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Inngangur

Sem lokaverkefni í byggingafræði við Háskólann í Reykjavík valdi nemandi að hanna og gera

kostnaðaráætlun á byggingu Hótels í Vestmannaeyjum. Í verkinu voru margir þættir sem þurfti að

skoða með tilliti til byggingarreglugerða og staðsetningar. Í upphafi lagði ég upp með það að reyna

að gera flest sem líkast upprunulegri hönnun(drögum) sem unnin voru af Teiknistofunni Tark. En

samt voru allir hlutir skoðaðir með tilliti til kostnaðar. Reynt að lækka byggingarkostnað til þess að

það sé möguleiki að fá fjárfesta að verkefninu. Það getur verið mjög erfitt að fá fjárfesta að

verkefnum eins og aðstæður eru í dag.
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Almennt um lokaverkefnið

Frumhönnun

Verkefnið er hótel í Vestmannaeyjum sem Ásgeir Ásgeirsson hjá Tark Teiknistofu ehf. var búin að

vinna, en hætt var við framkvæmd. Fékk ég þann auglýsingabækling hjá þeim ásamt auto cat

teikningum af drögunum.

Staðsetning og aðkoma:

Svæðið sem um ræðir eru gamlar námur í suðurhluta „Háinnar“ norðan Hlíðargötu.

Af flötinni í námunni er stórfenglegt útsýni til suðurs yfir bæinn og Heimaey, og ekki er baksviðið

síðra með bröttum hömrum og klettaborgum. Svæðið er mitt á milli Herjólfsdals og miðbæjarins

með höfninni. Stutt er í alla þjónustu, afþreyingu og ferðamöguleika. Einnig er stutt og greið leið út

á flugvöllinn.

Hugmyndin er að byggingin falli vel inn í umhverfið.

Legan og útsýni

Með því að leggja herbergisálmuna þvert á landhallann er tryggt útsýni úr flest öllum

hótelherbergjum, ýmist yfir golfvöllinn, íþróttasvæðið, miðbæinn, Eldfellið og eyjaklasann suður og

vestur af Vestmannaeyjum.

Hótelið er staðsett á frábærum stað í Hásteins gryfju í Vestmannaeyjum.
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Nánari skoðun á byggingunni

Form:

Byggingin er samsett úr tveimur formum. Annarsvegar aðkomu-og þjónustuhluta sem liggur þvert á

dalverpið sem námurnar mynda og hinsvegar herbergisálmu sem lögð er hornrétt á neðri hæðina.

Með þessu móti er tryggt að öll herbergi hafi útsýni. Þessi álma er einnig skjólveggur fyrir

heilsulindina(spa) sem er fyrirhuguð vestan við húsið.

Eftir nánari skoðun á byggingunni kom í ljós að nokkra hluti þarf að breyta til að uppfylla reglur

byggingarreglugerðar og aðrar reglur sem ber að fylgja.

1.hæð

Eldhús: upphaflega var trúlega gert ráð fyrir að það væri í austurenda hússins. En eftir nánari

skoðun kom í ljós að það hentar ekki því of lítið pláss er fyrir eldhús, starfsmannaaðstöðu og miðað

við fjölda hótelgesta þá er þörf á stærri veitingarsal til að koma sem flestum í einu í sæti við

morgunverðarborðið. Eftir að hafa fært eldhúsið og starfsmannaaðstöðu í norður enda 1.hæðar sem

var stækkaður í kjölfarið til að geta fullnægt þessum kröfum. Þá varð að færa til lyftur eða stigagang

og nokkrar hugmyndir komu af því. Stiga- og lyftugangur er eitt brunahólf og ekki má ganga inní

herbergi beint af gangi. Gerðar voru nokkrar hugmyndir af stækkun veitingarsalar en að lokum var

endað á því að stækka 1.hæð þó nokkuð. Við breikkun á salnum varð mun betra rými fyrir

líkamsræktar aðstöðu og móttöku fyrir framan búningsaðstöðu. Búningsaðstaða var breitt til að

verða notenda vænni og að hún henti betur fyrir hreyfihamlaða.

2.-6.hæð

Herbergi á 2.-5. hæð voru upprunalega 26 herbergi á hverri hæð og á 6.hæð var gert ráð fyrir 16

herbergjum og bar. En í minni hönnun er gert ráð fyrir 23 herbergjum á 2.-6.hæð. Þar af eru 6

herbergi á hverri hæð með þarfir hreyfihamlaða í fyrirrúmi.

Færa þurfti til lyftur eða stigagang og voru nokkrar hugmyndir af því. Stiga- og lyftugangur er eitt

brunahólf og ekki má ganga inní herbergi beint af gangi
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   Uppbygging húss

Jarðvegur

Þar sem húsið á að vera staðsett í gamalli námi í svo kallaðri Hásteinsnámu sem síðast var notuð

fyrir gos eða það merkilega ár 1973. Þá er gert ráð fyrir að stór hluti að því jarðvegsefni sem þarf

við bygginguna sé á staðnum. Það þarf reyndar að senda jarðvegsýni til Nýsköpunarmiðstöð Íslands

til rannsaka hvort efnið uppfyllir kröfur um kornastærð og þjöppun.

Útveggir og sökklar

Sökklar eru járnbentir, staðsteyptir 200 mm þykkir einangraðir að utan.

Útveggir: Burðarveggir hússins eru járnbentir, staðsteyptir 200 mm veggir.

Á 1.hæð eru þeir einangraðir með 125mm steinullareinangrun (80kgm3) og ímúrkerfi og að stórum hluta er

neðsta hæð með gluggakerfi fram við veggi. Útveggir 1.hæðar sem fylling nær upp að verða einangraðir að

utan með 125mm steinullareinangrun með takkadúk utan á. Einangrun undir botnplötu verði 100mm

plasteinangrun, 24kg/m2. 2-5 hæð er einangrað með 125mm steinullareingrun(80kg/m3),þá 20 mm loftbil

álburðarkerfi og loks standandi Sink klæðningu.

Þak:

Uppbygging þaks eru holplötur, á 1.hæð eru plöturnar að gerðinni HP 400 en á 6.hæð er það HP

265. Strax og holplötur eru komnar upp skal steypa raufasteypu á milli þeirra og til enda. Frágangur

er svo kallað viðsnúið þak. Heitt þak þ.e.a.s vatnsþétting kemur á frágengna einangrun. Næst
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steypunni kemur 0,2mm rakavarnalag sem skal skara um 200mm síðan að lágmarki 200mm af 16

kg/m2 plasteinangrun og vatnshallinn settur í neðralag, vatnshalli er 1:50 og þar ofaná 50mm af 24

kg/m2 plasteinangrun og skulu samskeytin við neðra lagið skarast minnst 200mm. Þar ofaná er

settur glerfilt og þar næst þakdúkur ofan á hann kemur síðan filtdúkur og sjávarmöl eða hellur

400x400mm.

.

Milliplötur/ gólf 2.-5. hæð:

Milliplötur eru holplötur frá viðurkenndum aðila HP265 . Þykkt á plötum er 265 mm og ofan á það

kemur eingrunarmotta, 70 mm ílögn og loks undirlag og parket eða annað gólfefni. Hitalagnir eru í

ílögn.  Gólf uppfylla kröfur IST 45 til hljóðeingrunar 55dB samkv. töflu 37 Hljóðflokkar fyrir

gististaði IST 45. Haft til hliðsjónar RB-blað Rb(m2)014.
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Frágangur stiga og handriða:

Stigagangar eru tveir í húsinu annar er í norðurenda hússins og nær hann frá 2.hæð og uppá 6.hæð.

Þar eru uppstig 160mm, framstig 280mm, innskot 30 mm. Handrið 900 mm og mesta bil á milli

pilora 100 mm.

Stigagangur tvö er frá 1.hæð og uppá 6.hæð. Þar er uppstig 160mm, framstig 289 og innskot 30mm.

Þar sem lofthæðin er meiri á milli 1.hæðar og 2.hæðar eru fleiri tröppur þar sem sama uppstig og

framstig er. Byggingarreglugerð gr 6.4.9 en í gömlu reglugerðinni 202,5 og 202,8.

Gluggar og hurðir:

Gluggar eru álgluggar með opnanlegum fögum og hurðum úr áli. Allir gluggar eru settir í eftir að

hús hefur verið steypt upp.

Allur frágangur og útfærslur álglugga með opnanlegum fögum úr áli, þ.e. glerjunarkerfi, skulu

ákvarðast nánar eftir efnisstöðlum framleiðanda álprófílkerfis þannig að framleiðandi beri fulla

ábyrgð á verkinu.  Í suðurhluta hússins er gert ráð fyrir að flóttaleið um opnanlegan glugga og að

körfubíll komist auðveldlega að gluggum til björgunar. Sérstakt  haldfang er á flóttagluggum.

Innveggir

Steyptir innveggir eru 200 mm og verða sparslaðir og málaðir. Uppfylla kröfur IST45 um hjóðvist

52dB flokkur c.  Haft til hliðsjónar RB-blað Rb(m2) 012

Léttir innveggir verða gifsplötuveggir með 120 mm stálleiðurum, stálstoðir 90 mm, settum á víxl,

og tvöföldu gipsi beggja vegna. Grind verður fyllt með 120 mm steinullarplötum 32kg/m3. Veggir á

milli herbergja og á milli herbergja og gangs verða EI60 með 52dB hljóðdempun.

