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Borkjarnasafn Íslands á Breíðdalsvík 
Skýrsla sept – des 2016 

Framkvæmdir hafa gengið mjög vel á þessum fjórum mánuðum sem skýrslan nær yfir. 

Mynd 11 sýnir samanburð á ástandi hússins í nóvember 2015 og í desember 2016. 

Hrafnkell Hannesson var ráðinn í 100% starf, alla fjóra mánuðina sem hér er gerð grein fyrir 

(samningur við hann í viðauka 1) og Martin Gasser í 50% starf.  Yfirlit um vinnutíma 

starfsmanna má sjá á töflum 1 og 2. 

Auk launakostnaðar greiddi Breiðdalssetur efni fyrir 165.660 kr. (Steypa, verkfæri, vinnuföt 

etc. Sundurliðaður kostnaður kemur fram í töflu 3. Einnig var Hrafnkeli greiddur 5000 kr. 

bílastyrkur á mánuði til að nota einkabíllinn fyrir vinnutengdar ferðir, aðallega innanbæjar. 

Settar hafa verið upp 5 raðir af hillum og búið að setja í þær  bretti. Raðir 5 og 6 eru eru 

komnar  upp og er verið að festa þær á gólfinu sem stendur, mynd 8. 

Erfitt var að finna lausn til að festa hillur á öruggan hátt í gólfið, af því gólfið er mjög óslétt 

og hallar töluvert í allar áttir (mynd 5). Hillur eru settar upp og skrúfaðar niður í gólfið, 

mynd 3. Síðan er hæðin nákvæmlega stillt með þrífæti, mynd 4. Svo er settur trérammi í 

kringum fótinn, og síðan lekasteyptur þenslumúr undir hann, mynd 5.  

Veggurinn í fyrirverandi kjötsal var rifinn niður í desember. Verkið tók starfsmenn rúmlega 

viku, myndir 9 og 10. Ákveðið var að gera það núna, af því enn var hægt að moka 

auðveldlega út múrbroti veggsins, mynd 10. Næsta hilluröð hefði komið í veg til þess. 

Töluverð vinna fór í að þrífa, en húsið var fullt af ryki, sem þurfti fyrst að sópa svo er einnig 

að ryksuga. Þetta var einnig nauðsýnlegt eftir niðurrif veggsins í „kjötsalnum“. 

Byrjað var að stafla fyrstu brettum í hillur í október (mynd 6) og eru þyngstu brettin neðst. 

Sem stendur geta starfsmenn ekki vigtað brettin á staðnum, en mjög þungt bretti var vigtað á 

hafnarvog í byrjun ársins, sem reyndist vera 1,2 t. Miðað við þetta er metið hver þyngd bretta 

er. Mikilvægt er að geta vigtað brettin, en aðferðin sem hefur verið notað hingað til er ekki 

fagleg. Þess vegna þarf handlyftara með vog sem fyrst, til að rétt og faglega sé unnið og 

staflað. 

Samkvæmt nýjustu útreikningum verður 1/3 af hillum tómur, þegar allt er komið á hillur. 

Þetta er mjög jákvætt, enda bættast fleiri kjarnar við á komandi árum og gott að geta tekið á 

móti þeim. 

Breiðdalshreppur, eigandi hússins lagaði ýmislegt í húsinu, og komin er snyrting og 

einangruð vatnslögn, til að koma í veg fyrir skemmdir vegna frosts yfir veturinn. Austasti 

hluti hússins er kynntur síðan í október. Samstarf við Breiðdalshreppur hefur gengið mjög 

vel. 

Þakið austan megin er mjög lélegt, en það lekur á nokkrum stöðum. Starfsmenn reyndu að 

laga versta lekann (mynd 12 ). Húseigandi gerir sér grein fyrir að skipta þarf um þakið á 

næstunni. Einnig leka gluggar og veggurinn við suðurhlið hússins. 
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Næstu skrefin eru: 

-Fá handlyftara með vigt. Mikilvægt er að geta vigtað brettin, en hingað til hefur þyngdin 

vera metin, sem er ekki faglegt. 

-Setja upp fleiri hillur og raða í þær, klára uppsetningu helst á yrsta hluta 2017.  

-Laga stóru hurðinn, en  mótor er til. 

-Umstafla: Fullt af kjörnum eru ekki á traustum brettum, en fengin verða  Euro bretti til þess, 

mynd 13. 

-Huga að herberginu þar sem rannsóknarstofa á að vera, vinna áætlun fyrir það rými. 

-Byrja að skrá brettin sem eru komin upp í hillur. 

 

Mynd 1. „Jarðfræðisvæði Breiðdalsvíkur“, Breiðdalssetur og Borkjarnasafn  Íslands, 4.8.2016. 

 

Mynd 2. Teikning eftir Martin Gasser af Hrafnkeli Hannessyni (fylgdi járnsagarblað sem var jólagjöf 

til vinnufélags hans). 
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Tafla 1. Yfirlit um vinnutíma hjá Martin Gasser í Borkjarnasafni frá sept - des 2016. 

