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1. Samantekt
Samið hefur verið um kaup á öllum vélbúnaði og mestur hluti hans er kominn á staðinn. Afhendingu
tætara seinkar enn og einnig seinkar afhendingu hluta af færiböndum. Gerð er grein fyrir innkaupum
og afhendingu búnaðar í kafla 5. Innkaup.
Vinna við stækkun byggingar er að mestu lokið og lítil vinna var í mars, en verkinu verður lokið með
vorinu þegar viðrar betur til útivinnu. Verktaki við stækkun byggingarinnar er Alefli.
Lokið er við breytingar og færslu búnaðar í núverandi byggingu.
Vinna Héðins við uppsetningu stálvirkis og búnaðar er á eftir áætlun. Uppsetningu stálvirki er að
mestu lokið í núverandi byggingu og byrjað er á uppsetningu stálvirkis í viðbyggingu. Byrjað er að
setja upp búnað sem er hluti af nýju vinnslulínunum, bæði í núverandi byggingu og viðbyggingu.
Meginhluti óútkljáðra aukaverka við Héðinn var leystur í mánuðinum.
Rafsel hefur unnið við uppsetningu rafmagnsstiga í viðbyggingu og strenglögnum, uppsetningu á
rafmagnstöflum og tengingu búnaðar eftir því sem búnaður berst og er settur upp.
Gerð er grein fyrir framkvæmdum í kafla 6 Framkvæmdir.
Framvinda við stækkun byggingar er 90,5% og fyrir vélbúnað 71%, miðað við heildarkostnað (beinn og
óbeinn kostnaður) og miðað við uppfært verkmagn. Gerð er grein fyrir kostnaði og framvindu í kafla
3 Verkefnisgát.
Engin slys, óhöpp eða önnur atvik hafa orðið í verkefninu.
Kostnaður við verkið í heild, miðað við uppfærða áætlun (maí 2020), er um 5% yfir niðurstöðutölu
kostnaðaráætlunar frá ágúst 2019, en innan uppgefinna óvissumarka, sem eru ÷5% til +10%.
Áætlað er að lokið verði við uppsetningu meginbúnaðar í byrjun júní 2020 og að prófanir hefjist í maí
og verði lokið í lok júní, sem er um viku seinkun frá fyrri mánaðarskýrslu. Það stafar einkum af seinkun
á afhendingu vélbúnaðar og seinkunar á uppsetningu stálvirkis og vélbúnaðar, sem að hluta til
orsakast af takmörkun á aðgengi vegna COVID 19.
Hér að neðan er sýndur áfallinn kostnaður og framvinda verksins í lok mars 2020 ásamt
kostnaðaráætlunum. Allar tölur eru án vsk.
ágú.19

maí.20

1.apr.20

1.apr.20

Kostnaðaráætlun

Uppfærð
Kostnaðaráætlun

Áfallið

Framvinda

Stækkun byggingar

390.910.000

392.000.000

354.290.000

90%

Vélbúnaður

757.250.000

814.000.000

581.110.000

71%

Samtals:

1.148.160.000

1.206.000.000

935.400.000

78%

Óvissa neðri mörk

1.090.364.500

Óvissa efri mörk

1.263.001.000

Verkliður
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2. Öryggi, heilbrigði og umhverfi (ÖHU)
Engin slys, óhöpp eða önnur atvik hafa orðið í verkefninu.

2.1 Slys og önnur atvik
Fjarveruslys

0

Fyrstuhjálparslys

0

Næstum slys og önnur atvik

0

Umhverfisatvik

0

2.2 Vinnustundir
Neðangreint eru vinnustundir skráðar á stækkun byggingar, sem unnið er af Alefli.
Vinnustundir í mars:

80

Vinnustundir alls:

25.420

Ekki liggja fyrir skráðar vinnustundir á Héðinn eða Rafsel.

2.3 Öryggisúttektir
Gerðar eru formlegar öryggisúttektir hálfsmánaðarlega, daginn fyrir verkfund.
Niðurstöður eru sendar út fyrir fund og ræddar á verkfundi.

2.4 Áherslur í öryggismálum
Mikilvægt er að aðkoma upp á þak sé með tryggilegum hætti og vinnuaðstæður þar uppi þurfa að vera
öruggar.
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3. Verkefnisgát
3.1 Stækkun Móttökustöðvar
Framvinda við stækkun Móttökustöðvarinnar í Gufunesi hefur seinkað nokkuð en húsnæðið var
afhent til SORPU þann 31.01. 2020. Gert er ráð fyrir vinnu við uppsetningu þakglugga og lokafrágang
utanhúss sem þarf að gerast við góð veðurskilyrði, en þessum framkvæmdum á að ljúka í júní 2020.
Þetta tefur þó ekki uppsetningu vélbúnaðar og uppkeyrslu stöðvarinnar sem gengur fyrir. Uppfærð
verkáætlun fyrir verkið er sýnd í viðauka C. Tafla 1 sýnir áætlaðan og áfallinn kostnað í verkinu ásamt
framvindu.
Tafla 1: Kostnaðaráætlun og framvindutafla fyrir stækkun Móttökustöðvar ( án vsk)

Lýsing
Óbeinn kostnaður
Hönnun, innkaup, umsjón, eftirlit
Verkumsjón, hönnun, innkaup (Mannvit)
Verkfræðihönnun (Tóv)
Verkfræðihönnun (TERA)
Arkitektahönnun (Arkþing)
Eftirlit (Varða verkþjónusta)
Samtals óbeinn kostnaður
Beinn kostnaður
Stækkun Móttökustöðvar (Alefli)
Verðbætur

ágúst 2019

maí 2020

1. apríl 2020

1. apríl
2020

Kostnaðaráætlun

Uppfærð
Kostnaðaráætlun

Áfallið

Framvinda

ISK án vsk

ISK án vsk

ISK án vsk

%

18.972.879
12.275.000
692.800
14.000.000
11.133.708
57.074.387

22.383.267
15.103.750
1.304.880
14.000.000
9.859.338
62.651.235

21.370.202
14.383.750
1.304.880
13.331.481
8.346.826
58.737.139

95%
95%
100%
95%
85%
94%

289.362.362

304.200.063

284.759.597

94%

8.969.301

8.940.460

8.139.498

91%

2.182

1.741

80%

15.803.371
328.946.076

2.654.275

18%

295.553.370

90%

392.056.000

354.290.000

90%

Spá um hækkun
Viðbótar- og aukaverk
Samtals beinn kostnaður

298.331.663

Ótalið og ófyrirséð
Heildarkostnaður
Óvissumörk -5%
Óvissumörk +10%

35.500.000
390.910.000
371.364.500
430.001.000

Kostnaðaráætlun fyrir verkið var uppfærð í maí 2020 og miðar nú við uppfært verkmagn allra
verktaka og aukaverka sem nauðsynleg eru til að klára framkvæmdina. Sú uppfærsla hækkaði
heildarkostnaðinn um rúma eina (1) milljón en framvinda er reiknuð miðað við uppfært verkmagn.
Framvinda í lok mars var 90,5% sem er heldur minna en áætlanir gerðu ráð fyrir en verkmagn var
einnig aukið.
Einhverjar magntöluaukningar eru komnar fram en þar ber helst að nefna aukningu í uppgreftri á
lausum jarðvegin þar sem nauðsynlegt þótti að grafa lengra út frá húsinu en áætlanir gerðu ráð fyrir.
Einnig eru fyrirséðar magntöluaukningar í samningi vegna aukningar á bendistáli, vegna breytinga á
innkeyrsluhurðum, stækkun á skyggnum og innkaup og uppsetningum lögnum og brunaslöngum.

Copyright © 2020 Mannvit. All rights reserved.
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Beinn viðbótarkostnaður vegna aukaverka er áætlaður 15,8 milljónir króna en samhliða honum hefur
óbeinn kostnaður hækkað við hönnun og innkaup vegna aukaverka, en þessum viðbótarkostnaði
hefur verið bætt við áætlunina frá mánaðarskýrslu fyrir febrúar 2020. Kostnaður við eftirfarandi
aukaverk er byggður á verðfyrirspurnum þ.e innkaup á gólfristum í nýbyggingu og loftræstingu í
stjórnrými og rafmagnstöflugámum, öryggisfestingar fyrir fallvarnir á þak, uppsetningu brunakerfis og
brunaslöngum, steypu fyrir undirstöður Dísu, baggavegg og steinsögun við Herkúles. Einnig er
áætlaður kostnaður fyrir tengingu gólfhita við kælikerfi vélbúnaðar til að auka varmanýtingu í stöðinni
og innkaup og uppsetning á loftpressu og lögnum henni tengdri sem mun þjóna allri stöðinni. Einnig
þarf að breyta innkeyrsluhurð í eldri byggingu. Kostnaður við aukaverk dregst frá ófyrirséðum
kostnaði.
Eftirfarandi graf sýnir mánaðarlegan kostnað vegna byggingarhluta verkefnisins, rauðar súlur sýna
áfallinn kostnað og bláar súlur sýna áætlaðan kostnað. Sjóðsstreymið er sýnt með blárri línu en grá
punktalína sýnir spá um sjóðsstreymi frá því í ágúst 2019. Kostnaður vegna framvindu í mars var um 3
milljónir sem greiddur var í apríl. Áætluð greiðsla í maí vegna framvindu í apríl er um 6 milljónir króna
samkvæmt uppfærðri greiðsluáætlun en líklegt er að hærra hlutfall kostnaðar verði á gjalddaga í júlí
þar sem uppsetning vélbúnaðar gengur fyrir frágangi byggingar

