 
Leiðin til Fjarðaáls er um 75 km. Það tekur 
hana frá hálftíma til klukkustundar að aka 
að heiman til Egilsstaða, það fer eftir færð, 
en þar tekur hún Fjarðaálsrútuna. Hvað 
kom til að hún fór að starfa í álverinu? 
„Mig vantaði vinnu. Maðurinn minn vann 
úti og ég var heima. Við ákváðum að hafa 
hlutverkaskipti svo hann gæti sinnt kind-
unum, en ég tek nú reyndar alltaf sumarfrí 

á vorin og hjálpa honum við sauðburðinn. 
Það er mikilvægt að hafa örugga vinnu og 
mér finnst gott að starfa hér þótt vinnan sé 
lýjandi, hér er afar gott starfsfólk og sam-
heldinn hópur, sem mér finnst gott að starfa 
með.“

Æfingin skapar meistarann
Sigrún segir að það hafi verið skemmtilegt 
að þróast með starfinu í þessi fimm ár og 
það hafi verið stór stund þegar allir hafi 
verið komnir vel inní öll ferli og rútínur, 
sem hafi gerst smám saman eftir því sem 
framleiðsluafköst álversins jukust. „Ég verð 
nú að viðurkenna að maður sá nú ekki allt-
af fyrir sér að það myndi gerast. En þetta 
hafðist allt með æfingunni.“

Sækir vinnu 
um langan veg

Hvar býr starfsfólk Fjarðaáls?

Í júní voru alls 525 manns  
á launaskrá hjá Fjarðaáli. 

Lögheimili starfsmanna:

Seyðisfjörður 21

Egilsstaðir 149

Reyðarfjörður 139

Fáskrúðsfjörður 25

Eskifjörður 72

Neskaupstaður 55

Stöðvafjörður 10

Breiðdalsvík 4

Annars staðar 47

Þeir 47 sem eiga lögheimili utan 
svæðisins koma frá flestum stöðum á 
landinu, raunar frá stöðum hringinn í 
kringum landið. 

Flestir eiga lögheimili í Reykjavík og 
Akureyri, en einnig í Garði, Grindavík, 
Hafnarfirði, Mosfellsbæ, Suðárkróki, 
Varmahlíð, Dalvík, Húsavík, Raufar-
höfn, Djúpavogi, Höfn, Hvolsvelli, 
Hellu, Hveragerði og Selfossi.

Sigrún Erla Ólafsdóttir.
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Hjá Marlín er gistiheimili á Reyðarfirði. Þar 
ráða ríkjum hjónin Marleen Meirlaen, sem 
er frá Antwerpen í Belgíu, og Jón Kristinn 
Beck. Marlín, eins og hún vill láta kalla sig, 
hefur búið hér á landi í 20 ár og var lengi 
raungreinakennari við grunnskólann í bæj-
arfélaginu. Þegar erlendum heimsóknum 
frá Alcoa fór að fjölga austur árið 2003 varð 
fljótt skortur á gistirými á svæðinu. „Við 
vorum með nokkur aukaherbergi heima 
og þar kom að það var bara hreinlega 
bankað uppá til að óska eftir gistingu. Áður 
en við vissum af vorum við komin á kaf í 
ferðaþjón ustu, byrjuð með heimagistingu, 
þar sem menn bjuggu hjá okkur í nokkra 
mánuði með morgunmat og kvöldmat. 
Þannig byrj aði þetta,“ segir Marlín. 

Jón segir að fyrir þann tíma hafi ekki verið 
mikið um að vera á svæðinu, fáir bílar á 

ferð og frekar tíðindalaust. „Nú er þetta allt 
annað, hér er stanslaus bílaumferð, mikill 
ferðamannastraumur og atvinnulíf almennt 
með miklu betra móti og stöðugra en var.“

Nóg að gera
Það er mikið að gera í ferðaþjónustunni hjá 
þeim hjónum. Þau byrjuðu með gistingu í 
fimm herbergjum, en nú er þjónustan rekin 
í þremur húsum og þau geta tekið á móti 40 
manns í einu. „Og nú erum við að byggja 
við Bakkagerði, gamla húsið sem bæjarfél-
agið lét okkur í té til að það yrði ekki rifið. 
Þar erum við að útbúa 6 herbergi sem verða 
öll með sérbaði eins og meiri krafa er um 
í dag. Fólk vill hafa það gott, sérstaklega 
gestir sem eru í vinnuferðum, t.d. á vegum 
Alcoa. Það er nóg að gera - og hér á þessu 
svæði geta allir fengið vinnu sem vilja,“ 
segir  Marlín.

Áður en við vissum af  
vorum við komin á kaf í  
ferðaþjónustu

Hreingerningafyrirtækið Þvottabjörn á 
Reyðar firði er í eigu hjónanna Björns 
Jónssonar og Bryndísar Steinþórsdótt-
ur. Fyrirtækið rekur annars vegar fata-
hreinsun,  sem Bryndís sér um, og hins 
vegar rekur það stórþvottahúsið Þvotta-
björn, þar sem Björn ræður ríkjum. 
Hann segir að þvotta húsinu berist um 
200 tonn af starfsmannafatnaði á ári og 
því sé nóg að gera allt árið um kring.

„Við vinnum hér sex daga vikunnar, 
slepp um þeim allra heilagasta, en fáum 
þá þeim mun meiri þvott á mánudags-
morgnum enda er unnið alla daga árs-
ins í álverinu,“ segir Björn. Gera má ráð 
fyrir að á þeim fimm árum sem Þvotta-
björn hefur starfað fyrir álverið hafi því 
borist nær eitt þúsund tonn af starfs-
mannaþvotti.

Marlín og Jón.

Þvo um 200 tonn á ári  
af starfsmannafatnaði

Bryndís og Björn
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„Það var fyrst og fremst verið að kynna fyrir okkur efnafræði, út 
á hvað álframleiðsla gengi og svo framvegis,“ segir Atli. Hann er 
Breiðdælingur, vélstjóri að mennt auk þess sem hann lærði vél- og 
skipasmíði. Atli var við nám fyrir sunnan þegar álversframkvæmd-
irnar hófust. „Ég ætlaði alltaf að fara austur aftur og búa þar. Ég 
hefði gert það hvort sem álverið hefði komið til sögunnar eða ekki. 
Svo kynntist ég konunni minni um þetta leyti, sem er frá Egils-
stöðum, þannig að eitt leiddi af öðru,“ segir Atli, sem býr ásamt 
fjölskyldu sinni á Héraði. 

Strax yfrið nóg að gera
Hildur segir að þegar heim kom frá Kanada snemma vetrar 2006 
hafi strax verið meira en nóg að gera við að undirbúa gangsetningu 
Fjarðaáls. „Við vorum auðvitað með mjög öflugan hóp Kanada-
manna með okkur, sem leiddi okkur og styrkti fyrstu mánuðina 
yfir gangsetningartímann,“ segir hún, og „svo var maður með alla 
handbókina með öllum verkferlunum og leiðbeiningunum á nátt-
borðinu og las þetta öll kvöld,“ bætir Vala við. 

Hildur er Njarðvíkingur, iðnaðartæknifræðingur að mennt, og var 
samtíða Óskari í náminu. Hildur fór að loknu námi austur á land 
til Bechtel þar sem hún starfaði í tæp tvö ár áður en hún fór til 
Alcoa. „Mig langaði að vera áfram fyrir austan.“ Vala, sem er frá 
Vestmannaeyjum, var hins vegar búsett í Danmörku þegar hún 
ákvað að sækja um hjá Fjarðaáli. Hún er rafmagnstæknifræðingur 
frá Odense.

Óskar, sem er frá Eskifirði, segir að eftir þjálfunina í Kanada hafi 
þau varið miklum tíma í að þýða vinnulýsingar og taka út allar 
bygg ingar og kerfi hjá Bechtel áður en þeim var skilað til Alcoa. 
„Við gerðum úttektir á því hvort verkin væru ekki í samræmi við 
gæðakröfur Alcoa,“ segir hann.

Biðröð á klósettið
Hildur rifjar upp fyrstu mánuðina í álverinu, þegar verið var að 
„keyra verksmiðjuna upp“ eins og þau kalla það. „Við vissum ekki 
neitt, allir hlaupandi út um allt að slökkva elda og ál flæddi upp úr 
kerunum. Ég man eftir því að hálf vaktin fékk matareitrun með 
tilheyrandi upp- og niðurgangi. Það var biðröð á klósettið og það 
þurfti að kalla inn aukafólk vegna þess að sumir gátu ekki unnið 
í krana vegna stöðugra klósettferða. Öll starfsemin var ný, allir 
að byrja og enginn vissi neitt,“ segir hún og öll hlæja þau í kór. 
„Ég man líka eftir ýmsum nýjum orðum. Við erum að vinna með 
„skaut“ alla daga og dag einn fengum við meira að segja blaut skaut 
(!) frá skautsmiðjunni.“

Kanadamenn góðir lærifeður
Þau eru öll sammála um að 12. apríl 2007 gleymi þau aldrei, deg-
inum sem byrjað var að framleiða ál í fyrsta kerinu. „Það var ótrú-
leg upplifun því það var svo margt eftir, að því er manni fannst, 

kerskálarnir voru t.d. enn opnir í endana og innar í skálunum voru 
kerin ekki enn komin, sums staðar ekki búið að steypa gólf,“ segir 
Óskar, og Atli tekur undir og segir þetta hafa verið spennandi tíma. 
„Í raun gekk allt upp eins og það átti að gera, Kanadamennirnir 
voru reynsluboltarnir og vissu alveg hvað þeir voru að gera,“ segir 
Atli. Vala segir að fyrir þá Íslendingana hafi þau margsinnis hugs-
að, þegar þau litu inn eftir löngum kerskálunum, þar sem átti að 
framleiða ál í alls 336 kerum, að þetta myndi aldrei ganga upp.“ 
Manni fannst svo ótrúlega mikið eftir. En svona er þetta oft þegar 
maður er að takast á við ný verkefni,“ segir Vala og hlær. 

Á „upphafsreit“ aftur
Óskar hefur skipt um vettvang hjá Fjarðaáli, hann sér núna um 
verkefnastjórn í nýju kersmiðjunni, sem tók til starfa þann 9. júní 
í sumar. Hann segir að sér líði að mörgu leyti eins og fyrir fimm 
árum. „Kersmiðjan er að hefja  starfsemi og miðað við afkastagetu 
hennar, þá finnst manni núna að þau markmið muni aldrei ganga 
upp. Smiðjan mun afkasta endur fóðrun á tveimur og hálfu keri á 
viku við full afköst. Við erum núna í heila viku að endurfóðra eitt 
ker. Okkur finnst ótrúlegt að við eigum eftir að auka afköstin í tvö 
og hálft. En það mun að sjálfsögðu gerast með æfingunni,“ segir 
hann. 

Þetta var ótrúlegur tími 
og mjög skemmtilegur
Atli Hjartarson, Hildur Einarsdóttir, Óskar Jónsson og Valgerður Yngvadóttir voru fyrstu framleiðslu
sérfræðingar Fjarðaáls. Þau byrjuðu öll 1. september 2006 og fóru rakleiðis á mánaðarlangt byrjenda
námskeið í Kanada á vegum Alcoa til að læra „álfræðin“.

