STÁLSMIÐJAN-FRAMTAK ehf.
The history of Stalsmidjan ehf. extends
back to the year 1933. Ship repairs
and conversions have always been the
mainstream of the company's operations.
The first steel boat to be built in Iceland
was built by Stalsmidjan in 1955, a
tugboat with 1000 HP main engine, for
the Reykjavík Harbor Authorities. In 1962
Stalsmidjan also built the first Icelandic
steel fishing boat.
There is a long ship building tradition in
the company, which has constructed and
modified a total of 36 steel vessels, up to
68 meters in length. Stálsmiðjan-Framtak
has wide experience in new buildings,
improvements and maintenance work
both for hydroelectric power stations and
steam turbine stations as well as in energy
distribution systems.
Framtak ehf. was founded in the year
1988. In the year 2000 Framtak bought
the company Blossi hf. and established
the daughter company Framtak-Blossi
ehf. This company covers specialized
diesel-tuning and automotive. It also
operates a retail shop and services for
the metal industry. Earlier, the main focus
was on the marine sector and Framtak
has covered some of the largest and
most complicated machinery repair and
installation projects, both for Icelandic
and foreign owners, but later the landbased industry and the Icelandic power
industry became more important factor in
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the company’s activities.
This change in policy lead to contracts
with prime companies in the power supply
sector, like Orka Nátturunnar, HS Orka,
and Landsvirkjun, among others, and
Framtak has undertaken and overseen
some of the largest and most complicated
geothermal power plant projects in Iceland
in the recent years.
In December 2006 Stalsmidjan bought all
shares in Framtak and Framtak-Blossi and
henceforth they worked closely together,
with mutual office and workshop facilities
in new housing in Gardabaer and a big
workshop at Grundartangi.
In 2013, Stalsmidjan and Framtak merged
as Stalsmidjan–Framtak ehf. and is now
one of the biggest companies of its type in
Iceland, offering a wide range of services
and solutions in the machine, shipping
and metal industry.
In June 2014 Stalsmidjan-Framtak got
a certificate of registration of quality
management system according to ISO
9001:2008 for “Provision of services;
installation, maintenance and construction
in the field of metal industry, mechanical
and woodworking” and has maintained
it since then under the supervision
and guidance of BSI in Iceland (British
Standard Institution). It was then renewed
2017 according to ISO 9001:2015.

STÁLSMIÐJAN-FRAMTAK ehf.
Saga Stálsmiðjunnar nær aftur til ársins
1933 en viðgerðir og þjónusta við skip hafa
alltaf verið aðalviðfangsefni fyrirtækisins.
Fyrsta íslenska stálskipið var smíðað af
Stálsmiðjunni árið 1955, dráttarbátur
með 1000 hestafla aðalvél. Skipið var
smíðað fyrir Reykjavíkurhöfn. Árið 1962
smíðaði Stálsmiðjan svo fyrsta íslenska
fiskveiðiskipið.

ýmsan vélbúnaðar.
Í desember 2006 keypti Stálsmiðjan allar
deildir Framtaks og Framtaks-Blossa. Árið
2013 voru fyrirtækin sameinuð í eitt fyrirtæki
undir nafninu Stálsmiðjan-Framtak ehf.
Er fyrirtækið nú eitt af stæstu fyrirtækjum
sinnar tegundar á Íslandi og býður upp á
margs konar þjónustu og þjónustulausnir
fyrir vélar, skip og orkuiðnað.

Það er löng hefð fyrir skipasmíði hjá
fyrirtækinu en það hefur séð um smíði 36
skipa sem hafa verið allt að 68 metra löng.
Stálsmiðjan hefur einnig víðtæka reynslu
af uppsetningu og viðhaldsvinnu fyrir
vatnsaflsvirkjanir og orkudreifikerfi.
Framtak ehf var stofnað árið 1988 og
sérhæfði það sig í þjónustu við skipafélög
og útgerðir. Framtak sá um margar stórar
og flóknar viðgerðir skipa bæði fyrir íslensk
og erlend fyrirtæki. Þjónusta við iðnað og
orkufyrirtæki varð með árunum stærri hluti
af verkefnum fyrirtækisins.

