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0. ÚTBOÐSSKILMÁLAR 

0.1 Útboð 

Bæjarstjórinn í Kópavogi, Fannborg 2, 200 Kópavogur, óskar fyrir hönd Kópavogsbæjar 

(kt. 700169-3759), eftir tilboðum í verkið: 

 

 Leikskóli Austurkór 1 – Kópavogi 

 

Verk þetta skal unnið samkvæmt alútboðs lýsingu þessari og forsögn, og þeim gögnum 

öðrum sem í þeim eru talin.  Um er að ræða lokað alútboð og áskilur verkkaupi sér rétt 

til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna þeim öllum. Grein 9.3.0 í ÍST 30 gildir því 

ekki. 

 

Útboðsgögn afhendast í afgreiðslu tæknideildar Kópavogs, Fannborg 2. 

 

0.2 Alútboðsgögn 

Eftirfarandi eru útboðsgögn: 

 
a) Útboðslýsing og forsögn þessi ásamt meðfylgjandi tilboðsskrá, útgefið í júlí 2008 

b) Tillaga að breyttu deiliskipulagi 

c) Austurkór 1 – Tillaga að mæliblaði 

d) Austurkór 1 – Tillaga að hæðarblaði 

e) Skipulagsskilmálar 

f) Upplýsingar (teikning)  um núverandi landhæð og jarðvegsdýpi/prufuholur. 

g) Grunnmynd af leikskóla og lóð við Baugakór 36 – Byggður 2007 (til hliðsjónar fyrir 

bjóðendur) 

h) Grunnmynd af leikskóla og lóð við Aðalþing 2 – Bygging hafin 2008 (til hliðsjónar fyrir 

bjóðendur) 

i) Reglugerð nr. 225/1995 um starfsemi leikskóla, með áorðnum breytingum nr. 365/2001 og 

nr. 642/2002.  

j) Íslenskur staðall ÍST 30 (5. útg. 2003) með sérskilmálum og viðaukum tilgreindum í útboðs-

lýsingu. 

k) Byggingarreglugerð og allir staðlar og reglugerðir sem gilda um byggingar af þessu tagi. 

 

0.3 Upplýsingar um bjóðendur 

Eftirfarandi fyrirtækjum er gefin kostur á að bjóða í verkið: 

 

Baldur Jónsson ehf, Grænahjalla 25, 200 Kópavogi 

Eykt efh, Lynghálsi 4, 110 Reykjavík 

Ístak hf., Engjateigi 7, 105 Reykjavík 

Ris ehf, Skeiðarási 12, 210 Garðabæ 

S.Þ. verktakar efh, Suðurás 10, 110 Reykjavík 

Þ.G. verktakar ehf, Fossaleyni 16, 112 Reykjavík 
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 Þeir bjóðendur, sem eftir opnun tilboða koma til álita sem verktakar, skulu láta í té 

upplýsingar um fyrirtækið skv. gr. 7.4 í ÍST 30.  

 

0.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið 

Verkið felst í hönnun og byggingu leikskóla á lóð við Austurkór 1, Kópavogi. Skila skal 

fullbúnu húsi með fullfrágenginni lóð.  

 

Leikskólinn skal vera 6 deilda leikskóli með rými fyrir 20 börn á hverri deild, samtals 120 

börn. Lágmarksstærð leikskóla (brúttó) er 780 m
2
. Þar af verði nettó stærð leik- og 

kennslurými a.m.k. 360 m
2
 .Við leikskólann komi bílastæði fyrir a.m.k. 27 bílastæði, þar af 

1 stæði fyrir fatlaða. 

 

Vísað er til hæðablaðs og lóðablaðs varðandi lóðarstærð, byggingarreit, plötukóta, 

frágangskóta lands á lóðarmörkum. Mesta mænishæð takmarkast við  K=126.50. 

 

Útileiksvæði skal að lágmarki vera 30 m
2
 á hvert barn, þ.e. alls 3.600 m

2
. Heildarstærð 

lóðar er ca. 5.400 m
2
 og er að því stefnt að útileiksvæði nýtist sem best til útiveru barna. 

Kaldastar eru N og NA áttir en A-átt virðist (af gróðurfari) vera ríkjandi vindátt. Áhersla er 

lögð á að á lóð sé gott skjól fyrir vindum og tekur byggingarreitur mið af því. Þar sem hús 

veitir ekki nægjanlegt skjól skal komið upp vandaðri skjólgirðingu. Lögð er áhersla á 

fjölbreytni í leikaðstöðu, vönduð og viðurkennd leiktæki og að umhirða leiksvæðis sé 

auðveld. 

