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Formáli 
Haustið 2012 hóf ég nám í byggingarfræði við Háskólann í Reykjavík eftir að hafa lokið 

byggingaiðnfræði frá sama skóla. Verkefni þetta er lokaverkefni mitt í byggingarfræði, sem ég hef 

unnið að nú á vorönn 2014.  

 

Ég vil þakka kærustu minni og fjölskyldu kærlega fyrir stuðninginn á meðan náminu hefur staðið. 

Samnemendum mínum vil ég þakka fyrir góð og skemmtileg tvö ár, virkilega skemmtilegur hópur sem 

kom úr ólíkum áttum en náði vel saman.  

Starfsfólki Leikskólans Sjálands þakka ég innilega fyrir hjálpina og liðlegheit við mig þegar sem mest 

var að gera.  

Þeir aðilar sem ég hafði samband við úr atvinnulífinu voru flestir boðnir og búnir til að aðstoða, og 

það er mjög mikilvægt fyrir nemendur að geta leitað til þeirra. Kærar þakkir. 
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Inngangur 

Lýsing á verkefninu 

Í byrjun janúar hófst leit mín að hentugu lokaverkefni. Á meðan námi mínu í byggingafræðinni stóð 

starfaði ég í hlutastarfi sem leiðbeinandi á Leikskólanum Sjálandi, Garðabæ. Á þeim tíma sá ég að það 

skiptir gríðarlega miklu máli að húsnæði leikskóla sé hentugt, bæði fyrir starfsmenn og börn. Þegar 

kom að því að velja sér lokaverkefni lá það því beinast við að velja sér leikskóla, og gera sitt besta til 

að hanna hann með þeim formerkjum að hann nýttist sem best, jafnt starfsmönnum og börnum.  

Ég vildi hafa leikskólann sem nýlegastan og hafði samband við Kópavogsbæ og Garðabæ í leit að 

samkeppnisgögnum þar sem í þeim sveitarfélögum eru nýlegir leikskólar. Ég fékk góðar móttökur á 

báðum stöðum en í ljós kom að í Garðabæ hafði verið haldið svokallað alútboð fyrir leikskólann Akra, 

og nýttist það mér því ekki.  

Í Kópavogi bentu þeir mér hinsvegar á samkeppni sem haldin hafði verið fyrir leikskóla að Austurkór 

1. Ég fékk upplýsingar um hvaða aðilar hefðu tekið þátt í því og fékk sendar nokkrar tillögur sem ekki 

höfðu sigrað. Úr varð að ég valdi tillögu frá T.ark. Hafði ég því samband við þau og tók Hrafnhildur 

Magnúsdóttir vel á móti mér og svaraði öllum mínum spurningum auk þess sem þau voru tilbúin að 

senda mér öll þau gögn sem ég þarfnaðist (Viðauki 1). 

Í kjölfarið hófst svo vinnan við verkefnið, til að byrja með var hugmyndin að gjörbylta innra skipulagi 

leikskólans í takt við þær upplýsingar sem ég hafði safnað að mér með heimsóknum á leikskóla og 

spjalli við starfsmenn. Hóf ég að gera nýjar planlausnir og gekk vinna við það vel (Viðauki 2).  

Það breyttist hinsvegar þegar ég fékk senda forsögn frá Kópavogsbæ, þá var ákveðið í samráði við 

leiðbeinendur að láta forsögnina ráða að mestu leyti en koma þeim atriðum sem ég hafði fengið frá 

starfandi leikskólakennurum, að eins og mögulegt væri.  

Um er að ræða sex deilda leikskóla með rými fyrir samtals 120 börn og rúmlega 30 starfsmenn.  

Viðaukaskrá 

Viðaukanr.   Efni      Bindi  Bls. 