Óskar Jónsson, Hildur Einarsdóttir, Valgerður Yngvadóttir og Atli 
Hjartarson. 
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„Við erum fyrst að átta okkur á því núna 
hversu stórt fyrirtækið er, svona fyrirtæki 
gæti aldrei gengið án allra þeirra ferla og 
vinnureglna, sem Alcoa setur um flesta 
hluti. Ef þeir væru ekki til staðar þá væri 
hér algjör kaos,“ segja planararinn Jón 
Óli Benediktsson og viðhaldssérfræðing-
urinn Ingvar Ísfeld Kristinsson. Þeirra 
hlutverk er að skipuleggja viðhald á öllum 
tækjum og tólum álversins sem tengjast 
framleiðsl unni, einstökum framleiðsluvél-
um en einnig  flota farartækja,  sem notaður 
er í álver inu. Markmiðið er að hámarka 
endingu tækjanna, gera við hluti áður en 
þeir valda bilunum, en jafnframt að forðast 
ofviðhald, sem eykur kostnað. Hugmynda-
fræðin er alþjóðleg, en ekkert nákvæmlega  
eins kerfi og notað er hjá Fjarðaáli, er í 
notk un annars staðar hér á landi. Meðal 
að ferða sem notaðar eru við mat á ástandi 
búnaðar er taka olíusýna, hita ljósmyndun 
og tritringsmælingar.

Ingvar og Jón Óli hófu störf hjá Fjarðaáli 
árið 2006. Þeir eru báðir innfæddir Aust-
firðingar, Jón Óli er fæddur á Siglufirði 
en ólst upp á Egilsstöðum, þar sem hann 
býr, og Ingvar er Norðfirðingur, búsettur í 
Neskaupstað en á ættir að rekja til Reyðar-
fjarðar.

„Ég er bifvélavirkjameistari að mennt og 
það var minn starfsvettvangur þar til ég 
byrj aði hér,“ segir Jón Óli. „Ég fór í eins árs 
nám í  verkefnastjórnun (project manage-
ment) við HR og ég hef nýlega tekið próf 
sem veitir mér alþjóðlega vottun (IPMA) 

sem slíkur.“ Ingvar er menntaður vélstjóri 
og starfaði á frystiskipum áður en hann 
byrjaði í álverinu. Hann er að ljúka prófi í 
viðhaldsfræðum, MSc í Maintenance engi-
neering & asset management.

Innleiddu viðhaldskerfið
Jón Óli byrjaði í febrúarmánuði 2006, rúmu 
ári áður en byrjað var að framleiða ál. „Til 
að byrja með var ég aðallega í því að finna 
út úr því hvernig viðhaldskerfin virkuðu 
sem Alcoa lét okkur í té. Við settum þau 
síðan upp í Oracle og síðan fólst vinnan í 
að skipuleggja hvernig við vildum haga 
viðhaldsvinnunni í fyrirtækinu. Að auki 
var ég líka á fullu í starfsmannaviðtölum 
og námskeiðahaldi fyrir verðandi starfs-
menn,“ segir Jón. Ingvar tók einnig  þátt 
í þessari vinnu þegar hann byrjaði í sept-
embermánuði sama ár. „Núna erum við um 
þrjátíu sem skipu leggjum viðhald og búum 
til viðhaldsáætlanir fyrir einstök tæki. Þær 
sendum við síðan til þeirra  sem sjá um  
viðhald og viðgerðir,“ segir Ingvar. 

Sáum ekki framúr augum
Þeir segjast ekki hafa séð framúr augum 
fyrstu árin fyrir verkefnum, vinnudagarnir 
voru langir, en þó segjast þeir alltaf hafa 
verið þess fullvissir „að á næsta ári yrði 
þetta orðið fínt.“ Þannig gekk það allt árið 
2007, 2008 og 2009. „Og nú er það orðin 
raunin, nú förum við heim á réttum tíma, 
svona yfirleitt, og skiljum vinnuna að mestu 
leyti eftir í álverinu,“ segir Jón Óli. Ingvar 
bætir því við að nú geti þeir stoppað við 
kaffivélina og spjallað við aðra starfsmenn 

í stað þess að hlaupa að kaffivélinni til að 
ná í kaffi og hlaupa svo aftur í sæti sitt til að 
halda áfram að vinna.

Enn fullt af áskorunum
„Það eru auðvitað enn fullt af áskorunum 
framundan og verkefnunum hefur í raun 
ekki fækkað. Þau eru bara annars eðlis 
núna. Nú snúast þau aðallega um að gera 
betur í dag en í gær, leita tækifæra til að 
auka hagkvæmni og draga úr kostnaði. Það 
er bara mjög skemmtilegt. Það eru enn fullt 
af tækifærum til að gera betur,“ segja þeir 
Jón Óli og Ingvar.

Enn ótal tækifæri til staðar

Hrepparígurinn  
á undanhaldi
Fólk gerir sér ekki fyllilega grein fyrir 
því hvaða áhrif álverið hefur haft á sam
félagið hér á svæðinu segja Jón Óli og 
Ingvar. „Hér var talsverður hrepparígur 
milli byggðarlaga, hann er óðum að 
hverfa. Ástæðan er m.a. sú að hér vinn
ur fólk, sem býr alls staðar á svæðinu, 
það kynnist, hefur samskipti og 
hefur áhuga á málefnum hvers annars. 
Sveitar félögin hafa sameinast og nú 
eiga íbúarnir sameiginlegra hagsmuna 
að gæta. Svo er maður farinn að sækja 
viðburði í önnur byggðarlög, eitthvað 
sem maður gerði ekki hér áður fyrr.  
Þetta er mjög jákvætt.“

Ingvar og Jón Óli.
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Magnús Þór Ásmundsson, forstjóri Alcoa 
á Íslandi, hefur í nægu að snúast í starfi 
sínu hjá Alcoa. Magnús, sem er rafmagns-
verkfræðingur að mennt, sinnir jafnframt 
starfi framkvæmdastjóra framleiðsluþróun-
ar Fjarð aáls.

Verkefni Alcoa á Íslandi er m.a. að stjórna 
fjárfestingum og sérstaklega verkefnum 
sem snerta vöxt fyrirtækisins. „Það var 
frá upphafi gert ráð fyrir því að unnt yrði 
að stækka álverið. Alcoa leitar stöðugt að 
tækifærum til að nýta sínar fjárfestingar 
sem best og liður í því er að skoða hug-
myndir um stækkun Fjarðaáls. Sú vinna er 
á hugmyndastigi en ákvörðun um stækkun 
krefst mikils undirbúnings“ segir Magnús.

Eftirsóttur samstarfsaðili
Samskiptum við hið opinbera og sam-
félagið í heild er sinnt frá Alcoa á Íslandi. 
Það er eitt af markmiðum Alcoa að vera 
eftir sóttur samstarfsaðili þar sem fyrirtækið 
starfar. Þess vegna er Alcoa umhugað um 
að eiga góð samskipti við stjórnvöld, bæði 
ríkisstjórnir og sveitarstjórnir á hverjum 
tíma auk þess sem markmiðin eiga einnig 
og ekki síst við um það hvernig umhverfi 
fyrirtækið býr starfsfólki sínu og íbúum 
nærsamfélaganna almennt.

Tökum þátt í samfélaginu
„Við höfum frá upphafi tekið virkan þátt í 
margvíslegu starfi á Mið-Austurlandi. Þátt-
taka í samfélagsverkefnum og styrkir frá 
fyrirtækinu, sem einkum er beint til nær-
samfélagsins fyrir austan, fara í gegnum 
Alcoa  á Íslandi, en alls hefur Alcoa varið hátt 
í 700 milljónum króna til samfélagsstyrkja 

frá árinu 2007.“ Stærsta einstaka samfélags-
verkefnið hingað til er stuðningur við Vini 
Vatnajökuls sem hefur það að markmiði 
að efla fræðslu og rannsóknir og stuðla að 
uppbyggingu Vatnajökulsþjóðgarðs. Ýmis 
verkefni, menningar- og félagsstarfsemi og 
barna- og unglingastarf, fá samfélagsstyrki 
frá Alcoa en einnig er lögð áhersla á sam-
félagsþátttöku starfsmanna og verkefni sem 
styrkt eru með sjálboðastarfi þeirra.

Magnús segir fyrirtækið einnig taka virkan  
þátt í samfélagsumræðunni í landinu, 
sérstaklega þegar um sé að ræða hagsmuna-
mál íbúa á Austurlandi. „Við höfum t.d. 
þrýst á stjórnvöld varðandi samgöngumál 
og heilbrigðisþjónustu. Við leggjum mikla 
áherslu á að Norðfjarðargöng verði sem 
fyrst að veruleika og höfum tekið þátt í 
vinnu við að þrýsta á stjórnvöld um gerð 
þeirra. Norðfjarðargöng eru risastórt ör-
yggismál fyrir íbúa og vegfarendur svæðis-
ins. Við blönduðum okkur einnig í um-
ræðuna um niðurskurð á fjárveitingum til 
sjúkrahússins í Neskaupstað. Þegar jafn 
stóru fyrirtæki og Fjarðaáli er valinn staður 
fylgir því skuldbinding af hálfu sveitarfél-
ags og hins opinbera um uppbyggingu á 
innviðum svæðisins. Með þátttöku í um-
ræðunni viljum við styðja uppbyggingu á 
samfélagi sem fólk sækist eftir að búa í,“ 
segir Magnús. „Þetta er líka mikilvægur 
liður í því að halda góðu starfsfólki hjá 
fyrirtækinu“.

Þátttaka í atvinnulífssamtökum
Alcoa á Íslandi tók þátt í stofnun Samtaka 
álframleiðenda, Samáls, sem nú hafa starf-
að í tvö ár, en Magnús tók við formennsku 

í samtökunum í maí á þessu ári. „Það er 
mjög mikilvægt að byggja upp og viðhalda 
jákvæðri ímynd áliðnaðar á Íslandi. Samál 
hefur m.a. kynnt skýrslu Hagfræðistofn-
unar um mikilvægi áliðnaðarins á þjóðar-
hag þar sem fram kemur að áliðnaðurinn 
stend ur undir 7% af vergri landsfram-
leiðslu. Samál vinnur einnig að því að verja 
hagsmuni áliðnaðarins og tekur þátt í um-
ræðu um orkuskatt og fleiri hagsmunamál.“

Auk formennsku í Samáli situr Magnús 
í stjórn Viðskiptaráðs Íslands fyrir hönd 
Alcoa en með þátttöku í atvinnulífssam-
tökum eins og Viðskiptaráði og Samtökum 
iðnaðarins er Alcoa virkur þátttakandi í 
stefnumótun atvinnulífs á Íslandi. Magnús 
situr jafnframt í háskólaráði Háskólans í 
Reykjavík og stjórn Tækniskólans. „Þátt-
taka í starfi skólanna skýrist að verulegu 
leyti af því að það er okkur keppikefli að 
tryggja okkar iðnaði vel menntaðan mann-
auð til langs tíma. Viðvarandi skortur á 
verk- og tæknimenntuðu fólki á Íslandi er 
okkur áhyggjuefni og þess vegna beitum 
við okkur sérstaklega á þeim vettvangi,“ 
segir Magnús, en þess má geta að á þessu 
sviði tekur Alcoa virkan þátt víða um heim. 
Meðal annars varði fyrirtækið á síðasta ári 
rúmum 140 milljónum króna til verkefna 
í ýmsum löndum sem höfðu einmitt það 
markmið að stuðla að auknum áhuga á 
störfum í iðngreinum og fjölgun nemenda 
á raungreinasviði. Það er því víðar en á Ís-
landi sem efla þarf áhuga og atvinnumögu-
leika í iðnaði.