 

Gerð er grein fyrir kröfum til stærðar og frágangs einstakra rýma í kafla 1.1 í forsögn.  

 

Helstu verkþættir eru: 

 
a) Hönnun og undirbúningur. 

b) Jarðvinna. 

c) Sökklar. 

d) Grunnlagnir 

e) Burðarvirki ofan sökkla. 

f) Yfirbygging og frágangur utanhúss. 

g) Hitakerfi 

h) Neysluvatnskerfi 

i) Loftræsikerfi 

j) Raflagnir 

k) Smáspennulagnir 

l) Innveggir, innréttingar og allur frágangur innanhúss 

m) Bílastæði 

n) Hellulagðir, steyptir og malbikaðir fletir innan lóðar 

o) Leiktæki á lóð 

p) Girðingar, gróður og lýsing á lóð 

q) Frágangur, úttektir og reyndarteikningar. 

 

Verkskil eru miðuð við byggingarstig 7 – Fullfrágengið hús með fullfrágenginni lóð. 

Sjá nánar skilgreiningar og frávik í forsögn.  
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0.5 Samtímaverk 

Áætlað er að unnið verði, á vegum verkkaupa, við gatnagerð og ýmis frágangsverk í næsta 

nágrenni við leikskóla á sama tíma og framkvæmdir vegna útboðsverks standa. Er þar um 

að ræða verk eins og malbikun Austurkórs, vinna við stéttar og lýsingu við Austurkór, 

frágangur stíga austan og vestan leikskólalóðar og frágangur opinna svæða. Reynt verður 

að samræma, eftir þörfum, þessi verk og vinnu verktaka. Nánar er vísað til kafla 0.10-

0.11 varðandi athafnasvæði og aðstæður á verkstað. 

 

Ekki verður greitt sérstaklega fyrir óhagræði sem samtímaverkum þessum kann að stafa 

heldur skal kostnaðarauki, telji verktaki hann einhvern vera, vera innifalinn í 

tilboðsverðum verktaka. 

 

0.6 Gerð og frágangur tilboðs. 

Tilboð skal gert í allt verkið, eins og því er lýst í útboðsgögnum. Tilboð skal gert á 

meðfylgjandi tilboðsskrá og ber að fylla hana út eins og texti hennar segir til um. 

 

Verkkaupi gerir skilyrðislaust kröfu til þess að eðlilegt samhengi sé á milli verðs í 

einstaka verkhluta og tilkostnaðar við framkvæmdina. Tilboði verður hafnað ef þessu 

skilyrði er ekki fullnægt.  Sundurliðun kostnaðar skv. tilboðsskrá verður notuð við 

mat á tilboðum.  
 

Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja tilboði til að það teljist fullgilt: 
 

1. Sundurliðað verðtilboð. 

2. Eftirfarandi teikningum skal skilað í blaðstærð A-1 og í smækkuðu formi A-3: 

a) Afstöðumynd. Teikningin sýni hús og  

afstöðu þess á lóðinni. M= 1:500 

b) Grunnmynd. M= 1:100 

c) Útlit. M= 1:200 eða 1:100 

d) Höfuðsneiðingar. M= 1:200 eða 1:100 

e) Grófhönnun lóðar – Grunnmynd 

Teikningin sýni gróflega hæðarsetningu,  

gönguleiðir, afmörkun leiksvæða, girðingar, 

stærð/efnisval á torgum/stéttum/stígum.  M= 1:200 

 

Teikningarnar sýni aðalmál og kóta, auk fyrirkomulags burðarvirkis. 

 

3. Aðrar teikningar sem sýni helstu atriði byggingar s.s. 

a) Efnisval. 

b) Plássþörf burðarvirkis. 

c) Þykkt forsmíðaðra eininga. 

d) Tegund og þykkt einangrunar. 

 

4.  Greinargerð um eftirfarandi þætti:  

a) Megindrættir hönnunar. Hér er óskað eftir greinargerð aðalhönnuðar þar sem lýst 

er meginatriðum hönnunar og fyrirhuguðu efnisvali.  
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b) Burðarvirki. Burðarvirkjum sé lýst og gerð grein fyrir því hvernig kröfum staðla 

og reglugerða er mætt. Ef um er að ræða forunnar einingar skal gera grein fyrir 

framleiðendum og framleiðsluaðferðum.  Sjá nánar kafla 1.4. 

c) Neysluvatnskerfi. Lýst skal hvernig bjóðandi hyggst leysa þau viðfangsefni sem 

lýst er í meðfylgjandi forsögn sbr. kafla 1.7.2. 