Uppbygging er sú sama og hér að ofnan. Aðrir veggir innan herbergja verða gipsveggir með 70 mm

stálstoðum, fylltir með 70mm steinull 32/m3 og verða klæddir með tvöföldu gipsi með

hljóðdempun 48dB.  Veggir þar sem skolp og loftræstilagnir koma inn í þurfa að vera með 150 mm

bili á milli gipslaga.  IST 45 tafla 37.
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Á veggi baðherbergja skal notast við rakavarðargipsplötur. Rakavarðar gipsplötur eru trefjastyrktar

og vatnsþolnar. Til viðmiðunar í frágangi baðherbergja og votrýma skal nota Rb-blað   Rb(22)001.

Brunavarnir

Hvert hótelherbergi með snyrtingu verður sjálfstætt brunahólf, veggir EI60 með hurð fram á gang

EI30CS. Eldhús verður sjálfstætt brunahólf. Loftræstiherbergi er sjálfstætt brunahólf. Sjálfvirkt

brunaviðvörunarkerfi tengt stjórnstöð verður í húsinu. Reykskynjarar eru í öllum herbergjum og eru

þeir  tengdir  stjórnstöð.  Reykskynjarar  eru  í  öllum  opnum  rýmum  og  svo  og  í  geymslum  eru  líka

tengdir stjórnstöð. Á öllum göngum skal vera slökkvitæki, brunaslöngur og eldvarnabúnaður.

Neyðarlýsing skal vera á göngum og við allar flóttaleiðir.

Brunasamstæður og brunahólfun

Brunasamstæður eru almennt a.m.k. EI90 veggir með EI60cs hurðum.

Önnur brunahólf eru almennt a.m.k. EI60 veggir með EI30cs hurðum.

Gler í brunahólfandi veggjum er a.m.k. E30.

Loft og gólf í herbergjum skal uppfylla REI60 hæðarskil.

Burðarvirki og klæðningar

Burðarvirki hússins er R60.

Allar utan- og innihúsklæðningar eru í flokki 1 og gólfefni í flokki G.

Allir veggir á milli herbergja og fram á gang eru a.m.k EI60.

Fjarlægð á milli glugga hvor fyrir ofan annan í hæð skal vera 1,2m eða annars verður E30 gler ef

fjarlægðin er minni.

Fjarlægð glugga í veggjum undir minnst 180° horni skal vera meiri en 0.6 m. Annars E30 gler eða

báðir E 15.  Reglugerð tafla 9.09 .

Flóttaleiðir

Flóttaleiðir  frá  herbergjum  eru  a.m.k.  tvær.  Ein  um  herbergisgang  til  sitthvora  áttar  að

neyðarútgangshurðum og einnig um opnanlega glugga í hverju herbergi í suðurhluta hússins.

Mjög öflugt springler kerfi er í húsinu af viðurkenndri gerð.
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Hvergi er lengra en 25 m í útgang eða annað brunahólf.

Flóttaleið úr veitingarsal er um gafl austurhliðar neyðarútgangshurðir(b=200cm) og út um

aðalinngang. Hurðir í flóttaleiðum skulu alltaf vera auðopnanlegar.

Í þeim herbergjum sem eru með björgunarop skal lágmarkskrafa byggingarreglugerða vera uppfyllt.

Lágmarsstærð 0,6 x 0,6. Byggingarreglugerð 9.5.5 gr og í gömlu reglugerðinni 159 gr.

Brunavarnarbúnaður

Uppdráttur af útgönguleiðum skal vera festur á vegg í öllum gistiherbergjum ásamt upplýsingum

um viðbrögð við eldsvoða.

Á herbergisgangi og í veitingarsal eru brunaslöngur.

Í eldhúsi skal vera handslökkvitæki og eldvarnarteppi.

Í sal skal koma fyrir handslökkvitækjum.

Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi skal vera í öllu húsinu.

Stigaleiðsla

Í aðalstigahúsi og í stigahúsi í norðurenda verður komið fyrir stigaleiðslu fyrir slökkviliðið.

Tengistúta fyrir inndælingu verður við inngang í starfsmannarými.

Leiðbeiningar um frágang stigaleiðsla Mannvirkjastofnun 163,2.

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa:

Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnakerfum hússins (n.t.t. um

stjórnstöð brunaviðvörunarkerfa, handvirkan slökkvibúnað og út- og neyðarlýsingu).

Út- og neyðarlýsing:

Útiljós verða við útgöngudyr flóttaleiða.

Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. Byggingarreglugerð.

Reikna skal með a.m.k. 1 lux á flóttaleiðum en 0,5 lux á opnum svæðum.
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Hljóðeinangrun

Lofthljóðeinangrun á milli herbergja er 52 dB skv. Reglugerð/IST 45 og högghljóðeingrun 58dB.

Veggir eru með tvöföldu gipsi og skal kítta innri plötu við loft, gólf og veggi til hljóð- og

reykþéttingar. Vanda skal ísetningu steinullar og hafa skal steinullarplötur minnst 10 mm stærri en

stíft mál á milli stoða.

Lóð

Lóð er í nokkrum halla en reynt verður að hanna bílastæði fyrir framan hús með t.d til að hafa ekki

mikinn hæða mismun á milli bílastæða og aðalinngangs.

Svæði við heitu potta verður hannað með t.d til að aðgangur hreyfihamlaða verði góður.

Allur lóðarfrágangur skal hanna í samráði við landslagsarkitekt og raska sem minnstu fyrir utan

svæðið.

Móttaka

Staðsetning móttöku er strax þegar maður kemur inn um aðalinngang og gert er ráð fyrir stóru

afgreiðslu borði og þar fyrir innan skrifstofa hótelstjóra. Í móttöku eru líka staðsettar lyftur.

Veitingarsalur

Veitingarsalur á 1.hæð verður 330 m2 sem gert er ráð fyrir að taki um 220 manns í sæti við

morgunmat. En á daginn og kvöldin verði hluti af salnum breytt í svið og dansgólf.

Líkamsrækt og spa

Á 1.hæð er gert ráð fyrir líkamsræktaraðstöðu og (spa) ásamt sturtuaðstöðu. Líkamsræktaraðstaða er

200 m2  mjög vel tækjum búin. Sturtuaðstaða er mjög góð og góð aðstaða fyrir hreyfihamlaða. Við

hönnun á sturtum var haft til hliðsjónar „Reglugerð um hollustuhætti á sund-og baðstöðum.“

Við mat á fjölda sturta er miðað við að hver sturta sé notuð hámark af 12 manns á klukkustund.

Rb. 54 001     686 gr byggingareglugerð 2012.
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Salernis aðstaða 1. hæð

Á 1 hæð eru salerni fyrir gesti, fjögur klósett eru fyrir hvort kyn. Þar af tvö fyrir hreyfihamlaða.

Er tekið mið af reglugerð 105 gr 98.

Aðstaða fyrir starfsmenn 1.hæð

Starfsmanna aðstaða á 1.hæð er hönnuð í samræmi um reglur um húsnæði vinnustaða nr 581/1995

Eldhús 1.hæð

Hönnun á eldhúsi var gert með viðmið frá heilbrigðiseftirlit (viðmiðunarreglur um aðbúnað) Einnig

naut ég aðstoðar matreiðslumannsins Vilhjálms Arndal Axelssonar.

Herbergi hótels

Hótelherbergi eru 23 á hverri hæð eða samtals 115 herbergi. Þar af eru 6 á hverri hæð hönnuð með

þarfir hreyfihamlað að leiðarljósi.

Stærðir herbergja með baðherbergi eru frá 21 m2 – 27 m2 , algengasta stærð á herbergjum er 23,65

m2 . Öll herbergi eru með tvöföldu rúmi, tveimur náttborðum, skrifaðstöðu, sæti fyrir tvo og skáp.

Öll baðberbergi eru með sturtu, klósetti og vaski. Opnanlegur gluggi er á öllum herbergjum í

samræmi við kröfur byggingareglugerðar 9.8.4 gr c „ Í hverju gistiherbergi skal vera opnanlegur

gluggi á útvegg sem gerir gestum fært að láta vita af sér“.

Herbergi hótels (Hreyfihamlaða)

Við hönnun herbergja var stuðst við aðgengi fyrir alla og Rb blöðum.

Rb (E2) 201
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Gististarfsemi.

Í byggingum þar sem rekin er gististarfsemi, s.s. hótel, gistiheimili, gistiskálar o.fl. skal

lágmarksstærð baðherbergja vera 3,3 m² að undanskildum baðherbergjum í gistiherbergjum sem eru

innréttuð fyrir hreyfihamlaða. Öll gistiherbergi skulu vera með glugga á útvegg.

Eitt af hverjum fimm gistiherbergjum í byggingu þar sem rekin er gististarfsemi skal innréttað fyrir

hreyfihamlaða.

Herbergi sem uppfylla þarfir fólks með öndunarkvilla og ofnæmi þurfa að vera til staðar. Í þeim

herbergjum þarf sérstaklega að huga að efni í innréttingum og húsgögnum, gluggatjöldum, dýnum

og sængurfatnaði. Það verður að vera auðvelt að halda slíkum herbergjum hreinum og ryklausum og

gæludýr mega ekki koma þar inn. Góð loftræsting er sérstaklega mikilvæg og það þarf að vera

auðvelt að stýra hita- og rakastigi. Að sama skapi ber að forðast sterk lyktandi hreinsiefni og

ilmgjafa.

Í öllum gistiherbergjum á að vera möguleiki á að tengja viðvörunarkerfi og vekjaraklukku við

titrara. Símar eiga að vera með tónmöskva og nauðsynlegt er að hægt sé að ná til þeirra úr rúmi.