Stækkun Móttökustöðvar
Sjóðsstreymi
70.000.000

450.000.000

60.000.000

400.000.000
350.000.000

50.000.000

300.000.000

40.000.000

250.000.000

30.000.000

200.000.000
150.000.000

20.000.000

100.000.000

10.000.000

50.000.000

Áfallið

Framvinda Spá

Sjóðsstreymi

júl 20

jún.20

maí.20

apr.20

mar.20

feb.20

jan.20

des.19

nóv.19

okt.19

sep.19

ágú.19

júl.19

jún.19

maí.19

apr.19

mar.19

feb.19

jan.19

des.18

-

Áætlun ágúst 2019

Tekið hefur verið tillit til breyttrar verktilhögunar í uppfærðu sjóðsstreymi, gráa punktalínan sýnir fyrri
spá um greiðsluflæði sem gerð var í ágúst 2019.
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3.2 Vélbúnaður í Móttökustöð
Samningum um kaup á vélbúnaði er lokið og stærsti hluti búnaðar er kominn á verkstað, þ.e.a.s. að
allur vélbúnaðar er kominn á verkstað fyrir utan þrjú færibönd og tætara. Unnið er að hönnun vegna
aðlögunar stálundirstaða að búnaðinum. Eftirfarandi tafla sýnir heildarkostnað við verkið, áfallinn
kostnað og reiknaða framvindu.
Tafla 2: Kostnaður vegna vélbúnaðar í Móttökustöðinni í Gufunesi (ISK án vsk)
ágúst 2019

Lýsing

maí 2020
Uppfærð
Kostnaðaráætlun
kostnaðaráætlun

Óbeinn kostnaður
ISK án vsk
Hönnun, innkaup, umsjón, eftirlit
Breytingar á núverandi búnaði
8.445.150
Aflvæðing
6.835.495
Vélbúnaður
104.176.000
Samtals óbeinn kostnaður
119.456.645
Beinn kostnaður vélbúnaður
Breytingar á núverandi búnaði
47.641.750
Aflvæðing
17.059.984
Vélbúnaður
502.369.000
Samtals beinn kostnaður
567.070.734
Ótalið og ófyrirséð
70.725.279
Heildarkostnaður
757.250.000
Óvissumörk -5%
719.000.000
Óvissumörk +10%
833.000.000

ISK án vsk

1.apríl 2020

1.apríl
2020

Áfallið

Framv.

ISK án vsk

%

12.718.482
4.412.681
161.999.031
179.130.194

12.718.482
4.412.681
132.391.598
149.522.761

100%
100%
82%
83%

50.361.426
17.059.984
562.660.840
630.082.250
4.761.001
814.000.000

48.671.942
12.542.103
370.368.831
431.582.876
581.110.000

97%
100%
66%
68%
71%

Kostnaðaráætlun fyrir verkið var uppfærð í maí 2020 og miðar nú við uppfært verkmagn verktaka og
aukaverk. Sú uppfærsla hafði áhrif á heildarkostnað en framvinda er reiknuð miðað við uppfært
verkmagn. Hæstu viðbótar kostnaðarliðirnir eru innkaup og uppsetning á rennum fyrir vinnslulínurnar
sem nú er áætlaður um 11 milljónir og einnig er gert ráð fyrir rúmlega 8 milljónum við samsetningu á
staðnum á færiböndum sem eru lengri en 12 m (gámalengd) og ásetningu á hlutum sem komu í lausu
til að minnka rúmmál í flutningum og lækka þannig flutningskostnað. Nokkur aukaverk hafa bæst við
eða hækkað í verði, en þar ber helst að nefna myndavélakerfi fyrir tæplega 4 milljónir og uppsetningu
á merum við Mayfran stálfæribönd. Einnig er gert ráð fyrir hækkunum í óbeinum kostnaði uppá um 4
milljónir vegna aukinnar viðveru verkeftirlits og nýs verkefnastjóra.
Uppfærð kostnaðaráætlun gerir ráð fyrir 7,5% hækkun á niðurstöðutölu kostnaðaráætlunar frá ágúst
2019 fyrir vélbúnað.
Í kostnaðaráætlun frá því í ágúst 2019 var kostnaður vegna innkaupa á vélbúnaði áætlaður í evrum og
miðar kostnaðaráætlunin við gengi seðlabanka Íslands í lok júlí 2019 sem var 137 kr á Evru. Gengi
krónunnar hefur hinsvegar dalað og miðar ný kostnaðaráætlun við gengi seðlabankans í maí 2020 en
þá var sölugengið 159 kr/EUR, eftirstöðvar samninga hafa verið uppfærðar á miðað við það.
Töluverðar breytingar hafa orðið á framkvæmdaráætlun frá því áætlun um sjóðsstreymi var gefin út í
ágúst þar sem tafir hafa orðið á verkinu vegna tafa í innkaupum á búnaði, teiknivinnu, stálsmíði og
uppsetningu búnaðar. Eftirfarandi graf sýnir áætlað sjóðsstreymi fyrir vélbúnað, rauðar súlur sýna
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áfallinn kostnað og bláar súlur sýna áætlaðan kostnað. Sjóðsstreymi frá því í ágúst er einnig sýnt með
grárri punktalínu. Búið er að greiða fyrir u.þ.b. 73% af heildarkostnaði vélbúnaðar.

Vélbúnaður fyrir Móttökustöðina í Gufunesi
Sjóðstreymi
120.000.000

900.000.000
800.000.000

100.000.000

700.000.000
600.000.000

80.000.000

500.000.000

60.000.000

400.000.000

40.000.000

300.000.000
200.000.000

20.000.000

Áfallinn Kostnaður

Spá um framvindu

Sjóðsstreymi

júl.20

jún.20

maí.20

apr.20

mar.20

feb.20

jan.20

des.19

nóv.19

okt.19

sep.19

ágú.19

júl.19

jún.19

maí.19

apr.19

mar.19

feb.19

jan.19

des.18

0

100.000.000
0

Áætlun ágúst.19

3.3 Áætlun
Tafir hafa orðið á verkinu en áætlað er að framkvæmdum ljúki í júní 2020. Framkvæmdum við
stækkun byggingarinnar hefur seinkað en það hefur ekki komið að sök þar sem uppsetningu
vélbúnaðar hefur einnig seinkað. Uppsetning vélbúnaðar er ráðandi um lok verksins. Uppfærða
verkáætlun má sjá í viðauka C.
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4. Hönnun
4.1 Staða hönnunar
Hönnun viðbyggingar er lokið, en hönnuðir koma að verkinu eftir þörfum, ef um breytingar er að
ræða. Um er að ræða; arkitektúr, burðarþol, lagnir og rafbúnað.
Fyrirkomulagshönnun er í lokið, en einhverjar minniháttar breytingar gætu orðið þegar endanlegar
teikningar af búnaði liggja fyrir og þegar uppsetning búnaðar hefst.
Hönnun á stálvirki fyrir búnað er að mestu lokið. Eftir er að teikna undirstöðu fyrir glussakerfi tætara
og gataplan fyrir tætara – vantar gögn frá framleiðanda. Unnið við hönnun og teikningar af rennum
milli tækja, stjórnpúlti í stjórnherbergi.
Hönnun raf- og stjórnbúnaðar, yfirstjórnkerfi; forritun langt komin, strenglistum lokið nema fyrir Kára
og tætara, stýrirásateikningum svo til lokið, skilgreiningu búnaðar lokið.
Yfirferð teikninga og annarra gagna frá vélaframleiðendum lokið.

4.2 Framvinda í mánuðinum
Unnið við eftirfarandi hönnun og teikningar;
Rafmagnsstigar í viðbyggingu
-

Rennur við og á milli tæki og undirstöður renna

-

Stjórnborð í stjórnherbergi

-

Loftstokkar við vindskiljur og Kára og undirstöður. Breytingar á pöllum við Kára og filmuskilju.

-

Hönnun raf- og stjórnbúnaðar, yfirstjórnkerfi; strenglistar, forritun, stýrirásateikningar,
forritun, skilgreining á búnaði.

-

Upphengjur málmsegla

-

Loftræstingu í stjórnbúri og töfluherbergjum

4.3 Áætluð vinna í næsta mánuði
Aðallega verður unnið við eftirfarandi hönnun og teikningar:
-

Léttar undirstöður fyrir glussastöð tætara og gataplan.

Ljúka við teikningar af rennum við tæki.
-

Ljúka við teikningar loftstokka og tilheyrandi undirstöður við Kára.

Ljúka við teikningar af stjórnborð í stjórnherbergi.
Raf- og stjórnbúnaður; ljúka við stýrirásateikningar, strenglista, forritun og skjákerfi HMI.
-

Tilfallandi breytingar og viðbætur sem upp koma á fyrirkomulagi vegna búnaðar eða annars.