1   Gögn frá T.Ark     I  3 

2   Vettvangsferð     I  7 

3   Heildartímaáætlun verkefnis   I  24 

4   Fundargerð m/ kennrum Sjálands  I  26 

5   Forsögn Kópavogsbæjar v/ leikskóla  I  28 

6   Rýmisgreiningar    I  74 

7   Byggingarhlutagreiningar   I  83 

8   Lagnagreining     I  95 

9   Brunagreining     I  100 

10   Hljóðgreining     I  103 

11   Burðargreining     I  106 

12   Verksamningur verkkaupa við hönnuð  I  108 

13   Gróf kostnaðaráætlun    I  114 

14   Fundargerðir v/ forhönnunar   I  116 

15   Byggingarlýsing     II  2 
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Viðaukanr.   Efni      Bindi  Bls. 

16   Skráningartafla     II  7 

17   Orkurammi     II  15 

18   Gátlisti byggingarfulltrúa   II  18 

19   Umsókn um byggingarleyfi   II  21 

20   Fundargerðir      II  23 

21   Tímaáætlun v/ útboðsgagna   II  27 

22   Útboðs- og verklýsing    II  29 

23   Tilboðsblað og magntöluskrá   II  75 

24   Auglýsing útboðs    II  81 

25   Framkvæmdaáætlun    II  83 

26   Kostnaðaráætlun    II  87 

27   Byggingarnefndarsett    III  2 

28   Hlutateikningar     III  9 

29   Verkteikningar     III  15 
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Forhönnun 

Almennt 

Í þessum fasa vann ég grunnhönnun hússins. Safnaði að mér ýmsum gögnum og fór í vettvangsferðir 

til að kynna mér starfsumhverfi nokkurra leikskóla. Stærsti hluti þessa fasa snýr þó að greiningum 

ýmiskonar, en helstu greiningar eru þarfa-, rýmis-, bruna-, lagna-, hljóð-, burðar-, og 

byggingarhlutagreiningar. Auk þess var gerð gróf kostnaðaráætlun og verksamningur við 

hönnunarstofun Ó.S.M. Hönnun og Ráðgjöf.  

Tímaáætlun  

Tímaáætlun var gerð fyrir verkefnið í heild sinni. 

Sjá nánar í Viðauka 3. 

Þarfagreining 

Framkvæmd var þarfagreining sem fólst í því að heimsækja leikskóla og ræða við starfsfólk 

Leikskólans Sjálandi Garðabæ (Viðauki 4). Eins og kemur fram í kaflanum "Inngangur" hér að ofan þá 

fékk ég síðar forsögn (Viðauki 5) fyrir leikskólann í hendurnar og nýtti ég mér þá þarfagreiningu sem 

þar kemur fram við vinnslu verkefnisins. Á fundi með leiðbeinanda var ákveðið að ég skyldi gera þær 

breytingar sem ég og "ráðgjafar" mínir teldum til góðs. Aðeins skyldi gera breytingar á innra skipulagi 

og í eins litlum mæli og mögulegt væri.  

Vettvangsferðir  

Þann 16.janúar 2014 fór Ída Jensdóttir leikskólastjóri 

Leikskólanum Sjálandi með mér í vettvangsferð um þrjá 

frekar ólíka leikskóla.  

Byrjuðum við á að skoða leikskólann Sjáland sem ég hafði 

starfað á og þekkti því mjög vel. Því næst var farið á 

leikskólann Akra í Garðabæ, en það er einn sá nýjasti á 

landinu og þykir mjög flottur og nýstárlegur.  

Að lokum fórum við í leikskólann Seljaborg í Neðra-Breiðholti 

í Reykjavík, en hann er mjög gamall, lítill og lokaður. Það gaf 

mér góða mynd af því hvernig ég myndi ekki vilja hafa þann 

leikskóla sem ég vann að.  

Ekki fékkst leyfi til myndatöku á Seljaborg en stjórnendur 

Akra veittu leyfi til að taka myndir. Þessi ferð var mjög 

dýrmæt og reyndist mér vel, sérstaklega heimsóknin á Akra.  

 

 

Greiningar 

Í greiningunum var leitast eftir því að greina sem best öll helstu atriði er snúa að byggingu leikskólans 

til að minnka líkur á að eitthvað "óvænt" kæmi upp síðar í ferlinu. Beitt var sömu aðferðum og ég hef 

notast við í námi mínu fram að þessu.  

