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FJARÐARSELSVIRKJUN 1913
Undirbúningur að virkjun Fjarðarár í botni 
Seyðisfjarðar hófst árið 1906. Sjö árum síðar, 
13. október 1913, voru fyrstu rafljósin tendruð í 
Seyðisfjarðarkaupstað með orku frá nýrri virkjun, 
Fjarðarselsvirkjun, fyrstu riðstraumsvirkjun okkar 
Íslendinga. Virkjun Fjarðarár var fyrsta verkefni 
Siemens hér á landi en ári fyrr, að undangengnu 
útboði, hafði bæjarstjórn gengið til samninga við 
Siemens-Schuckert í Kaupmannahöfn um að það 
annaðist hönnun og framkvæmd verksins. 

Fyrsta vélasamstæða virkjunarinnar var 75 hestafla  
(55,2 kW) Francis-vatnshverfill frá Voith og 85 kVA 
riðstraumsrafali frá ASEA. Rafstraumur var síðan 
leiddur frá virkjuninni með 3 kV spennu sem síðan 
var spennt niður í 208 V í bæjarkerfinu og til ljósa í 
120 V. 

Rekstur virkjunarinnar gjörbreytti lífsskilyrðum á 
staðnum og þörf fyrir meiri orku óx hratt. 1924 
var bætt við nýrri 75 hestafla vélasamstæðu 
við virkjunina og 1933 var rafalinn frá 1913 
endurnýjaður og háspennulína sunnan fjarðar 
lengd út á Fjarðarströnd. 1946 var vatnsmiðlun 
aukin og 1954 var 30 kV háspennulína lögð 
20 km veg frá Seyðisfirði til Egilsstaða. Með 
tilkomu Grímsárvirkjunar, 1958, varð virkjunin hluti 
af samveitu Austurlands þegar Rafmagnsveitur 
ríkisins tóku við rekstrinum af Rafveitu 
Seyðisfjarðar.

Nú er virkjunin frá 1913 ekki lengur í daglegum 
rekstri en þjónar sem safn til minningar um árdaga 
raforkuvæðingar landsins.



PAUL SMITH 1920

SMITH & NORLAND HF. 1956

Paul Smith fæddist á Hálogalandi í Noregi árið 
1881. Hann útskrifaðist sem símaverkfræðingur 
frá símaskóla ríkisins í Ósló vorið 1900 og gat sér 
fljótt gott orð fyrir dugnað við erfiðar símalagnir 
og símaþjónustu. Hann var því valinn til að stjórna 
lagningu fyrstu símaloftlínu sem lögð var hér á 
landi árið 1906 frá Seyðisfirði til Reykjavíkur um 
Akureyri. Hann kunni vel við sig á Íslandi og ákvað 
að setjast hér að þegar lagningu línunnar lauk. 
Í framhaldinu hóf hann störf hjá nýstofnuðum 
Landssíma Íslands og m.a. var hann um tíma 
símstöðvarstjóri á Akureyri. Paul Smith var einn af 
13 stofnfélögum Verkfræðingafélags Íslands árið 
1912. 

Árið 1920 söðlaði Paul Smith um og stofnaði 
innflutningsfyrirtækið Paul Smith sem sérhæfði 
sig í innflutningi og sölu á ýmsum rafbúnaði, fyrst 
fyrirtækja þeirrar tegundar á Íslandi. Hann stofnaði 
til viðskiptasambanda við erlenda framleiðendur 
á þessu sviði, þar á meðal Siemens. Paul Smith 
var ávallt í forystuhlutverki í starfsgrein sinni, t.d. 

Sverrir Norland var fæddur árið 1927. Hann 
útskrifaðist sem rafmagnsverkfræðingur frá MIT-
háskóla í Boston í Bandaríkjunum árið 1950 og 
starfaði á radíódeild Póst- og símamálastjórnar til 
1954 er hann réð sig til fyrirtækis Paul Smith. Árið 
1956 stofnuðu þeir Paul Smith, ásamt nokkrum 
öðrum, hlutafélagið Smith & Norland og var 
Sverrir forstjóri félagsins frá upphafi til dánardags, 

var hann einn stofnenda Félags raftækjaheildsala 
árið 1950. Árið 1954 réð hann ungan 
rafmagnsverkfræðing, Sverri Norland, til starfa sér 
við hlið og tveimur árum síðar stóðu þeir saman, 
ásamt nokkrum öðrum einstaklingum, að stofnun 
hlutafélagsins Smith & Norland.  Paul Smith lést 
árið 1967.  

2007, samtals í 51 ár. Undir stjórn Sverris óx og 
dafnaði fyrirtækið og hefur nú á að skipa tæplega 
40 starfsmönnum sem margir eru fagmenn á 
rafmagnssviði. 