d) Hitakerfi. Lýst skal hvernig bjóðandi hyggst leysa þau viðfangsefni sem lýst er í 

meðfylgjandi forsögn sbr. kafla 1.7.4. 

e) Loftræsikerfi. Lýst skal hvernig bjóðandi hyggst leysa þau viðfangsefni sem lýst 

er í meðfylgjandi forsögn sbr. kafla 1.7.7. 

f) Brunavarnir. Með tilboði skal fylgja stutt greinargerð sem lýsir í grófum dráttum 

hvernig bjóðandi hyggst leysa brunavarnir hússins og sannreyna lausnir. 

g) Hljóðvist. Með tilboði skal fylgja stutt greinargerð sem lýsir í grófum dráttum 

hvernig bjóðandi hyggst leysa kröfur um hljóðvist sbr. kafla 1.9 

h) Rafkerfi, sérbúnað, ljósastýringarkerfi og innbrotaviðvörunarkerfi. Gerð sé grein 

fyrir því hvernig kröfum útboðsgagna er mætt. Lýst skal í texta og/eða með 

teikningum hvernig lögnum og tækjum er fyrir komið. Með tilboðsgögnum skal 

verktaki leggja fram lista yfir tegund og gerð alls efnis, búnaðar og tækja sem 

hann hyggst nota við verkið.  

i) Innri frágangur. Gera skal grein fyrir efnisvali, frágangi lofta, gólfa, veggja, 

glugga og hurða. Fram komi hljóðdeyfing klæðninga (hljóðísogsflokkur) þar sem 

það á við. Lýst skal með teikningum og/eða í texta gæðum og fyrirkomulagi 

lýsingar, tækjum og búnaðar.  

j) Ytri frágangur. Lýst skal í texta og/eða með teikningum ytri frágangi húsa. Gera 

skal grein fyrir efnisvali og fjalla um yfirborðsmeðhöndlun og viðhald. Gera skal 

grein fyrir ytri frágangi glugga og hurða. 

k) Frágangur lóðar. Gera skal grein fyrir efnisvali á torgum/stéttum/stígum, áætla 

gróðurmagn (plöntur). Sé fyrirhugað annað val á leiktækjum en tíundað er í 

forsögn þá skulu frávik tilgreind. Getið skal um hvernig bjóðandi hyggst mæta 

kröfum um skjólmyndun á lóð.  

l) Framkvæmdalýsing. Gerð skal grein fyrir því hvernig staðið verður að fram-

kvæmdum. Gerð skal grein fyrir tækjakosti, mannafla, verkstjórn, gæðastýringu 

og innra eftirliti með framkvæmdum. Einnig skal leggja fram sundurliðaða 

tímaáætlun. Þá skal fylgja listi (stutt greinargerð) yfir hönnuði og undirverktaka 

með tilboði.  

 

Verktaki skal skila tilboði í tvennu lagi: 

 

1. Sundurliðað verðtilboð í lokuðu umslagi ásamt upplýsingum um bjóðanda. 

2. Allar teikningar og greinargerðir sem að framan er getið í lokuðum umbúðum 

 ásamt upplýsingum um bjóðanda.   

 

Getið er um meðferð og mat á tilboðum í kafla 0.18.  

 

Bjóðandi, sá sem verkið hlýtur og samningur er gerður við um framkvæmd þess, nefnist í 

útboðsgögnum verktaki. Bæjarstjórinn í Kópavogi fyrir hönd Kópavogsbæjar nefnist í 

útboðsgögnum verkkaupi. 
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0.7 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 

Verkkaupi greiðir eftirfarandi: 

 

a) Gatnagerðargjöld og tengigjöld. 

b) Tengigjald hitaveitu, rafmagnsveitu og síma (vinnuheimtaugar undanskildar). 

c) Skipulagsgjald. 

d) Eftirlitskostnað verkkaupa. 

 

Þeim bjóðendum, sem skila fullgildu tilboði (sbr. kafla 0.6), verða greiddar  

Kr. 600.000 (með VSK) fyrir alla uppdrætti sem tilboði fylgja og Kr. 200.000 (með 

VSK) fyrir allar greinargerðir sem tilboði fylgja; samtals Kr. 800.000 (með VSK) upp 

í kostnað við tilboðsgerðina. Sá verktaki sem samið verður við um verkið fær ekki 

þessa greiðslu. 

 

Greiðslur þessar verða inntar af hendi eftir að skrifað hefur verið undir verksamning við 

þann verktaka sem verkið hlýtur eða öllum tilboðum skriflega hafnað.   