Blindraleturssímar og fylgihlutir fyrir útvarp og sjónvarp þurfa að vera fáanlegir í afgreiðslu.

Rúm ættu að vera 50 cm há frá gólfi. Það auðveldar notkun og þrif. Rúmstokkur á að vera fastur en

ekki gefa eftir.
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Lágmarksstærð baðherbergis og snyrtingar

TILMÆLI
Almenn atriði

Baðherbergi og snyrtingar verða að uppfylla eftirfarandi atriði til þess að aðgengi sé tryggt:

Dyr eiga alltaf að opnast út. Umferðarmál dyra má ekki vera minna en 80 cm en ætti helst að

vera 90 cm.

Fyrirkomulag baðherbergis og snyrtingar og uppröðun tækja verður að taka mið af

rýmisþörf hjólastólanotanda.

Rými til hliðar við salernisskál þarf að vera a.m.k. 90 cm breitt til að hjólastóll komist þar

fyrir.

Gera skal ráð fyrir baðkeri, þótt sturta sé ótvíræður kostur fyrir fólk sem á erfitt með að

komast í og úr baðkerinu.

Frágangur á tækjum og innréttingum þarf að miðast við að auðvelt sé að þrífa rýmið.

Gera verður ráð fyrir skápum undir snyrtivörur, handklæði og annað sem fólk notar í

herberginu. Sumir einstaklingar hafa meiri þörf fyrir geymslupláss en aðrir, t.d. þeir sem eru

með þvagleka eða nota saur- eða þvagpoka.

Handföng þurfa að vera á réttum stöðum til að tryggja öryggi þeirra sem eiga erfitt með að

standa upp eða fóta sig í blautu og hálu umhverfi.

Val á gólfefnum á að miða við að ekki skapist hætta vegna hálku þegar gólfið blotnar.

Forðast ber lausar gólfmottur.

Gistiherbergi og baðherbergi þeirra sem ætluð eru hreyfihömluðum skulu uppfylla eftirfarandi

kröfur:

a. Hindrunarlaust umferðarmál dyraops, bæði að íbúðarherbergi og baðherbergi, skal vera a.m.k.

0,87 m að breidd og 2,07 m að hæð.

b. Baðherbergi skal vera að lágmarki 5,0 m² að stærð.

c. Baðherbergishurð skal opnast út eða vera rennihurð.

d. Innan bæði herbergis og baðherbergis skal vera hindrunarlaust athafnarými, a.m.k. 1,50 m að

þvermáli.

e. Baðaðstaða skal vera þrepa- og þröskuldalaus.
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f. Í gistiherbergjum sem hönnuð eru með hliðsjón af algildri hönnun skal þannig gengið frá aðkomu

að svölum að þröskuldur/kantur sé eigi hærri en 25 mm enda halli svalagólf frá dyrum og húsi.

Hindrunarlaust umferðarmál svaladyra skal vera minnst 0,87 m.

Sturta

Sturtur eiga að vera nægilega rúmgóðar til að þær henti öllum. Lágmarksathafnarými í sturtu er 90 x

150 cm, en 100 x 150 er æskilegt.

Yfirborð gólfs verður að vera stamt í bleytu og hafa nægilegan halla að gólfniðurfalli. Gott er að

gera ráð fyrir stamri mottu í sturtunni.

Heppilegt er að sturtubotn og gólf séu í sama fleti. Upphækkaðir sturtubotnar henta ekki

hjólastólanotendum. Til þess að koma í veg fyrir vatnsaga má hafa sturtusvæði örlítið lægra en

gólfflöt baðherbergisins, en einnig má koma fyrir umhverfis sturtuna ávölum og mjúkum lista sem

auðvelt er að komast yfir.
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Rist á gólfi sturtu er líka góð lausn. Þá má hafa meiri halla að niðurfalli og lækka botn sturtunnar,

án þess að það valdi þeim vanda sem þarf að nota hana.

Hreyfihamlaðir einstaklingar þurfa yfirleitt að sitja á baðstól þegar þeir fara í sturtu. Stærð

sturtustóls er allt að 40 x 50 cm og hæfileg hæð hans er 50 cm frá gólfi. Sturtustóll þarf að vera

færanlegur eða þannig að hægt sé að fella hann upp að vegg þegar hann er ekki í notkun.

Blöndunartæki í sturtu á að staðsetja 70 cm frá innhorni eða kverk og 90 cm frá gólfi. Nauðsynlegt

er að miða við að hægt sé að skrúfa fyrir og frá sturtunni án þess að blotna.

Handlaug

Lágmarksathafnarými við handlaug er 170 x 95 cm, en athafnarými rafmagnshjólastóls er 220 x 120

cm.
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Til að hjólastólanotandi komist auðveldlega undir handlaug þarf fjarlægð hennar frá vegg og hæð

frá gólfi að vera hæfileg. Festingar verða að vera traustar og gefa kost á breytingum á hæð

handlaugarinnar og dýpt hennar inn að vegg. Hæfileg fjarlægð handlaugar frá vegg er 10-20 cm.

Fremri brún ætti að vera 50-60 cm frá vegg.

Hæð handlaugar frá gólfi að vaskbrún á að vera 80-85 cm, en mikilvægt er að gera ráð fyrir að hægt

sé að breyta hæð hennar. Lagnaefni með barkatengingum auðveldar mismunandi hæðarstillingu

handlaugar.
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Handlaug verður að vera hæfilega breið og djúp, t.d. 60 x 40 x 15 cm, með innbyggðum tappa, sem

hægt er að opna og loka án þess að stinga hendinni niður í vatnið.

Vatnssalerni

Lágmarksrýmisþörf við salerni með aðgengi frá annarri hliðinni er 170 x 160 cm.

Lágmarksrýmisþörf við salerni með aðgengi frá báðum hliðum er 170 x 220 cm.

Val er um tvenns konar salerni: gólftengt eða vegghengt. Vegghengt salerni auðveldar þrif og eykur

snúningsrými fyrir hjólastól en gólftengt salerni er auðveldara að hækka með sökkli.

Þungar setur og lok geta verið óhentug.

Hæð frá gólfi að efri brún setu skal vera 45-50 cm.

Algengasta hæð salernissetu er 43 cm frá gólfi en aldraðir og hreyfihamlaðir þurfa oftast hærri setu,

eða allt að 48 cm. Fyrir hjólastólanotanda er nauðsynlegt að hæð salernissetu sé sem næst hæð

stólsetunnar, eða 45-50 cm.

Huga skal að skolunarútbúnaði og gæta þess að velja hnappa sem auðvelt er að nota. Hnappar sem

þrýst er niður eða inn eru auðveldir og hentugir.

Armstoðir við vatnssalerni

Armstoðir við salerni eru nauðsynleg hjálpartæki sem auðvelda hjólastólanotendum og þeim sem

nota gönguhjálpartæki að flytja sig að og frá salernisskálinni.

Armstoðir eiga að vera færanlegar og mikilvægt er að þær séu stöðugar og með góðar vegg- eða

gólffestingar. Gera þarf ráð fyrir að hægt sé að festa salernisrúlluhaldara við armstoðirnar.

Fjarlægð milli armstoða má ekki vera meiri en 60 cm og hæð frá gólfi skal vera 80 cm eða í

samræmi við hæð salernisskálar.
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Til að tryggja festingar gæti þurft að styrkja veggi.

Spegill

Spegill þarf að vera nægjanlega stór og þannig staðsettur að hann komi jafnt að notum fyrir háa sem

lága. Hæð undir spegil má ekki vera meiri en 90 cm og efri brún spegils má ekki vera lægri en 180

cm frá gólfi.

Rofar og tenglar

Rofar og tenglar í baðherbergi þurfa að vera nægilega margir og með barnaöryggi.

Tenglar mega ekki vera nær hornum en 70 cm og tenglar og rofar skulu vera í 80-100 cm hæð frá

gólfi.

Lyftur

Tvær lyftur eru staðsettar í húsinu þær ná frá 1.hæð og upp á 6.hæð.
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Samkvæmt reglugerð 2012 6.4.12 gr. Er ekki krafa um tvær lyftur en þar segir kröfurnar eru

lámarkskröfur. Hönnuðum ber því að meta hverju sinni þörf fyrir lyftur í fyrirhugaðri byggingu

umfram lámarkskröfur.  Í þessu verki var metið að þörf væri fyrir tvær lyftur. Lyfturnar eru

staðsettar á góðum stað og er aðkoma á 1.hæð í móttöku. Fyrst var skoðað að hafa aðra lyftuna í

norður enda húss en það þótti ekki ákjósanlegt vegna þess að þá myndi hún bara ná niður á 2.hæð.

Tekið var viðmið af þessari töflu við hönnun lyftu og til að uppfylla kröfur reglugerðar koma þessar

fjórar neðstu til greina. 6.4.13 gr.

Ýmsar kröfur um frágang lyfta.