Smith & Norland er þekkingar- og 
þjónustufyrirtæki á sviði tækni- og verkfræði, 
viðskipta og verslunar.  Sérsvið fyrirtækisins er 
ráðgjöf tengd innflutningi og sölu rafbúnaðar 
sem nýtist við framleiðslu, flutning og hagnýtingu 
raforku í víðum skilningi. Fyrirtækið sækir styrk 
til menntunar og reynslu starfsmanna og úrvals 
erlendra framleiðenda sem eru í forystu á sínu 
sviði og kappkostar að standa undir þeirri 
samfélagslegu ábyrgð sem rekstur fyrirtækja krefst.    

Smith & Norland á sér sögu sem teygir sig 
rúmlega 100 ár aftur í tímann. Allt frá upphafi 
hafa ofangreind markmið og grunngildi staðið 
óbreytt og verið lykillinn að farsæld og framgangi 
fyrirtækisins.  



GRÆN ORKA
Áratuga samstarf við VOITH, Siemens Energy 
og KÖSSLER gerir okkur kleift að bjóða alhliða 
vél- og rafbúnaðarlausnir fyrir minni og stærri 
vatnsaflsvirkjanir.

Traustur orkuflutningur „frá vatni til vírs“:

   Hágæða hverflar og rafalar.
   Öruggur stjórn- og varnarbúnaður.
   Fyrsta flokks rofabúnaður og rafspennar.
   Stækkun og endurgerð eldri virkjana.

Nú bjóðast fiskvænar („fish friendly“) vatnsvélar,
nýjung sem skiptir máli fyrir viðkvæma íslenska 
náttúru. 

Vetnislausnir frá Siemens Energy.

Kynntu þér málið, smeltu hér.

Í meira en 30 ár hefur Siemens Gamesa 
beislað hreyfiorku vinds yfir landi 
og sjó: E = ½ · ρ · V · v².

Sú reynsla og þekking hefur leitt af sér úrval 
hágæða vindrafala:

   3,4 til 6,6 MW til uppsetningar á landi.
   6,0 til 14,0 MW til uppsetningar á sjó.
   Allan rafbúnað til tengingar við landsnetið.  

Uppsetning og gangsetning.
Þjónustusamningar um fyrirbyggjandi viðhald.

Búðarhálsvirkjun

https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/renewable-energy/hydrogen-solutions.html


SNJALLNET
Snjallnetslausnir eru hluti af kjarnastarfsemi
Siemens og Landis+Gyr.
 
Tilkoma nýrra orkugjafa (t.d. vindorku) og
samtenging ólíkra orkukerfa kallar á nýja
hugsun og nýjar lausnir við rekstur, vöktun
og stjórn raforkukerfa.

Hámörkun flutningsgetu, rekstraröryggis
og áreiðanleika, nýtni og sjálfbærni.

Fjarvöktun og fjarstjórnun orkuflæðis,
liðavernd, launaflsstjórnun, orkumælingar
og varaafl, samtenging og áreiðanleiki
flutningslína.

Siemens og Landis+Gyr í fararbroddi í 
rannsóknum og þróun á snjallnetum.



Allt að 300 kW

Yfirburðartækni

Auðveld uppsetning

Mögulegt að hanna hleðslumannvirki 
eftir þörfum hvers og eins

SICHARGE D 
DC — hraðhleðslustöðvar framtíðarinnar



ALLS STAÐAR ER MÆLT MEÐ Siemens

Búnaður frá Siemens hefur reynst vel 
við krefjandi aðstæður í íslenskum  
veitukerfum og virkjunum í áratugi.

Hitaveitur 
Vatnsveitur 
Fráveitur 
Virkjanir 
Iðnaður

Rennslismælar 
Þrýstingsmælar 
Hitamælar 
Hæðarmælar 
Stjórnbúnaður



GÖTULÝSING
Götu- og gangstígaluktirnar frá Fagerhult 
tryggja bestu sjónskilyrði, hámarksnýtni og 
-endingu.

Hágæða LED-ljósgjafar með frábæra orkunýtni 
og langa endingu.
   
Háþróað speglakerfi beinir ljósinu á réttan 
stað; lágmarkar glýju og hámarkar vegalengd 
milli stólpa.

Öflugur rafeindabúnaður gerir birtustýringu 
mögulega og er auðveldur í viðhaldi.

Í vönduðu og endingargóðu húsi.

FAGERHULT í fararbroddi í rannsóknum 
og þróun í lýsingartækni.
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Eldingavarar, einangrarar, varhöldur.

Str refni.rengir, sæstrengir.

r, rafveituverkfæri, 
spennukannar, eldingavarar.

Lekaleitartæki og búnaður til bilanaleitar 
fyrir vatnsveitur og hitaveitur.

Búnaður til að leita að bilunum 
og greina ástand á strengjum. 
Strengleitartæki.

Jarðbindibúnaður, spennukannar, 
rafveituverkfæri, háspennuhanskar 
og ljósbogavarnargallar.

Jarðbindibúnaður, rafveituverkfæri, spennukannar.

AÐRIR BIRGJAR Á ORKU- OG VEITUSVIÐI