Gluggi ætlaður börnum, til að sjá inn í eldhús 

"Trappað" skiptiborð svo börn geti sjálf 

klifrað upp.  
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Dæmi um rýmisgreiningarblað 

 

Val á uppbyggingu útveggja 

Rýmisgreining 

Í rýmisgreiningum tók ég hvert rými fyrir sig og greindi það hvort það uppfyllti lög og reglugerðir er 

snúa að leikskólum og byggingum almennt. Auk þess sem tekið var tillit til þess sem hafði komið út úr 

fundi mínum með leikskólakennurum.  

Á hverju blaði eru tilgreindar kröfur 

sem gerðar eru til rýmanna og ef 

einhverjar breytingar þarf að gera á 

þeim var sett inn hugmynd að nýju 

grunnplani sem stæðist allar kröfur.  

Mestu vangavelturnar varðandi 

rými snéru að salernismálum. 

Ákveðið var að hafa eitt salerni 

með 900 mm fríu svæði beggja 

vegna klósetts, miðsvæðis í 

leikskólanum sem ætlað væri 

fötluðum.  Auk þess var tekin 

ákvörðun um að salerni barna skyldu ekki uppfylla almennar kröfur um lokun salerna og aðgengi fyrir 

alla og sækja á um undanþágu vegna þess. Rætt var við starfsfólk sem unnið hefur með fötluðum 

börnum og í ljós kom að hvort sem börnin eru hreyfihömluð eða ekki þurfa þau flest aðstoð. Besta 

lausnin væri því að hafa einungis létt þil á milli klósettskála og ekki væri þörf á að hjólastóll kæmist 

inn á þær snyrtingar.  

Sjá nánar í Viðauka 6. 

 

Byggingahlutagreiningar 

Byggingahlutagreiningar voru unnar þannig að gefnar voru einkunnir fyrir ýmis atriði og réði 

samanlögð einkunn því hvaða byggingarefni og aðferð var valin. Auk þess var tekið tillit til ráðlegginga 

sem ég fékk frá ýmsum aðilum úr mannvirkjagreininni. Leitast var til að finna sem hagkvæmasta og 

fljótlegastan byggingarmáta, án þess að það bitnaði á gæðum. 

Sjá nánar í Viðauka 7. 

Útveggir 

Við val á uppbyggingu útveggja var 

leitað að þeim byggingarmáta sem byði 

upp á sjónsteypu. Við valið var tekið 

tillit til verðs, útlits, líftíma, 

byggingarhraða og staðsetningu 

einangrunar. Verðupplýsingar voru 

fengnar hjá BMVallá og 

líftímaupplýsingar úr glærum Karls 

Georgs Ragnarssonar 
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Val í innveggjum 

 

Val á burðarvirki þakvirkis 

 

Val á frágangi þakvirkis 

 

Niðurstaða: 

Forsteyptar samlokueiningar með standandi viðaráferð.  

Þakvirki-burðarhluti 

Við val á burðarvirki þaksins var tekið 

tillit til verðs, haflengdar, líftíma og 

byggingarhraða.  

 

Niðurstaða: 

Holplötur komu best út og urðu fyrir 

valinu. 

Milliplata úr kjallara upp á 1.hæð er 

filegran.  

Þakvirki-frágangur 

Hönnuður hafði ákveðið að grænt þak 

yrði á húsinu. Valið stóð á milli þess að 

hafa "pakkað" eða "viðsnúið" þak. 

Metnir voru kostir og gallar hvors fyrir 

sig og ákvörðun tekin út frá því.  

 

Niðurstaða: 

Ákveðið var að hafa "pakkað" þak á 

húsinu.    

 

Innveggir  

Fyrir valinu urðu forsteyptir innveggir. 

Þeir voru ögn dýrari en hefðbundnir 

léttir innveggir en stóðust allar kröfur 

um bruna og hljóðeinangrun, auk þess 

sem líftími þeirra var lengri. Starfsmenn 

leikskóla höfðu einnig haft á orði að 

hefðubundnir léttir innveggir yrðu 

gjarnan fyrir hnjaski á leikskólum.  