4.4 Atriði til íhugunar
Skipuleggja þarf prófanir og gangsetningu á tækjum.
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5. Innkaup
5.1 Staðan
Hönnun og umsjón:
Óbreytt frá fyrri mánaðarskýrslu. Samið hefur verið við eftirtalda aðila um að annast hönnun, umsjón
og eftirlit með verkinu:
a) Arkþing; Arkitektúr fyrir stækkun byggingar
b) Teiknistofan Óðinstorgi; Burðarþolshönnun fyrir stækkun byggingar
c) Tera; Rafbúnaður fyrir stækkun byggingarinnar;
d) Mannvit; Hönnun lagna í stækkun byggingu, hönnun vélbúnaðar, hönnun raf- og
stjórnbúnaðar véla, verkumsjón
e) Varða verkþjónusta; Eftirlit með stækkun byggingar. Einnig hefur Varða verkþjónusta verið
fengin til að annast eftirlit á staðnum með uppsetningu vélbúnaðar, samningur við Héðinn.
Ekki þarf að gera frekari samninga um hönnun og umsjón.

Framkvæmdir:
Samið hefur verið við eftirtalda aðila um framkvæmdir:
a) Alefli; stækkun byggingar
b) Héðinn; uppsetning vélbúnaðar
c) Rafsel; uppsetning raf- og stjórnbúnaðar
Auk þess hefur verið samið við eftirtalda aðila um minniháttar verk:
a) Dynjandi; fallvarnarkerfi á þak byggingar
b) Blikksmiðurinn; loftræstikerfi í stjórnherbergi og rafmagnstöflugáma
c) Securitas; Uppfært öryggiskerfi fyrir Móttökustöðina
d) Altak; ristar í gólfrennur viðbyggingar

Innkaup á búnaði:
Lokið er við að gera samninga um kaup á öllum vélbúnað. Staða innkaupa/framleiðslu á búnaði er
eftirfarandi:
a) Pokaopnarar; Samið við Marcovil. Framleiðslu lokið, komu á staðinn um miðjan desember.
Höfðu færst til í flutningsgámi og skemmst. Marcovil mun bæta tjónið og sækja bætur á sitt
tryggingarfélag, sem tryggði flutninginn.
b) Stálbönd við Herkúles; Samið við Mayfran. Framleiðslu lokið og böndin komin til landsins,
uppsetningu lokið og komin í rekstur.
c) Tætari; Samið við Marcovil. Unnið að framleiðslu. Afhendingu seinkar frá umsömdum tíma.
Tætari er áætlaður til landsins um 10.5.2020. Hefði átt að koma í lok febrúar 2020 skv.
pöntun.
d) Flutningsbönd frá pokaopnara og tætara (3 stk); samið við Marcovil. Unnið að framleiðslu.
Hefur seinkað og áætluð að fara í skip í byrjun apríl 2020.
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e) Sigti; samið við ECO-star. Framleiðslu lokið, komu á staðinn 13.1.2020.
f)

Vindskiljur; samið við Sulzh&Berger. Framleiðslu lokið, komu á staðinn 18.2.2020.

g) Málmskiljur; samið við Gauss-Magnetic. Framleiðslu lokið, komu á staðinn 12.3.2020.
h) Flutningsbönd; samið við Marcovil. Unnið að framleiðslu. Það liggur fyrir að seinkun verður á
afhendingu, en fyrstu 11 færiböndin fóru í flutning í febrúar. Af þeim 6 sem eftir eru komu 3 í
mars 2020 og þau 3 sem eftir eru fóru í flutning 27.3.2020.
Sendar hafa verið pantanir til kaupa á; ristum í gólfrennur í viðbyggingu, loftræstikerfi fyrir
stjórnherbergi og rafmagnstöflugáma. Eftir er að senda pöntun á öryggisfestingar á þak fyrir fallvarnir,
myndavélakerfi og loftpressu.

5.2 Áætluð framvinda í næsta mánuði
Fylgst verður með framleiðslu búnaðar og aðfanga og höfð samskipti við framleiðendur eftir þörfum. Í
næsta mánuði kemur restin af flutningsböndum.

5.3 Atriði til íhugunar
Seinkun á afhendingu tætara mun tefja verklok, en haldinn var sérstakur fundur með Marcovil til að
ýta á eftir afgreiðslu. Framgangur við uppsetningu vélbúnaðar hefur gengið hægar en verktaki sjálfur
hefur gert ráð fyrir á milli verkfunda og ekki er þar um skort á aðföngum að ræða.
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6. Framkvæmdir
6.1 Staðan
Vinna við stækkun byggingarinnar er að mestu lokið, einungis eftir utanhússfrágangur og þakgluggi og
ákveðið var fresta utanhússfrágangi þar til betur viðrar. Verkið hefur gengið vel og ekki hafa komið
upp vandamál. Sjá nánar í mánaðarskýrslu eftirlits, viðauki A.
Vinna við uppsetningu vélbúnaðar er í gangi. Unnið að uppsetningu stálundirstaða fyrir vélbúnað og
palla í núverandi byggingu og einnig í viðbyggingu. Unnið að uppsetningu tækja í núverandi byggingu
og viðbyggingu. Verkið gengur hægar en áætlun verkkaupa og verktaka gerir ráð fyrir og framvinda á
milli verkfunda hefur verið minni en verktaki áætlar.
Vinna við raf- og stjórnbúnað er í gangi. Unnið að uppsetningu strengstiga í viðbyggingu og tengingu
rafbúnaðar fyrir tæki eftir því sem þau koma á staðinn..

6.2 Verktakar á staðnum
Á staðnum voru eftirtaldir verktakar við vinnu:
a) Alefli; stækkun byggingar
b) Rafsel; raf- og stjórnbúnaður.
c) Héðinn; uppsetning búnaðar.
d) Varða verkþjónusta; eftirlit með vinnu við stækkun byggingarinnar.

6.3 Stækkun byggingar – Alefli
Áætlað er að framvinda þessa verks sé komin í um 93% miðað við áætlaða stöðu og uppfært
verkmagn, framvinda í heild er um 353 Mkr m. vsk. Miðað við þekktar magnbreytingar og að aðrir
verkliðir endi í 100%, er áætlað að verkið endi á bilinu 375-380 Mkr m. vsk án verðbóta. Mannafli á
staðnum er 2 iðnaðarmenn og verkstjóri.
Aðgengi að viðbyggingunni fyrir aðra verktaka er opið.
Vinnu innanhúss er að mestu lokið og verkið verður í dvala fram á maí. Eiginleg verklok verða ekki
fyrr en vorið 2020 þar sem ákveðið var að fresta utanhússfrágangi. Eftir er að setja upp þakglugga, en
beðið er eftir að efni í hann komi til landsins.
Að öðru leyti er vísað til mánaðarskýrslu eftirlits fyrir stækkun byggingar, sjá viðauka A.

6.4 Uppsetning búnaðar – Héðinn
Unnið er að uppsetningu stálundirstaða og búnaðar í núverandi byggingu:
-

Uppsetning stálvirkis fyrir vélbúnað og palla er að mestu lokið en vegna ruglings hjá verktaka
vantar enn stiga og handrið sem koma ekki fyrr en um mánaðarmótin maí/júní.

-

Pokaopnarar og forsigti eru komin upp.

Rykskilja er komin upp en eftir er að setja upp loftlagnir.
Unnið er að uppsetningu stálundirstaða og búnaðar í viðbyggingu:
-

Uppsetning á stálvirki er hafin og gengur vel.
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-

Vindskiljur og tilheyrandi filmuskiljur og lofthreinsari hafa verið sett upp. Byrjað er á að setja
upp loftstokka.

-

Byrjað að setja upp flutningsbönd

-

Eddy-Current málmskilja komin upp

Auk þess var unnið að forsmíði á stálundirstöðum fyrir tæki og léttum undirstöðum fyrir færibönd og
segla fyrir nýbyggingu, en þessar stálundirstöður eru smíðaðar í Rúmeníu. Áætlað er að forsmíði ljúki
að mestu í mars.
Framgangur í mánuðinum var lakari en áætlanir gerðu ráð fyrir. Aðföng hafa ekki tafið verktaka.
Framvinda við uppsetningu vélbúnaðar miðað við greiðslur skv. magnskrá eru 61%. (í mánaðarskýrslu
fyrir febrúar voru þau mistök gerð að mars framvinda tekin með, rétt framvinda í lok febrúar var 46%)
Haldinn var sérstakur fundur með verktaka 17.3.2020 (Nr. 13) þar sem farið var yfir óútkljáð
ágreiningsmál. Þar var leyst úr öllum útistandandi ágreiningsmálum nema einu, sem er krafa verktaka
vegna gerð smíðateikninga af stálundirstöðum.