 

0.8 Hönnun, verkfundir o.fl. 

Eftir að samið hefur verið við verktaka um verkið skal leggja allt kapp á að ljúka sem fyrst 

allri hönnun. Á meðan á því stendur skal verktaki boða til hönnunarfunda eftir því sem 

þurfa þykir. Verður þar farið yfir tillögur verktaka og hönnuða um efnisval, tæknilegar 

útfærslur o.fl. og gengið úr skugga um að lausnir uppfylli kröfur alútboðs. Fulltrúi 

verkkaupa skal sitja alla hönnunarfundi. 

 

Hönnunardeild Kópavogsbæjar þarf, f.h. verkkaupa,  að samþykkja allar teikningar áður en 

þær eru lagðar inn til samþykktar hjá byggingaryfirvöldum og öðrum opinberum aðilum. 

 

Verkfundir og eftirlit verkkaupa á byggingartíma verður skv. ÍST. 30 og skulu allar 

fundargerðir vera skriflegar. 

 

0.9 Efni til verksins 

Verktaki skal leggja til allt efni til verksins nema annað sé tekið fram. 

 

0.10 Athafnasvæði 

Verkkaupi mun afhenda svæðið í því ástandi sem það er nú. Aðalvinnusvæði verktaka 

(lager, bílastæði og vinnubúðir) verður staðsett á lóð í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.  

 

Verktaki skal setja upp girðingu sem lokar af vinnusvæðið áður en vinna hefst.  Verktaki 

fær úthlutað ákveðnu svæði, innan girðingar, þar sem hann getur haft vinnuskúra og 

efnislager. Afmörkun vinnusvæðis skal vera trygg og fyllsta öryggis gætt gagnvart umferð 

í nálægri íbúðabyggð. Að verki loknu skal verktaki skilja þannig við svæðið að það sé 

hvergi í lakara ásigkomulagi en þegar hann tók við því. 

 

Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn. Einnig nægjanlegt 

húsnæði til afnota fyrir eftirlitsmann og verkstjóra, sem þeir hafa greiðan aðgang að, og 
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skulu uppdrættir liggja þar frammi. Verktaki skal bera kostnað af upphitun og ræstingu 

húsnæðisins. 

 

Verktaki og menn hans skulu ganga snyrtilega um vinnusvæðið og haga vinnu sinni þannig 

að ekki verði um að ræða neina óþarfa röskun gagnvart nærliggjandi íbúðasvæðum. Öll 

vinna verktaka nálægt lóðarmörkum skal framkvæmd þannig, að ekki verði skemmdir á 

aðliggjandi lóðum eða mannvirkjum. Verði einhverjar skemmdir á framangreindu eða öðru 

af hálfu verktaka, skal hann koma því í samt lag aftur á sinn kostnað. 

 

0.11 Aðstæður á verkstað 

Verktaki skal kynna sér vel aðstæður á staðnum, áður en boðið er í verkið. Þeir bjóðendur, 

sem eftir því óska, geta fengið með sér fulltrúa verkkaupa til slíkrar skoðunar.  

 

Aðstæður á staðnum eru nú þannig að austan lóðar er langt komin uppbygging á 

fjölbýlishúsum við Ásakór. Vestan lóða er nýlega hafin uppsteypa á þeim einbýlishúsum 

sem næst standa við Aflakór. Búið er að leggja stofnlagnir og jarðvegsskipta í Austurkór. 

Gatan verður væntanlega malbikuð á árinu 2009.  Aðkoma að verkstað er frá Austurkór.  

 

Áður en verkið hefst skal verktaki leggja fram öryggis- og heilbrigðisáætlun sem 

samþykkist af verkkaupa. Þar skal m.a. gerð grein fyrir hvernig verktaki hyggist tryggja 

öryggi á vinnustað. Gerð er krafa um að áætlun þessari verði fylgt eftir með virku innra 

eftirliti. 

 

Verktaki skal sjá um að umhirða á vinnustað verði ávallt góð og að allt rusl verði fjarlægt 

jafnóðum. Framkvæmdum skal haga í samræmi við fyllstu kröfur um öryggi á 

vinnustöðum, bæði hvað varðar vinnuvélar og aðbúnað. Allur kostnaður samkvæmt 

framansögðu greiðist af verktaka. 

 

Verktaki skal kynna sér legu lagna á verkstað og tryggja að þær verði ekki fyrir hnjaski 

vegna framkvæmda á byggingartímanum. Meðfylgjandi er einnig uppdráttur sem sýnir 

hæðarlínur óhreyfðs yfirboðs og dýpi niður á fastan botn í prufuholum (6 stk).   