 

Niðurstaða: 

120 mm forsteyptir innveggir þar sem þeir nægja m.t.t. hljóðkrafna og burðar.  

160 mm forsteyptir innveggir þar sem meiri krafa er um hljóð og burð.  
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Val á kerfislofti 

 

Val á gólfefnum 

 

Val á útihurðum og gluggum 

Kerfisloft 

Á leikskólum eru miklar 

hljóðísogskröfur. Við val kerfislofti var 

helst horft á verð, útlit og gæði 

varðandi hljóðísog. Glerullarplötur 

komu best út varðandi hljóðísog og 

var ákveðið að fara millileiðina 

varðandi verð og útlit. 

Niðurstaða: 

Glerullarplötur sem koma niður fyrir kerfi.   

Gólfefni 

Við val á gólfefnum kom í ljós að bæði 

skv. forsögn og kröfum á leikskólum 

þyrftu gólfefni að vera mismunandi 

eftir rýmum. Við einkunnagjöf var 

tekið tillit til verðs, útlits, líftíma og 

þess hver barnvænt viðkomandi 

gólfefni væri þar sem börnin eyða 

mestum tíma sínum á gólfinu. 

Fengnar voru upplýsingar frá 

nokkrum söluaðilum og meðalverð og líftími á ætlað út frá þeim upplýsingum.  

Niðurstaða: 

Linoleum á flest "barna"rými. 

Linoleum sport á íþróttasal. 

Vínildúkur á votrými og anddyri. 

Öryggisvínildúkur á eldhús.   

Útihurðir og gluggar 

Á leikskólum skiptir máli að hurðir og 

gluggar séu endingargóð en jafnframt 

hlýlegir að innan þar sem margir 

þeirra ná niður að gólfi og börn eyða 

löngum stundum, oft á tíðum, úti í 

glugga. Við val á þessum lið var því 

tekið tillit til verðs, útlits, líftíma og 

hlýleika.  

Niðurstaða: 

Ál/tré gluggar og hurðir. Ál að utan sem tryggir lítið viðhald og góða endingu en að innan tré sem 

veitir þann hlýleika sem leitað var eftir.  
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U-gildis kröfur úr byggingarreglugerð 

Útreikningur á U-gildum 

Reiknuð voru U-gildi fyrir þak, útveggi 

og botnplötu til að áætla 

einangrunarþykktir. Einangrun var 

svo valin m.t.t. krafna úr 

byggingarreglugerð.  

Niðurstaða: 

Þak=  0,19 W/(m2k)  

Útveggur= 0,35 W/(m2k) 

Botnplata= 0,29 W/(m2k) 

Lagnagreining 

Fráveitulagnir:  

Reiknað sennilegt skólprennsli úr öllu húsinu og minnsti halli á skólplögn ákvarðaður út frá því. 

Skólplagnir í húsi teknar í plötu og sem styðstu leið út í safnlögn sem liggur við suðurhlið hússins.  

Neysluvatn:  

Inntök eru í kjallara og lagnaleiðir eru um kerfisloft. Lagnir í innveggjum eru ísteyptar úr kerfislofti og 

niður í tæki. Hitastig heitavatns á töppunarstöðum sem börn hafa aðgang að skal ekki vera hærra en 

38°C.  

Hitakerfi:  

Þar sem börnin eyða miklum tíma á gólfinu er ákveðið að hafa gólfhita í flestum rýmum. 

Hámarkslengd slaufu er reiknuð 96m og hver slaufa þekur u.þ.b. 19 m2. Út frá þessu er ákveðið að 

þrjár dreifikistur fyrir gólfhita verði í húsinu. Skápar undir dreifikistur skulu vera innfeldir í veggi við 

salernisskálar, vatnsþéttir og útbúnir með yfirfalli til að lágmarka tjón ef tengingar slitna.  

Ofnar eru í öllum starfsmannarýmum auk þess sem ofnar eru á salernum við innganga á deildir. 

