
       
 
 
 
 
 

Borgarnesi 25.oktober 2016 
 
 
Forstjóri og stjórn Faxaflóahafna. 
 
Erindi frá Hollvinasamtökum Borgarness 
Og Björgunarsveitinni Brák Borgarnesi 
 
 
Það er erindi þessa bréfs að  fara fram á styrk frá Faxaflóahöfnum til að kosta 
þróunarverkefni á vatnasvæðinu við innanverðan Borgarfjörð og allan 
norðanverðan Faxaflóa.  
 
Það er draumur okkar að byggja loftskrúfubát  til að nota sem bjögunartæki á 
grynningum, sandeyrum og aurbleytum og ís ef því er að skipta. Fyrst hér við 
Faxaflóa þar sem miklar grynninar er með ströndum. Ef báturinn reynist vel sem 
björgunartæki við slíkar aðstæður gætu samskonar bátar nýst síðar 
björgunarsveitum um allt land.  

 
Í öðru lagi á báturinn að vera könnunartæki til að  kanna möguleika á að nota 
slíka báta til að búa til nýja afþreygingu í ferðaþjónustu.  Skemmti-, skoðunar- og 
fræðsluferðir meðfram ströndum Borgarfjarðar, Hnappadals og Snæfellsness og 
siglingar upp árnar í héraðinu. Sérstaklega upp Hvítá í Borarfirði.  

 
KOSTNAÐARÁÆTLUN: 
 

 
KOSTNAÐARÁÆTLUN: 
Bygging bátsins áætlar Traust ehf. að kosti:  4.000.000.00 kr. 
Og muni taka þrjá til fjóra mánuði í byggingu.    
Við áætlum aukakostnað við breytingar og 
aðlögun á bátnum, kaup á flutningsvagni, og annað: 1.000.000.00 kr.              
(t.d. smíði yfirbyggingar.) 
 
Björgunarsveitin Brák reynir bátinn og metur siglingarleiðir, lendingarstaði og 
e.t.v. þróar bátinn áfram með bátasmiðnum, þannig að hann henti við íslenskar 
aðstæður, borgfirðskar aðstæður. Verkefnið mun vinnast jafnt á landi og legi, á 
flóði og á fjöru.  Vonandi næsta sumar sem og inn í veturinn.   
Reiknað er með tveim mönnum í áhöfn í hverri ferð á bátnum 
Áhafnarmaður 5.500kr. pr.kls. x2 menn á bát 11.000kr. 
Bátur pr.kls. (með bensíni og öðrum kostn.) 10.000kr. 

 
Áhöfn (áætl.tími)  30x3kls.=90kls.   990.000kr. 



 Bátur (áætl.tím.)    30x3kls.=90kls.   900.000kr. 
(unnið í sjálfboðavinnu en reyknast sem fjárframlag  
BRÁKAR í verkefnið) 
 

samtals  6.890.000.00kr. 
FJÁRMÖGNUN: 
Óskað er eftir miklum stuðningi frá Uppbyggingarsóði:              3.445.000.00 
 (framlag Björgunarsveitarinna Brákar yrði þá             1.810.000kr. 
Afganginn af kostnaði verður leitað í aðra sjóði og til  
Hugsanlegra velunnara verkefnisins. 
Þar af Borgarbyggð sveitafélag            1.500.000.00kr. 
Það sem útaf stendur er styrkur frá ??????              635.000.00kr. 
                   
 HEILDARKOSTNAÐUR VERKEFNISINS            6.890.000.00kr. 

 
 

Það sem útaf stendur  er styrkur frá ?. Faxaflóahafnir 635.000.00kr. 
N.b. það sem við biðjum um úr Uppbyggingarsjóði Vesturlands er  trúlega 
óraunhæft. Þeir hafa aldrei veitt hærri styrki en 2.500.000.00kr.  Því 
leyfum við okkur að biðja um styrk frá Faxaflóahöfnum upp á eina milljón 
króna  1.000.000.00kr. 
 
Með bestu þökkum 
f.h. Hollvinasamtaka Borgarness og Bj.BRÁKAR 
Kjartan Ragnarsson    
 

 
 
Um frekari upplýsingar um verkefnið látum við hér fylgja með  

efgtirfarandi gögn: 
1. Umsókn okkar í Vaxtarsamning Vesturlands 
2. Greinargerð um loftskrúfubáta  
3.Meðmæli með Trausta Eiríkssyni. 
4. Greinargerð frá BRÁK björgunarsveitinni.   
 