Alcoa á Íslandi
–Tökum virkan þátt í samfélaginu

Magnús Þór
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Guðmundur Bjarnason, verkefnastjóri á 
samfélagssviði hjá Alcoa Fjarðaáli, og fyrr-
verandi bæjarstjóri Fjarðabyggðar, kom 
mikið við sögu í baráttu austfirðinga fyrir 
stóriðju. Fyrir hönd sveitarfélagsins tók 
Guðmundur þátt í samningaviðræðum 
við bæði Norsk Hydro og síðan Alcoa. 
Hann segir mikla samstöðu meðal aust-
firðinga hafa einkennt ferlið enda hafi allir 
skynjað  nauðsyn þess að bregðast við þeirri 
óheillaþróun sem átti sér stað í  landshlut-
anum. Hann telur að ný þáttaskil verði í 
Fjarðabyggð og á Mið-Austurlandi með 
Norðfjarðargöngum og hugsanlegri stækk-
um álversins. Þá telur hann afar brýnt að 
skapa fleiri konum störf á svæðinu.

Árið 1998 sameinuðust Neskaupstaður, 
Eskifjörður og Reyðarfjörður í eitt sveitar-
félag, Fjarðabyggð. Norsk Hydro fylgdist 

með þróuninni hér og fulltrúar fyrirtækis-
ins komu í heimsókn vegna ætlunar þeirra  
að byggja hér álver. „Við sýndum þeim 
allar  helstu stofnanir sveitarfélagsins, þar á 
meðal sjúkrahúsið, en ekki síst þessi öflugu 
og tæknivæddu sjávarútvegsfyrirtæki sem 
hér eru. Þeir sannfærðust um að það væri 

hægt að reka álver hér í svo fámennu sam-
félagi. Í Noregi reisa menn nefnilega ekki 
álver nema í að minnsta kosti tuttugu þús-
und manna samfélagi.“

Fljótir að taka ákvörðun
Guðmundur segir það hafa verið mikil 
vonbrigði þegar Norsk Hydro dró sig í hlé 
árið 2002 enda var búið að vinna sleitu-
laust að verkefninu um langt árabil. En 
hlutirnir gerðust hratt eftir það. Einungis 
ári síðar var búið að skrifa undir samning 
við Alcoa. „Viðræðurnar við samninga-
menn Acoa voru á allt öðru plani heldur en 
Norsk Hydro og ég held að það hafi skipt 
miklu máli um þróunina. Fulltrúar Norsk 
Hydro í viðræðunum við okkur voru allir  
millistjórnendur sem skiluðu skýrslum 
til toppanna sem ekki höfðu fyrir því að 
koma hingað austur. Hjá Alcoa komu hing-
að strax bæði aðalforstjórinn, Alan Belda, 
og aðstoðarfjorstjórinn, Bernt Reitan, til 
að skoða aðstæður með eigin augum. Þeir 
stóðu hér í grasinu og horfðu út fjörðinn 
og sýndu strax mikinn áhuga. Viðræðurnar 
voru alveg sérlega ánægjulegar og vingjarn-
legar, en vegna þess hve austfirðingar höfðu 
lengi barist fyrir því að fá stóriðju á svæðið 
varð enginn rólegur fyrr en skrifað hafði 
verið undir. Ég var sjálfur ekki fyllilega 
sann færður fyrr en ég gekk inní íþrótta-
húsið, daginn sem skrifað var undir.“

Fasteignamarkaður myndaðist 
og ungt fólk flutti austur
Guðmundur nefnir sem dæmi um þau um-
skipti sem urðu á högum íbúa þegar skrifað 
hafði verið undir samningana að þá fyrst 
hefði myndast raunverulegur jákvæður 
markaður með íbúðarhúsnæði í Fjarða-
byggð. „Hann hafði ekki verið til. Það voru 
engin ný hús byggð og fólk sat í yfirveð-
settum eignum vegna þess að það fékkst 
ekkert fyrir þær, eftirspurn var engin. Um 
leið og skrifað hafði verið undir skapaðist 
eftirspurn eftir húsnæði frá fólki sem vildi 
annað hvort leigja eða kaupa. Þetta var m.a. 
fólk sem var að koma til að taka þátt í upp-
byggingunni. Þeir sem seldu fóru margir 
suður til að vera nær börnunum sínum, 
sem þegar voru flutt burtu, margir aldraðir 
fóru á hjúkrunarheimili eða keyptu annað 
og minna húsnæði, og enn aðrir byggðu 
sér nýtt hús. Þetta var meðal þess sem ger-
breytti högum íbúanna,“ segir Guðmundur.

Skortir störf fyrir konur
Fjarðaál leggur mikla áherslu á að fjölga 
konum í starfsliði sínu. Þær eru nú tæpur 
fjórðungur starfsmanna. „Fyrirtækið gæti 
fjölgað konum í starfsmannahópnum. Ef til 
vill með breyttu vaktakerfi, en það hentar 
ekki öllum að vinna í álveri. Það vantar fleiri 
störf fyrir konur í sveitarfélaginu og það er 
ein helsta áskorunin sem samfélagið stend-
ur frammi fyrir, sérstaklega á Reyðarfirði 
og Eskifirði, þar sem útgerð er minni en 
áður. Á Fáskrúðsfirði eru Loðnuvinnslan 
og hjúkrunarheimilið aðalatvinnuveit end-
urnir og á Neskaupstað Síldarvinnslan og 
sjúkrahúsið en bæjarfélagið er að sjálfsögðu 
með flest kvennastörfin. Á þessum stöðum 
eru konur í miklum meirihluta. Ef okkur 
á að takast að fá fleira fjölskyldufólk til að 
setj ast að á svæðinu verðum við að skapa 
fleiri konum störf,“ segir Guðmund  ur 
Bjarnason.

Lykillinn 
að stöðugleika á Austurlandi
eru fleiri störf fyrir konur

„Norðfjarðagöng 
munu marka enn 
ein þátta skilin í  
Fjarðabyggð“

Guðmundur Bjarnason.
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Álverið gerði kleift 
að byggja upp og styrkja
innviði samfélagsins

Anna Karen Hjaltadóttir er Fáskrúðs-
firðingur í húð og hár, þriggja barna móðir 
og fiskverkakona hjá Loðnuvinnslunni, 
helsta atvinnurekandanum í plássinu. 
„Já, Loðnuvinnslan er vissulega lífæðin 
á Fáskrúðsfirði, rekur fiskvinnslu, raf-
magnsverkstæði, vélaverkstæði og bræðslu.  
Hér búa rúmlega 700 manns og það eru 
ábyggi lega vel á þriðja hundrað sem vinna  
hjá Loðnuvinnslunni, aðrir á elli- og 
hjúkrunar heimilinu og svo auðvitað mjög 
margir í álverinu við Reyðarfjörð,“ segir 
Anna Karen.

Hún segir að uppúr aldamótum hafi mikið 
húsnæði staðið autt í bænum, margir voru 
fluttir burtu, sumir voru sökum aldurs 
farnir á elliheimili og unga fólkið suður til 

Reykjavíkur í nám eða vinnu og ekki komið 
til baka. „En þetta snérist við þegar álverið 
byrjaði starfsemi, raunar fyrr, þá kom fullt 
af fólki sem annað hvort tók hér autt hús-
næði á leigu eða keypti og settist að. Þannig 
að nú er hér maður í hverju húsi og maður 
þekkir ekki lengur helminginn sem býr 
hér,“ segir Anna og brosir.

Hún segir að þrátt fyrir að ætíð hafi verið 
næga vinnu að fá í fiskvinnslunni á staðn um 
sé það staðreynd að ekki vilji allir vinna við 
sjávarútveg. Því hafi verið til mikilla bóta 
að fá álverið því það fjölgaði svo atvinnu-
möguleikum á svæðinu. „Ekki bara í ál-
verinu sjálfu heldur líka hjá fyrirtækj unum 
á svæðinu sem sinna margvíslegri þjónustu 
við Fjarðaál. Það var bara snilld að fá þetta 

álver og mikil búbót 
fyrir efnahaginn, ekki 
bara hér fyrir austan 
heldur líka ríkiskass-
ann, ekki veitir nú af.“

Anna Karen segir mjög 
gott að búa á Fáskrúðs-
firði, bæði vegna nátt-
úrufeg urðar en ekki síður vegna þess að 
þar sé alltaf næga atvinnu að fá. „Hér geta 
allir fengið vinnu sem nenna að vinna. Gísli 
Jónatansson hjá Loðnuvinnslunni hef ur 
alltaf passað það. Halda uppi atvinnu og 
skila hóflegum hagn aði. En nú veit maður 
ekki hvað gerist ef ríkisstjórninni tekst að 
stórhækka skatta  og gjöld á sjávarútveginn. 
Það eru allir hræddir við afleiðingar þess.

 „Ástæðan fyrir því að við fluttumst aust-
ur má fyrst og fremst rekja til þess að við 
hjónin vildum gera hlé á búsetu okkur á 
höfuðborgarsvæðinu og flytjast í hið umtal-
aða samfélag sem var á þeim tíma að taka 
á móti einni mestu atvinnuuppbyggingu á 
Íslandi fyrr og síðar. Við mátum það svo 
að hér hlytu tækifærin að liggja, á stað sem 
byði uppá mikla náttúrufegurð og sanna 
bæjarmenningu, en um leið tækifæri til 
að nýta áunna menntun í tengslum við 
atvinnu uppbygginguna.“

Hér eru tækifærin
Páll segir að sér hafi ekki dottið í hug að 
tæpum átta árum síðar myndi hann taka 
þátt í vígslu lokaáfanga byggingar Fjarðaáls 
þegar kersmiðjan tók til starfa í júní sl. 
„Kersmiðjan markar enn eitt sporið í  
viðamikilli atvinnuuppbyggingu Fjarðaáls 
hér á svæðinu. En ég er ekki einn um það 
að hafa fengið að njóta tækifæranna hér 
í Fjarðabyggð. Fjöldi fólks starfar nú hjá 
Fjarðaráli eða hjá þeim fyrirtækjum sem 
þjónusta starfsemina með einum eða 

öðrum hætti, fólk sem fór af svæðinu til 
ann arra starfa eða mennta  en hefur nú 
snúið aftur  í faðm fjölskyldu sinna og átt-
haga. Og síðast en ekki síst njóta margir  
af þeim, sem staðið hafa vaktina hér í 
heima byggð allt sitt líf, tækifæranna núna 
og njóta á síðustu árum fjölbreyttari flóru 
atvinnumöguleika, fjölskyldu sinni og af-
komendum til heilla. Þá eru ótalin öll þau 
tækifæri sem hafa skapast og munu skapast 
með ört vaxandi og dafnandi samfélagi, 
þannig að ég tel að við séum mjög lánsamir 
við Austfirðingar,“ segir Páll.