6.5 Raf- og stjórnbúnaður – Rafsel
Unnið að uppsetningu rafmagnsstiga í viðbyggingu.
Unnið er við að setja upp og tengja rafmagnstöflur við tæki í núverandi byggingu; fyrir Kára á nýjum
stað, pokaopnara og forsigti.
Unnið við að setja upp og tengja rafmagnstöflur við tæki í viðbyggingu; fyrir vindskiljur, filmuskiljur,
lofthreinsara og málmskiljur.
Þegar vélbúnaður kemur á staðinn er rafbúnaði komið fyrir í rafmagnstöflugámum jafnóðum og
byrjað að leggja út strengi, og þegar tæki eru komin á sinn stað eru þau tengd. Því ræðst vinna Rafsels
mikið af því hvenær búnaður berst og hvenær hann er kominn á sinn stað.

6.6 Leyfismál
Óbreytt frá fyrri mánaðarskýrslum.
Samþykkt byggingarleyfi liggur fyrir, með áskilnaði um samþykki heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur
varðandi starfsleyfi og samþykki Vinnueftirlits.
Samþykki liggur fyrir frá heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur um að núverandi starfsleyfi gildi óbreytt, skv.
tölvupósti frá heilbrigðiseftirlitinu frá 23.8.2019;
„ Tilvísun í mál: 2019070186
Góðan daginn.
Vísað er til neðangreinds erindis þar sem tilkynnt var um breytingar á starfsemi í móttökustöð SORPU
bs. í Gufunesi.
Heilbrigðiseftirlitið (HER) hefur yfirfarið gögn sem fylgdu erindinu. HER telur að breytingarnar kalli
ekki á breytingar á starfsleyfisskilyrðum sem fylgja núverandi starfsleyfi. HER telur því ekki þörf á
endurskoðun á starfsleyfi móttökustöðvar SORPU bs. í Gufunesi. Núgildandi starfsleyfi gildir því áfram
óbreytt.“
Haldinn hefur verið fundur með Vinnueftirlitinu og þeir eru sáttir við hvernig áformað er að standa að
verkinu.
Ekki er um önnur leyfi að ræða.
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6.7 Atriði til íhugunar
Atriði sem sett voru fram í mánaðarskýrslu janúar 2020 eiga enn við:
Vinna við uppsetningu vélbúnaðar og tilheyrandi stálvirkis hefur gengið mun hægar en áætlanir
verktaka/verkkaupa gerðu ráð fyrir. Skipulag vinnunnar og mönnun hefur ekki verið sem best og þrátt
fyrir að seinkun hafi verið í afhendingu teikninga og búnaðar þá hafa aðföng ekki tafið verktakann,
hann hefur ekki haft undan.
Nú liggur fyrir að afhendingu tætara seinkar enn og það gæti haft áhrif á verklok, en þó er eins líklegt
að vinna við uppsetningu stálvirkis og búnaðar verði ráðandi um verklok. Það ræðst af því hvort
verklag Héðins batnar.
Haldið er áfram vinnu við að bæta framvindu við uppsetningu á vélbúnaði.
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7. Prófanir og gangsetning
7.1 Staðan
Byrjað er að vinna að skjölum vegna prófana og bæta þeim inn í verkáætlun.

7.2 Framvinda
Kominn skjalalisti og byrjað á gerð gátlista.

7.3 Áætluð vinna í næsta mánuði
Vinna áfram að gerð prófunarskjala og verkáætlun með tilliti til prófana.

7.4 Atriði til íhugunar
Á ekki við.
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Appendix A Mánaðarskýrsla fyrir stækkun byggingar
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Appendix B Ljósmyndir
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Aðalsteinn Þórðarson og Ásmundur S. Jónsson
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Appendix C Verkáætlun - yfirlit
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SORPA bs

Skýrsla framkvæmdastjóra
Lögð fram á stjórnarfundi 427 mánudaginn 18. maí 2020
Skýrsla framkvæmdastjóra rekur helstu mál sem verið hafa á döfinni í starfi framkvæmdastjóra frá
síðasta stjórnarfundi
- Engin sérstök vandamál hafa komið upp í rekstri frá síðasta fundi. Starfsemi samlagsins er komin því
sem næst í eðlilegt horf eftir aðgerðir vegna Covid-19. Aðgerðirnar höfðu mest áhrif á rekstur Góða
hirðisins, en hann starfar nú eðlilega og þar hefur verið mjög mikið að gera frá 4. maí.
- Framkvæmdastjóri var ráðinn um miðjan febrúar til að takast á við tiltekin vandamál í rekstri
samlagsins. Starfið hefur einkennst mjög af greiningarvinnu og skilgreiningu margvíslegra
hagræðingaraðgerða, auk þess sem unnið hefur verið að skoðun á stjórnskipulagi samlagsins.
Forsendur þessara greininga eru einkum þrjár. Í fyrsta lagi brýn þörf á að styrkja innviði, með
sérstakri áherslu á allt er tengist fjármálum. Í öðru lagi breytt starfsemi með tilkomu GAJA og
stækkunar í Gufunesi. Í þriðja lagi að bregðast við viðvarandi hallarekstri með hagræðingu í rekstri.
- Eftirfylgni nokkurra hagræðingaraðgerða er komin í fullan gang. Þessar hagræðingaraðgerðir voru
skilgreindar í snarpri vinnu yfirstjórnar snemma í vor en nú hafa þær verið settar í farveg gæðakerfis
samlagsins og haldið er utan um þær sem hefðbundin umbótaverkefni.
- Eitt þeirra mála sem eru til skoðunar er fyrirkomulag vegna móttöku sláturúrgangs, en frá þessu var
m.a. greint í síðustu skýrslu framkvæmastjóra. Fyrir liggur að tankurinn Gýmir er nánast fullur og á
næstu mánuðum þarf að loka þrónni. Þær hugmyndir sem nú er unnið með varðandi móttöku
sláturúrgangs ganga út frá því að hún færist í GAJA. Það mun hins vegar leiða til grundvallarbreytinga
og ekki verður lengur hægt að taka við ýmsum úrgangi sem ekkert erindi á í GAJA, meðal annars
ýmsum lyktarsterkum úrgangi. Þessu tengist samstarf og samningar samlagsins við félagið Ymir
technologies. Unnið er að því að leiða fram niðurstöðu um það hvort búnaður sem leigður hefur
verið af því fyrirtæki fáist gangsettur, kanna möguleika á rekstri þess búnaðar í GAJA, en einnig að
kanna skuldbindingar og réttarstöðu samlagsins vegna téðra samninga.
- Þann 11. maí sóttu framkvæmdastjóri og staðarstjóri í Álfsnesi fund með stjórn íbúasamtaka
Leirvogstungu og embættismönnum Mosfellsbæjar, m.a. bæjarstjóra. Til fundarins var boðað vegna
ítrekaðra lyktarkvartana í Leirvogstungu en þeim kvörtunum sem tengjast lyktarmengun frá Álfsnesi
hefur fjölgað töluvert ef miðað er við sama tíma í fyrra. Fulltrúar SORPU hlýddu á vitnisburð stjórnar
samtakanna og ekki fer á milli mála að ástandið er ekki gott. Gerð var grein fyrir ráðstöfunum sem
SORPA hefur gripið til í því skyni að stemma stigu við lyktarmengun, og sérstökum viðbótaraðgerðum
sem nú verður ráðist í, varðandi svonefnda rein 20, en einnig varðandi tankinn Gými.
- Í stækkun móttökustöðvar í Gufunesi er staðan sú að allur búnaður er kominn til landsins og
uppsetning og tenging vélbúnaðar er í fullum gangi en tafir hafa orði vegna takmörkunar á aðgengi
og afhendingu á búnaði vegna COVID. Reiknað er með að lokið verði við uppsetningu vélbúnaðar
snemma í júní en prófanir og fínstillingar munu standa yfir út júní. Afhending á fyrsta efni úr línu 1
verður samræmt formlegri opnun GAJA.
- Í GAJA er staðan sú að verktakinn Ístak hefur afhent bygginguna sem hýsir GAJA og vinnur nú við
frágang utandyra - honum lýkur fyrir mánaðamót. Unnið hefur verið við prófanir á búnaði, ætlunin
var að birginn (Aikan Solum) væri með okkur í prófunum en aðstæður hafa leitt til þess að þetta
hefur farið fram í gegnum netið. Prófanir hafa gengið ágætlega en hægar fyrir vikið en úttektir eru í
gangi. Lokauppgjör við verktakann er í vinnslu.