Lagnaleiðir fyrir hitakerfi eru í kerfislofti og niður í ofna/dreifikistur í ísteyptum lögnum innveggja.  

Vatnsúðakerfi:  

Í samráði við leiðbeinanda er ákveðið að hafa þurrt kerfi (fínn úði sem breytist í gufu) þar sem það er 

ódýrara, þægilegra í uppsetningu og vatnstjón af völdum þess í algjöru lágmarki fari það í gang.  

Loftræsing: 

Ferkloftsþörf byggingarinnar reiknuð og út frá því er stærð loftræsisamstæðu ákvörðuð. Meðalstærð 

er u.þ.b. 12,5 m2.  

Vegna kröfu úr reglugerð er blönduð loftræsing með innblæstri og útsogi. 3-4 innblástursristar eru 

yfir meginrými heimastofa, 1 stk á salerni og í hópherbergi. 1 stk öflug útsogrist er við hurð úr 

heimastofu í fataklefa, öflugt útsog er ofan við klósett á salerni. Hurð úr hópherbergi og inn í 

heimastofu er þrýstijöfnuð þar sem ekki er útsog í hópherbergi. Krafa er um endurnýtingu varmaorku 

í útsogi og er ákveðið að hafa varmahjól þar sem það hefur betri nýtni en krossvarmaskiptir. 

Þurrkaðstaða útifatnaðar er í skápum barnanna, göt eru í botni og toppstykki skápa, gólfhiti og öflugt 

útsog ofan við skápa myndar nægilegt hitastreymi í gegnum fataskápa svo að fötin þorni.  

Sjá nánar í Viðauka 8. 
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Brunagreining 

Brunamótstaða burðarvirkja:  

Áhætta vegna öryggis fólks er áætluð "meðal" og brunaálag er undir 800 MJ/m2 og því er lágmarks 

brunamótstaða burðarvirkis R 60. 

 Brunahólfun: 

Brunahólfun er ákveðin skv. forsögn Kópavogsbæjar og kröfum byggingarreglugerðar. Allir berandi 

brunahólfandi veggir eru REI-60, veggir sem ekki eru berandi eru EI-60. Hurðir á milli brunahólfa skulu 

vera E 30-C5Sm. 

Sjá nánar í Viðauka 9. 

Hljóðgreining 

Kröfur um lofthljóðeinangrun, ómtíma og hljóðstig frá utanaðkomandi hlutum fengnar úr 

byggingarreglugerð og ÍST-45.  

Húsið skal uppfylla flokka C að lágmarki og á greiningarblaði má sjá hvaða kröfur hvert rými hússins 

þarf að uppfylla. Hljóðísogsplötur eru notaðar þar sem þörf er á því. Steyptir innveggir uppfylla kröfur 

um hljóð á milli rýma.  

Sjá nánar í Viðauka 10. 

Burðargreining 

Berandi veggir fyrir holplötur eru merktir með gulu inn á greiningarblað, einnig má sjá lagningarátt 

holplatna á milli burðarveggja. Lengsta haf holplatna er 7,5 m og út frá því var reiknað hversu þykkar 

holplöturnar þyrftu að vera miðað við áætlað álag. 210 mm holplata uppfyllir kröfur um burð.  

Steyptir veggir eru til stífingar vegna skerkrafta (jarðskjálfta).  

Sjá nánar í Viðauka 11. 

Verksamningur verkkaupa við hönnuð 

Gerður var staðlaður verksamningur, úr Hannarr, á milli verkkaupa(Kópavogsbær) og 

hönnuðar(Ó.S.M. Hönnun og Ráðgjöf) um hönnun mannvirkisins. Samningurinn er upp á 23.000.000 

kr. og verðbætist samkvæmt byggingarvísitölu mánaðarlega.  

Sjá samning í Viðauka 12. 

Gróf kostnaðaráætlun 

Gerð var gróf kostnaðaráætlun fyrir leikskóla á einni hæð úr steinsteypu, í Bygg-kerfi Hannarrs. 