 

0.12 Verðlagsgrundvöllur 

Greiðslur vegna verksins verða verðbættar skv. byggingavísitölu Hagstofu Íslands, 

heildarvísitölu. Tilboð skal miða við vísitölu á tilboðsdegi. Greiðslur eru áfangaskiptar sbr. 

kafla 0.13. Reikningar skulu gerðir í lok þess mánaðar sem verkáfanga er náð og skal 

útreikningur verðbóta viðkomandi greiðslu miðast við dagsetningu reiknings.  

 

Í tilboðinu skal innifalið allt efni, vinna og kostnaður sem þarf til að skila fullfrágengnu 

verki. Þá skal innifalinn í verði allur fjármagnskostnaður, vextir, tryggingar o.fl.  

 

0.13 Greiðslufyrirkomulag 

Greiðslur miðast við tilboðsfjárhæð og eru verðbættar sbr. kafla 0.12. Allar greiðslur eru 

háðar því skilyrði að verktaki hafi sannanlega unnið fyrir tilskilda upphæð og að hann hafi  
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skilað verkinu á réttum tíma.  Greiðslum vegna verksins er skipt á 3. ár og er skiptingin 

eftirfarandi:  

        

        

    Hlutfall af 

    verksamn. 

 

Árið 2008: 1. Við samþykkt byggingarnefndarteikninga: 1.0 % 

 2. Við samþykkt allra sérteikninga hönnuða:  1.0 % 

 3. Við lok uppúrtektar fyrir sökklum: 2.0 % 

 4. Lokið grunnlögnum að húsi og fyllingarpúða undir hús: 2.0 % 

 5. Þegar undirstöður hafa verið steyptar: 4.0 % 

 6. Þegar búið er að steypa botnplötu: 4.0 % 

 7. Lokið uppsetningu veggja að þaki:  8.0 % 

 8. 29.12 2008 (háð verkstöðu): Allt að 13.0 % 

 Samtals árið 2008: Allt að 35.0 % 
 

Árið 2009: 9. Eftir uppsetningu burðarvirkis (frágengið þak): 7.0 % 

 10. Lokið einangrun þaks og uppsetningu innveggja: 7.0 % 

 11. 30.03 2009 (háð verkstöðu): 10.0 % 

 12. Lokið hellulögn/steypu/malb. á stéttum/stígum á lóð:   5.0 % 

 13. Eftir malbikun bílaplans: 2.0 % 

 14. 30.06 2009 (háð verkstöðu): 10.0 % 

 15. Lokið uppsetningu leiktækja á lóð: 4.0 % 

 12. Við verklok 1. ágúst 2009:  15.0 % 

 Samtals árið 2009: 60.0 % 
 

 

Árið 2010: 13. Þegar ábyrgðarúttekt vegna verksins er lokið: 5.0 % 

 Samtals árið 2010: 5.0 % 

 

 Samtals greitt 2008-2010: 100.0 % 
 

Verktaki skal framvísa reikningum til bókunar í bókhaldi bæjarins og mun eftirlitsmaður 

verkkaupa samþykkja reikningana eða bera fram rökstudd mótmæli innan einnar viku frá 

því reikningi er framvísað. Greiðslu verði lokið innan þriggja vikna frá því reikningur er 

samþykktur. 

 

Sé verktaki í skuld við bæjarsjóð Kópavogs, við gerð verksamnings eða meðan á verki 

stendur, áskilur Kópavogsbær, sem verkkaupi, sér rétt til að nota hluta af samnings-

greiðslum til skuldajöfnunar gagnvart skuldum við bæjarsjóð. 

 

0.14 Fyrirvarar - fyrirspurnir 

Óski bjóðandi eftir nánari skýringu á einhverjum atriðum í útboðsgögnum, skal það gert 

með skriflegri fyrirspurn, sem skal hafa borist Tæknideild Kópavogs Fannborg 2, 3. hæð, í 

síðasta lagi 15 dögum fyrir opnunardag. 

 

Fyrirspurnum verður svarað skriflega og öðrum bjóðendum sendar fyrirspurnir og svör við 

þeim. Slíkar viðbætur skoðast þá sem hluti af útboðsgögnum. 
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Verkkaupi áskilur sér rétt til að gefa út viðauka við útboðsgögn, telji hann það nauðsynlegt. 

Viðaukar verða þá sendir öllum bjóðendum og teljast þeir hluti útboðsgagna. Verkkaupi 

ber ekki ábyrgð á öðrum túlkunum útboðsgagna. 