Lyftur skulu uppfylla eftirtalin skilyrði:

a. Séu fleiri lyftur til fólksflutninga innan byggingar en lágmarkskrafa þessarar reglugerðar kveður á

um, skal stærð þeirra vera þannig að þær henti til notkunar fyrir fólk í hjólastól og ekki minni en

1,35 m x 1,40 m.
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b. Hindrunarlaus umferðarmál dyraops að lyftu skulu vera minnst 0,90 m að breidd og 2,10 m að

hæð.

c. Þegar lyftudyr opnast skal það gefið til kynna með hljóði. Hljóðið getur verið hljóðmerki eða

rödduð tilkynning.

d. Á minnst einum vegg í lyftu skal vera handlisti í hæfilegri hæð.

e. Hnappur við lyftudyr skal vera í 0,9 m - 1,2 m hæð frá gólfi. Gerð hnappa og fyrirkomulag skal

vera skv. leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar.

f. Hnappaborð í lyftu skal staðsetja minnst 0,50 m frá innhorni og í minnst 0,70 m og mest 1,20 m

hæð frá gólfi og skal gerð  þeirra vera í samræmi við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar.

g. Hindrunarlaust athafnasvæði fyrir hjólastóla framan við lyftu skal vera minnst 1,80 m að lengd

meðfram lyftudyrum og skal breidd þess minnst vera 2,00 m.

h. Staðsetning lyftu á hæð skal tilgreind með hljóð- og ljósmerki, bæði í lyftu og framan við lyftu.

i. Sé gert ráð fyrir að samskipti við lyftunotanda, sem hefur ýtt á neyðarhnapp, fari fram í gegnum

samtalskerfi sem tengir lyftuklefa við þjónustumiðstöð skal samtalskerfið vera þannig að ljós kvikni

þegar upplýsingar um neyðarkall eru mótteknar.

j. Svæði framan við lyftudyr sem ætlaðar eru til flutninga, þ.m.t. sjúkraflutninga, skal vera

nægjanlega stórt til að hægt sé að athafna sig með flutning, þ.m.t. eru sjúkrabörur og eftir atvikum

sjúkrarúm.

Lagnir og loftræsting:

Hitakerfi:

Gólfhiti er í öllu húsinu.

Neysluvatn:

Rör í Rör kerfi og skal sett í lagnaleiðir sem eru í lofti byggingarinnar.
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Fráveitukerfi:

Fráveitulagnir í grunni byggingarinnar og umhverfis hana skulu vera úr PVC pípur og tengi sem

uppfylla kröfur sem gerðar eru í ÍST EN 1401.

Loftræsting:

Loftræstikerfi verður í öllum hæðum hússins og verður það tvöfalt kerfi, innblástur og útsog. Gert

er ráð fyrir lagnaleiðu í lofti ganga og fyrir ofan loft á baðherbergjum herbergja.

Reyksuga verður á þaki byggingar sem afkastar 25.000 m3/klst. Skal það unnið í samkv. DS 428 og

þarf þá ekki loftræstiloka í hverju herbergi. Á svæði við heitu potta skal staðsett inntaks túða að

stærð 1500mmx750mm og ca 5 metra há, með ristum efst. Hægt væri að setja listaverk á toppinn á

inntakinu t.d líkan af bát sem endurspeglar Vestmannaeyjar.
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Vinnu ferlið

Vika 1-4

Vika 1-4 fór í það að reyna að finna verkefni sem nota mætti í lokaverkefni. Byggingareglugerðir

skoðaðar, farið á kynningu í Reykjanesbæ um reglugerð 2012. Þar var kynnt hverjar væru helstu

breytingar og hvernig ferlið væri. Árið 2012 er aðlögunarárið.

Þarfagreining á verkefninu gerð og rýmisþörf.

Vika 4-8

Verkefnið fundið. Byrjað var greina verkefnið, hverjar voru kröfur húsnæðis,

Tímaáætlun unnin.

Tæknileg atriði:

Skoðað hvaða uppbygging gæti hentað verkefninu best.

Uppbygging veggja t.d léttir útveggir en steypt burðarvirki eða staðsteypt. Þetta síðarnefnda var

ofaná.

Gólfplötur og þak. Skoðað var að staðsteypa loftaplötur, nota kúluplötur eða holplötur.

Holplötur voru fyrir valinu.

Gluggar hvaða gluggar gætu hentað verkinu vel. Með tilliti til kostnaðar og endingar.

Timbur gluggar eru ódýrastir en ending og viðhald mikið.

Ál-timburgluggar komu vel til athugunar, henta vel við aðstæður í Vestmanneyjum.

En álgluggakerfi varð lausnin eftir nánari athugun. Endinga tími langur og lítið viðhald.

Utanhús klæðning skoðað voru nokkrar gerðir af klæðningu, flísar, ál-klæðning, Zink bárur og

Zink-panel. En Zink-panel varð fyrir valinu. Svipað verð er á álklæðningu og Zink klæðningu.
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 VM Anthra Zink frá Áltak
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 Samskonar panel en ekki sama undirkerfi.

 Sýnir frágang á hornum.
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Ál undirkerfi
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Frágangur við úthorn

Frágangur við innhorn
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Vika 8-12

Unnið í byggingarnefndarteikningum. Við hönnum rakst maður á hin ýmsu vandamál sem geta

komið við hönnun mannvirkja. Þar má nefna starfsmannarými, loft-og tæknirými, baðherbergi og

eldhúsaðstöðu. Það þarf líka að skoða aðkomu með aðföng og bílastæði starfsmanna. Hvað

lagnaleiðir henta best og hvernig maður leysir lagnamál. Frekari og dýpri greiningu á útfærslum

brunahönnunar og lagna ásamt greiningu á byggingarreglugerð.

Vika 12-16

Unnið við verkteikningar. Unnið er við vinnu í grunnmyndum, snið og deili. Reiknað út u-gildi

byggingarhluta. Unnið í útboðsgögnum og verklýsingum. Þurfti að breyta

byggingarnefndarteikningum þó nokkuð vegna vandamál sem yfirsáust í hönnun. Stór hluti fór í að

endurgera teikningar sem áttu að vera klára. En svo er þetta bara stundum.

Vika 16-18

Teiknipakkinn kláraður, útboðslýsing unnin, útboðsgögn kláruð, magntölur kláraðar.

Unnið við hina ýmsu útreikningar og skýrsla kláruð.



Myndir
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Mynd 1. Séð ofan af Hánni. Séð niður á væntanlega staðsetningu Hótels Hásteins.

Mynd 2. Séð til austurs yfir bæinn.
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Mynd 3. Séð yfir bæinn. Þarna er væntanleg staðsetning Hótels Hásteins.

Mynd 4. Séð upp í hlíðar bak við Hótel.
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Mynd 5. Séð upp í hlíðar til austurs bak við Hótel.

Mynd 6. Séð frá golfvelli hola 4. Sýnir stórbrotið stæði Hótels.
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Mynd 7. Staðsetning séð frá íþróttasvæði.

Mynd 8. Séð yfir íþróttasvæði.
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Mynd 9. Séð yfir íþróttasvæði

Mynd 10. Séð frá götu.
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Mynd 11. Mynd sýnir stórbrotið útsýni Herjólfsdals.

Mynd 12. Séð yfir stórbrotið landsvæði Vestmannaeyja.
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Mynd 13.  Stórbrotið útsýni
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Hrunhætta

Háin séð úr suðri,ljósmynd og þversnið.

Skoða þarf betur hvort hætta er á hruni í gryfjunni. Gæti þurft að gera ráðstafanir eða færa

bygginguna framar. Í þessari skýrslu er ekki farið nánar út í það.



Útreikningar
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Nr. Verkþáttur Magn Eining Einingarverð Samtals

7. FRÁGANGUR UTANHÚSS

7.1 FRÁGANGUR STEYPTRA FLATA
7.1.2 Pokapússning steyptra flata

Pokapússning steyptra flata 80 m2 3.500 280.000 kr.

7.1 FRÁGANGUR STEYPTRA FLATA Samtals Kr. 280.000 kr.

7.2 MÚRKLÆÐNING
7.2.1 Einangrun og festitappar

Einangrun útveggja og sökkla í jörðu 380 m2 5.800 2.204.000 kr.
Takkadúkur til varnar einangrun 78 m2 1.731 135.018 kr.
Einangrun veggja 728 m2 5.800 4.222.400 kr.

7.2.2 Styrking á hornum
Styrking á hornum 53 m 2.200 116.600 kr.

7.2.3 Bendinet
Bendinet 1.456 m2 1.000 1.456.000 kr.

7.2.4 Undirmúr/yfirmúr slétthúðaðir fletir
Undirmúr/yfirmúr slétthúðaðir fletir 1.456 m2 4.250 6.188.000 kr.

7.2.5 Múruð vatnsbretti undir gluggum og hurðum
Kantar inn að gluggum og hurðum 46 m 2.200 101.200 kr.

7.2 MÚRKLÆÐNING Samtals Kr. 14.423.218 kr.

7.3 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR
7.3.1 Gluggar G3 - 20 og G20 - 38

G-4 1 stk 577.500 577.500 kr.
G-5 5 stk 503.750 2.518.750 kr.
G-6 2 stk 548.750 1.097.500 kr.
G-7 9 stk 446.250 4.016.250 kr.
G-8 19 stk 492.250 9.352.750 kr.
G-9 49 stk 345.000 16.905.000 kr.
G-10 13 stk 405.000 5.265.000 kr.
G-11 1 stk 316.250 316.250 kr.
G-12 5 stk 1.078.750 5.393.750 kr.
G-13 1 stk 5.704.000 5.704.000 kr.
G-14 6 stk 1.280.000 7.680.000 kr.
G-15 6 stk 1.107.500 6.645.000 kr.
G-16 2 stk 1.157.500 2.315.000 kr.
G-17 3 stk 1.042.500 3.127.500 kr.
G-18 2 stk 1.056.250 2.112.500 kr.
G-19 2 stk 1.113.750 2.227.500 kr.
G-20 1 stk 6.520.500 6.520.500 kr.
G-21 4 stk 360.000 1.440.000 kr.
G-22 1 stk 3.266.000 3.266.000 kr.
G-23 1 stk 5.424.500 5.424.500 kr.
G-24 1 stk 5.094.500 5.094.500 kr.
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G-25 2 stk 1.338.750 2.677.500 kr.
G-26 1 stk 3.056.700 3.056.700 kr.
G-27 8 stk 431.250 3.450.000 kr.
G-28 1 stk 287.500 287.500 kr.
G-29 2 stk 517.500 1.035.000 kr.
G-30 1 stk 8.475.500 8.475.500 kr.
G-31 1 stk 22.620.500 22.620.500 kr.
G-32 1 stk 7.132.200 7.132.200 kr.
G-33 1 stk 15.732.000 15.732.000 kr.
G-34 1 stk 8.915.500 8.915.500 kr.
G-35 2 stk 345.000 690.000 kr.
G-37 1 stk 7.433.950 7.433.950 kr.
G-38 1 stk 3.151.000 3.151.000 kr.

