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Borkjarnasafn Íslands á Breíðdalsvík 
Skýrsla nóv 2015 – maí 2016 

Undirbúningur á verkefninu „Borkjarnasafn á Breiðdalsvík“ hófst í nóvember 2015 með 

mælingu húsnæðis (myndir 1 og 15). Starfsmaður Breiðdalsseturs fór til Akureyrar um 

miðjan nóvember og kynnti sér málin varðandi borkjarnana. Lokið var við að tæma 

húsnæðið á Akureyri 20. nóvember 2015 og fyrsti gámurinn af 15 kom til Breiðdalsvíkur 25. 

nóv (myndir 2 og 3). 
http://breiddalssetur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=125:2015-11-25-19-17-41&catid=4:almennt&Itemid=38&lang=is´ 

Starfsmaður NÍ, Hrafnkell Hannesson, hóf störf 30. nóvember 2015. 

Byrjað var að tæma gámana um leið og þeir komu. Ætlunin var að tæma gámana innan viku, 

en vegna veðurs var ekki hægt að keyra á hverjum degi frá Reyðarfirði til Breiðdalsvíkur. 

Einnig voru sumir gámanna illa hlaðnir og þ.a.l. færðist innihald þeirra og þurfti raða því 

upp á nýtt áður en hægt var að færa það yfir í kassana (mynd 5). Allmörg bretti voru ónýt og 

því ekki hægt að keyra inn með lyftara fyrr en búið var að umstafla borkjarnakössunum. 

Flutningar stóðu yfir í rúmar þrjár vikur, en síðasta brettið var komið í hús þann 18. des. 

2015 (mynd 4). 

Einnig var byrjað að kanna kaup á hillukerfum og óskað eftir tilboðum hjá þremur 

fyrirtækjum. Unnar voru teikningar af uppsetningu á hillum í húsinu þannig að rýmið 

nýttist sem best (mynd 16). 

Í febrúar komu 2 starfsmenn NÍ (jarðfræðingurinn Birgir Óskarsson og tæknimaðurinn 

Ingólfur Kristjánsson) austur og fóru yfir ýmis mál varðandi húsið og hillukerfið. Mæld var 

þykkt gólfsins, sem þurfti að vera að minnsta kosti 20 cm á þykkt. Í ljós kom að svo væri. NÍ 

ákvað að panta hillukerfi hjá Sindra ehf. Einnig var ákveðið að rífa niður kaffiskúr við 

norðurvegg hússins, sem Hrafnkell vann að í febrúar og mars (mynd 6). 

Ákveðið var að veggurinn, sem liggur NS að austurhluta hússins, verði fjarlægður. Sem 

stendur er ekki hægt að ljúka því verki þar sem bretti með borkjörnum standa við vegginn. 

Það verður líklega gert á næsta ári þegar hluti hillukerfis og borkjarnar verða færðir. 

Nauðsynlegt var að loka hurðinni í vesturenda hússins og einangra hana. Lengi var óljóst 

fjármögnun þess, en í maí 2016 fannst ódýr lausn og er verkinu nú lokið (mynd 13 ). Opinu 

var lokað með timbri og bárujárni og einangrað með steinull. Efni sem féll til þegar 

kaffiskúrinn var rifinn, var notað í þetta verk (mynd 6). 

Lyftarinn, sem er í eigu Breiðdalshrepps, kom austur í byrjun apríl og til að byrja með var 

unnið að umstöflun á ónýtum brettum (mynd 8). Lyftarinn bilaði í sama mánuði og þurfti að 

bíða eftir varahlut í rúmlega tvær vikur. Á meðan var unnið við smærri verkefni eins og laga 

og hreinsa gólfið, taka nagla úr timbri, gera við kassa með borkjörnum, láta búa til lok á þrjú 

niðurföll, uppfæra skrá og ýmislegt annað, en ekki nóg fyrir 1 ½ störf. Þetta skýrir hvers 

vegna Martin Gasser vann bara 43 tíma í apríl, en teknir voru út vinnutímar frá 2015 þá. 
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RÚV kom í heimsókn í lok apríl og fjallaði um Borkjarnasafnið í Landanum 1. maí 2016 

(mynd 9). 
http://breiddalssetur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=139:landinn&catid=4:almennt&Itemid=38&lang=is 

http://ruv.is/sarpurinn/ruv/landinn/20160501 (16 mín 16 sek á Breiðdalsvík: Borkjarnasafnið & Breiðdalssetur) 

 

Hillurnar og skiltin komu austur um miðjan maí. Skiltin eru komin upp á vegg beggja 

megin. þau eru virkilega flott og Breiðdælingar geta sannarlega verið stoltir af því að fá NÍ 

austur (myndir 11 og 12). 

Tvær raðir af hillum eru komnar upp í sláturhúsinu og starfsmenn búnir að átta sig á 

hvernig hillukerfið virkar (mynd 14). Ekki er búið að festa hillur niður í gólfið, en á eftir er að 

finna lausn til að jafna út ósléttur á gólfinu. 

Samkomulag var gert á milli stofnananna NÍ og Breiðdalsseturs, í kjölfarið af samstarfi á 

árinu 2016 (viðhengi 1). 

