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EFLA verkfræðistofa hefur 
veitt íslenskum sjávarútvegi 
víðtæka þjónustu um áratuga 
skeið og er bygging upp-
sjávarfrystihúss Eskju á 
Eskifirði gott dæmi um þá 
þjónustu. EFLA annast bæði 
hönnun byggingarinnar og er 
ráðgjafi fyrirtækisins um 
framkvæmd verkefnisins. 

Hjá EFLU er lögð áhersla á 
þjónustu í heimabyggð og er bygg-
ingu nýja frystihússins á Eskifirði 
stýrt frá starfsstöðvum fyrirtækisins 
á Austurlandi en að verkinu koma 
um 25 manns, verkfræðingar og 
tæknifólk frá nánast öllum sviðum 
fyrirtækisins. 

Fjölþætt og krefjandi 
verkefni 

„Bygging uppsjávarfrystihúss Eskju 
er dæmigert verkefni tengt sjávar-
útvegi sem þarf að vinna hratt og 
örugglega,“ segir Einar Andrésson, 
svæðisstjóri EFLU á Austurlandi, 
en aðeins er rétt um ár frá því að Einar Andrésson, svæðisstjóri á Austurlandi, leiðir sérfræðingahóp EFLU sem vinnur að byggingu uppsjávarfrystihúss Eskju. 

EFLA hannar uppsjávar-
frystihús Eskju
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Framkvæmd-
ir við Borgar-

neshöfn
Síðasta vetur og fram eftir 
sumri stóðu yfir framkvæmdir 
í Borgarneshöfn en Faxaflóa-
hafnir tóku ákvörðun um 
dýpkun við aðal bryggju hafn-
arinnar og í framhaldinu var 
komið fyrir 40 metra langri 
flotbryggju og öflugum land-
gangi. Með þessu hefur að-
staða fyrir smábáta verið bætt 
til muna. 

Auk þessa dýptarmældu 
Faxaflóahafnir bæði höfnina 
og svæðið utan hennar og létu 
vinna dýptarkort svo unnt 
verði að fylgjast með þróun í 
dýpi á komandi árum. Að-
stæður við Borgarneshöfn eru 
erfiðar og talið var nauðsyn-
legt að geta fylgst með þróun-
inni á komandi árum með til-
liti til álags á hafnarmannvirk-
in. 

faxafloahafnir

undirbúningurinn hófst og stefnt 
að því að hægt verði að byrja fryst-
ingu í húsinu fyrir áramót. 

„EFLA hefur verið með alveg 
frá því verkefnið byrjaði síðla árs 
2015 með staðarvali og deiliskipu-
lagsbreytingum. Hönnun hússins 
hófst svo í ársbyrjun 2016 og þar 
sjáum við um alla byggingarhönn-
un og aðaluppdrætti, rýnum t.d. 
alla stálgrindarhönnunina, ásamt 
því að sjá um samræmingu og ráð-
gjöf til verktaka og samstarfsaðila,“ 
segir Einar. Hann áréttar að um 
mjög fjölþætt og krefjandi verkefni 
er að ræða þar sem nýtist vel sú 
breiða og fjölbreytta þjónusta sem 
EFLA hefur boðið sjávarútvegsfyr-

irtækjum upp á um árabil, s.s. 
varðandi byggingahönnun, bruna-
ráðgjöf, öryggismál, orkunýtingu, 
umhverfismál, hreinsikerfi, hljóð-
vist, stjórn- og eftirlitskerfi, vélar 
og vinnslukerfi og fleira. 

„Hér skiptir nærþjónustan líka 
sköpum og sú staðreynd að sér-
fræðingar okkar hafa starfað náið 
með sjávarútvegsfyrirtækjum í 
langan tíma og skilja vel tungumál, 
hraða og örar breytingar innan 
greinarinnar.“

Framkvæmdum miðar vel
Hönnun uppsjávarfrystihúss Eskju 
miðast við 7.000 m² stálgrindarhús 
að grunnfleti, steypt að hluta. Það 

verður búið allri nýjustu tækni í 
frystingu uppsjávarafla og koma 
vinnslu- og frystikerfi frá Skagan-
um3X, Kælismiðjunni Frost og 
Rafeyri á Akureyri. VHE á Austur-
landi annast byggingaframkvæmdir 
en að verkefninu koma einnig fleiri 
fyritæki.

„Framkvæmdirnar eru í fullum 
gangi og húsið er óðum að taka á 
sig mynd við hlið fiskmjölsverk-
smiðju fyrirtækisins fyrir botni 
Eskifjarðar, enda starfa nú yfir 
hundrað manns með einum eða 
öðrum hætti við byggingu þess,“ 
segir Einar Andrésson, svæðisstjóri 
EFLU á Austurlandi, sem er fædd-
ur og uppalinn á Eskifirði. Hann 

segir nýja frystihúsið verða mikla 
lyftistöng fyrir byggðarlagið og 
framkvæmdirnar setji mikinn svip 
á atvinnulífið á staðnum. Verkefn-
ið hafi þegar skapað fjölmörg ný 
störf á byggingartímanum og við-
búið að þeim eigi enn eftir að 
fjölga því framkvæmdirnar hafi 
ekki ennþá náð hápunkti sínum. 
Síðan taki við umfangmikil starf-
semi í uppsjávarfrystihúsinu sjálfu 
auk þess sem áform séu um að 
reisa í framhaldinu frystigeymslu 
við hlið nýja frystihússins á at-
hafnasvæði Eskju á Eskifirði.
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Nýtt uppsjávarfrystihús Eskju rís hratt og er dæmigert verkefni hjá EFLU tengt sjávarútvegi.  Mynd: EFLA.

Ný flotbryggja í Borgarneshöfn 
bætir aðstöðu smábáta veru-
lega. 