Heildarkostnaður við verkið skv. kostnaðaráætlun er 573.535.379 kr.  

Sjá nánar í Viðauka 13. 

Fundargerðir 

Gerðar voru fundargerðir eftir flesta fundi með leiðbeinendum.  

Sjá nánar í Viðauka 14. 
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Byggingarnefndarteikningar 

Almennt 

Í þessum fasa vann ég fullbúið byggingarnefndarsett fyrir bygginguna. Í því fólst að semja 

byggingarlýsingu, gera skráningartöflu, reikna orkuramma út frá reiknuðum U-gildum og teikna þær 

teikningar sem krafist er.  

Tímaáætlun 

Tímaáætlun sem gerð var fyrir verkið í heild hafði staðist að megninu til og var því ekki gerð ný á 

þessum tímapunkti.  

Sjá nánar í Viðauka 3. 

Byggingarlýsing 

Byggingarlýsing var skrifuð og skipt niður eftir því sem segir í lið 4.3.9 í byggingarreglugerð. Auk þess 

var gátlisti byggingarfulltrúa í Reykjavík hafður til hliðsjónar og kröfur hans uppfylltar.  

Sjá nánar í Viðauka 15. 

Skráningartafla 

Við gerð skráningartöflu var byggingunni skipt niður í 9 hluta auk útitrappa niður í kjallara og 

sorpgerðis utan við byggingu.  Leitast var við að skiptingin væri þannig að auðvelt væri að reikna 

rúmmál hlutanna vegna mismunandi þakhæðar. Einnig var horft til þess að byggingin erbyggð upp 

með þremur eins álmum sem snúa að suðvestur hlið hússins, og innihalda tvær deildir hver. Þessar 

álmur mynda einn hluta í skráningartöflu hver.  Á norðurhlið eru svo 4 útbyggingar sem mynda einn 

hlut í skráningartöflu hver. Gangur sem liggur langsum eftir miðri byggingunni er svo einn hluti og 

síðasti hlutinn er kjallari.  

Sjá nánar í Viðauka 16. 

Orkurammi 

Reiknaður var orkurammi bæði skv. hámarks U-gildum úr byggingarreglugerð og svo reiknuðum U-

gildum. Við reikning á orkuramma var notast við sömu rýmisskiptingu og í skráningartöflu. 

Kólnunartölur glugga og hurða voru fengnar frá www.faris.is.  

Hámarksorkurammi= 152.679 W 

Reiknaður orkurammi= 140.453 W 

Sjá nánar í Viðauka 17. 

Gátlisti byggingarfulltrúa 

Hönnuður fann ekki gátlista frá byggingarfulltrúa Kópavogsbæjar og því var notast við gátlista frá 

byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar. Gátlisti fylltur út samhliða vinnu við byggingarnefndarsett. 

Sjá nánar í Viðauka 18. 

Umsókn um byggingarleyfi 

Sótt var um byggingarleyfi hjá byggingarfulltrúa Kópavogsbæjar, fyrir hönd Kópavogsbæjar.  
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Sjá nánar í Viðauka 19. 

Teikningar 

Teikningar byggingarnefndarsetts komust fyrir á 5 A1 blöðum. Við gerð teikninganna var stuðst við 

gátlista byggingarfulltrúa varðandi hvaða atriði skyldu koma fram á þeim. Ákveðið var að gera 

sérstaka lóðarteikingu í mkv. 1:200 til að gera betur grein fyrir landslagi á lóð.   

Sjá nánar í Viðauka 27 

Fundargerðir 

Gerðar voru fundargerðir eftir fundi með leiðbeinendum.  

Sjá nánar í Viðauka 20. 
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Útboðsgögn 

Almennt 

Í þessum fasa voru gerð útboðsgögn sem innihalda teikningar, útboðs-og verklýsingu, auglýsingu fyrir 

útboð, tilboðsblað.  

Auk þess var gerð kostnaðaráætlun fyrir kafla 1 ,7 og 9 og framkvæmdaáætlun(MS Project) fyrir 

verkið í heild.  