Stjórn SORPU bs.
Reykjavík 18.5.2020

V / framvinda byggingar gas- og jarðgerðarstöðvar
Eins og staðan er núna áætlar Ístak að afhenda stöðina í lok apríl 2020 en þá á eftir að ganga frá
einstökum verkefnum utanhúss. Framvinda á öllu verkinu er um 97% miðað við 1. apríl 2020.
Óvíst er hversu mikil áhrif COVID-19 veikin mun hafa á framvindu verks en nú þegar er ljóst að
sérfræðingar Aikan komast ekki til landsins í mars til að klára uppsetningu. Til að leysa þetta er gert
ráð fyrir að Aikan muni setja upp stjórnbúnað í apríl með fjarvinnslubúnaði, með aðstoð starfsmanna
Mannvits sem verða á staðnum.
Áfallinn kostnaður vegna byggingarinnar er sem hér segir:
Tímabil
Áfallið fyrir júlí 2018
Júlí 2018
Ágúst 2018
September 2018
Október 2018
Nóvember 2018
Desember 2018
Janúar 2019
Febrúar 2019
Mars 2019
Apríl 2019
Maí 2019
Júní 2019
Júlí 2019
Ágúst 2019
September 2019
Október 2019
Nóvember 2019
Desember 2019
Janúar 2020
Febrúar 2020
Mars 2020
Samtals

Greiddur kostnaður
758,2
49,3
52,5
134,0
195,9
203,7
135,1
268,3
209,9
267,3
141,9
309,9
327,2
399,1
244,2
260,1
289,6
182,9
182,2
146,5
178,5
161,7
5.098

Heildar kostnaður við sjálfa verkframkvæmdina frá því skrifað var undir samning við verktaka í júlí 2018
skv. ofangreindu er nú kr. 4.339,8 mkr. Skv. framvinduskýrslu Mannvits dags. 16. apríl 2020 er áætlað
að heildarkostnaður verði 4.438 mkr. með vikmörkum -1% - +3%. Bókfærð aukaverk frá upphafi eru
samtals 112 mkr. og eru aðallega vegna ófyrirséðra atriða sem snúa að jarðvinnu. Gert var ráð fyrir
113,7 mkr. í áætlun. Áætlaður heildarkostnaður hefur verið hækkaður um rúmar 15 milljónir frá því

síðustu framvinduskýrslu í mars, en um ástæður þess ber helst að nefna gengislækkun krónunnar sem
hefur töluverð áhrif á eftirstöðvar Aikan samnings, magntöluaukningar umfram magnskrá í frágangi
Ístaks á stjórnbyggingu með tilheyrandi hækkun verðbóta. En einnig má gera ráð fyrir að vinna
Mannvits, Batterísins og Verkís verði umfangsmeiri en áætlunin gerir ráð fyrir með lengingu verktíma.
Óvissu og áhættuþættir
Enn er nokkur óvissa um lokauppgjör samnings við aðalverktaka á magntölum í steypu, mótum og
járni, innanhússfrágang í stjórnbyggingu, frágang á útisvæði þ.m.t. við gröft og fyllingar ásamt óvissu
um prófanir og gangsetningu.
Einnig er nokkur óvissa um uppgjör á kröfum verktaka vegna aukaverka. Kostnaðaráætlun gerir ráð
fyrir kostnaði uppá 113,7 m.kr. vegna aukaverka en nú þegar hefur SORPA greitt 112 m.kr.
Útistandandi kröfur verktaka eru nú um 40 m.kr og af þeim hefur verkkaupi samþykkt að borga 16
m.kr. en ekki er gert ráð fyrir þessum kostnaði í uppfærðri áætlun þar sem verkkaupi er með
útistandandi kröfur á verktaka vegna olíuskilju og hreinsikerfis tanka uppá 16 m.kr. Eftir standa kröfur
frá verktaka uppá 24 m.kr. sem hefur verið hafnað og ekki er því gert ráð fyrir í kostnaðaráætlun en
líklegt er að einhver kostnaður hljótist af.
Óvíst er hversu mikil áhrif COVID-19 veikin mun hafa á framvindu verks en nú þegar er ljóst að
sérfræðingar Aikan komust ekki til landsins í bráð til að klára uppsetningu og prófanir. Til að leysa
þetta hafa starfsmenn Aikan sett upp hugbúnað og gert prófanir með fjarvinnslubúnaði, með aðstoð
starfsmanna Mannvits sem eru á staðnum. Óvíst er hvenær starfsmenn Aikan komast til landsins til
að aðstoða SORPU við ræsingu stöðvarinnar.
Gengisbreytingar: Nú á eftir að greiða um 30% af eftirstöðvum samnings SORPU við Aikan ásamt
greiðslum vegna viðbótarverka og hefur íslenska krónan lækkað töluvert gagnvart Evru. Við
útreikning á eftirstöðvum á samningi Aikan er miðað við miðgengi seðlabanka Íslands í apríl 2020 =
156 kr/EUR
SORPA bs. áætlar að verkið (bygging á GAJA) muni enda í efri mörkum áætlunar Mannvits eða í um
4.525 mkr.

Virðingarfyllst,

Helgi Þór Ingason
framkvæmdastjóri

Stjórn SORPU bs.

Reykjavík 18. maí 2020
v / stækkun móttökustöðvar – framvinda

Verktaki (ALEFLI ehf. sem valin var eftir útboð) hóf framkvæmdir þann 22.maí. Jarðvinnu er að mestu
lokið, fyrir utan yfirborðsfrágang. Heildarframvinda verks í lok mars var um 90% miðað við áætlaða
stöðu og verkmagn. Framkvæmdir hafa gengið vel en eru nokkuð á eftir áætlun. Húsinu var lokað í
desember og afhent SORPU 31. janúar 2020. Búið er að greiða reikninga fyrir febrúar og hluta af mars.
Heildarkostnaður verks er áætlaður um 392 milljónir króna án vsk skv. áætlun Mannvits, ófyrirséður
kostnaður (óvissa í áætlun -5 - +10%).
Útlagt vegna verkefnisins er sem hér segir:
Mánuður
Frá áramótum til loka apríl 2019
Maí 2019
Júní 2019
Júlí 2019
Ágúst 2019
September 2019
Október 2019
Nóvember 2019
Desember 2019
Janúar 2020
Febrúar 2020
Mars 2020
Samtals

Útgjöld, m. kr.
29,2
27,6
44,2
51,1
45,0
59,2
43,6
32,3
25,6
16,9
13,0
12,7
400,4

Ofangreind áfallin útgjöld eru vegna hönnunar, útboðs, eftirlits, gatnagerðargjalda og framkvæmda við
byggingu. Bókfærður kostnaður vegna þessa er 400,4 mkr. af ofangreindir áætlun. Gert er ráð fyrir að
verkefnið endi í efri mörkum áætlunar eða í 430 mkr. að mati SORPU bs.

Virðingarfyllst,

Helgi Þór Ingason
framkvæmdastjóri

Stjórn SORPU bs.
Reykjavík 18. maí 2020
v / tækjabúnaður í móttökustöð – framvinda
Eins og fram kemur í greinargerð dagsett 2. september 2019 er áætlaður kostnaður við kaup og
uppsetning á tækjum í móttökustöð áætlaður 791 mkr (vikmörk -5 - +10%) og innifalinn óvissa upp á
10%. Gert er ráð fyrir að kostnaður vegna tækjabúnaðar muni lenda í efri mörkum áætlunar sem eru
um 833 mkr. (mat SORPU).Búið er að bæta inn í áætlun gengisáhrifum vegna innkaupa á tækjabúnaði
en gengi Evru hefur hækkað um 15% frá áramótum. Samið var við vélsmiðjuna Héðinn um uppsetningu
tækjabúnaðar eftir útboð (tilboðsupphæð var 192,9 mkr., sjá minnisblað 2. júlí 2019). Staða
tækjakaupa og uppsetningar er sem hér segir (miðað við 31. mars 2020).
Mánuður
Febrúar – Maí 2019
Júní 2019
Júlí 2019
Ágúst 2019
September 2019
Október 2019
Nóvember 2019
*Desember 2019
Janúar 2020
Febrúar 2020
*Mars 2020
SAMTALS

Samtals
mkr.
30,8
12,2
12,6
8,9
33,9
134,7
46,8
59,6
40,6
51,0
84,2
515,3

* Inni í fyrri tölum vegna desember í fyrri framvindusamantekt ( vegna bókhaldslegra reglna) voru færð
inn erlend tækjakaup að upphæð 148 mkr sem eru í framleiðslu eða í flutningi fyrir uppgjörslok. Þau
eru bakfærð 31. mars 2020 og munu bókast inn eftir því sem tækin koma til landsins 2020.
** Aðstoð við umsjón, innkaup og pantanir, eftirfylgni, hönnun og ráðgjöf.
Stærsti hluti búnaðar er kominn á verkstað. Þau tæki sem eru ókomin eru þrjú færibönd og tætari.
Samskipti við verktaka við uppsetningu hafa því miður ekki gengið eins og skyldi, stöðug deilumál og
aukakröfur sem ekki er búið að lenda. Búð er þó að leysa úr hluta af kröfum verktaka með samkomulagi
en eftir standa kröfur vegna teiknivinnu hjá undirverktaka erlendis sem SORPA hefur hafnað ásamt
kröfu vegna gengisáhrifa á kostnað við stálgrindur. Athugasemd hefur verið gerð til Mannvits um það
hvort að búið sé að gera ráð fyrir kröfum verktaka inni í uppreiknaðri kostnaðaráætlun.
Eins og sést í töflunni er bókfærður kostnaður í lok mars vegna verksins samtals 515,3 mkr eða 59% af
áætlun en framvinda verkefnis er komin í 71%.
Virðingarfyllst,
Helgi Þór Ingason
framkvæmdastjóri
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Stjórnkerfi SORPU
Stjórnkerfi SORPU er vottað samkvæmt umhverfisstaðlinum ISO 14001.
Þýðingarmiklir umhverfisþættir eru skilgreindir fyrir SORPU í heild og eru
útfærðir fyrir hverja starfsstöð, ásamt upplýsingum um vöktun og stýringu.
Þannig eru stöðugar umbætur í umhverfis- og gæðamálum tryggðar.
Umhverfisþættir sem SORPA hefur eftirlit og stýringu með eru:

Umhverfis- og gæðastefna
SORPA annast meðhöndlun úrgangs á starfssvæði sínu á
ábyrgan og hagkvæman hátt. SORPA stuðlar að endurnýtingu
úrgangs og lágmörkun urðunar.