7.3.2 Útihurðir UH1 og UH2
ÚH1 2 stk 263.590 527.180 kr.
ÚH2 1 stk 263.590 263.590 kr.

7.3 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR Samtals Kr. 182.447.870 kr.

7.4 EINANGRUN OG KLÆÐNING MEÐ ZINKPLÖTUM
7.4.1 Burðarkerfi og festingar á steypta veggi

Álleiðarar 2.156 m2 4.300 9.270.800 kr.
7.4.2 Einangrun á zinkklædda fleti

Einangrun á zinkklædda fleti 2.156 m2 5.200 11.211.200 kr.
7.4.3 Utanhúsklæðning úr zinki

Utanhúsklæðning úr zinki 2.156 m2 10.500 22.638.000 kr.
7.4.4 Áfellur ofan á steypta veggi og á þakbrún

Áfella á múraðan vegg 58 m 3.888 225.504 kr.
Áfella á zinkklæddan vegg 159 m 5.200 826.800 kr.

7.4.5 Vatnsbretti og áfellur úr zinki
Vatnsbretti glugga 576 m 6.000 3.456.000 kr.
Áfellur til hliðar við glugga 1.004 m 4.000 4.016.000 kr.
Frágangur zinkklæðningar við jörðu 101 m 4.000 404.000 kr.

7.4 EINANGRUN OG KLÆÐNING MEÐ ZINKPLÖTUM Samtals Kr. 52.048.304 kr.

7.5
FRÁGANGUR ÞAKA OG
ÞAKKANTA

7.5.1 Þakdúkur
Þakdúkur 1.850 m2 8.000 14.800.000 kr.

7.5.2 Rakavarnalag
Rakavarnalag 1.774 m2 689 1.222.286 kr.

7.5.3 Plasteinagrun 16kg/m2
Plasteinagrun neðaralag 1.650 m2 5.500 9.075.000 kr.

7.5.4 Plasteinagrun 24kg/m2
Plasteinagrun efralag 50 mm 1.650 m2 1.800 2.970.000 kr.

7.5.5 Niðurföll og niðurfallsrör
Niðurföll og niðurfallsrör 22 Stk. 30.000 660.000 kr.

7.5.6 Kantfrágangur
Kantfrágangur 308 m 12.000 3.696.000 kr.

7.5.7 Frágangur við þakblásara
Frágangur við þakblásara 1 heild 250.000 250.000 kr.
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7.5.8 Jarðvegsdúkur
Jarðvegsdúkur 1.774 m2 900 1.596.600 kr.

7.5.9 Sjávarmöl
Sjávarmöl 1.300 m2 2.500 3.250.000 kr.

7.5.10 Hellur
Hellur 40x40x7 370 m2 10.200 3.774.000 kr.

7.5
FRÁGANGUR ÞAKA OG
ÞAKKANTA Samtals Kr. 41.293.886 kr.

7. FRÁGANGUR UTANHÚSS Samtals flutt á tilboðsblað: Kr. 290.493.278 kr.
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Útreikningur á kólnunartölu veggs 1 hæð  U-Gildi
Steyptur veggur með steinull og múrkerfi

Lagskipting Þykkt Lambda gildi Varmaleiðnitala

mm m²K/W

Varmamótstaða inni 0,13

Múrhúð 0,015 0,57 0,026
Steinsteypa 0,2 1,7 0,118
Steinullareinagrun 0,125 0,036 3,472
Múrhúð 0,025 0,57 0,044

Varmamótstaða úti 0,04
Summa varmamótstöðu: 3,83004

U=1/ R 0,261093557 W/m²K
U=1/3,8300

U = 0,261 Það er í lagi
Fyrir reglugerð 2008

samkvæmt nýju byggingarreglugerð 13.3.2 gr tafla 13.01 má U=vera 0,25

Samkv. Gömlu Byggingarreglugerð 180.3 má U-gildið vera 0,40
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Útreikningur á kólnunartölu gólfplötu 1 hæð.
Steyptur plata

Lagskipting Þykkt Lambda gildi Varmaleiðnitala

mm m²K/W

Varmamótstaða inni 0,13

Ílögn 0,07 1,2 0,058
Einangrun 0,02 0,036 0,556
Steypt gólfplata 0,2 1,7 0,118
Einangrun 0,1 0,036 2,778
Jarðvegur 1,5

Varmamótstaða úti 0,04
Summa varmamótstöðu: 5,179313725

U=1/ R 0,193075773 W/m²K
U=1/5,1793

U = 0,19 Þetta er í lagi

samkv. Nýju byggingareglugerð 13.3.2 gr .Tafla 13.01 má U vera 0,20

Samkv. Gömlu byggingarreglugerð 180.3 má U-gildið vera 0,30
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Útreikningur á kólnunartölu veggja með Zink
klæðningu
Steyptur veggur, klæðningakerfi og Zink-klæðning

Lagskipting Þykkt Lambda gildi Varmaleiðnitala

mm m²K/W

Varmamótstaða inni 0,13

Múrhúð 0,025 1 0,025
Steinsteypa 0,2 1,7 0,118
Steinullareinangrun 0,125 0,036 3,472
Loftbil 0,025 0,08 0,313
Zink 0,007 116 0,000

Varmamótstaða úti 0,04
Summa varmamótstöðu: 4,097429626

U=1/ R 0,244055442 W/m²K
U=1/4,097

U = 0,24 Þetta er í lagi

skv. Nýju byggingareglugerð 13.3.2 gr .Tafla 13.01 má U vera 0,25

Skv. Gömlu byggingarreglugerð 180.3 má U-gildið vera 0,40
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Útreikningur á kólnunartölu þaks  U-GILDI
Steypt þakplata, einangrun og sjávarmöl

Lagskipting Þykkt Lambda gildi Varmaleiðnitala

m m²K/W

Varmamótstaða inni 0,13

Steinsteypa/Holplötur 0,265 1,7 0,1559
Plasteinangrun 0,25 0,036 6,9444
Protan G dúkur 0,009 0,175 0,0514
Sjávarmöl 0,2 1,2 0,1667

Varmamótstaða úti 0,04
Summa varmamótstöðu: 7,488422035

U=1/ R 0,133539482 W/m²K
U= 1/7,4884

U = 0,134 Það er í lagi
Samkvæmt nýju byggingareglugerðinni 13.3.2 gr tafla 13.01 má það vera 0,15

Samkv. Gömlu byggingarreglugerð 180.3 má U-gildið vera 0,20
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Val á holplötum

Holplötur 265 Holplötur 400

Verð á holplötum                     9.500 kr. Verð á holplötum                  12.000 kr.
Flutningur                     1.820 kr.                     2.600 kr.

Samtals                  11.320 kr. Samtals                  14.600 kr.

Heildar m2 5460          61.807.200 kr. Heildar m2 5460          79.716.000 kr.

Kostnaður
Taka hallan í einangrun

Einangrun 16kg 270 mm                 4.296 kr.  m2
Einangrun 25kg 50 mm                 1.224 kr.  m2

                5.520 kr.
þak 910 m2

Samtals kostnaður         5.022.927 kr.

Taka hallan  með ásteypulagi

Einangrun 16kg 200 mm                 3.240 kr.  m2
Einangrun 25 kg 50 mm                 1.224 kr.  m2
Ásteypulag 110 mm                 2.915 kr.  m2
yfirborð með höndlun                 1.400 kr.  m2

Þak 910 m2 8779

Samtals kostnaður         7.988.890 kr.

Hér er gerður samanburður á því að taka vatns halla á þakið og hinsvegar að steypa ásteypulag og
mynda hallan með því. Eins og sést hér að ofan er 37 % ódýrara að taka hallan í einangrunina. Og
verð munurinn á þessu þaki er hátt í 3 miljónir.



Verkfundargerðir
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FUNDARGERÐ 1

Fundur nr. 1 haldinn föstudaginn 13.janúar 2012 , kl. 0900  í húsnæði háskólans í Reykjavík.

Mættir:   Auðunn Pálsson audunnp08@ru.is Nemandi í byggingafræði AP
                  Jón Guðmundsson jongud@hr.is Kennari byggingafræði JG
                  Logi Már Einarsson logi@kollgata.is Leiðbeinandi/arkitekt LM

1. Dagskrá annarinnar.

Farið yfir hvernig dagskrá vorsins 2012 verði.