 

0.15 Verkáætlun, byggingartími, févíti 

Verktaki skal, í samráði við verkkaupa, ganga frá verkáætlun áður en gengið er frá 

verksamningi. Verkáætlun þessi telst hluti verksamnings, og skal verktaki sjá um að 

viðhalda henni á verktímanum, þannig að hún gefi sem réttasta mynd af stöðu 

framkvæmda hverju sinni. 

 

Verktaki skal á hverjum tíma haga verkum sínum þannig, að verkáætlun raskist sem 

minnst. Verði verulegur misbrestur á framkvæmd verksins, hefur verkkaupi rétt til að taka 

verkið í heild af verktaka og ganga að bankaábyrgð hans vegna þess tjóns, sem verkkaupi 

kann að verða fyrir. 

 

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. ágúst 2009.  

 

Dragist verkið fram yfir umsamin verklok verður beitt dagsektum.  Upphæð dagsekta 

nemur kr. 80.000 og miðast við hvern almanaksdag sem verkið dregst. 

 

Dagsektir skulu breytast í samræmi við breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar. 

Innheimtu dagsekta verður hagað þannig að dagsektarupphæðin verður dregin frá 

reikningum verktaka hverju sinni.  

 

0.16 Auðkenni tilboðs 

Verktaki skal skila tilboði í tvennu lagi: 

 

1. Sundurliðað verðtilboð (sjá meðfylgjandi tilboðsblað aftast í þessari bók) í lokuðu 

umslagi ásamt upplýsingum um bjóðanda. Umslagið sé merkt: 

 

 KÓPAVOGSBÆR 

 Leikskóli Austurkór 1 - 2008 

 VERÐTILBOÐ 

2. Allar teikningar og greinargerðir sem að framan er getið í lokuðum umbúðum 

 ásamt upplýsingum um bjóðanda.  Umbúðir séu merktar: 

 

 KÓPAVOGSBÆR 

 Leikskóli Austurkór 1 - 2008 

 HÖNNUNARGÖGN 
 

0.17 Tilboðsfrestur 

Tilboðum skal skila á skrifstofu tæknideildar Kópavogs, Fannborg 2, 3. hæð fyrir kl. 

11:00, þriðjudaginn 2. september 2008, og verður þá staðfest móttaka tilboða að 

viðstöddum þeim bjóðendum, sem þar mæta.  
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Tilboðin eru bindandi í fimm vikur frá móttöku tilboða (til og með 7. október 2008). 

Verkkaupi mun tilkynna bjóðanda innan þess tíma hvort tilboði hans hafi verið tekið. 

Stefnt er að undirritun samnings innan 4 vikna frá opnun verðtilboða. 

 

0.18 Val á tilboðum 

Val tilboða fer fram samkvæmt ákvæðum útboðsgagna og ÍST30.  Verkkaupi áskilur sér þó 

rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum. 

 

Verkkaupi mun leggja eftirfarandi þætti til grundvallar mati sínu á tilboðum bjóðenda: 

 

1. Tilboðsverð. 

2. Grunnskipulag, gerð og gæði mannvirkja. 

 

Við mat á “grunnskipulagi, gerð og gæðum mannvirkja” er tekið tillit til eftirfarandi þátta: 

 

2.1 Skipulag og nýting mannvirkis.  

2.2 Útlit byggingar. 

2.3 Nýtanleiki rýmis/plássþörf burðarvirkis. 

2.4 Efnisgæði og frágangur byggingar.   

2.5 Frágangur lóðar. 

2.6 Tæknilegar lausnir, búnaður og tæknikerfi. 

 

Við mat á tilboðum verður notað eftirfarandi vægi: 

 

 Tilboðsverð:       65% af heildareinkunn. Lægsta tilboðið fær 10 stig. 

 Grunnskipulag, gerð og gæði: 35% af heildareinkunn. Gefnar einkunnir  

      frá 0-10 stig. 

 

T.d. fær hús, sem hlýtur einkunnina 7 fyrir grunnskipulag, gerð og gæði og er að verðgildi 

125% af lægsta tilboðsverði, heildareinkunnina: 

 

 (100/125) x 10 x 65% + 7 x 35% =  7.65 stig. 

 

Verktaki skal skila tilboði í tvennu lagi (sbr. kafla 0.6): 

 

1. Sundurliðað verðtilboð í lokuðu umslagi ásamt upplýsingum um bjóðanda. 

2. Allar teikningar og greinargerðir ásamt upplýsingum um bjóðanda.   

 

Brýnt er fyrir bjóðendum að þeir kynni sér vel kafla 0.6 þar sem tilgreint er hvaða 

gögnum þurfi að skila þannig að tilboð teljist fullgild.  