•

Úrgangur

SORPA uppfyllir lagalegar og aðrar kröfur sem fyrirtækið undirgengst og snúa að gæða- og umhverfismálum.

•

Starfsemi

•

Gassöfnun og -hreinsun

SORPA setur sér gæða- og umhverfismarkmið og fylgir þeim
eftir. SORPA skuldbindur sig til stöðugra umbóta í gæða- og
umhverfismálum.

•

Losun mengunarefna í sigvatn og frárennsli

•

Umhverfisfræðsla

Markmið SORPU í umhverfismálum taka mið af umhverfis- og gæðastefnu,
markmið
stefnumótun SORPU 2015-2020 og eigendastefnu SORPU. Lykil
SORPU í umhverfismálum styðja að auki við heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna og aðild SORPU að loftslagsyfirlýsingu fyrirtækja og Reykjavíkurborgar, sem Festa - miðstöð um samfélagsábyrgð stendur fyrir.

Lykilmarkmið gæða- og umhverfismála:
•

Þjónustugæði við viðskiptavini

•

Hámörkun hlutfalls endurnýtingar á úrgangi

•

Lágmörkun losunar gróðurhúsalofttegunda
og kolefnisjöfnun

Úrgangur
Heildarmagn úrgangs sem barst til SORPU árið 2019 var 224.756 tonn (263.064
tonn 2018) og var það 14,6% samdráttur frá fyrra ári. Endurnýtingarhlutfall
SORPU var 49,6% árið 2019 (50,5% árið 2018).
Samdráttur í úrgangsmagni birtist fyrst og fremst í blönduðum úrgangi til
urðunar, jarðvegi til landmótunar og magni steinefna. Í heildina dregst magn
flestra úrgangsflokka að einhverju leyti saman og helst í hendur við almenn
an samdrátt í samfélaginu. Magn plast- og pappírsefna til endurvinnslu,
sem bárust til móttökustöðvarinnar í Gufunesi, var svipað og árið á undan.
Endursöluhlutfall notaðra muna í Góða hirðinum jókst verulega, eða um
tæplega 62%.
Heildarmagn úrgangs sem berst til SORPU (tonn) er mælikvarði við út
reikninga á umhverfisáhrifum fyrirtækisins. Mælaborð SORPU er það stjórn
Loftmyndir í skýrslu: Alta ehf.
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tæki sem stjórnendur og starfsmenn nota til að fylgjast með flæði
úrgangs og meta árangur markmiða á hverjum tíma. Mælaborðið birtir

Tafla 1. Lykiltölur í umhverfisáhrifum SORPU

upplýsingar úr innvigtunarkerfi SORPU myndrænt og uppfærast gögnin

Umhverfisþættir		Eining

á hverri nóttu.

Heildarmagn úrgangs til SORPU

2019

2018

Breyting

Tonn

224.756

263.064

-14,6%

Endurnýtingarhlutfall SORPU mun aukast verulega með gas- og

Hlutfall úrgangs til endurnýtingar

%

49,6

50,5

-1,8%

jarðgerðarstöð (GAJA) en bygging stöðvarinnar var langt komin um ára

Hlutfall úrgangs til urðunar

%

50,4

49,5

1,8%

mótin. Áætlað er að hefja starfsemi í stöðinni í júní 2020. Stöðin kemur

Orkunotkun			

til með að taka á móti öllum lífrænum heimilisúrgangi, s.s. matarleifum,
bleium, gæludýraúrgangi o.fl. Áætlað er að innan við 5% úrgangs frá
heimilum verði urðuð þegar stöðin er komin í gagnið og verður heildar
endurnýtingarhlutfall SORPU þá yfir 70%. Stjórn SORPU hefur samþykkt
að urðun á öllum lífrænum og brennanlegum úrgangi verði hætt frá og

kWst

11.073.705

12.394.900

-10,7%

Fjöldi ársverka			

Ársverk

113

112

0,9%

Fjöldi íbúa			

Íbúar

232.900

228.020

2,1%

Orkunotkun/ársverk		kWst/ársverk

97.997

110.669

-11,4%

Orkunotkun/íbúar		kWst/íbúa

47,5

54,4

-12,5%

Orkunotkun/tonn		kWst/tonn

49,3

47,1

4,6%

með árinu 2021.
Úrgangur frá starfsemi SORPU dróst saman á árinu þrátt fyrir að við

Tafla 2. Magn úrgangs sem fellur til við starfsemi SORPU

hefðbundna starfsemi hafi bæst framkvæmdir við gas- og jarðgerðarstöð
og stækkun móttöku- og flokkunarstöðvar í Gufunesi. Stóðu fram

Úrgangstegund

kvæmdir við GAJA allt árið en stækkun móttökustöðvar hófst um mitt ár

2019
(kg)

Umhverfisáhrif
(kg/ársverk)

2018
(kg)

Umhverfisáhrif
(kg/ársverk)

2019. Munar mestu um minni úrgang úr olíugildrum og hreinsiþróm sem

Heimilisúrgangur*

30.288

268,0

10.836

96,7

skýrist að hluta til af meðhöndlun á minna magni úrgangs hjá SORPU.

Pappír og pappi

2.274

20,1

1.903

17,0

Einnig voru vogir í móttöku- og flokkunarstöð teknar upp árið 2018

Plast

1.168

10,3

925

8,3

Timbur*

50.620

448,0

5.120

45,7

aukningar það ár.

Málað timbur*

27.880

246,7

0

0,0

Málmar*

50.010

442,6

35.752

319,2

Starfsemi

Grófur úrgangur

3.570

31,6

12.060

107,7

242

2,1

365

3,3

og sandur og leir þá hreinsaður undan þeim sem hafði áhrif á magn til

Steinefni

Starfsemi SORPU er viðamikil og hefur umtalsverð umhverfisáhrif í för
með sér. Fylgst er með hráefna-, orku- og eldsneytisnotkun og reynt að
draga úr notkun eins og kostur er.

Flöskur og dósir

285

2,5

2.746

24,5

Garðaúrgangur

4.660

41,2

4.760

42,5

Rafmagns- og rafeindat.

49

0,4

78

0,7

Notkun hráefna er að mestu notkun stoðefna og jarðvegsdúks á urðunar

Spilliefni*

11

0,1

198

1,8

stað og bindivírs í móttökustöð. Stoðefni eru annars vegar jarðefni (grús/

Úrgangur úr olíugildrum/hreinsiþróm 227.980

2.017,5

451.200

4028,6

3.531,3

525.942

4741,0

drenmöl og sandur) og hins vegar endurnýting á kurluðum dekkjum,

Samtals

tróði úr ökutækjum, ösku, litaðri timburflís, kurluðum greinum og

399.037

* Úrgangur vegna framkvæmda við gas- og jarðgerðarstöð og stækkun móttöku- og flokkunarstöðvar hefur áhrif til magnaukningar í úrgangsflokkum sem tengjast framkvæmdum.
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malbiki. Efnin eru notuð sem stoðefni eða drenefni í reinarbotna,
vegi og plön innan svæðis á urðunarstaðnum, í þrýstijöfnunarlag,
við gassöfnun, í yfirlag og til lyktarvarna. Notkun jarðvegsdúks
fylgir því þegar nýjar reinar eru teknar í notkun en er annars lítil
sem engin. Árið 2019 var úrgangur urðaður í rein frá 2018 og því
lítil sem engin notkun á jarðvegsdúk, minni notkun á jarðefnum
og kurluðum dekkjum.
Urðunarstaðurinn er nær sjálfbær um undirlagsefni því mikið
magn stoðefnis fellur til við undirbúning reinarbotns. Dekkjakurl
er notað sem dren- og þrýstijöfnunarlag og greinar eru nýttar sem
bíófilter, t.d. til að draga úr lykt við Gými. Í Gými fer fram móttaka
á sláturúrgangi og öðrum lyktarsterkum úrgangi. Lyktarvarnir eru
mikilvægur þáttur í starfsemi urðunarstaðarins og eru nokkur efni
notuð í tengslum við meðhöndlun á lyktarsterkum úrgangi. Þau
eru Household, sem er notað sem íblöndunarefni í sjó og úðað
yfir hauginn og Odorite, sem er lyktareyðandi ensím sem notað
er við þrif og í úðakerfi Gýmis. Þar er einnig notað TK-17 sem er
sterkara hreinsiefni sem inniheldur klór.