2. Skilakröfur.

JG fór yfir hverjar skilakröfur væru fyrir lokaverkefni í byggingafræði
Stig 1: Frumhönnun
Stig 2: Byggingarnefndarteikningar
Stig 3: Verkhönnun-Verkteikningar
Stig 4: Útboðs- og verklýsingar

3. Hugmyndir af lokaverkefnum.

Nokkrar hugmyndir af lokaverkefnum voru á staðnum. JG sýndi okkur lokaverkefni annara
nemanda í byggingafræði. AP lagði fram hugmyndir af lokaverkefni, Stækkun og endurbætur
á Festi Grindavík og fjölbýlishúsi í Reykjanesbæ. JG og LM leist ekkert á þær hugmyndir og
ætluðu að aðstoða AP við að finna verkefni. Bentu á að Daníel væri með tvö verkefni frá Orra
Zeppelin Arkitektar, Hjúkrunarheimili og Sundlaug í Hafnafirði. AP gæti kannski tekið það
sem Daníel myndi ekki taka.

4. Annað.

Fleira ekki gert og fundi slitið.

_____________________ _____________________
F.h. Kennara/Leiðbeinanda Auðunn Pálsson

Dreifing: Fundarmenn.
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FUNDARGERÐ 2

Fundur nr. 2 haldinn föstudaginn 27.janúar 2012 , kl. 0900  í húsnæði háskólans í Reykjavík.

Mættir:   Auðunn Pálsson audunnp08@ru.is Nemandi í byggingafræði AP
                  Jón Guðmundsson jongud@hr.is Kennari byggingafræði JG
                  Kristinn Arnarson kristinnarnarson@simnet.is Leiðbeinandi/ Byggingafræðingur KA

1. Lokaverkefni.

Hlutir ræddir um lokaverkefni og  umfang þeirra.

2. Tölvupóst samskipti.

Afrit af pósti frá Jóni 23 jan kl 20
„ Sæll Auðunn.

Við Kristinn fórum yfir þína hugmynd af lokaverkefni.
Niðurstaðan er að sundlaugin er í fljótu bragði of viðamikið verkefni.
Kristinn ræddi við Ásgeir Ásgeirsson hjá Tark arkitektum  asgeir@tark.is, hann ætlar að róta í þeirra
gögnum og finna hentugt verkefni fyrir þig.
Þú setur þig í samband við Ásgeir og þá fer boltinn vonandi að rúlla.
Kveðja

Jón Guðmundsson“

3. Hugmyndir af lokaverkefnum.

Lítið hefur gengið að ná sambandi við Ásgeir mikið að gera hjá honum.
AP fór niður á stofu og hitti Ásgeir,tók vel á móti AP og fór yfir nokkrar hugmyndir og
endaði á því að bera hugmynd af Sætún 10 undir JG og KA. Hugmyndir var að breyta
stækkun í Hótel. En eftir smá skoðun komust JG og KA að því að þetta verkefni hentaði ekki
fyrir lokaverkefni. AP orðin frekar óþolinmóður og líst ekkert á ástandið. Fór aftur til Ásgeirs
og verkefni skoðuð mun betur. Ásgeir lét mig hafa 2 verkefni til að leggja undir JG og KA.
Tónlistarskóli í Grindavík og Hótel í Vestmannaeyjum. Eftir að JG og KA voru búnir að
skoða verkefnin. Var tekin ákvörðun að Hótel yrði fyrir valinu. Verkefnið væri stórt og
margar krefjandi lausnir. En stærð verkefnisins yrði stjórnað af JG og KA.
AP mjög sáttur að geta loksins hafist handar við lokaverkefni.

4. Annað.

Fleira ekki gert og fundi slitið.

_____________________ _____________________
F.h. Kennara/Leiðbeinanda Auðunn Pálsson

Dreifing: Fundarmenn.
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FUNDARGERÐ 3

Fundur nr. 3 haldinn föstudaginn 10. febrúar , kl. 1020  í húsnæði háskólans í Reykjavík.

Mættir:   Auðunn Pálsson audunnp08@ru.is Nemandi í byggingafræði AP
                  Jón Guðmundsson jongud@hr.is Kennari byggingafræði JG
                  Kristinn Arnarson kristinnarnarson@simnet.is Leiðbeinandi/ Byggingafræðingur KA
                  Logi Már Einarsson logi@kollgata.is Leiðbeinandi/Arkitekt LM

1. Skipulag rýma.

LM og KA bentu á hluti sem þarf að skoða betur.
Skoða herbergi m.t.t hreyfihamlaða 1 af hverjum 5.
Skoða að breyta göngum þá rýmist stærri herbergi.
Klára skipulag með herbergi og setja glugga á rétta staði. Sjá þá hvernig útlit virkar í
sambandi við það.
Skoða hvort það henti að hafa eitthver herbergi stærri en önnur:

2.  Utanhúss klæðningar.

AP hafði hug að nota flísar sem utanhúsklæðningu en KA benti á að nota kannski bárujárn
eða annað sambærilegt. Leiðbeinendur bentu á nokkrar byggingar sem vert væri að skoða til
að fá hugmyndir af klæðningu eða fara í heimsókn til aðila sem selja klæðningar.
Þetta opnaði aðra sjón AP á klæðningum.

3. Flóttaleiðir.

Skoða þarf flóttaleiðir. Suðurendi byggingarinnar er á lofti og ekki stigagangur þar.
          Ræða við starfsmann byggingarfulltrúa

4. Annað.

Fleira ekki gert og fundi slitið. 1100

_____________________ _____________________
F.h. Kennara/Leiðbeinanda Auðunn Pálsson

Dreifing: Fundarmenn.



Skýrsla Lokaverkefnis
Háskólinn í Reykjavík
Reykjavík 2012.

56

FUNDARGERÐ 4

Fundur nr. 4 haldinn föstudaginn 17. febrúar , kl. 1000  í húsnæði háskólans í Reykjavík.

Mættir:   Auðunn Pálsson audunnp08@ru.is Nemandi í byggingafræði AP
                  Jón Guðmundsson jongud@hr.is Kennari byggingafræði JG
                  Kristinn Arnarson kristinnarnarson@simnet.is Leiðbeinandi/ Byggingafræðingur KA

1. Skipulag rýma.

Rými skoðuð og hugmyndir ræddar.
KA ánægður með hugmyndir en benti á að skoða betur reglugerðir.

2.  Utanhúss klæðningar.

Eftir heimsókn í Áltak leyst AP vel á Zink klæðningu eða ál. Er verið að vinna betur í
útfærslum.

3. Uppbygging húss.

Staðsteypt
Gólf og loft. Holplötur eða kúluplötur. Fundur hefur verið boðaður með
Einingarverksmiðjunni.

4. Annað.

Fleira ekki gert og fundi slitið. 1050

_____________________ _____________________
F.h. Kennara/Leiðbeinanda Auðunn Pálsson

Dreifing: Fundarmenn.
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FUNDARGERÐ 5

Fundur nr. 5 haldinn föstudaginn 24. febrúar , kl. 1000  í húsnæði háskólans í Reykjavík.

Mættir:   Auðunn Pálsson audunnp08@ru.is Nemandi í byggingafræði AP
                  Jón Guðmundsson jongud@hr.is Kennari byggingafræði JG
                  Kristinn Arnarson kristinnarnarson@simnet.is Leiðbeinandi/ Byggingafræðingur KA

1. Gluggakerfi.

Gluggar of stórir til að vera í heilu lagi. Verða að vera með póstum.
KA bendir á gluggakerfi í  Höfðatorgi.
AP bendir á að hann vilji hafa álgluggakerfi í öllu.

2.  Teikningar skoðaðar.

Grunnmyndir, útlit og snið skoðuð. Þarf að lagfæra teikningar mun betur.

3. Uppbygging húss.

 Burðarvirki skoðað.

4. Annað.

Fleira ekki gert og fundi slitið. 1100

_____________________ _____________________
F.h. Kennara/Leiðbeinanda Auðunn Pálsson

Dreifing: Fundarmenn.
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FUNDARGERÐ 6

Fundur nr. 6 haldinn föstudaginn 24. febrúar , kl. 1400  í húsnæði Einingarverksmiðju.

Mættir:   Auðunn Pálsson audunnp08@ru.is Nemandi í byggingafræði AP
                  Hreinn Jónsson hreinn@ev.is Tæknifræðingur EV HJ

1. Holplötur.

AP var búin að vera í tölvupóst sambandi við Sigurbjörn framkvæmdarstjóra EV.
Komið hafi í ljós að í staðinn fyrir að setja holplötur þvert á 2.-6. hæð sem yrðu ca 14 metrar.
Þá yrðu plöturnar að vera (HP 400) 400mm á þykkt. Væri hægt að setja 2 eða 3 í staðinn fyrir
1 plötu. Það er ódýrara og hentugra að framkvæma en þá þyrftu steyptir veggir að vera á milli
gangs og herbergja í herbergisgang. Þar sem annar hver milli veggur á milli herbergja er
steyptur til stýfingar er hentugra að setja plötur langsum eftir húsinu á milli steypta veggja en
yfir gang yrði settir delta-beam bitar til að minnka ekki lagnaleiðir eftir lofti gangs.

2.  Skoðunarferð.

Farið var stutta skoðunarferð um framleiðslu EV.

4. Annað.

Fleira ekki gert og fundi slitið. 1500

_____________________ _____________________
F.h. Einingarverksmiðju Auðunn Pálsson

Dreifing: Fundarmenn.
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FUNDARGERÐ 7

Fundur nr. 7 haldinn miðvikudaginn 29. febrúar , kl. 0830  í húsnæði Reykjanesbæjar.