 

Mánuður Unnir tímar borgaðir tímar Starfshlutfall Orlof, veikindi, etc 

Ógreitt nóv 2015 

- maí 2016 26   

var tekið út í sept 

sept.16 24 88 50% Yfirv. 26, orlof 30, veikindi 8 

okt.16 63 84 
50% Orlof 16 

nóv.16 68 88 
50% Orlof 20 

des.16 83 84 
50% Veikindi 6 

     

Samtals 238 344 50%  
 

 

 

Tafla 2. Yfirlit um vinnutíma hjá Hrafnkeli Hannesyni fyrir NÍ, í Borkjarnasafni frá sept -des 2016. 

 

Mánuður Unnir tímar borgaðir tímar Starfshlutfall Orlof, veikindi, etc 

sept.16 116 176 100% Orlof 44, veikindi barns 16  

okt.16 152 168 
100% Orlof 12, veikindi 4 

nóv.16 144 176 
100% Veikindi 32 

des.16 160 164 
100% Veikindi 4 

     

Samtals 572 684 100%  
 

 

 

Tafla . Listi yfir vörur sem Breiðdalssetur keypti fyrir Borkjarnasafnið árið 2016. 

 

Keypt efni Verð á kr. 

Lyklasett og verkfæri 7.538 

Verkfæri, borkjarnasafn 11.113 

Borvél og bor 46.936 

Steypa, borkjarnasafn 12.383 

Múrboltar og glerlím 3.253 

Steypa, og fl. 25.031 

Múrboltar  og rær 26.632 

Húsasmiðjan, öryggisskór og 

gleraugu 13.483 

Vörur Húsasmiðjan 4.976 

Aðstoð vegna niðurrifs á vegg moka 12.000 

Annað 2.315 

  

Samtals 2016 165.660 
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Mynd 3. Verið að bora göt í gólfið til að skrúfa hillur í gólfið, 12.10.2016 

Mynd 4. Verið að stilla hæð hilluraðar nákvæmlega með hallamáli á þrífæti, tækið er í  láni frá 

Breiðdalshreppi,  30.12.2016 
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Mynd 5. Aðferð til að leysa málið vegna halla gólfsins (að ofan til v.), settur er trérammi í kringum 

fótinn og steypt í lekasteypu (ofan til h. & neðan til v.) Þegar steypan er þurr, er tréramminn tekinn 

(neðan til h.). 
 

Mynd 6. Staðan 20. október 2016. Tvær raðir komnar upp, vestasta röð í húsinu tilbúin til að raða inn 

brettum, séð til suðurs. 

mailto:info@breiddalssetur.is


           

Breiðdalssetur ses 620311-1110 Sæbergi 1  760 Breiðdalsvík www.breiddalssetur.is 

info@breiddalssetur.is +354 470 5565 

Mynd 7. Útlit þegar búið var að fylla inn, mynd tekin af sama stað og mynd 6, séð til suðurs, 

22.11.2016. 

Mynd 8. Fimm raðir eru komnar upp og fyllt í þær, unnið að því að stilla 2 raðir í viðbót, séð til 

vesturs, 30.12.2016. 
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Mynd 9. Undirbúningsvinna til að taka niður vegginn í gamla kjötsalnum, sem fólst aðallega í því að 

færa rafmagnslínur, vinstri mynd MG 8.12.16, hægri mynd HH 15.12.16 & neðri mynd 7.12.2016. 
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Mynd 10. Rif á veggnum í gamla kjötsalnum.  

Að ofan: Fyrst voru viðkæmu svæðin í kringum rafmagn slegin út með borvél og sleggju, 9.12.16. 

Að neðan: Síðan var veggnum ýtt niður með hjálp lyftarans, 15.12.2016.  

Litla mynd að neðan: Útmokstur, 19.12.2016 
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Mynd 11. Til samanburðar: Sláturhúsið á Breiðdalsvík (séð til austurs). 

Að ofan: Tómt og tilbúið fyrir borkjarna, í nóvemeber 2015. Skúrinn til vinstri og veggar í 

fyrirverandi kjötsal komnir niður. 

Að neðan: Staðan í lok desember 2016. Enginn veggur er í salnum og helminginn af húsinu er kominn 

með hillur. 
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Mynd 12. Á þakinu Borkjarnasafnisn. Þakið austan megin er mjög ryðgað, einnig er timbur ónýtt og 

þakrenna er laus, en ekki er hægt að setja skrúfur í timbrið, 14.10.2016. 

 

 

Mynd 13. Fjölda borkjarna þarf að umstafla yfir á EUR – bretti. 
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Viðhengi 1. Samningur starfsmanns Hrafnkels Hannessonar vegna vinnu hans í borkjarnasafninu 

sept-des 2016. 

 

 Höfundar: Christa M. Feucht, Martin Gasser, Hrafnkell Hannesson, Hákon Hansson 

13. janúar 2017 
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