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru að
Vesturhrauni 1 í Garðabæ. Þar eru einnig
rekin vélaverkstæði, renniverkstæði og
plötusmiðja.

Samningar við helstu orkufyrirtæki landsins
svo sem Orkuveitu Reykjavíkur, HS Orka og
Landsvirkjun gáfu Framtak tækifæri til að
taka þátt í stórum og flóknum verkefnum
á sviði orkuuppbyggingar landsins á liðnum
árum.
Árið 2000 keypti Framtak fyrirtækið Blossa
hf. og stofnaði dótturfélagið FramtakBlossa ehf. Það fyrirtæki sérhæfði sig í
díselstillingum og þjónustu við bílaiðnaðinn.
Fyrirtækið var auk þess stór aðili í
innflutningi á vélum og varahlutum fyrir

Í júní 2014 fékk Stálsmiðjan-Framtak skráð
gæðavottun með tilvísun til ISO 9001:2008
og hefur fyrirtækið haldið þeirri vottun
síðan undir leiðsögn og eftirliti BSI á Íslandi
(British Standard Institution. Gæðavottunin
var endurnýjuð árið 2020 og þá var miðað
við ISO 9001:2015 gæðastaðal.
Stefna fyrirtækisins hefur verið sú að ekkert
verkefni sé of stórt eða of lítið. Það er alltaf
metnaður og fagmennska lögð í verkið.
Starfsemi fyrirtækisins miðaðist áður fyrr
við fiskveiðar og útgerð en undanfarin áratug
hefur þjónusta við stóriðju og orkuiðnað
aukist til muna. Stálsmiðjan-Framtak ehf.
hefur komið að uppbyggingu á flest öllum
vatnsafls- og jarðvarmavirkjunum á Íslandi.
Fyrirtækið hefur séð um uppsetningu margs
konar vélbúnaðar ásamt annarri stálsmíði.
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METAL WORKSHOP

VÉLAVERKSTÆÐI

The metal workshop is well equipped with tools and located in a 2600 m² floor
space at Vesturhraun 1. 210 Garðabær, the workshop is equipped to handle most
metal work, rolling, CNC cutting, grinding, custom making and metal repair work
on site or in the workshop.

Vélaverkstæði fyrirtækisins er vel búið verkfærum og tækjum til viðgerðar á stórum
sem smáum aflvélum, strokklokum, slífum og stimplum. Verkstæðið getur m.a.
annast viðgerðir og prófanir á vökvabúnaði, dælum og mótorum. Meðal búnaðar
verkstæðisins eru vökvaherslulyklar, leiserafréttingarbúnaður, titringsmælar,
röramyndavélar og fleira.

Most of the work used to be related to the fishing and commercial vessels, but
for the last decade it has branched out to include Aluminum Smelters, Geothermal
Power Plants, Steel Smelting Plants and other land-based industries.
The company policy is that no job is neither too big nor small; they all get our
maximum efforts. The steel workshop has welders with EN-ISO 9606 and EN-287
certifications in most welding processes from Lloyd’s, Norsk Veritas and Applus and
welding procedures for steel and stainless steel certified by Lloyd’s register IST EN
ISO 15614.

RENNIVERKSTÆÐI

Renniverkstæðið hefur yfir að ráða stórum og löngum rennibekkjum sem nýtast vel
til viðgerða á skrúfuásum. Þar má einnig finna tölvustýrðar CNC vélar, línuborvél af
fullkomnustu gerð og jafnvægisstillingarbekk.

LATHE WORKSHOP
The lathe workshop is well equipped with CNC Cutting tool, CNC Lathe, and manual
Lathes, Drilling machines, CNC Milling, balancing bench which can take up to 3,5 ton,
and honing tools to recondition cylinders in heavy engines. The workshop has also
portable line honing equipment to take out into the field and other special cutting
and measuring tools used on site.