Gerður var samningur við jarðfræðinginn Martin Gasser 1.4. 2016, þar sem hann var ráðinn í 

50% starf í borkjarnasafninu (viðhengi 2). Ákveðið var að hann færi í launalaust leyfi frá júní-

ágúst, enda getur Martin lítið unnið einn  meðan Hrafnkell er í burtu. Martin tók út stóran 

hluta yfirvinnu sem unnin var í nóvember og desember 2015 vegna flutnings borkjarnanna. 

Yfirlit um unna tíma má sjá í töflu 1. 

Samningur Hrafnkels Hannessonar rann út 31.5.2016, en hann mun fá nýjan samning frá 1. 

september til 31. desember 2016 í gegnum  Breiðdalssetur. 

Ábending vegna verkferils verkefnisins: 

Fásinni Breiðdalsvíkur er ástæða að það er afar erfitt að útvega hluti – hvað sem er: Skrúfur, 

tappa, verkfæri, byggingarefni, varahluti o.s.frv. Byrjað er á, að kanna hvort einhver í 

þorpinu eigi það sem vantar, ef svo er ekki, þarf að kanna hvort það sé til á Reyðarfirði eða 

Egilsstöðum, ef já á að ákveða hvenær og hvernig er farið þangað eða þaðan, ef nei á að 

panta að sunnan eða frá útlöndum. Mikilvægt er að vinna skýrar reglur um hver eigi að 

greiða fyrir nauðsynlegar vörur sem þarf að kaupa. Svo getur verið óljóst hvað langan tíma 

tekur að fá nauðsynlega hluti:  klukkutíma, daga, vikur? 

Talsverðar tafir hafa orðið á verkefninu frá því það hófst vegna þess að óljóst var, hver 

myndi bera ábyrgð á næstu skrefum. Afköstin myndu aukast með reglulegum verkfundum, 

m.a. til að forðast misskilning og tafir sem honum kunna að fylgja. 

Aðstandendur Breiðdalsseturs hlakka til að halda áfram með verkefnið í september, en næsta 

skýrsla verður send um áramót. 

 

 

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

8. júní 2016 
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Tafla 1. Yfirlit um vinnutíma hjá Martin Gasser (starfsmanni hjá Breiðdalssetri) fyrir NÍ, í 

borkjarnasafni frá nóv 2015 - maí 2016. 

Mánuður Unnaðir tímar borgaðir tímar Starfshlutfall Annað 
nóv.15 114 84 50%  

des.15 98 80 50%  

jan.16 0 0 0  

feb.16 28 0 0  

mar.16 0 0 0  

apr.16 43 80 50%  

maí.16 67 80 50%  

Samtals 350 324   
     

Enn ófrágengið 26   verður tekið út í sept 
 

Mynd 1. Sláturhúsið á Breiðdalsvík (séð til austurs), tómt og tilbúið fyrir borkjarna, í nóvemeber 15. 

Mynd 2. Fyrsti gámurinn af 15 kominn til Breiðdalsvíkur, 25. nóvember 2015. 
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Mynd 3. Fystu brettin með borkjörnunum að fara í hús í lok nóvember 2015 (séð til austurs). 

 

Mynd 4. Síðastu brettin að fara inn, desember 2015. 
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Mynd 5. Illa farinn gámur, langan tíma tók að flytja borkjarna sem voru í þessu ástandi. 

 

 

 

Mynd 6. Myndaröð úr myndbandi sem sýnir hvernig kaffistofan „kofinn“ var fjarlægð, febrúar 16. 
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Mynd 7. Gólfið sléttað fyrir lyftarann 2016, apríl 16. 

 

 

Mynd 8. Lyftarinn kominn austur, byrjun apríl 2016. Umstöflunn borkjarnakassa vegna ónýtra 

bretta (eingöngu verður umstaflað á  Euro-bretti), apríl 2016. 
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Mynd 9. Borkjarnasafn i Landanum á RÚV, 1. maí 2016, 

http://ruv.is/sarpurinn/ruv/landinn/20160501 (byrjar við 16 mín 16 sek). 

 

 

Mynd 10. Útsýnið úr borkjarnasafni í fjöru, apríl 2016. 
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Mynd 11. Borkjarnasafnið merkt, húsið séð að vestan, vegna efnis á veggnum var ekki hægt að hafa 

skiltið á miðjum veggnum. 

Mynd 12. Borkjarnasafnið merkt, húsið séð að norðan. 

 
Mynd 13. Hurðinni vestan megin lokað með efni úr kaffistofunni sem var fjarlægð í febrúar (mynd 5): 

Með Steinull, timbri og bárujárni, (maí 16). 
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Mynd 14. Tvær raðir af hillum komnar upp, staðan 31. maí 2016. 

 

Mynd 15. Húsið gróflega mælt út fyrir skipulagningu hillukerfis, nóv 2015. 
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Mynd 16. Drög að innréttingum voru teiknuð upp í lok árs 2015. Notað verður kerfi sem er líkast því 

sem má sjá á teikingunni að ofan til hægri. Endanleg teikning verður sett í næstu skýrslu.  
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Viðhengi 1. Samkomulag um samstarf  milli  NÍ og Breiðdalsseturs. 
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Viðhengi 2. Samningur starfsmanns Martin Gasser vegna vinnu hans í borkjarnasafninu.  
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