Mættir:   Auðunn Pálsson audunnp08@ru.is Nemandi í byggingafræði AP
                  Sigmundur Eyþórsson sigmundur.eythorsson@reykjanesbaer.is Starfsmaður byggingafulltrúa SE

1. Teikningar skoðaðar.

AP sýnir SE hvernig verkið er hugsað og hvar staðsetning er. AP óskar eftir því að fá ráðgjöf
frá SE í sambandi við brunavarnir vegna þessa að það er of tímafrekt að fara til
Vestmannaeyja til að fá ábendingar frá byggingarfulltrúa. Þar sem Sigmundur er fyrrverandi
slökkvistjóri hjá brunavörnum Suðurnesja þekkir hann þessi mál þokkalega. En SE tekur fram
að hann hafi ekki skoðað nýju byggingarreglugerðina mjög vel. Sem er ný komin út.

2.  Ábendingar.

SE bendir AP á að hann þurfi að skilgreina betur brunaskil.
Þar sem Suðurendi er ekki með tvær flóttaleiðir væri möguleiki að hanna sig frá því með
auknum kröfum á aðrar brunavarnir t.d. mjög gott sprinkler kerfi ( Mist kerfi) eða mjög öflugt
kerfi með fleiri stúta en venjulega. Það er nauðsynlegt að vera með björgunar op í hverju
herbergi í suðurenda þótt að það sé ekki björgunarstigi við glugga. Það auðveldar slökkviliði
að bjarga fólki út í körfubíla. En SE bendir á að þessa hluti þurfi að skoða mjög vel.

3. Stigaleiðslur.

 ES bendir AP á nauðsyn þess að hafa stigaleiðslur í húsinu og ekki væri verra ef það væru 2 á
hverri hæð. Leiðbeiningar Mannvirkjastofnun 163.2

4. Annað.

Fleira ekki gert og fundi slitið. 1000

_____________________ _____________________
Sigmundur E Auðunn Pálsson

Dreifing: Fundarmenn.
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FUNDARGERÐ 8

Fundur nr. 8 haldinn Laugardagur 10. mars , kl. 0900  í húsnæði háskólans í Reykjavík.

Mættir:   Auðunn Pálsson audunnp08@ru.is Nemandi í byggingafræði AP
                  Jón Guðmundsson jongud@hr.is Kennari byggingafræði JG
                  Kristinn Arnarson kristinnarnarson@simnet.is Leiðbeinandi/ Byggingafræðingur KA

1. Gluggakerfi.

AP spyr KA hvernig maður sýni svona gluggakerfi (Höfðatorg) á teikningum.
KA og AP ræða gluggakerfi og sýnir hvernig það er gert.

2.  Teikningar skoðaðar.

Grunnmyndir, útlit og snið skoðuð. Þarf að lagfæra teikningar mun betur.
Flóttaleið tækjasal, breyta lyftustæði, skilgreina eldhús betur, koma fleirum í sal til
morgunverðar, breyta línherbergjum og breyta tæknirýnum.
Skoða betur frágang við móttöku bæði á hóteli og við Spa.

3. Fundur fulltrúa byggingarfulltrúa.

 Að upplýsti JG og KA um hvað kom fram á fundi. Hlutir ræddir

4. Annað.

Fleira ekki gert og fundi slitið. 1010

_____________________ _____________________
F.h. Kennara/Leiðbeinanda Auðunn Pálsson

Dreifing: Fundarmenn.
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FUNDARGERÐ 9

Fundur nr. 9 haldinn Föstudagur 16. mars , kl. 1140  í húsnæði háskólans í Reykjavík.

Mættir:   Auðunn Pálsson audunnp08@ru.is Nemandi í byggingafræði AP
                  Jón Guðmundsson jongud@hr.is Kennari byggingafræði JG
                  Kristinn Arnarson kristinnarnarson@simnet.is Leiðbeinandi/ Byggingafræðingur KA

1. Útlit

AP kom með nokkrar hugmyndir af útliti eftir því hvað klæðning er notuð.
Leyst best á Zink Panell klæðningu.

2.  Teikningar skoðaðar.

Grunnmyndir, útlit og snið skoðuð. Þarf að lagfæra teikningar mun betur.
Það virðist vera nauðsynlegt að stækka 1.hæð til að geta komið fyrir fleiri gestum við
morgunverðarborð, eldhús, starfsmannaaðstaða og tæknirými þarf að stækka.
Fyrstu verkteikningar sýndar.
Skoða hvernig er best að leysa gluggakerfi að framan við inngang á fyrstu hæð.
Skoða að hafa gluggann fyrir fram steyptan vegg og ná alveg upp.

3. Annað.

Fleira ekki gert og fundi slitið. 1300

_____________________ _____________________
F.h. Kennara/Leiðbeinanda Auðunn Pálsson

Dreifing: Fundarmenn.
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FUNDARGERÐ 10

Fundur nr. 10 haldinn Föstudagur 23. mars , kl. 1000  í húsnæði háskólans í Reykjavík.

Mættir:   Auðunn Pálsson audunnp08@ru.is Nemandi í byggingafræði AP
                  Jón Guðmundsson jongud@hr.is Kennari byggingafræði JG
                  Kristinn Arnarson kristinnarnarson@simnet.is Leiðbeinandi/ Byggingafræðingur KA

1.  Teikningar skoðaðar.

Grunnmyndir, útlit og snið skoðuð og verkteikningar Þarf að lagfæra.
JG og KA leyst vel á þær breytingar sem gerðar hafa verið á grunnmyndum og benda á að
hlutir þurfi að fara gerast hratt núna því tíminn sé naumur.
Þarf að samhæfa betur þau rými sem eru á 1.hæð.

3. Annað.

Fleira ekki gert og fundi slitið. 1030

_____________________ _____________________
F.h. Kennara/Leiðbeinanda Auðunn Pálsson

Dreifing: Fundarmenn.
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FUNDARGERÐ 11

Fundur nr. 11 haldinn Fimmtudag  29. mars , kl. 1030  í húsnæði háskólans í Reykjavík.

Mættir:   Auðunn Pálsson audunnp08@ru.is Nemandi í byggingafræði AP
                  Jón Guðmundsson jongud@hr.is Kennari byggingafræði JG
                  Logi Már Einarsson logi@kollgata.is Leiðbeinandi/ Arkitekt LM

.

1.  Teikningar skoðaðar.

Logi var mættur og var með aðrar áherslur en Kristinn var með.
En vinnum út úr því.
Grunnmyndir, útlit og snið skoðuð og verkteikningar. Þarf að lagfæra.
LM vildi að AP gerði þó nokkrar breytingar og að vinnan hafi gengið hægt fyrir sig.
Breyta sturtu aðstöðu, eldhúsi , hluta  af herbergjum og setja venjulegt gluggakerfi.
Öll vinna sett á fullt, verkefnið skal klárast.

2. Annað.

AP var ekki sáttur við fundin og hefði vilja hafa Kristinn líka á fundinum AP hefur verið að
hitta hann síðustu föstudaga. En fundurinn gaf gott spark í alla vinnu.
 Fundi slitið. 1100

_____________________ _____________________
F.h. Kennara/Leiðbeinanda Auðunn Pálsson

Dreifing: Fundarmenn.
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FUNDARGERÐ 12

Fundur nr. 12 haldinn Föstudagur  13. apríl , kl. 1030  í húsnæði háskólans í Reykjavík.

Mættir:   Auðunn Pálsson audunnp08@ru.is Nemandi í byggingafræði AP
                  Jón Guðmundsson jongud@hr.is Kennari byggingafræði JG
                  Kristinn Arnarsson kristinnarnarsson@simnet.is Leiðbeinandi/Byggingafræðingur KA

.

1.  Teikningar skoðaðar.

Grunnmyndir, útlit og snið skoðuð og verkteikningar.

KA fór yfir þær breytingar sem orðið hafa á verkinu og hvað sé eftir.
KA skoðaði hluta af skýrslu/fylgi gögnum. Kom með ábendingar.
Deili skoðuð.
JG skoðaði breytingar og kom með sína hlið á málinu.
Allir voru sammála að hlutir verði að gerast hratt og vel.

2. Annað.

 Fleira ekki gert og fundi slitið. 1115

_____________________ _____________________
F.h. Kennara/Leiðbeinanda Auðunn Pálsson

Dreifing: Fundarmenn.
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FUNDARGERÐ 13

Fundur nr. 13 haldinn Föstudagur  20. apríl , kl. 1130  í húsnæði háskólans í Reykjavík.

Mættir:   Auðunn Pálsson audunnp08@ru.is Nemandi í byggingafræði AP
                  Jón Guðmundsson jongud@hr.is Kennari byggingafræði JG
                  Kristinn Arnarsson kristinnarnarsson@simnet.is Leiðbeinandi/Byggingafræðingur KA

.

1.  Teikningar skoðaðar.

Grunnmyndir, útlit og snið skoðuð og verkteikningar.

 Farið yfir málsetningar og textastærð á þeim.
 Frágangur á þaki á 1. hæð þarf að skoða betur.
 Glugga deili öll að komast í rétthorf.
 Skoðað að breyta klósett afstöðu á 1. hæð.
 Umræða um lyftu í svona húsi. Byggingarreglugerð segir 1 lyfta er nóg.
 En húsið er stórt.

Útlit allt að lagast en þarf að laga skugga og línur.

Síðasti fundur með Kristni. Var þakkað fyrir aðstoðina.