PLÖTUSMIÐJA
Plötusmiðjan er rekin í 2600 fm húsnæði sem búið er öllum þeim tækjum og tólum
sem verkstæði af þessari stærðargráðu þarf á að halda. Plötuklippur, plötubeygjuvél,
röra og bitabeygjuvélar af ýmsum stærðum auk gas og plasma skurðarvélar. Hvort
sem smíðað er úr svörtu eða rústfríu efni eða áli þá eru bæði verkþekking, tæki og
búnaður til staðar. Suðumenn plötusmiðjunar hafa gild hæfnisskírteini hvort sem um
er að ræða plötusuðu eða rörasuðu.
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SHIPYARD IN REYKJAVÍK

PROPELLER MAINTENANCE

SLIPWAYS

PAINT JOBS

Stalsmidjan-Framtak is equipped to perform all
maintenance on a ship, engine overhaul, hull
replacements and repairs. Stalsmidjan-Framtak
operates its own slipway in Reykjavík Harbor.

Stalsmidjan-Framtak is qualified for repairing ship
propellers in cooperation with selected contractor’s
international and/or domestic. This cooperation
guarantees the highest quality of the repairs.

N-SLIPWAY:
•
Size: 2.400 ton
•
Length: 85 meters (278,8 Feet)
•
Wide: 14 meters (45,9 Feet)
F-SLIPWAY:
•
Size: 1.200 ton
•
Length: 60 meters (196,8 Feet)
•
Wide: 12 meters (39,4 Feet)

Stalsmidjan-Framtak can perform all paint jobs,
along with high pressure washing of the bottom
and hull, even removing all old paint and rust if
necessary. Paint manufactures in Iceland are often
involved as supervisors on paint jobs on vessels to
verify that we follow manufactures standard. In all
painting works we only use high quality material.

MAINTENANCE

Stalsmidjan-Framtak is qualified for inspection and
testing on ships- and overhead cranes according to
ÍST EN 13852-1: 2013 and ISO 9927-5: 2017 (E).
As such Stalsmidjan-Framtak is working with certified
bodies as DNV-GL, Lloyd’s, Bureau Veritas etc.

Stalsmidjan-Framtak is capable of all maintenance
in a ship, engine, overhaul, hull replacements and
welding, and all other maintenance, the company
has two slipways and a good harbor place.

CRANE INSPECTION

IMPROVEMENTS

It has proven to be a good practice to improve,
update and even rebuild old ships to prolong their
lifetime and increase profit. Among improvements is
extending the length of vessels, updating the fish
processing equipment, replacing bridges, replacing
propellers and steering blades, replacing the main
engine and/or the auxiliary engines and generators,
updating the interior and electrical wiring.

DRÁTTARBRAUTIR

Stálsmiðjan-Framtak rekur tvær dráttarbrautir í
Reykjavík auk verkstæðis sem sér um allar gerðir
skipaviðgerða en þeir annast m.a. stálviðgerðir,
vélaviðgerðir og spilviðgerðir. Niðursetning véla
og búnaðar er stór þáttur í þjónustu slippsins.

DRÁTTABRAUTIR
N-BRAUT:
•
•
•
F-BRAUT:
•
•
•

Size: 2.400 ton
Length: 85 meters (278,8 Feet)
Wide: 14 meters (45,9 Feet)
Size: 1.200 ton
Length: 60 meters (196,8 Feet)
Wide: 12 meters (39,4 Feet)

SKRÚFUVIÐGERÐIR

MÁLNINGARVINNA

Stálsmiðjan-Framtak tekur að sér alla málningarvinnu
og háþrýstiþvott og skipum. Með háþrýstiþvotti er
hægt að ná af allri gamalli málningu og ryði ef
þörf krefur. Öll málningarvinna fer fram undir eftirliti
málningarframleiðanda til að tryggja að öllum
ferlum sé rétt fylgt. Eingöngu eru notuð hágæða
málningarkerfi.

ÚTTEKTIR Á KRÖNUM

Stálsmiðjan-Framtak tekur að sér skoðanir og úttektir
á skipskrönum. Bæði hefðbundnum krönum sem og
MOB krönum og búnaði. Fyrirtækið vinnur þessar
skoðanir í samstarfi við DNV-GL, Lloyds, Bureau
Veritas og fleirri aðila. Skoðanir þessar er unnar
samkvæmt viðurkenndum stöðlum ÍST EN 138521:2013 og ISO 9927-5:2017.