Uppbyggingin rétt að byrja 
Páll segir að þrátt fyrir góðan árangur sé 
hann sannfærður um að uppbyggingin sé 
bara rétt að byrja. „Vissulega eru úrlausnar-
efnin mörg, við þurfum að ná enn meira 
jafnvægi í samfélaginu, ná að festa nýtt 
fólk betur á svæðinu til frambúðar og að 
því verkefni þurfum við að vinna af krafti 
á næstu misserum.“ Páll segir sveitarfélagið 
finna fyrir miklum áhuga aðila í atvinnu-

lífinu á því að hefja starfsemi á svæðinu. 
„Það er ekki að ástæðulausu. Menn eru að 
horfa til þeirra sterku innviða samfélags-
ins sem tekist hefur að byggja upp, sterkra 
þjón ustufyrirtækja, öflugrar verktakastarf-
semi, góðra hafna og þess háttar.“

Sterkir innviðir
Páll tekur sem eitt dæmi af mörgum, at-
vinnuslökkviliðið sem tók til starfa í kjölfar 
þess að álverið hóf starfsemi. Hann segir 
það gott merki um alvöru samfélag með 
sterka innviði. „En þetta er bara eitt dæmið 
af mörgum um þjónustu sem orðið hefur til 
en hefði ekki orðið til nema vegna álvers-
ins. Álverið gerði gott samfélag betra. Hér 
var og er sterk útgerð og sterk samfélög, en 
álverið gerði okkur kleift að byggja upp og 
styrkja innviðina og gera Fjarðabyggð að 
enn öflugra sveitarfélagi, sem á nú mjög 
góða framtíð fyrir sér,“ segir Páll Björgvin 
Guðmundsson, bæjar stjóri Fjarðabyggðar.

Bara snilld að fá þetta álver

Páll Björgvin Guðmundsson er bæjarstjóri Fjarðabyggðar. Hann bjó um árabil  á höfuð
borgar svæðinu en fluttist austur 2004 til að taka við stöðu fjármálastjóra Fjarða byggðar og 
síðar útibússtjórastöðu Íslandsbanka á Austurlandi. Páll býr í Neskaupstað með eiginkonu 
sinni og þremur börnum. Páll Björgvin bæjarstjóri.

Anna Karen.
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Rúmlega 92%
starfsmanna Íslendingar

Stóriðjuskóli Fjarðaáls

Flutt út fyrir nær  
átta milljarða  
króna á mánuði
Hjá Fjarðaáli eru að jafnaði framleidd ár
lega rúmlega 340.000 tonn af hreinu gæða
áli og álblöndum. Álið frá Fjarðaáli er notað 
í samgönguiðnaði, svo sem við framleiðslu 
á bíl um, flugvélum, járnbrauta lestum og 
geimferjum. Fjarðaál framleiðir ál sem 
teyg ir sig lengra í virðiskeðjunni en fram
leiðsla hrááls gerir almennt. Málmblendi, 
sérstaklega framleidd fyrir viðskiptavini ál
versins, eru til að mynda notuð í fjölbreytt
um lausnum í bíla og byggingariðnaði, 
og álvírar frá Fjarðaáli eru m.a. notaðir í 
háspennustrengi,  svo fátt eitt sé nefnt.

Á árinu 2011 flutti Fjarðaál út vörur fyrir 
um 95 milljarða króna, eða fyrir tæpa átta  
milljarða króna að meðaltali í hverjum mán
uði. Um 35% af útflutningstekjum Fjarða
áls urðu eftir í landinu, eða um 33 millj
arðar króna, sem skýrast m.a. af greiðslu  
opin berra gjalda, launa,  innkaupum frá 
innlend um birgjum á vöru og þjónustu og 
veitt um samfélagsstyrkjum. Fjarðaál hefur  
frá því að álfram leiðslan hófst árið 2007 
varið tæpum 9 milljörðum króna til fjár
festinga vegna starfseminnar. Þar af var um 
6 milljörðum króna varið til fjárfestinga 
árið 2011, aðallega til byggingar kersmiðju, 
sem tók til starfa þann 9. júní.

Starfsmenn Fjarðaáls eru um þessar mundir 482, þar af eru 22% konur. Rúmlega 
92% starfsmanna eru Íslendingar og um 7% erlendir ríkisborgarar. Það er um einu 
prósenti hærra hlutfall en á vinnumarkaðnum almennt, en rúmlega 6% vinnandi 
fólks á Íslandi hafa erlent ríkisfang. Auk starfsmanna álversins vinna rúmlega 300 
manns á vegum annarra fyrirtækja í álverinu og á álverssvæðinu. Að jafnaði eru því 
á bilinuum 800 til 900 manns að störfum á svæðinu. 

Stóriðjuskóli Fjarðaáls tók til starfa árið 2011 er 30 nemendur hófu grunnám. Skól
inn er samstarfsverkefni Fjarðaáls, Verkmenntaskóla Austurlands og Austurbrúar, 
áður Þekkingarnets Austurlands. Með námi í stóriðjufræðum gefst framleiðslu
starfsmönnum kjörið tækifæri til að afla sér fjölbreyttrar menntunar sem nýtist 
bæði í starfi og frekara námi, auk þess sem námið skilar hæfara starfsfólki sem er 
umbunað með hærri launum.

Alcoa Fjarðaál 
Staðreyndir um

Við höfnina á Mjóeyri starfa aðalskipafélögin í 
mikilli sátt að inn og útflutningi á vörum fyrir 
Fjarðaál.

Frá undirritun samstarfssamnings. Frá vinstri Olga Lísa Gísladóttir, skólastjóri Verk
menntaskóla Austurlands, Stefanía Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Þekkingarnets 
Austurlands, Tómas M. Sigurðsson, þáverandi forstjóri Alcoa á Íslandi og Sigurður 
Ólafsson, þáverandi fræðslustjóri Fjarðaáls. 
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Reyðarfjörður þá og nú

2003 2008

Myndirnar hér að neðan sýna glögglega hveru miklum stakkaskiptum 
bærinn við Reyðarfjörð hefur tekið á undanförnum árum. Myndin 
vinstra megin var tekin af Mats Wibe Lund í ágúst árið 2003. Hina 
myndina tók Emil Þór Sigurðsson í ágúst 2008.

Austurland getur orðið eitt af kraftmestu atvinnusvæðum við 
norðanvert Atlanshaf var ein af niðurstöðum ráðstefnu sem 
Verslunar ráð stóð  fyrir á Reyðarfirði í maí 2005, tveimur árum 
áður en Fjarðaál tók til starfa. Yfirskrift ráðstefnunnar var ,,Austur-
land: Vaxtar svæði framtíðarinnar?” 

Á ráðstefnunni spáðu sex manns um framtíðina, þar á meðal 
Víglund ur Þorsteinsson, þáverandi stjórnarformaður steypu-
stöðvarinnar BM Vallár, sem var með umfangsmikla starfsemi 
eystra á bygginga tíma álversins. Í erindi sínu sagði Víglundur m.a. 
að með djarfri og stórhuga stefnumótun yrðu íbúar á Austur landi á 

bilinu 30-40 þús und árið 2030 og Fjarðabyggð þá orðin Fjarðaborg. 
Hann sagðist telja að vöruflutningar eystra myndu sjöfaldast á kom-
andi árum, tvöföldun yrði á skipakomum og Fjarðabyggð væri að 
verða stærsta hafnasamlag í landinu. Leyst yrðu úr læðingi marg-
feldisáhrif þriggja stóriðjufyrirtækja, Fjarðaáls, Síldarvinnslunnar 
og Eskju og með því myndu skapast mikil sóknartækifæri. 

Óhætt er að segja að Víglundur hafi um margt orðið sannspár í spá 
sinni um framtíð Fjarðabyggðar enda þótt enn séu 18 ár þangað til 
árið 2030 renni upp.

Árið 2030 
verður Fjarðabyggð 
orðin Fjarðaborg
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„Störfum fjölgaði á svæðinu og því fylgdi meiri fjölbreytileiki í at-
vinnulífinu. Það var viss áskorun fyrir okkur að halda í gott fólk 
þegar Alcoa hóf starfsemi sína við Reyðarfjörð. Tilkoma Alcoa 
skapaði í upphafi visst rót og aðilar fluttu sig um set og vildu prófa 
að vinna í álverinu, sumir ílengdust en aðrir komu til baka. Á þess-
um tímapunkti var töluverð uppsöfnuð hagræðingarþörf í helstu 
fyritækjunum á svæðinu og krónan var sterk sem gerði miklar kröf-
ur til hagræðingar. Um leið og álverið skapaði hundruð nýrra starfa 
þurftu önnur fyrirtæki á svæðinu að mæta nýjum veruleika með 
aukinni tæknivæðingu og hagræðingu þar sem ekki var auðvelt að 
fá fólk í vinnu á þessum tíma. Ég tel að þessar breytingar hafi gefið 
af sér betri og fjölbreyttari störf,“ segir Gunnþór.

Þurfum að laða að fleira fjölskyldufólk
Eins og áður hefur komið fram í viðtölum hér í blaðinu er atvinnu-
ástand gott í Fjarðabyggð og umframeftirspurn eftir vinnuafli. 
Gunnþór segir það þó sameiginlegt verkefni allra sem hagsmuna 
eigi að gæta í sveitarfélaginu að skapa aðstæður sem freistað geti 
fjölskyldna til að koma austur og setjast að. „Það verður að segjast 
eins og er að þrátt fyrir góða þjónustu, vel launuð störf og yfirleitt 
góðan aðbúnað í Fjarðabyggð gengur okkur ekki nógu vel að fá nýtt 
fólk, sérstaklega fjölskyldufólk, til að koma og setjast að. Meira að 
segja á skipunum, þar sem menn geta haft mjög góðar tekjur, höf-
um við verið að missa sjómenn okkar í burtu. Okkar markmið á 
að vera að manna störfin með heimafólki, þannig að útsvarstekjur 
og mannauður okkar fólks nýtist okkar samfélagi,“ segir Gunnþór.

Mikil tækifæri í Fjarðarbyggð
Hann nefnir einnig samgöngumál til og frá Neskaupstað. „Auðvit-
að bindum við vonir við það að nú fari eitthvað að gerast í þeim 
málum. Samgöngur eru lífæð hvers samfélags. Vegurinn um Odds-
skarð er barn síns tíma og nú, þegar við tilheyrum einu sameigin legu 
sveitarfélagi, þar sem mikilvæg stoðþjónusta við íbúana dreifi st á 
fleiri en einn stað, gengur ekki að kljúfa samfélagið með þeim hætti 
sem fjallvegurinn gerir. Börnin okkar sækja t.d. skóla og íþrótta-
æfingar yfir skarðið í öllum veðrum. Þetta ástand gengur heldur 
ekki fyrir atvinnulífið. Héðan frá Neskaupstað þurfa margir að fara 
daglega til vinnu í álverinu um stórhættulegan veg. Síldarvinnslan 
flytur mikið vörumagn til og frá bænum, bæði frosinn og ferskan 
fisk og síðan öll aðföng, þannig að það er gríðarlegt hagsmunamál 
fyrir sveitarfélagið að gerð verði göng, eins og stjórnvöld lofuðu á 
sínum tíma í aðdraganda álvers og síðan sameiningu sveitarfélag-
anna.“

Gunnþór segir Fjarðabyggð hafa alla burði til að vaxa og dafna, 
„tækifærin eru til staðar og við eigum líka að efla samstarf við 
nágrannasveitarfélögin, við viljum ekki fara á mis við þá kosti 
sem eru í boði þar og án efa vilja íbúar þeirra ekki vera án okkar. 
Norðfjarðagöng eiga að vera fyrsta skrefið í að tengja byggðirnar 
á Mið-Austurlandi saman, í framhaldinu á að ráðast í samgöngin, 
Norðfjörður, Mjóifjörður, Seyðisfjörður, Hérað,“ segir Gunnþór 
Ingva son, framkvæmdastjóri Síldarvinnslunnar að lokum.