Allar teikningar voru gerðar í Revit 2013.  

Tímaáætlun 

Gerð var tímaáætlun fyrir þennan fasa.  

Sjá nánar í Viðauka 21. 

Teikningar 

Hlutateikningar 

Gluggauppdráttur er á tveimur blöðum með gluggaskema. Við hönnun glugga var tekið mið af Velfac 

gluggum frá Faris.is. Gatmál er málsett frá steyptri botnplötu upp í neðri og efri brún gluggaops.  

Hurðauppdráttur er á einu blaði með hurðaskema. Við hönnun glugga var tekið mið af Velfac hurðum 

frá Faris.is. Gatmál er málsett frá steyptri botnplötu upp í neðri og efri brún hurðaops. Einnig eru 

þversnið í gegnum hurðir sem sýna opnunarátt og göngumál.  

Uppdrættir af fataklefa og salernum sýna grunnmynd og ásýnd á innréttingum í þessum rýmum. 

Einungis ein ásýnd er í fataklefa þar sem um speglun er að ræða og skápeiningar eru allar með sömu 

mál. Málsetning á grunnmynd sýnir alla staðsetningu skápa og stærðir, auk þess að sýna staðsetningu 

niðurfalla í gólfi.  

Ásýndir á salerni barna eru þrjár og eru innréttingar, salerni, vaskar og fl málsett til að sýna 

staðsetningar.  

Við hönnun innréttingar bæði á salerni barna og fataklefa var stuðst við hugmyndir sem fengnar voru 

í vettvangsferð auk hugmynda frá leikskólakennurum um hvernig heppilegast væri að hafa 

innréttingar, eins og getið var um í Forhönnunarkafla.  

Sjá nánar í Viðauka 28 

Verkteikningar 

Stuðst var við teikningar af öðrum byggingum úr forsteyptum einingum, þar sem málsetningar eru 

ætlaðar þeim sem vinna við að reisa einingarnar. Málsetningar grunnmynda eru því aðallega þannig 

að menn geti staðsett einingar á réttum stöðum.  

Grunnmynd sökkla/kjallara var skipt niður á tvö blöð og voru sökkuleiningar merktar með númerum, 

SÖ-xxx.  

Grunnmynd 1.hæðar var skipt niður á þrjú blöð og allir einingahlutar merktir með númerum, 

innveggir IV-xxx og útveggjaeiningar UV-xxx. Þá voru allir gluggar og hurðir utanhúss merkt með 

númerum, gluggar G-xx og hurðir UH-xx.  Inn á grunnmyndir eru merkt snið og lárétt deili.  
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Lárétt deili sýna frágang við glugga og hurðir,frágangur lóðréttra fúga á milli eininga og mismunandi 

samsteypur veggeininga.  

Tekin voru tvö snið og inn á þau merkt lóðrétt deili.  

Á lóðréttum deilum er m.a. sýndur frágangur við sökkla(dren og fl.), frágangur láréttra fúga á 

hæðarskilum, frágangur við glugga og hurðir, frágangur við mismunandi þakkannta, þakfrágang og 

frágang í kringum þakniðurföll.  

Útlitsteikningar sýndu skiptingu hússins í einingahluta og voru einingar málsettar á hæð og breidd. 

Einingar voru einnig merktar með þeim litum sem veðurkápa þeirra á að vera í. En húsið á að fá "Lego 

kubba" útlit, þar sem einingarnar eru látnar tákna stakan legokubb. Auk þess voru gluggar merktir og 

málsettir innan veggeininga.  

Á þakuppdrætti sést uppröðun holplatna og merkingar þeirra HO-xx. Einnig er merktur inn vatnshalli 

ásteypu að niðurföllum.  

Sjá nánar í Viðauka 29 

Útboðs-og verklýsing 

Við gerð útboðslýsingar var notast við staðlað form frá FSR, en breytt töluvert og aðlagað að þessu 

verki.  