Tafla 3. Hráefnanotkun hjá SORPU á hvert tonn móttekins úrgangs
2019
(kg)

Umhverfisáhrif (kg/t)

2018
(kg)

Umhverfisáhrif (kg/t)

Jarðefni

29.863.500

132,9

38.395.070

146,0

Bindivír

217.920

1,0

196.780

0,7

Mælieining

Kurluð dekk

2.131.200

9,5

3.912.580

14,9

Tróð í yfirlag

7.294.840

32,5

8.893.140

33,8

7,5

1.570.320

6,0

Aska

1.686.360

Greinar í bíófilter
(lyktarvarnir)

1.152.000

5,1

400.000

1,5

Lituð timburflís í yfirlag

5.964.740

26,5

7.305.540

27,8

206.102

0,9

135.022

0,5

203

0,0

-

-

1.159

0,0

-

-

Salt vegna hálkuvarna
Household
Odorite
Tk 17
Malbik
Jarðvegsdúkur (m )
2

456

0,0

-

1.670.400

7,4

-

-

0

0,0 m /t

7.500

0,0 m /t

2

Household, Odorite, TK-17 og malbik eru talin fram í fyrsta skipti árið 2019.
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2

Orku- og eldsneytisnotkun SORPU er talsverð því vélar nota mikla orku við
úrgangsmeðhöndlun og má þar nefna hakkavélar, öflugan timburtætara
og kröftugar pressur sem ganga fyrir rafmagni. Verktakar sinna öllum
akstri með úrgang og gámaflutningum fyrir SORPU og er eldsneytis
notkun verktaka á öllum starfsstöðvum SORPU skráð. Eldsneytisnotkun
verktaka vegna framkvæmda við stækkun móttöku- og flokkunarstöðvar
og byggingar GAJA er einnig skráð. Heildarolíunotkun SORPU vegna
daglegrar starfsemi, flutninga úrgangs og framkvæmda dróst saman um
tæplega 28% milli ára. Olíunotkun helst í hendur við magn meðhöndlaðs
úrgangs, en 14,6% samdráttur varð milli ára. Að auki hefur langarma rafmagns hjólavél, sem tekin var í notkun í móttökustöð seinni hluta ársins
2018, dregið verulega úr notkun dísilolíu í stöðinni.

Tafla 4. Orku- og vatnsnotkun hjá SORPU (án ökutækjaeldsneytis) á
hvert tonn móttekins úrgangs
2019

Umhverfisáhrif
(notkun/t)

2018

Umhverfisáhrif
(notkun/t)

4.042.010

17,98 kWst/t

3.926.513

14,93 kWst/t

Heitt vatn (m3)

43.607

0,19 m3/t

44.095

0,17 m3/t

Kalt vatn (m )

132.101

0,59 m /t

178.230

0,68 m3/t

Rafmagn (kWst)
3

3

Tafla 5. Eldsneytisnotkun hjá SORPU á hvert tonn móttekins úrgangs
2019
Bensín (l)
Dísilolía (l)
Metan (Nm3)
Lífdísill (l)

Umhverfisáhrif
(notkun/t)

2018

Umhverfisáhrif
(notkun/t)

3.055

0,01 l/t

3.784

0,01 l/t

519.556

2,31 l/t

662.756

2,52 l/t

43.762

0,19 Nm3/t

46.490

0,18 Nm3/t

8.268

0,04 l/t

10.138

0,04 l/t

Töluvert magn vatns fer í að halda móttökustöðinni hreinni en tæplega
500 tonn af úrgangi fara í gegnum stöðina á hverjum degi. Kalt vatn er
t.d. notað í kæli við pressur. Kalt vatn er einnig notað í umtalsverðum
mæli í gashreinsistöðinni í Álfsnesi við hreinsibúnað og sem kælivatn
við gaspressurnar. Rafmagnsnotkun á hvert meðhöndlað tonn úrgangs
eykst örlítið milli ára líkt og sjá má í töflu 4. Var við því að búast þar sem
rafmagn kemur nú í stað dísils á einni vinnuvél í móttöku- og flokkunar
stöðinni.
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Tafla 6. Loftslagsmarkmið SORPU
Lykilmarkmið í
loftslagsmálum

Styður við heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna

Markmið

Aðgerð

SORPA nýti vistvæna eldsneytisgjafa á bifreiðar og vinnuvélar
eins og kostur er

Tryggt verði í komandi útboðum vegna flutninga að verktaki
nýti metan eða aðra vistvæna eldsneytisgjafa

Undirmarkmið

Allar nýjar bifreiðar hjá SORPU verði metanknúnar
Lágmörkun á losun
gróðurhúsalofttegunda
og kolefnisjöfnun SORPU
fyrir árið 2021

7.2

Allar bifreiðar og vinnuvélar SORPU verði knúnar vistvænum
orkugjöfum að hluta eða öllu leyti

SORPA kolefnisjafni
eldsneytisnotkun vegna aksturs
og flugferða á vegum SORPU

Unnið verði að gerð skógræktaráætlunar í samstarfi við
Skógræktarfélag Reykjavíkur um gróðursetningu vegna
kolefnisjöfnunar

15.1, 15.3
AÐGERÐIR Í
LOFTSLAGSMÁLUM

13.2

Lágmörkun úrgangs
og aukið endurnýtingarhlutfall árið 2020

Endurnýtingarhlutfall úrgangs
frá heimilum verði aukið í 95%

Bygging og gangsetning gas- og jarðgerðarstöðvar
Tryggt verði að forvinnsluferlar í móttöku- og flokkunarstöð
skili tilætluðum árangri þannig að endurnýtingarhlutfall úrgangs
frá heimilum geti náð 95%

ÁBYRG NEYSLA
OG FRAMLEIÐSLA

12.2, 12.5

Dregið úr kolefnisspori SORPU

möguleikann á að græða upp ógróin svæði í kringum urðunarstaðinn.

Lykilmarkmið í loftslagsmálum má sjá í töflu 6. Að auki er unnið að mark-

Yrði það hluti af kolefnisjöfnun SORPU og leið til að auka landgæði og

miðum sem snúa að lágmörkun úrgangs og auknu endurnýtingarhlut-

skjól í Álfsnesi. Greinargerð til Reykjavíkurborgar, sem er eigandi landsins

falli hjá SORPU og þar með stuðlað að lágmörkun á losun gróðurhúsa-

í Álfsnesi, var lokið á árinu en eftir er að fullvinna skógræktaráætlunina.

lofttegunda.

Starfsmenn gróðursettu 615 plöntur af níu tegundum í prufureit að

Á árinu var unnið að ýmsum verkefnum tengdum loftslagsmarkmiðum
SORPU. Meðal þeirra var samstarf við Skógræktarfélag Reykjavíkur um

hausti og verður spennandi að sjá hvernig mismunandi tegundir þrífast í
því veðravíti sem Álfsnes getur verið.

gerð skógræktaráætlunar fyrir Álfsnes. Markmiðið er bæði að ganga

Hlutfall metans af heildareldsneytisnotkun SORPU fór úr 7% í 8% árið

frá þeim svæðum urðunarstaðarins sem hefur verið lokað og að skoða

2019 en markmið SORPU er að nýta vistvæna eldsneytisgjafa á bifreiðar
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og vinnuvélar eins og kostur er. Losun gróðurhúsalofttegunda vegna flutn

stöðum er að mestu samsett úr metani (50-60%) og koltvísýringi (40-50%),

inga og aksturs á vegum SORPU dróst saman miðað við árið á undan og var

auk brennisteinsvetnis (H2S), köfnunarefnis (N2) og súrefnis (O2) í litlum mæli,

heildarlosun CO2 vegna eldsneytisnotkunar um 1.325 tonn (1.690 tonn 2018).

en gróðurhúsaáhrif metans eru 25 sinnum meiri en gróðurhúsaáhrif kol
tvísýrings. Með brennslu á metani má því draga verulega úr áhrifum metans

Þrjár gashitatúbur eru í Álfsnesi sem nýta gas frá gashreinsistöð til upphitunar

á loftslag og enn frekar með hreinsun hauggass í metan og brennslu þess í

á starfssvæði urðunarstaðar. Mikið magn af heitu vatni fór áður í að kynda

bílvél í stað innflutts jarðefnaeldsneytis. Með framleiðslu á eldsneyti úr haug-

verkstæði og reyndist erfitt að ná ásættanlegu hitastigi í hlöðu með kyndingu

gasi er dregið verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda frá urðunarstaðnum

frá hitaveitu. Urðunarstaður er því sem næst sjálfbær um upphitun í starfs

ásamt því að framleiða umhverfisvænt eldsneyti. Metan er vottað samkvæmt

aðstöðu.

kröfum Svansins, norræna umhverfismerkisins, og er eina íslenska eldsneytið

Gassöfnun og -hreinsun

sem uppfyllir þær kröfur.