Fjarðaál gjörbreytti 
atvinnustiginu á svæðinu 

Síldarvinnslan hf. í Neskaupstað er eitt öflugasta og rótgrónasta fyrirtæki Austurlands og er mikilvægasti burðarásinn í atvinnulífinu í 
sínu samfélagi. Síldarvinnslan rekur fullkomið fiskiðjuver og fiskimjölsverksmiðju og gerir út fjögur skip frá Neskaupstað, auk þess að reka 
fiskimjölsverksmiðju á Seyðisfirði og í Helguvík. Hjá félaginu starfa 230 manns. Gunnþór Ingvason framkvæmdastjóri segir Alcoa Fjarðaál 
hafa haft afar jákvæð áhrif á atvinnulífið á MiðAusturlandi. 

Gunnþór Ingvason.
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Steinþór Pétursson, hafnarstjóri Fjarða-
byggðarhafna, segir starfsemina hafa vaxið 
nokkuð á umliðnum árum. „Þetta voru 
fyrst og fremst rótgrónar og öflugar fiski-
hafnir, hver í sínu sveitarfélagi, og hver 
höfn með einn starfsmann. Þegar ákvörðun 
var tekin um bygginu álversins jukust strax 
umsvif hafnarinnar umtalsvert því þá hófst 
mikill innflutningur á tækjum og búnaði til 
framkvæmda, bæði vegna virkjunarinnar 
og síðan álversins. Í kjölfarið fjölgaði starfs-
fólki hafnarinnar vegna aukinna umsvifa 
í hafnarþjónustu og einnig vegna kaupa á 
dráttarbáti til að sinna þessum stóru skip-
um, sem koma mjög reglulega allan ársins 
hring,“ segir Steinþór.

1200 skipakomur 2011
Á árinu 2011 komu til Fjarðabyggðar 1194 
skip og er þá umferð smábáta ekki með talin. 
Af þessum fjölda komu vöruflutninga-
skip 415 sinnum, flest til Reyðarfjarðar og 
rúmur helmingur þeirra til Mjóeyrar. 

Nær fjórðungur inn- og 
útflutnings landsmanna
Vöruflutningar um hafnir Fjarðabyggðar 
á árinu 2011 námu rúmlega 1.445 þúsund 
tonnum og fór að mestu leyti um Reyðar-
fjarðarhöfn eða rúm 1.277 þúsund tonn. 
Þetta er heldur minna vörumagn en 2010 
þegar 1.571 þúsund tonn fór um hafnirnar, 
þar af 1.358 um Reyðarfjörð. Hér var eðli-
lega að mestu leyti um flutninga á vegum 
Fjarðaáls að ræða, eða um 1.200 þúsund 
tonn.

Steinþór segir að umfang innflutnings 
og útflutnings landsmanna og hlutdeild 
Fjarðabyggðarhafna í þeim sýni þann 
gríðarlega vöxt sem orðið hefur í starf-
seminni á undanförnum árum. „Á síðasta 
ári fóru í tonnum talið um 23,2 prósent 
vöruinnflutnings landsmanna um hafnir 
Fjarðabyggðar og 24,8 prósent af útflutningi 
landsmanna.“

Önnur stærsta höfnin
Á árinu 2011 velti hafnarsjóður Fjarða-
byggðar rúmum 700 milljónum króna sem 
gerir hann að öðum stærsta hafnarsjóði 
landsins. „Sú jákvæða þróun sem orðið 
hefur  í atvinnumálum hér á svæðinu kem-
ur einnig fram í auknum styrk hafnar innar. 
Við höfum nú fjárhagslegt bolmagn til 
þess að ráðast í nauðsynlegar framkvæmd-
ir og bregðast við óvæntum uppákomum. 
Styrkur hafnarsjóðs byggist á stöðugri 
innkomu í tengslum við starfsemi Alcoa 
og kraftmikilli starfsemi sjávarútvegsfyrir-
tækja og háu aflaverðmæti sjávarfangs og 
sjávarafurða þrátt fyrir minnkun afla í tonn-
um talið milli ára,“ segir Steinþór Péturs-
son, hafnarstjóri Fjarðabyggðarhafna.

Fjarðabyggðarhöfnum tilheyra sex hafnir eftir að sveitarfélögin á svæðinu sameinuðust. Þetta eru höfnin í Mjóafirði, á Norðfirði, Eskifirði, 
Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og á Reyðarfirði, þar sem eru tvær sjálfstæðar hafnir, aðalhöfnin í bænum og síðan iðnaðar höfnin á Mjóeyri, 
sem aðallega sinnir þjónustu við Fjarðaál, en einnig öðrum vöruflutningum til og frá landinu. 

Önnur stærsta höfn landsins

Vöruflutningar um Fjarðabyggðarhafnir

Steinþór Pétursson.
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Til hamingju með 5 ára 
starfsafmælið

Hefur skapað fjölda vel 
launaðra starfa á svæðinu

Það eru gömul sannindi og ný að blómlegar byggðir og varanlegt 
velferðarsamfélag fær ekki staðist nema á undirstöðu öflugs og fjöl-
breytts atvinnulífs. Álver Alcoa við Reyðarfjörð, Fjarðaál, stend-
ur undir 17% af heildarvöruúflutningi frá Íslandi. Það munar um 
minna þó að vissulega séu flutt inn mikil aðföng á móti. 

Hátt í fimm hundruð starfsmenn með ólíkan bakgrunn starfa 
hjá Fjarðaáli og að auki um þrjú hundruð starfsmenn aðrir sem 
vinna á vegum fjölmargra fyrirtækja og þjónustuaðila á svæðinu 
og langt út fyrir það. Álver er  stöðugur og traustur vinnustaður, 
þar sem unnið er allan sólarhringinn alla daga daga ársins og ný 
kersmiðja álversins er góð viðbót sem eykur enn á virðisaukann 
í framleiðslunni. Öryggismál hafa verið tekin föstum tökum, allt 
frá byggingartíma verksmiðjunnar og á vinnustaðnum eru slys 
fátíð. Mikilvægi Fjarðaáls fyrir Austurland og Ísland allt er augljóst 
og vex í réttu hlutfalli við þann viðbótarvirðisauka sem aukin 
úrvinnsla skilur eftir í hagkerfinu. 

Það fór ekki framhjá neinum á Íslandi að í aðdraganda byggingar 
álvers á Austfjörðum stóðu miklar deilur um virkjanaframkvæmd-
irnar á Kárahnjúkum. Þar voru færðar fórnir sem mörgum fundust 
og finnast enn þungbærar. Það breytir ekki því að vonandi ríkir 
vaxandi sátt um Fjarðaál enda hefur starfsemi fyrirtækisins verið 
kærkomin lyftistöng fyrir miðsvæði Austurlands hvað sem liðnum 
deilum og vaxtarverkjum líður.  

Ég óska Fjarðaáli og starfsfólki þess til hamingju með 5 ára starfs-
afmæli álversins á Reyðarfirði.

Steingrímur J. Sigfússon,  
iðnaðarráðherra og 1. þingmaður Norðausturkjördæmis

Áralöng varnarbarátta, þar sem fólki og störfum 
fækkaði ár frá ári, einkenndi þróun byggðar á 
Austurlandi um langt árabil. Ungt fólk streymdi 
úr heimabyggð sinni og stofnaði heimili fjarri 
sínum heimahögum – ekki síst vegna þess að at-
vinnutækifærin sárvantaði. Í þessu ljósi börðust 
Austfirðingar fyrir því að álver myndi hefja 
starfsemi við Reyðarfjörð. Sú barátta var hörð 
en með þrautseigju og góðri samvinnu hófst 
uppbyggingin.   

Álver Alcoa á Reyðarfirði er ein aðal undirstaða 
atvinnulífs á Austurlandi og hefur skapað fjölda 
vel launaðra starfa á svæðinu. Um þriðjungur 
þeirra  verðmæta sem álverið framleiðir verður 
eftir í hagkerfinu, m.a. í formi launa, skatta og 
kaupa á vöru og þjónustu.  Í dag er höfnin á 

Mjóeyri sú önnur stærsta á landinu og árlega er 
skipað út úr höfnum Fjarðarbyggðar um 23% af 
útflutningsverðmæt um landsins.

Fjarðaál er lýsandi dæmi um að samstaða og 
samvinna geti skilað samfélagi okkar fram á við. 
Það þurfti kjark og þor til þess að berjast fyrir því 
að Kárahnjúkavirkjun var reist og í kjölfar þess 
bygging Fjarðaáls.

Ég óska starfsfólki Fjarðaáls og öllu því fólki sem 
með einum eða öðrum hætti hefur lífsviðurværi 
sitt af starfsemi álversins innilega til hamingju 
með 5 ára afmælið.  

Birkir Jón Jónsson,  
2. þingmaður Norðausturkjördæmis
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Stoltur af stuðningi mínum

Norðausturkjördæmi
máttarstólpi undir  
afkomu þjóðarbúsins

Nú á 5 ára afmæli Fjarðaáls er það tvöfalt fagnaðarefni að ávinn-
ingur af verkefninu hefur komið skýrt í ljós, og að hrakspárnar, sem 
ekki skorti í sölum Alþingis og í almennri umræðu, rættust ekki. 
Ég studdi þetta verkefni og barðist fyrir því allan tímann. Í huga 
mínum var aldrei neinn vafi, vafi sem var í huga margra samþing-
manna minna, en sem lauk með stuðningi fjórtán þingmanna Sam-
fylkingarinnar af sautján. 

Allt hið jákvæða hefur komið fram, sem talað var um í byrjun að 
myndi efla þjóðarhag. Átta til níu hundruð  manns vinna hjá ál-
verinu eða í öðrum fyrirtækjum sem þjónusta álverið á einn eða 
annan hátt. Það munar um þetta fyrir atvinnulíf og samfélag á 
Austur landi. 

Fjarðaál flutti út vörur fyrir tæpa 100 milljarða króna  á síðasta 
ári. Útflutningur úr Fjarðabyggð, aðallega ál og fiskur, er hvorki 
meira né minna en um 25-28% alls útflutnings landsmanna. Þessar  
höfuðútflutningsgreinar landsmanna hafa styrkt hvora aðra í 

Fjarðabyggð, en ekki dregið þrótt 
hvor úr annarri. Hvað samfélags-
lega þáttinn varðar má geta þess 
að íbúum Austurlands hefur fjölgað um 1000 manns. Þá hafa öflug 
fyrirtæki á svæðinu veitt ríflega styrki til samfélagsmála sem skapa 
nýjar forsendur í félags- og tómstundastarfi og fleira mætti nefna.

Ég er ekki í nokkrum vafa um hin jákvæðu samfélagslegu áhrif 
sem komu með byggingu Fjarðaáls og Kárahnjúkavirkjunar. Ég 
er stoltur  af stuðningi mínum við þessar framkvæmdir og óska 
Fjarðaáli og starfsfólki þess allra heilla og mikils árangurs á kom-
andi árum. 

Kristján L. Möller, 
3. þingmaður Norðausturkjördæmis

Á þessum tímamótum í atvinnusögu Austurlands og þjóðarinnar allrar er 
full ástæða til hamingjuóska. Ekki síður er ástæða til að þakka öllum þeim 
fjölmörgu einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum sem lögðu sitt af mörk-
um til að Alcoa Fjarðaál hæfi starfsemi sína hér á landi.