Stálsmiðjan-Framtak sér um viðgerðir á öllum
stærðum skipsskrúfna. Með góðri samvinnu við
samstarfsaðila innan lands og utan tryggir fyrirtækið
bestu möguleg verð, gæði og endingu viðgerðanna.
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FRAMTAK-BLOSSI
Framtak-Blossi ehf. was a part of the Stalsmidjan-Framtak group. It aims on servicing and
selling the brands they have under their umbrella. Brands like Bosch and Delphi diesel
parts, Garret turbines, C.C. JENSEN filters and oil knowledge, MKG Cranes, MAK marine
engines, Wencon repair material, DESMI pumps, KBB Turbines, Hentech mechanical seals
and more.
Those brands include many items like injectors and nozzles, turbines, filters and much
more. Basically, Framtak-Blossi is involved in many of the fields that one can find in
offshore and marine business. We offer various spare parts in turbochargers from Draaijer.
One of the main fields has been oil filtering and knowledge about oil maintenance that has
resulted in that almost all steam turbines in Iceland are now equipped with C.C. JENSEN as
an oil cleaning system.
With its connection and net of brands, Framtak-Blossi can offer a broad service in almost
every field in industry and marine in short time for the benefit of each customer.
1st of January 2019 Framtak-Blossi merged with Stalsmidjan-Framtak under the name
Stalsmidjan-Framtak ehf.

CLARA ARCTIC ENERGY ehf.
Stálsmiðjan-Framtak ehf. is a co-founder in Clara Arctic Energy ehf., created around
hydrogen supply for heavy duty transportation market and maritime applications. The
company was established 29th of October 2020.
The company will offer “all-included” services to customers wanting to decarbonize their
operation and initially focus on the heavy-duty truck market to offer truck leasing with
green hydrogen fuel and maintenance included.
Clara Arctic Energy will further develop maritime solutions and will longer term target zero
emission fishing and shipping in a consortium-based approach.
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FRAMTAK-BLOSSI
Framtak-Blossi ehf. er hluti af Stálsmiðjunni-Framtak. Fyrirtækið er innflutnings- og
þjónustufyrirtæki fyrir mörg þekkt vörumerki. Hefur m.a. umboð fyrir Bosch, Delphi diesel
parts, Garret túrbínur, C.C. Jensen síur, MKG krana, Mak skipsvélar, Wencon viðgerðarefni,
DESMI dælur, KBB túrbínur, Hentech dæluþétti og margt fleirra.
Sökum tengsla sinna við erlenda birgja getur Framtak-Blossi boðið upp á víðtæka þjónustu
við fjölbreyttan iðnað á sjó og í landi með hagsmuni viðskiptavinarins að leiðarljósi
hagsmuni viðskiptavinarins að leiðarljósi, m.a. fjölbreytt úrval varahluta í túrbínur og
fleira frá Draaijer.
Viðhald olíukerfa, hreinsun og endurnýting á olíum hefur verið stór þáttur í þjónustu
fyrirtækisins. Með hreinsikerfum frá CJC hefur náðst aukin nýting á smurolíu og í dag eru
allar gufutúrbínur landsins búnar olíuhreinsikerfi frá CJC.

CLARA ARCTIC ENERGY ehf.
Stálsmiðjan-Framtak er meðstofnandi Clara Artic Energy ehf sem var stofnað til að þjónusta
vetnisstöðvar fyrir fraktflutninga og sjávarútveg. Fyrirtækið var stofnað þann 29. október
2020.
Fyrirtækið býður upp á víðtæka þjónustu fyrir viðskiptavini sem vilja draga úr notkun
koltvísýrings í starfsemi sinni með áherslu á þungaflutninga með því að bjóða upp á
umhverfisvænni lausnir.
Clara Arctic Energy stefnir að því að þróa lausnir fyrir sjávarútveginn og er langtímamarkmið
fyrirtækisins samvinna um umhverfisvænni lausnir fyrir land- og sjávariðnað.
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