Meðal umhverfisáhrifa af starfsemi SORPU er losun gróðurhúsalofttegunda

Í töflu 10 má sjá magn metans sem framleitt var og sparaðan útblástur vegna

eins og koltvísýrings (CO2) og metans (CH4) frá urðunarstaðnum. Allir

nýtingar metans á ökutæki og til eigin nota, einkum við framleiðslu á lífdísil

urðunarstaðir á Íslandi skulu safna og brenna hauggasi samkvæmt lögum

úr sláturúrgangi. Því miður hefur eftirspurn eftir metani ekki verið í samræmi

um meðhöndlun úrgangs og reglugerðum um urðun. Hauggas frá urðunar

við framleiðslugetu urðunarstaðarins. Umtalsverðu magni af hauggasi var
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Tafla 7. Orkuinnihald
Efni			
Rúmþyngd

Tafla 8. Heildarorkunotkun hjá SORPU á hvert tonn móttekins úrgangs
Orkuinnihald

kg CO2/kg

44,3 MJ/kg

3,17

43,0 MJ/kg

3,17

Metan			0,717 kg/m

50,0 MJ/kg

2,73

Lífdísill			880 kg/m

38,0 MJ/kg

0,17

0,126 MJ/kg

0

Bensín			750 kg/m3
Dísilolía			800 kg/m

3
3

3

Heitt vatn			1.000 kg/m

3

Ein kWst er 3,6 MJ. Reiknað hitafall á heitu vatni er frá 70 ˚C að 40 ˚C.
Orkuinnihald á heitu vatni er 4,2 kJ/kg/˚C og er (4,2*30) = 126 MJ eða
126/3,6 = 35 kWst í hverju tonni.

		
Mælieining
2019

Orkuinnihald Umhverfisáhrif		 Orkuinnihald
(kWst)
(kWst/t)
2018
(kWst)

Umhverfisáhrif
(kWst/t)

2,3

28.199

0,1

2,8

34.923

0,1

Dísilolía (tonn)

415,6

4.964.646

22,1

530,2

6.333.005

24,1

Metan (tonn)

31,38

435.801

1,9

33,33

462.965

1,8

Lífdísill (tonn)

7,28

76.804

0,3

8,92

94.169

0,4

4.042.010

4.042.010

18,0

3.926.513

3.926.513

14,9

43.607

1.526.245

6,8

44.095

1.543.325

5,9

49,3		12.394.900

47,1

Bensín (tonn)

Rafmagn (kWst)
Heitt vatn (tonn)

Samtals		 11.073.705

Tafla 9. Gróðurhúsalofttegundir frá eldsneytisnotkun á ökutæki SORPU miðað við hvert
tonn móttekins úrgangs
					
Breyting á
2019
Umhverfisáhrif/
2018
Umhverfisáhrif/
umhverfisáhrifum/			
Efni
(tonn)
tonn
(tonn)
tonn
tonn
Bensín
Dísilolía

2,3

0,03

2,8

415,6

5,86

530,2

6,39

-8,2%

7,3

0,01

8,9

0,01

-4,5%

6,43

-8,2%

(0,35)

9,2%

Lífdísill

Samtals		
Metan

(31,11)*

5,90		
(0,38)

(33,33)*

0,03

-5,5%

* CO2 sem verður til við bruna á metani í stað jarðefnaeldsneytis eykur ekki magn gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu.
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Tafla 10. Heildarmagn notað af metani frá SORPU og sparaður útblástur
			Gróðurhúsaáhrif			 Gróðurhúsaáhrif
2019
2019
án notkunar
2018
2018
án notkunar
(Nm3) (tonn) 2019 (tonn-CO2)
(Nm3)
(tonn)
2018 (tonn-CO2)
Ökutæki
Metan til eigin nota
Metan í brennara

1.753.117

1.257

31.425

1.693.277

1.214

30.352

121.300

87

2.174

60.000

43

1.076

1.694.000

1.215

30.365

360.000

258

6.453

Alls sparað bensín (l)* 1.963.491			 1.896.470		
Alls sparað CO2			
*

63.964			

37.880

1,0 Nm3 metan = 1,12 l bensín

SORPA styðst við loftslagsbókhald Umhverfisstofnunar við mat á hlýnunarstuðli metans og er hann 25.

vegna urðunar úrgangs.

Í viðauka ársskýrslu SORPU 2019 má finna niðurstöður efnamælinga í
Álfsnesi og Gufunesi á síðasta ári.

Sigvatn og frárennsli

Umhverfisfræðsla

Grunn- og sigvatnrannsóknir eru gerðar árlega í Álfsnesi. Árið 1990

Umhverfisfræðsla á vegum SORPU er jákvæður umhverfisþáttur. Árið
2019 heimsóttu 3.484 einstaklingar á öllum aldri SORPU til að fræðast
um starfsemi fyrirtækisins og umhverfissjónarmið við flokkun og með
höndlun úrgangs. Hópar komu m.a. frá leik- og grunnskólum, framhalds
skólum, innlendum og erlendum háskólum og fyrirtækjum. Starfsmenn
SORPU veita einnig ráðgjöf til einstaklinga og fyrirtækja í úrgangsmálum,
auk þess sem vefur SORPU, sorpa.is, er öflugur gagnagrunnur um flokkun
og endurnýtingu úrgangs en þar er m.a. hægt að slá inn leitarorð og fá
upplýsingar um hvernig á að flokka tiltekinn hlut eða efni.

brennt á árinu til að draga úr hlýnunarmætti þess og áhrifum á loftslag

voru framkvæmdar viðamiklar mælingar bæði við Álfsnes og Gufunes
til að fá sem bestar upplýsingar um svæðin áður en urðunarstaður og
móttökustöð voru tekin í notkun.
Niðurstöður allra mælinga í Álfsnesi hafa verið birtar í ársskýrslum
SORPU en dr. Ásbjörn Einarsson efnaverkfræðingur hefur frá upphafi
haldið utan um efnamælingar fyrirtækisins. Reglulega eru gerðar viðameiri rannsóknir á lífríki út af ströndum athafnasvæðis SORPU. Í öllum
rannsóknum sem gerðar hafa verið fyrir SORPU mælast þungmálmar og
ólífræn snefilefni undir viðmiðunarmörkum en þessar niðurstöður eru
aðgengilegar í eldri ársskýrslum fyrirtækisins.
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flokkunarstöð Gufunes

Álfsnes

SORPA bs. | Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík | Kt: 510588-1189
Sími: 520 2200 | www.sorpa.is | sorpa@sorpa.is

Blíðubakki

Ánanaust

Gufunes
Gylfaflöt

Starfsleyfi SORPU
Fellsmúli

Sævarhöfði

Gildistími starfsleyfis SORPU fyrir urðunarstaðinn í Álfsnesi er til
23. maí 2035.
Starfsleyfi fyrir móttöku- og flokkunarstöð í Gufunesi gildir
til 19. febrúar 2025.
Móttökustöð SORPU í Gufunesi
Starfsleyfisveitandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur.
Eftirlitsaðili: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur.
Urðunarstaður í Álfsnesi
Starfsleyfisveitandi: Umhverfisstofnun.
Eftirlitsaðili: Umhverfisstofnun.

Dalvegur

Jafnasel

Fyrirtækjaflokkur

SORPA byggðasamlag
Sveitarfélögin sex á höfuðborgarsvæðinu eru eigendur byggða
samlagsins, sem hefur það hlutverk samkvæmt stofnsamningi að
annast meðhöndlun úrgangs samanber lög nr. 55/2003 fyrir sveitarfélögin. SORPA tryggir íbúum og fyrirtækjum móttöku úrgangs og
kemur úrganginum í viðeigandi farveg.
Eignarhlutfall í SORPU miðað við íbúafjöldatölur Hagstofu 31. desember
Tjarnarvellir

2019 var sem hér segir: Reykjavík (56,3%), Kópavogur (16,3%), Hafnar
fjörður (12,9%), Garðabær (7,3%), Mosfellsbær (5,2%) og Seltjarnarnes
(2,0%). Heildaríbúafjöldi á höfuðborgarsvæðinu var 232.900 og heimili
89.929, samkvæmt Þjóðskrá Íslands.

Breiðhella

Endurvinnslustöðvar SORPU
Starfsleyfisveitandi: Heilbrigðisnefnd/eftirlit viðkomandi
sveitarfélags.
Eftirlitsaðili: Heilbrigðisnefnd/eftirlit viðkomandi sveitarfélags.
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Fyrirtækið starfar á sviði úrgangsmeðhöndlunar og fellur undir flokk
5 samkvæmt fylgiskjali reglugerðar: 5.3. „Stöðvar fyrir förgun úrgangs
annars en spilliefna sem geta afkastað meira en 50 tonnum á dag“ og
5.4. „Urðunarstaðir sem taka við meira en 10 tonnum á dag eða geta
afkastað meira í heild en 25.000 tonnum af óvirkum úrgangi“.
Stjórn SORPU skipa, sjá kaflann „fyrirtækið” í ársskýrslu.

Bókhaldstímabil
Tímabilið nær yfir allt árið 2019, frá 1. janúar til 31. desember 2019.

Áritun endurskoðanda

Yfirlýsing stjórnar SORPU bs.
Sem starfsleyfisskyldu fyrirtæki ber SORPU
bs. að halda og birta grænt bókhald samkvæmt reglugerð 851/2002 um grænt
bókhald.
Grænt bókhald er gefið út í ársskýrslu
SORPU bs. og birt á heimasíðu fyrirtækisins,
www.sorpa.is.
Stjórn SORPU bs. og framkvæmdastjóri
staðfesta hér með umhverfisskýrslu 2019,
grænt bókhald byggðasamlagsins fyrir árið
2019 með undirskrift sinni.

Í stjórn SORPU bs.

Framkvæmdastjóri SORPU bs.
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