Ég sat í stjórn Landsvirkjunar þegar undirbúningur og bygging virkjunar 
fyrir Fjarðaál átti sér stað og kynntist verkefninu þeim megin frá. Forstjóri 
Landsvirkjunar, Friðrik Sophuson, vann að mínu mati fádæma gott starf 
þegar Kárahnjúkavirkjun var í byggingu og Landsvirkjun sat undir miklum 
og ómálefnalegum ásökunum á byggingartíma virkjunarinnar eins og raunar 
verkefnið allt. Úrtöluraddirnar eru nú hljóðnaðar og allir landsmenn sjá og 
njóta í dag árangurs þessarar uppbyggingar: Launagreiðslur, skattar og gjöld, 
innkaup á vörum og þjónustu, samfélagsstyrkir. 

Atvinnulíf í Norðausturkjördæmi hefur verið, er og verður um ókomin ár 
máttarstólpi undir afkomu þjóðarbúsins. Þau sannindi hafa enn á ný verið 
staðfest með þeirri glæsilegu atvinnuuppbyggingu sem leitt hefur af byggingu 
Alcoa Fjarðaáls og staðið hefur í 5 ár.

Kristján Þór Júlíusson, 
4. þingmaður Norðausturkjördæmis
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Veltum fyrir okkur
að flytja burt
Víðir Ingvarsson vörubílstjóri velti því fyrir sér ásamt konu sinni að 
flytja burtu frá Reyðarfirði áður en framkvæmdir við byggingu ál-
versins hófust fyrir austan. „Ég neita því ekki að við ræddum það af 
og til, vinnan var svo sveiflukennd og eingöngu bundin við vertíðir 
sjávarútvegsins og Vegagerðarinnar. Ég er vörubílstjóri og bíllinn 
þarf að hafa verkefni allan ársins hring. Konan er sjúkraliði og það 
var mjög ótryggt starf hér á þessu svæði áður en stóriðjan kom. 
Þetta breyttist allt á einni nóttu þegar framkvæmdirnar hófust,“ 
segir Víðir. 

Til að byrja með sá Víðir um að flytja alls kyns byggingarefni á 
byggingarsvæðið fyrir Bykó og önnur fyrirtæki sem sáu byggingar-
aðilanum fyrir aðföngum, en síðan hafi vinnan smám saman þróast 

yfir í þjónustu fyrir Fjarðaál. „Vinnan fyrir álverið er stöðug og 
ég hef meira en nóg að gera. Ég er  undirverktaki Gámaþjónust-
unnar og sinni að auki ýmsum sérverkefnum fyrir bæði VHE og 
Launafl, mest fyrir álverið. Þetta eru mjög fjölbreytt og skemmtileg 
verkefni sem ég hef mikla ánægju af. Nú líða dagarnir og vikurnar  
hratt. Þetta er allt annað líf frá því sem áður var. Hér er mun meiri 
stöðug leiki en áður. Satt að segja veit ég ekki hvernig þetta væri ef 
álverið hefði ekki komið til,“ segir Víðir.

„Okkur hjónin vantaði bæði góða vinnu. Ég 
vann í verslun og maðurinn minn, sem hafði 
unnið hjá Eimskipi fyrir sunnan í tuttugu  og 
sjö ár, var kominn norður, og okkur vant-
aði bara góða vinnu. Við horfð um austur á 
land þar sem allt var á fullu og ákváðum að 
sækja um hjá félaginu á Reyðarfirði. Og hér 
erum við,“ segir Þórey Helga Albertsdótt-
ir, sem flutti til Reyðar fjarðar ásamt manni 
sínum, Páli Friðjónssyni í apríl 2007, fáum 
dögum áður en framleiðsla hófst í álverinu. 
Þau starfa bæði hjá Eimskipi á hafnar-
svæðinu við Mjóeyrar höfn, annarri stærstu 
útflutnings höfn landsins.

„Það hefur verið ákaflega gaman að taka 
þátt í uppbyggingunni hér og vera með í 
þeim breytingum sem hafa orðið frá 2007. 
Álverið spratt auðvitað ekki fullskapað úr 
höfði Seifs, hér voru barna sjúkdómar eins 
og alltaf þegar byrjað er á nýju verkefni,“ 
segir Þórey, sem er altöluð á álverssvæðinu 
fyrir skörungsskap og það að vilja láta hlut-
ina ganga núna!

Þórey starfar í vöruhúsinu, þar sem Eimskip 
tekur á móti áli úr steypuskálanum sem er 
á hæðinni fyrir ofan. Álið kemur með lyftu 
niður um gat í loftinu, bæði hleifar, melmis-

stangir og rúllur, og þar taka starfsmenn 
Eim skips við og skanna hverja einustu 
vörueingingu og setja í vörustýringa kerfi 
Alcoa. Þórey segir að mikið hafi breyst frá 
því að hún hóf störf á svæðinu.

„Þegar við byrjuðum var vöruhúsið ekki 
tilbúið. Þá fórum við með gáma og lyftara  
í framleiðsluskálann og gengum frá öllum  
hlutum þar, skönnuðum og fylltum  gámana. 
Síðar fengum við aðstöðu til bráðabirgða í 
enda steypuskálans og loks árið 2009 kom-
um við okkur fyrir hér og nú er þetta allt 
annað líf.“

Þórey sér ekki eftir því að hafa slegið til og 
flutt austur til að taka þátt í uppbygging-
unni og vinna á hafnarsvæðinu hjá Eim-
skipi. Mér líkar mjög vel. Þó að allt mitt fólk 
sé fyrir norðan og þó að ég muni að lok-
um snúa aft ur til Akureyrar, þá er ákaflega 
gott að vera hér í þessu samfélagi, maður 
finnur líka svo sterkt á austfirðingum 
hversu ánægðir þeir eru með fyrirtækið og 
þenn an vinnustað. Þetta hefur breytt mjög 
miklu  hérna, það er miklu lífvænlegra hér 
en áður.“ 

Vantaði góða vinnu og flutti því austur

Víðir Ingvarsson.

Þórey Helga Albertsdóttir.
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Félagarnir eru eins og hanski og hönd, sjást 
frekar saman en í sitthvoru lagi á vinnu tíma. 
Þeir voru heldur ekki ókunnugir þegar 
þeir fóru að vinna hjá Fjarðaáli því þeir 
kynntust ungir á Hornafirði og hafa haldið 
vinskap allar götur síðan, voru raunar svilar  
um tíma. Þeir líta hér um öxl - rifja  upp 
Fjarðaálsdvölina og upp ljóstra áformum 
um skemmtileg og ljúf framtíðarplön.

Dvölin í álverinu
Þórólfur: „Ég kom hingað með tóman koll 
og opinn huga, gerði mér enga hugmynd 
um hvað framundan væri. Ég reyndi mitt 
besta á hverjum degi til þess að læra hlut-
ina. Ég hef alla tíð verið í skautsmiðj unni 
og upplifað þetta sem mjög góðan tíma. 
Lengst af var ég á ofnasvæðinu en eftir að 
við Laugi fórum á átta tíma vaktir höfum 
við verið að sekkja raflausn og grípa í það 
sem þarf.“
Hrollaugur: „Ég hafði ekki hugmynd um 
út í hvað ég var að fara. Fyrir það fyrsta 
reiknaði ég alls ekki með því að verða ráðinn 
þegar ég sótti um þar sem ég var orðinn svo 
gamall. Ég byrjaði í skautsmiðjunni en var 
lánaður í kerskálann til þess að keyra skaut-
bíl um tíma. Þetta hefur verið einstaklega 
skemmtilegur og lærdóms ríkur tími. Það 
hefur einnig verið frábært að kynnast öllu 
þessu frábæra fólki.“

Ánægjulegt tækifæri
Þórólfur: „Það hefur skipt mig miklu máli, 
ég er mjög ánægður og þakklátur fyrir að 
hafa fengið þessi þrjú auka ár fram yfir það 
sem gengur og gerist. Ég verð að viðurkenna 
að mér finnst allt annað að vera á dagvökt-
unum, en ég get varla sagt að ég hafi orðið 
þreyttur eftir vakt síðan ég skipti. Það mun-

ar miklu að sofa allar nætur og eiga frí um 
helgar. Ég var ekki alveg tilbúinn til þess að 
hætta að vinna 67 ára en nú er komið að því 
og ég geng frá borði meira en sáttur.“
Hrollaugur: „Ég tek undir þetta með Þór-
ólfi, ég er mjög sáttur með að hafa fengið 
tækifæri til þess að halda áfram og þetta 
hefur  verið alveg frábær tími.“

Umskipti á samfélaginu
Flestir eru sammála um að álverið hafi skipt 
sköpum fyrir austfirskt samfélag og þeir fél-
agar eru þar ekki undanskildir.
Þórólfur: „Hér eru mínar æskustöðvar og 
það sem situr mest eftir hjá mér er að sjá 
fjórðunginn fara upp á við með tilkomu 
álversins. Þróunin var ekki glæsileg. Mér 
þykir ómetanlegt að hafa fengið tækifæri til 
að taka þátt í uppbyggingunni, leggja hönd 
á plóg og sjá þetta gerast.“
Hrollaugur: „Vissu lega er álverið mjög 
mikil lyfti stöng, þó svo að áhrifanna gæti 
ekki á mínum  heimaslóðum, á Hornafirði. 
En auð vitað hefur álverið skipt sköpum 
fyrir fjórðunginn - allt þetta fólk, hvað væri 
það annars að gera?“
Þórólfur: „Ég er miklu meira en sáttur með 
þá ákvörðun mína að hafa látið til skarar 
skríða og komið - ég var orðinn 64 og enn 
út á sjó. Ég hafði gælt við það síðustu árin 
að fara í land en það bauð ekki upp á nein 
laun að fara í land á Hornafirði. Ég hugsaði 
með mér að kynslóðin sem ég byrjaði með 
á sjó væri nú komin undir græna torfu, mín 
öll komin í land og nú væri ég á sjó með 
þeirri þriðju - tíminn væri kominn. Það 
hefur verið svo ánægjulegt að kynnast öllu 
þessu fólki, sem allt er alveg afbragð,“ segir 
Þórólfur og Hrollaugur tekur undir.