Það sem boðið er út eru aðstöðusköpun (kafli 1) og frágangur utanhúss (kafli 7). Þar sem um 

einingahús er að ræða var ákveðið að bæta útveggjaeiningum 1.hæðar inn í kaflann um frágang 

utanhúss, en öllu jöfnu myndi það flokkast undir burðarvirki. Þannig var hægt að setja fram 

verklýsingar um framkvæmd tengda veðurkápu og fl. sem hönnuði fannst skipta máli.  

Ákveðið var að fara með verkið í almennt útboð (opið útboð) þar sem ekki er um mjög stórt eða 

tæknilega flókið verk að ræða.  

Við gerð verklýsinga var m.a.  notast við gögn frá Ossa á Akureyri, Protan í Noregi, Hannarr, faris.is, 

BM-Vallá og VHE.   

Sjá nánar í Viðauka 22. 

Tilboðsblað 

Við gerð tilboðsblaðs var reynt eftir bestu getu að hafa magntölur sem nákvæmastar. Gluggar og 

hurðir voru gefnar upp hver týpa fyrir sig og við gerð tilboða geta bjóðendur stuðst við glugga- og 

hurðauppdrætti við útreikninga á einingaverðum.  

Sjá nánar í Viðauka 23. 

Auglýsing 

Þar sem um almennt útboð er að ræða varð að auglýsa útboðið og var gerð hefðbundin auglýsing til 

dreifingar.  

Sjá nánar í Viðauka 24. 
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Framkvæmdaáætlun 

Gerð var framkvæmdaáætlun þar sem helstu verkþættir voru teknir inn í verkið og stuðst við 

reynslutölur frá ýmsum aðilum við tímaáætlun.  

Sjá nánar í Viðauka 25. 

Kostnaðaráætlun 

Við gerð kostnaðaráætlunar var einungis teknir fyrir kaflar 1, 7 og 9, líkt og í verklýsingum. Fyllt var út 

tilboðsblað og voru verð fengin frá BM-vallá og Hannarr verðbanka.  

Sjá nánar í Viðauka 26. 

Fundargerðir 

Gerðar voru fundargerðir eftir fundi með leiðbeinendum.  

Sjá nánar í Viðauka 20. 
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Niðurstöður 
Í heild tókst verkefnið mjög vel. Ég er ánægður með hvernig tókst að fara eftir tímaáætlunum en 

betur hefði mátt ganga með að halda utan um tímaskráningar. Fundargerðir eru ítarlegar og var mjög 

gott að geta stuðst við þær. 

Markmið varðandi að finna jafnvægi á milli forsagnar Kópavogsbæjar og tillagna starfsfólks 

leikskólans Sjálandi í Garðabæ fannst mér ganga vel. Engar stórvægilegar breytingar voru gerðar á 

grunnplani nema þá til að bæta aðgengi hjólastóla um bygginguna og auka notkunarmöguleika t.d. 

með glugga úr eldhúsi út á gang fyrir börnin.  

Gaman væri að geta séð hvernig "lego" útlitið kæmi út í raunveruleikanum en mér fannst það mjög 

spennandi kostur þar sem um leikskóla er að ræða og margir tengja leikskóla við lego- eða dublo 

kubba.  
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Gögn og heimildir 
Netheimildir: 

www.byko.is 

www.protan.com 

www.liveroof.com 

www.bauder.co.uk 

www.faris.is 

www.sarnafil.is 

www.bmvalla.is 

www.tempra.is 

www.einingaverksmidjan.is 

www.fsr.is 

www.hannarr.com 

www.mannvirkjastofnun.is 

www.loftorka.is 

Reglur og reglugerðir: 

Reglur um húsnæði vinnustaða nr. 581/1995 

Reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 225/1995  með síðari breytingum 

Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla nr. 665/2009 

Byggingarreglugerð nr. 112/2012 með áorðnum breytingum 

Staðlar: 

IST-30 Almennir útboðs- og samningsskilmálar 

IST-45 Hljóðvist 

IST-50 Flatarmál og rúmmál bygginga 

IST-66 Varmatap húsa 

Annað: 

RB-leiðbeiningablað um val á gleri 

 