2. Annað.

 Fleira ekki gert og fundi slitið. 1230

_____________________ _____________________
F.h. Kennara/Leiðbeinanda Auðunn Pálsson

Dreifing: Fundarmenn.
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FUNDARGERÐ 14

Fundur nr. 14 haldinn Föstudagur  3. Maí , kl. 1430  í húsnæði háskólans í Reykjavík.

Mættir:   Auðunn Pálsson audunnp08@ru.is Nemandi í byggingafræði AP
                  Jón Guðmundsson jongud@hr.is Kennari byggingafræði JG
                  Logi Már Einarsson logi@kollgata.is Leiðbeinandi LM

.

1.  Teikningar skoðaðar.

Grunnmyndir, útlit og snið skoðuð og verkteikningar.

AP útskýrir af hverju það séu opnanleg fög á 2.-5. hæð suðurenda.
Farið yfir hvað þarf að breyta.

Útlit allt að lagast en þarf að laga skugga og línur.
Herbergi fyrir hreyfihamlaða þarf að stækka enn betur. Einn stór galli.
Málin rædd og fylgigögn skoðuð.

2. Annað.

 Fleira ekki gert og fundi slitið. 1530

_____________________ _____________________
F.h. Kennara/Leiðbeinanda Auðunn Pálsson

Dreifing: Fundarmenn.
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FUNDARGERÐ 15

Fundur nr. 15 haldinn Miðvikudaginn  16. maí , kl. 1330  í húsnæði háskólans í Reykjavík.

Mættir:   Auðunn Pálsson audunnp08@ru.is Nemandi í byggingafræði AP
                  Jón Guðmundsson jongud@hr.is Kennari byggingafræði JG

.

1. Útboðs og Verklýsingar.

JG fór yfir útboðs og verklýsingar.
         JG kom með nokkrar ábendingar og AP útskýrði vissa hluti.
         Styttist í lokskil allt að smella saman.

2. Annað.

 Fleira ekki gert og fundi slitið. 1500

_____________________ _____________________
F.h. Kennara/Leiðbeinanda Auðunn Pálsson

Dreifing: Fundarmenn.
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Verksamningur milli verkkaupa og hönnuðar

Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki, gera með sér eftirfarandi samning:

     Verkkaupi: _________Sextíu plús ehf.____________________ kt.__421002-3470    __
     Verktaki, hönnuður: ______AP.Ráðgjöf ehf._______________ kt.__710101-2050__

1. grein
Verktaki tekur að sér að vera hönnuður _Hótel Hásteinn___ á verkinu:
Verkið felur í sér hönnun á og ráðgjöf á byggingu og frágangi við Hótel Hásteins í
Vestmannaeyjum
Samkomulag hefur tekist að vinna verktaka(Hönnuðar) í þessu verki verði 600 tímar . tíma gjald er
13.000 kr án vsk. Samtals 11.420.500 kr með vsk

Hönnuður er ábyrgur gagnvart verkkaupa og yfirvöldum fyrir því að verkið sé útfært í samræmi við
óskir verkkaupa að því marki sem byggingarskilmálar leyfa og í samræmi við lög og reglugerðir
svo sem mannvirkjalög nr. 160/2010 og byggingarreglugerð frá 2012, með síðari breytingum.  Sjá
t.d. gr 4.1.1 úr byggingarreglugerð ársins 2012 hér að neðan.

Byggingarreglugerð 2012 - 4.1 kafli
Hönnuðir
Gr. 4.1.1
Ábyrgð og hlutverk hönnuða.
Hönnuðir sem hafa fengið löggildingu, sbr. 25. og 26. gr. laga um
mannvirki, skulu gera aðal- og séruppdrætti hver á sínu sviði.
Hönnuðir bera ábyrgð á því gagnvart eiganda mannvirkis að hönnun þeirra
sé faglega unnin og mannvirkið standist þær kröfur sem til þess eru gerðar í
lögum um mannvirki og reglugerðum settum samkvæmt þeim enda hafi
verið fylgt að fullu uppdráttum hönnuðar, verklýsingu, skriflegum
fyrirmælum og viðurkenndum starfsvenjum. Hönnuðir skulu árita uppdrætti
sína eigin hendi og þannig staðfesta ábyrgð sína.
Hönnuður séruppdráttar ber ábyrgð á því að hönnun hans sé í samræmi við
aðaluppdrætti og skal hann árita á uppdrætti sína síðustu dagsetningu og
útgáfu þeirra aðaluppdrátta sem hann hefur samræmt sína hönnun við.
Hönnuður, einstaklingur eða fyrirtæki þar sem löggiltur hönnuður starfar
sem leggur uppdrætti fyrir leyfisveitanda skal hafa fullnægjandi
ábyrgðartryggingu, sbr. ákvæði laga um mannvirki og reglugerðar um
starfsábyrgðartryggingar hönnuða og byggingarstjóra.
Hönnuður skal, áður en hann leggur uppdrætti fyrir leyfisveitanda, framvísa
staðfestingu þess er tryggingu veitir að hann hafi fullnægjandi tryggingu.
Hafi hönnuður ekki lengur fullnægjandi ábyrgðartryggingu er honum ekki
heimilt að leggja uppdrætti fyrir leyfisveitanda.

2. grein
Verkið skal unnið samkvæmt samningi og almennt góðum starfshefðum.  Einnig í samræmi við
gæðahandbók sem hönnuður hefur lagt fram og verkkaupi samþykkt.  Litið skal á frávik frá þessu,
að mati verkkaupa, sem brot á samningi þessum og skal afgreiða í samræmi við það.
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3. grein
Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða verktaka:

                Kr:  _________________________11.420.500-
_____________________________________
                Segi og skrifa:  Ellefu milljónir fjögurhundruð og tuttugu þúsund og fimm hundruð
krónur____

4. grein
Verð þetta miðast við byggingarvísitöluna:  ____115_____  stig.
Verkið skal verðbætast þannig:
Verð skal miðað við vísitölu byggingarkostnaðar sem tekur gildi 1. Maí 2012. Samningsbundnar
greiðslur hækka eða lækka hlutfallslega með hækkun eða lækkun byggingarvísitölu Hagstofu
Íslands. Miða skal við að vísitalan haldist óbreytt milli gildistökudaga sem er fyrsti dagur hvers
mánaðar. Skal reikningur verktaka fyrir verk unnin í fyrri hluta mánaðar verðbætast með þeirri
vísitölu sem er í gildi þann mánuð, en verk unnin seinni hluta mánaðar verðbætast með vísitölu er
gildir næsta mánuð á eftir.

5. grein
Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins, með því að
greiða inn á bankareikning verktaka nr:  __582___  í  _________Íslandbanka
vestmannaeyjum_________
eigi síðar en 10 dögum eftir samþykkt reikninga verktaka.   Verði dráttur á greiðslum lengri en 21
dagur, á verktaki rétt á almennum dráttarvöxtum þar til reikningur er greiddur, auk lengingar á
verktíma sem drætti nemur.
Ekki má verða dráttur á samþykki reikninga umfram þann tíma sem tekur að ganga úr skugga um að
þeir byggist á réttum forsendum.

6. grein
Halda skal eftir 5 % af reikningsupphæð sem greiðist þegar verktaki hefur skilað verkinu fullgerðu
til verkkaupa og allar teikningar hans hafa verið samþykktar af byggingaryfirvöldum á staðnum, og
greiðist þá með sömu verðbótum og gilda fyrir verkið, á þeim tíma sem greiðsla fer fram.

7. grein
Ekki skal verktaki leggja fram tryggingu banka eða tryggingafélags til tryggingar því að hann efni
skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, umfram lögboðnar tryggingar.  Verkkaupi skal hins
vegar eiga tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa kunna ógreiddar af samningsverðinu á hverjum
tíma og þar með í þeirri upphæð sem orðin er til sem geymslufé samkvæmt 6. gr.
Þetta verður síðan hluti af endanlegu uppgjöri aðila ef til tjóns kemur fyrir verkkaupa af völdum
verktaka.

8. grein
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem
hann kann að taka á sig á verktímanum.

9. grein
Verki skal vera lokið eigi síðar en:  ___________20 júní 2012___________________________
að viðurlögðum dagsektum sem nemi 0,25 % af samningsupphæðinni á dag.
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10. grein
Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit sitt handa hvorum aðila.

11. grein
Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka án milligöngu sáttamanna
fyrir:  ____________Héraðsdómi Suðurlands _________________

Undirskriftir:

____Vestmannaeyjar 15 febrúar 2012__________
Staður og dagsetning

________________________________                    _________________________________
Undirskrift verkkaupa                                                  Undirskrift verktaka

Vitundarvottar:
_________________________________                 kt:  _______________
_________________________________                 kt:  _______________



Ýmis fylgiskjöl
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ÍAV  hf.
Höfðabakka 9
110 Reykjavík
Karl Þráinsson
Framkvæmdastjóri

Útboð Hótel Hásteinn

Sextíu plús ehf hefur ákveðið að taka tilboði yðar í byggingu Hótels í
Vestmannaeyjum. Við opnun tilboða, þ. 25. Maí 2012,  þar sem fulltrúi frá yður var
viðstaddur, var tilboð ykkar hagstæðast. Eftir yfirferð tilboðanna var ákveðið að
ganga til samninga við IAV hf.

Það tilkynnist hér með.

Undirritaður, fulltrúi Sextíu plús ehf mun hafa samband eftir nokkra daga til að
hægt verði að undirrita samning okkar á milli.

 Virðingarfyllst, Vestmannaeyjar 09.06.2011

Auðunn Pálsson