Tómstundir taka nú við
Þórólfur: „Það er svo margt sem ég ætla að 
gera. Ég á trillu sem ég hef gaman af að brasa  
við. Svo stendur til að ég standi við stóru 
orðin sem ég gaf út í viðtalinu við Álpapp-
ír  inn forðum - að golf væri bara fyrir börn 
og gamalmenni. Ég er kominn með kylfuna 
og genginn í golfklúbbinn á Reyðarfirði 
þannig  að nú er bara að fara fyrsta hring-
inn. Ég hef líka verið með ferðabakteríu 
alla tíð, allt frá því að ég var lítill polli á 
Reyðarfirði og fraktskipin voru að koma 
frá Evrópu og Bandaríkjunum. Maður fékk 
þetta beint í æð frá sjóurunum - heyrði þá 
tala um Hamborg og fleiri staði og áttaði sig 
á því að heimurinn væri dálítið stærri. Ég 
ætla í Karabíska hafið í nóvember, ég fór í 
siglingu árið 1984 og hefur dreymt um að 
fara aftur síðan. Svo tók ég eina ákvörðun 
fyrir lifandi löngu - að leggjast í lestur þegar 
ég hætti að vinna. Ég á mikinn stafla af bók-
um sem ég á eftir að klára, meðal annars 
allar Íslendingasögurnar, þannig að það er 
nóg framundan.“
Hrollaugur: „Já, það er nú það. Ég er nú 
ekki með mikið planað. Ég bý hins vegar svo 
vel að ég hef góðan aðgang að sveitinni hjá 
syni mínum sem býr í Fellunum og þang-
að get ég alltaf farið og fundið mér eitthvað 
til dundurs. Ég er hins vegar ekki með neitt 
eitt ákveðið sem ég hef sett mér að gera, það 
kemur bara sjálfkrafa. Ég hef þó alls ekki 
hugsað mér að leggjast með tærnar upp í 
loft, því það er bara ávísun á eina leið. Ég er 
mjög sáttur með aukatímann sem ég fékk 
hérna og framhaldið verður bara skemmti-
legt, hvert sem það verður.“

Þakklátir fyrir aukatímann
Þeir Hrollaugur Marteinsson og Þórólfur Jóhannesson eru aldursforsetar Alcoa Fjarðaáls en báðir fagna þeir sjötíu ára afmæli 
sínu síðari hluta ársins. Hrollaugur hóf störf hjá fyrirtækinu árið 2006 og Þórólfur 2007 en þeir hafa unnið saman í skaut
smiðjunni lengstan hluta þess tíma. Hvorugur þeirra var tilbúinn til þess að láta af störfum við 67 ára aldur heldur ákváðu að 
fara í „aukatíma“ eins og þeir kalla það að fara á átta tíma dagvaktir í álverinu.

Hrollaugur og Þórólfur.
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Launafl er dæmi um fyrirtæki sem var beinlínis stofnað með það 
fyrir augum að veita Fjarðaáli þjónustu. Fyrirtækið var stofnað árið 
2007 af sex starfandi fyrirtækjum í Fjarðabyggð, á Fljótsdalshéraði 
og Seyðisfirði. Í upphafi voru einungis örfáir starfsmenn hjá nýja 
fyrirtækinu, en nú, fimm árum síðar, eru þeir nálega hundrað og 
þrjátíu. Á bilinu 85-90 prósent viðskipta Launafls eru við Fjarðaál.

Magnús Helgason er framkvæmdastjóri Launafls. Hann segir 
aðaltilganginn með stofnun fyrirtækisins hafa verið þann, að búa 
til öflugan aðila í heimahéraði sem væri þess megnugur að veita 
Fjarðaáli þá þjónustu sem það þyrfti til framtíðar litið. „Við lögðum 
til að byrja með aðaláherslu á þjónustu á sviði málmsmíði og á raf- 
og vélaviðgerðir og sáum til að byrja með alfarið um viðhald og 
viðgerðir á öllum farartækjaflota álversins og á fasteignum þess 
eftir að starfsemi álversins hófst og höfum gert síðan.“

Tanni Travel og Austfjarðaleið eru rótgróin rútufyrirtæki á Austur-
landi, sem bæði hafa verið í föstum viðskiptum við Fjarðaál frá 
2007. Þau aka starfsfólki að heiman í og úr vinnu, allt frá Breiðdals-
vík til Neskaupstaðar.
Tanni Travel ekur starfsmönnum sem eiga heima á suðurfjörðun-
um, allt frá Breiðdalsvík, og einnig Fljótsdalshéraði og Reyðarfirði 
til og frá vinnu í álverið og Austfjarðaleið sér um akstur starfsmanna  
til og frá Neskaupstað og Eskifirði. Að auki annast Austfjarðaleið 
strætó akstur á álverslóðinni, það er, flutning starfsmanna til og frá 
steypuskála og kersmiðju í og úr mat í aðalbyggingunni, þar sem 
mötuneytið er.

98 þúsund manns ekið árlega á álverslóðinni
Ívar Sæmundsson, framkvæmdastjóri Austfjarðaleiðar, segir að 
tveir strætisvagnar séu notaðir við aksturinn á álverssvæðinu, 
tveir við vaktaskipti kvölds og morgna, og einn yfir daginn. „Á 
ársgrundvelli taka rúmlega 98 þúsund starfsmenn Fjarðaáls sér far 
með vögnunum enda er ekið alla daga ársins. Þetta er óhemjumikið 
þegar maður spáir í það, þetta eru rúmlega 270 manns á hverjum 
sólarhring og vögnunum er ekið samtals um 19500 km á ári, bara 
á álverslóðinni.“

Mikilvægar tekjur
Alcoa er stærsti einstaki viðskiptavinur Tanna Travel og segir 
Díana  Mjöll, markaðsstjóri fyrirtækisins, að þjónustan við Fjarðaál 
sé fyrirtækinu afar mikilvæg enda skapi hún stöðugar og ábyggi-
legar tekjur fyrir reksturinn. Hún segir að fyrirtækið hafi alltaf 
þurft að hafa fyrir lífinu til að lifa af, það sé í sjálfu sér óbreytt, en 
álverið hafi skapað fyrirtækinu traustari og áreiðanlegri tekjur sem 
litlir sem engir möguleikar voru til að afla sér áður en Alcoa settist 
að fyrir austan. 

Sjálfsagðar öryggiskröfur
Díana segist ennfremur telja að þau fyrirtæki sem eigi í miklu 
návígi við Fjarðaál hafi lært margt af Alcoa hvað öryggismál varðar. 
„Við hlógum oft í byrjun, en nú þykja okkur þessar reglur eðli legar 
og sjálfsagðar, og sættum okkur við þær með glöðu geði. Við byrj-
uðum að tileinka okkur auknar kröfur strax í byrjun byggingar ál-
versins, enda innleiddi Bechtel öryggiskröfur Alcoa þar sem það 
átti við og skýlaus krafa um öryggisbeltií öllum sætunum í rútun-
um var ein af þeim.“

Tvö öflug rútufyrirtæki 
 í föstum ferðum fyrir Fjarðaál

Launafl – beinlínis stofnað til að veita 
Fjarðaáli nauðsynlega þjónustu

Díana  Mjöll.

Magnús Helgason.
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Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar ehf. 
(VHE) er eitt þeirra fjölmörgu fyrirtækja 
sem vaxið hefur fiskur um hrygg á Austur-
landi með sívaxandi starfsemi og nær 
stöðugum mannaráðningum síðan álverið 
reis við Reyðarfjörð. Þar starfa nú á fjórða 
hundrað manns, um 150 í Hafnarfirði, og 
um 160 fyrir austan. VHE, sem stofnað var 
1971, er nú m.a. orðið sérhæft þjónustu-
fyrirtæki fyrir íslensku álverin, hannar og 
smíðar orðið ýmsan vélbúnað fyrir þau, 
einnig önnur  álver víðsvegar um heim.
Á álverslóðinni við Reyðarfjörð er VHE 
með tæplega 5000 fm verkstæði á Hrauni 
5 og 10. Þar er m.a. skelsmiðja, tjakka-
viðgerðir, lagerhald fyrir Fjarðaál, fram-
leiðsla á hitaþolnum steypuefnum, sand-
blástur, málningaraðstaða, gámaviðgerðir 
og fleira auk þess sem fyrirtækið rekur nú 
hina nýju kersmiðju Fjarðaáls sem tekin var 
í notkun fyrr í sumar. Guðgeir Sigurjóns-
son, framkvæmdastjóri VHE á Austurlandi, 
segir fyrirtækið hafa vaxið hratt frá 2007. 
Fyrirtækið fór að vaxa markvisst frá því um 
2000, bæði með kaupum og sameiningum 
við önnur fyrirtæki en tók kipp í kringum 

2007 þegar álverið tók til starfa og hefur 
vaxið hratt síðan.

Mikil sérhæfing
„Þegar við opnuðum hér fyrir austan árið 
2007 voru starfsmenn alls 60. Nú erum við 
310. Okkur hefur fjölgað jafnt og þétt sam-
fara aukinni þjónustu við Fjarðaál, en einnig 
samfara því að VHE er farið að smíða ýms-
an sérhæfðan búnað sem við höfum einnig 
markaðssett gagnvart álverum erlendis. 
Núna erum við t.d. að smíða tindaréttingar-
vél fyrir álver ALRO í Rúmeníu og Álver 
Kubal í Svíþjóð, sem verða afhentar í haust.  
Á Reyðarfirði höfum við einnig nýlokið við 
hönnun og smíði á leðjukæli fyrir Jarðbor-
anir sem sendur var til Azoreyja.“

Sjá um kersmiðjuna
VHE kom að byggingu kersmiðju Fjarðaáls 
og sér fyrirtækið um allan rekstur smiðj-
unnar, endurfóðrun kera álversins og við-
gerðir á kerskeljum. Vegna þess ar ar nýju 
viðbótar í starfsemi VHE sér Guðgeir 
fram á að þurfa  að ráða í sextíu ný störf á 
Reyðarfirði og hefur þegar verið ráðið í 
stóran hluta þeirra. „Það er hins vegar skort-

ur á því fólki sem okkur vantar í greinina, 
þrátt fyrir að hér sé um hálaunastörf að 
ræða. Þetta er þekkt vandamál um allt land, 
líka á höfuðborgarsvæðinu. Við Íslendingar 
leggjum ekki næga áherslu á iðnmenntun. 
Það er skortur á stálsmiðum, vélvirkjum og 
sérmenntuðu fólki í fleiri greinum,“ segir 
Guðgeir, sem leggur áherslu á mikilvægi 
afleiddra starfa fyrir þjóðarbúið, sem fylgir 
starfsemi álveranna. 

Vel launuð störf
„Það voru og eru ansi miklir fordómar í 
garð álveranna, aðallega á höfuðborgar-
svæðinu. Þar held ég að hann sé þó einna 
minnstur í Hafnarfirði enda þekkir fólk 
þar af eigin raun hversu mikilvægt álverið 
í Straumsvík er. Hið sama á við um íbúana 
hér fyrir austan. Hér hafa orðið alger um-
skipti til hins betra. Álverunum fylgir örugg 
og góð vinna, þetta eru vel launuð störf og 
önnur fyrirtæki sem veitt geta álverunum 
góða þjónustu geta blómstrað. Fólk skyldi 
ekki vanmeta mikilvægi afleiddu starfanna 
sem fylgja starfsemi álveranna. Margfeldis-
áhrifin eru mikil,“ segir Guðgeir, fram-
kvæmdastjóri VHE á Austurlandi.

Eitt öflugasta iðnfyrirtækið í Fjarðabyggð
Frá stofnun félagsins hefur það þróast mikið. Það er nú eitt öflugasta 
iðnfyrirtækið í Fjarðabyggð og hefur m.a. á að skipa vélvirkjum, 
stálsmiðum, rafvirkjum, pípurum, trésmiðum, blikksmiðum, 
tæknifræðingum og framleiðslustarfsmönnum, sem starfa bæði í 
álverinu sjálfu og á verkstæðum Launafls við hlið Fjarðaáls. 

Heildarþjónusta
„Við bjóðum viðskiptavinum okkar heildarþjónustu á víðtæku 
sviði og rekum í því skyni fjölda deilda, svo sem byggingadeild, 
farartækjaverkstæði, málmsmíðaverkstæði, lagerverslun, pípu-
lagnadeild, rafviðgerðaverkstæði, vélaverkstæði, blikkdeild og 
tæknideild,“ segir Magnús.