 

Bæjarráð mun tilnefna matsnefnd sem fara mun yfir öll hönnunargögn verktaka þ.e. þær 

teikningar og greinargerðir sem með tilboðum fylgdu. Matsnefnd tekur sér 1-2 vikur frá 

formlegri móttöku tilboða til að leggja mat á gæði og gerð mannvirkja. Að því loknu 

verður bjóðendum gefinn kostur á að vera viðstaddir opnun á tilboðsverðum. Sú opnun 

verður boðuð sérstaklega. Við opnun á tilboðsverðum munu fyrst verða kynntar 

niðurstöður matsnefndar og upplýst um einkunnir þær sem einstakar tillögur hafa hlotið. 

Síðan verða opnuð umslög með verðtilboðum bjóðenda.  
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0.19 Verktryggingar 

Þegar verksamningur er gerður skal verktaki leggja fram sérstaka verktryggingu banka eða 

tryggingafélags fyrir því að hann muni efna skyldur sínar samkvæmt honum. 

Tryggingarskjal skal þannig orðað að verkkaupa sé heimilt að taka út af tryggingunni án 

samþykkis verktaka og nota andvirði hennar til lagfæringa á göllum, sem fram kunna að 

koma á ábyrgðartímanum, svo og til að mæta öllum kostnaði sem af þeim göllum hlýst, 

enda hafi verktaki ekki sinnt um að bæta úr göllum á fullnægjandi hátt. 

 

Fjárhæð verktryggingar verktaka skal nema 10% af samningsfjárhæð.   

 

Eftir að verktaki hefur lokið verkinu og verkkaupi veitt því viðtöku með skriflegri 

yfirlýsingu um lokaúttekt er verktaka heimilt að lækka þessa tryggingu um 80% og skal 

hún standa þannig í eitt ár eftir lokaúttekt. 

 

Verkkaupi mun ekki leggja fram sérstaka tryggingu fyrir því að hann efni skyldur sínar 

samkvæmt verksamningi. 

 

0.20 Aðrar tryggingar 

Verktaki skal hafa verkið sjálft og efni, sem er á vinnustað, vinnuskúra, geymslur og 

búnað, nægilega vátryggt fyrir tjóni af hvaða völdum sem er, að undanskilinni áhættu 

vegna styrjalda, byltinga, innrásar, óeirða o.þ.h. (Force Majeure). 

 

Heimilt er eftirlitsmanni að krefjast þess að verktaki framvísi vátryggingarskírteini og 

kvittunum fyrir greiðslu iðgjalda. Tryggingafjárhæð skv. þessari grein skal jöfn 

tilboðsupphæð með virðisaukaskatti. 

 

Ábyrgðartrygging verktaka gagnvart tjóni þriðja aðila skal nema a.m.k. 170 milljónum 

króna fyrir tjón í hverju einstöku tilfelli. Ábyrgðartrygging skal taka til tjóns sem þriðji 

aðili kann að verða fyrir vegna framkvæmdanna. Vátryggingarskírteini og kvittanir fyrir 

greiðslu iðgjalda skal sýna eftirlitsmanni þegar  þess er krafist. 

 

Verktaki skal taka allar þær lögboðnar og samningsbundnar vátryggingar sem verktaka er 

skylt að kaupa og viðhalda. Ber verktaki ábyrgð á að undirverktakar fullnægi einnig 

skyldum sínum í þessu efni. 

 

0.21 Ágreiningsefni 

Rís mál út af samningi þessum, er hvorum aðila heimilt að reka það fyrir Héraðsdómi 

Reykjaness án undangenginnar sáttameðferðar. 

 

0.22 Frávik frá ÍST-30 

Inngangur 

Kafli þessi fjallar um frávik og viðbætur við íslenskan staðal ÍST-30. "Almennir útboðs- og 

samningsskilmálar um verkframkvæmdir" 5. útg. 2003. Þegar vísað er í ÍST-30 í 

útboðsgögnum þessum skal taka til greina ákvæði þessa kafla útboðslýsingar. 

 

41

ottarm10
Cross-Out



LEIKSKÓLI AUSTURKÓR 1 – KÓPAVOGI   ÚTBOÐSLÝSING OG FORSÖGN 

-15- 

Númer greina í kaflanum hér á eftir vísa til tilsvarandi greinanúmera í staðlinum. 

Þar sem stendur "Umsjónarmaður" verkkaupa í staðlinum, skal standa "Eftirlitsmaður". 