Enn að stækka
Eins og áður segir starfa nú tæplega 130 manns hjá Launafli. Magnús 
segir að verkefni fyrirtækisins hafi vaxið ár frá ári allt frá stofnun 
og sú þróun sé enn í gangi. „Við erum enn að ráða mannskap enda 
er þörfin viðvarandi vegna aukinna verkefna fyrir álverið. Á þessu 
ári og því síðasta höfum við ráðið 10-15 manns, bæði heimamenn 
og menn annars staðar frá. Sumir þeirra hafa flust búferlum með 
fjölskyldum sínum hingað austur, en ein ástæða þess að illa geng-
ur að fá fleira fjölskyldufólk á svæðið er vöntun á störfum fyrir 
makann. Ég held að það þurfi að skapa víðtækt samstarf sem flestra 
hagsmuna aðila hér eystra til að vinna að tillögum um hvernig ráða 
megi bót á þessum vanda, því þetta er aðalflöskuhálsinn,“ segir 
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri Launafls.

Menn skyldu ekki  
vanmeta afleiddu störfin

Launafl frh.:

Guðgeir Sigurjónsson.
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Viðmiðunarmörk í starfsleyfi Fjarðaáls 
fyrir losun eru lág og styðja þannig við þau 
metnaðarfullu umhverfismarkmið sem 
fyrir tækið setur sér. Í umhverfismálum hef-
ur  náðst góður árangur sem endurspeglast 
sem aukinn stöðugleiki í rekstri fyrirtækis-
ins. Það er jafnframt merki um aukinn 
þroska þess að vitund starfsfólks um um-
hverfismál fer stigvaxandi og mikill áhugi 
hefur verið á að taka virkan þátt í endur-
bótum á því sviði. 

Faggild vottun
Seinni hluta árs 2011 var umhverfis stjórn-
unarstaðallinn ISO 14001 innleiddur 
ásamt heilsu- og öryggisstaðlinum OHSAS 
18001. Þessi faggilda vottun, og það hversu 
áreynslu lítið það var að standast úttektina, 
sýnir hversu áreiðanleg framleiðslu- og 
stjórnunarferli fyrirtækisins eru orðin. 
Fyrir hafði Alcoa Fjarðaál staðalinn ISO 
9001 fyrir framleiðslu í steypuskála.

Útblástur
Helsta uppspretta mengandi efna í lofti er 
útblástur frá kerskála. Sá útblástur fer ann-
ars vegar upp um rjáfur skálanna og er hins 
vegar sogaður burt frá kerum og leiddur 
um þurrhreinsivirki. Við það eru meira en 
99,8% af heildarflúor fjarlægð úr afsogs-
lofti keranna en flúorinn er síðan endur-
nýttur í framleiðsluferlinu. Strangt er fylgst 
með losun helstu mengandi efna, en þau 
eru loftkennt flúoríð (HF), ryk (PM) og 
brenni steinsdíoxíð (SO2) auk gróðurhúsa-
lofttegundanna koltvísýrings (CO2) og per-
flúorkolefna (PFC). 

Í öllum tilfellum hefur árangur verið undir 
þeim mörkum sem tiltekin eru í starfsleyfi 
og í samræmi við áætlanir. Í nokkrum til-
fellum hefur náðst mjög góður árangur. 
Sem dæmi má nefna sérlega góðan árangur 
í tengslum við útblástur á F og PFC frá ker-
skálum á árunum 2008 til 2011. Ákvæði í 
starfsleyfi um losun PFC urðu virk 1. janúar 
2011 og reyndist losun ársins einungis um 
50% af starfsleyfismörkum. Það sama ár 
reyndist útblástur flúors vera 0,22 kg fyrir 
hvert framleitt tonn af áli og því töluvert 
undir mörkum í starfsleyfi.

Grænt bókhald
Mikið magn gagnlegra upplýsinga um um-
hverfismál og þau áhrif sem Fjarðaál hefur 
á umhverfi sitt er að finna í Grænu bókhaldi 
fyrirtækisins, skýrslu sem Fjarðaál gefur út. 
Hún er opinbert skjal sem gefið er út einu 
sinni á ári og er hana að finna á heima-
síðu Umhverfisstofnunar. Í skýrslunni er 
að finna tölulegar upplýsingar um notkun 
hráefna, endurvinnslu, útflutning, fram-
leiðslu, urðum o.fl. Grænt bókhald fyrir 
Fjarðaál má líka nálgast í prentuðu formi á 
skrifstofu fyrirtækisins.

Nær allar aukaafurðir 
endurnýttar
Fjarðaál fylgir metnaðarfullri stefnu um 
endurnýtingu og endurvinnslu aukaafurða 
eða úrgangs. Fyrirtækið leitar stöðugt leiða 
til að koma öllum aukaafurðum, sem falla 
til við framleiðsluna, til endurvinnslu í stað 
urðunar enda er það eitt af meginmark-

miðum móðurfélagsins að draga úr urðun 
eins og kostur er. Fjarðaál hefur sýnt fram á 
að hægt sé að endurvinna og endurnýta svo 
til allan úrgang í stað þess að senda hann til 
urðunar. Um 99,5% til 99,6% allra aukaaf-
urða sem verða til hjá fyrirtækinu á ári hafa 
verið endurunnar eða endurnýttar. 

Samstarf í náttúru- og 
umhverfisvernd
Alcoa Fjarðaál tekur virkan þátt í verk efnum 
sem beinast að náttúru- og umhverfis vernd 
hér á landi. Í því sambandi má nefna sam-
starf við Skógræktarfélag Reyðafjarðar á 
sviði skógræktar og samstarf við Skógrækt 
ríkisins á sviði rannsókna á kolefnis-
bindingu með skógrækt. Einnig má nefna 
stuðning við félagasamtökin Vini Vatna-
jökuls sem vinnur að eflingu og framgangi 
Vatnajökulsþjóðgarðs. 

Sjalfbaerni.is
Einnig ber að nefna einstakt samstarfs-
verkefni Fjarðaáls og Landsvirkjunar um 
sjálfbæra þróun sem kynnt er á heimasíðu 
verkefnisins, sjalfbaerni.is. Markmið þess 
er að fylgjast með áhrifum framkvæmda 
og starfsemi virkjunar og álvers á samfélag,  
umhverfi og efnahag á Austurlandi út frá 
mælanlegum vísum. Hér er á ferðinni 
verkefni sem er á margan hátt einstakt í 
sinni röð. Fyrirtækin hafa skuldbundið sig 
til þess að safna gögnum, halda þeim til 
haga og miðla áfram til almennings, bæði 
til fróðleiks en ekki síður í því skyni að þau 
nýtist í öðrum verkefnum eða rannsóknum.

Umhverfis Fjarðaál
á fimm árum

Á þessum merku tímamótum er ástæða til að staldra við og líta yfir farinn veg í  
um hverfismálum fyrirtækisins. Árin frá 2007 hafa verið afar spennandi og árangursrík, 
fyrirtækið er enn ungt en hefur samt þroskast mikið og hratt. 
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Myndirnar sem Forvitni  
hefur tekið af yfirborði Mars 

gætu verið frá Íslandi.
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Áljeppi leitar að Marsbúum 

Hversu lífvænleg er rauða reikistjarnan?

Áljeppinn Forvitni (Curiosity) lenti  
heilu og höldnu á Mars þann 6. ágúst 
síðastliðinn, eftir 570 milljóna kílómetra  
ferðalag frá Jörðu, sem tók tæpa níu mán-
uði. Forvitni rannsakar nú hversu lífvænleg 
rauða reikistjarnan kunni að vera eða hafi 
verið. Þessi hreyfanlega rannsóknastofa 
Bandarísku geimferðastofnunarinnar 
NASA er kjarn orkuknúin og á að geta 
farið 20 km um yfir  borð Mars í eitt Marsár, 
sem eru 686 jarð dagar. Vonast er til að 
leiðangurinn verði mun lengri. Forvitni er 
hlaðinn vísinda tækjum. Álskrokkurinn, 
sem kallað ur er WEB eða Warm Electron-
ics Box heldur tækjunum heitum, en hi-
tastigið á Mars getur  farið niður í -127°C. 
Alcoa  hef ur verið aðalbirgi NASA fyrir ál 
frá upphafi geimferða.

Forvitni er 2,7 metra langur og vegur um 
900 kíló. Þar af eru vísindatækin um 80 
kíló. Bíllinn er því alltof þungur til þess að 
hægt hefði verið að lenda honum með hjálp 

loftpúða, eins og fyrirrennurum hans, t.d. 
Spirit og Opportunity, en Forvitni er fjórða 
geimfarið sem NASA sendir til Mars frá 
1997.

Í Forvitni er lítill kjarnaofn sem sér honum 
fyrir orku, ólíkt Spirit og Opportunity sem 
eru knún ir sólarorku. Raforkan verður til úr 
varm anum sem hlýst af náttúrulegri hrörn -
un plútons-238 samsætunnar. Á þenn  an  
hátt er orkuframleiðslan óháð árs tíð  um 
og tíma dags. Í upphafi framleiðir kjarna-
ofn inn 125 watta afl og 100 wött að fjórtán 
árum liðnum. Forvitni framleiðir 2,5 kíló-

wattstundir af raforku á dag.

Tíu vísindatæki eru um borð í 
Forvitna.  Í skrokknum eru sýnagrein-
ingartæki sem eiga að greina lífræn 
efni og gas tegundir. Á mastri jeppans 
eru nokkrar mynda vélar. MastCam 
tekur 10 ramma  á sekúndu í þrívíðri 
háskerpuupp lausn. ChemCam skýt-
ur innrauðum leysigeisla  úr allt að tíu 
metra fjarlægð. Þegar geislinn lendir 
á berginu gufar smávægilegt magn af 
efni upp af því. Öflug myndavél og 
litrófsgreinir kanna svo úr fjarlægð 

efna samsetningu þess sem gufar upp af 
berginu.

Á jeppanum er fjarstýrður armur sem 
sækir sýni af yfirborðinu og færir í grein-
ingartækin inni í skrokknum. Á arminum 
er myndavél sem tekur smásjármyndir í 
mjög hárri upplausn. Á arminum er einnig  
röntgenlitrófs greinir sem mælir magn 
frumefna í bergi og jarðvegi. Af öðrum 
mælitækjum í Forvitna má nefna geislunar-
mæli og veður athugunartæki.

Á Forvitna eru sex mótordrifin hjól. Tvö 
fremstu og tvö öftustu hjólin hafa einnig 
sjálfstæða stýrimótora sem gera jeppanum 
kleift að snúa sér heilan hring á punktinum. 
Dekkin eru úr svörtu, sveigjanlegu áli. Jepp-
inn getur ekið yfir 75 cm háar hindranir. 
Hámarkshraði er 90 metrar á klukkustund.

Hægt er að fræðast nánar um Forvitna á 
Stjörnufræðivefnum.

Forvitni lenti á Mars í sérhönnuðu geimfari með 
þotuhreyflum.

Þrjár kynslóðir Roverbíla hafa nú ekið um 
Mars. Allir eru bílarnir að stórum hluta úr 
áli. Sá elsti er eins og leikfangabíll í saman

burði við Forvitni.

Atlas V geimflauginni skotið á loft 
26. nóvember 2011. Í geimfluginni 
er einnig mikið af áli.

Í upphafi framleiðir 
kjarna ofn inn 125 watta 
afl og 100 wött að 
fjórtán árum liðnum.  
Forvitni framleiðir 
2,5 kílówattstundir 
af raforku á dag.