 

Grein 9.3 Fellur út 

 

Grein 15.1  Breyting: 

Í stað orðanna "Báðum aðilum" komi orðið "Verkkaupa" og í stað orðsins "hinn" komið 

orðið "verktaki". 

 

Grein 15.5  Fellur út. 

 

Grein 22.2  Breytist:  

Í stað orðsins “verkkaupa” komi “verktaka” og öfugt. . 

 

Grein 31.13.1  Fellur út. 
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0.23 Drög að verksamningi 

Undirritaðir, bæjarstjórinn í Kópavogi f.h. bæjarstjórnar Kópavogs hér eftir nefndur verkkaupi og 

_________________________ hér eftir nefndur verktaki gerum með okkur eftirfarandi samning: 

 

1. grein. 
Verktaki tekur að sér framkvæmdina: 

 

Leikskóli Austurkór 1 - 2008 

 
Verk þetta skal framkvæma samkvæmt alútboðsgögnum dags. í júlí  2008 ásamt tilheyrandi 

teikningum og viðaukum. 

 

2. grein. 
Eftirfarandi gögn skulu teljast hluti af samningi þessum: 

 

1. Alútboðsgögn og forsögn. 

2. Tilboðsblað, útfyllt og undirritað af verktaka.  

3. Íslenskur staðall ÍST 30 (5. útg. 2003) með sérskilmálum og viðaukum tilgreindum í útboðs-

lýsingu, auk þeirra staðla sem vísað er til í verklýsingu með þeim breytingum sem kveðið er 

á um í útboðs- og verklýsingum. 

4. Byggingarreglugerð og allir staðlar og reglugerðir sem gilda um byggingar af þessu tagi. 

4. Verktrygging (ábyrgðaryfirlýsing), gefin út af:  ______________________________ 

5. Greinargerð og verklýsing verktaka sem fylgir tilboði hans. 

6. Allar arkitekta- og verkfræðiteikningar sem verktaki lætur gera af mannvirkinu. 

7. Verkáætlun verktaka. 

 

3. grein. 
Samningsfjárhæð er kr. _______________ með þeim fyrirvörum og breytingum sem fram koma í 

útboðlýsingu og forsögn. 

 

4. grein. 
Verktaki skal ljúka verkinu eigi síðar en 1. ágúst 2009. Dragist verklok fram yfir tilskilinn 

afhendingartíma, skal verktaki greiða dagsektir skv. alútboðslýsingu.  

 

5. grein. 
Þótt verktaki taki að sér undirverktaka, eða fái aðstoð á annan hátt, breytir það ekki stöðu hans 

gagnvart verkkaupa og er verktaki eftir sem áður einn ábyrgur gagnvart honum. 

 

6. grein. 
Samningur þessi er gerður í tveimur samhljóða frumritum, eitt fyrir hvorn aðila. 

 

Kópavogi___________2008. 

 

_______________________ ______________________ 

f.h.verkkaupa f.h. verktaka 

 

 

Vottar að réttri undirskrift. 

 

__________________________ 

 

 

__________________________ 
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0.24 Form verktryggingar 

Undirritaður lýsir því hér með yfir, að hann ábyrgist bæjarstjórn Kópavogsbæjar sem verk-

kaupa, greiðslur á allt að 10% samningsupphæðar, eða kr._______________ sem 

tryggingu fyrir, að _________________________ inni af hendi skyldur sínar sem verktaki 

við framkvæmd verksins: 

 

 Leikskóli Austurkór 1 -  2008 

 

Tryggingarupphæðin er sett samkvæmt ákvæðum útboðslýsingar og gildir hún þar til 

lokaúttekt á verkinu hefur farið fram, en lækkar þá um 80 % í samræmi við samningsgögn 

og gildir eftir það í eitt ár. 

 

Verkkaupi (bæjarstjórn Kópavogs) á rétt á greiðslu á tryggingarfé, að einhverju eða öllu 

leyti, einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla 

sem fram hafa komið á verki verktaka, eða til greiðslu á hvers konar kostnaði, sem 

verkkaupi hefur orðið fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings og skal 

greiðslan fara fram strax og hennar er krafist. 

 

 

 

Dags. ______________2008 

 

 

 

 

_______________________ 

Undirskrift ábyrgðaraðila 

(banki eða tryggingarfélag) 

 

 

 

 

Vottar: 

 

______________________ 

 

______________________ 
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1. FORSÖGN 

1.0 Almenn atriði 

Hanna skal og byggja 6 deilda leikskóla á lóðinni Austurkór 1, Kópavogi. Leikskólinn skal 

vera með rými fyrir 20 börn á hverri deild, samtals 120 börn. Lágmarksstærð leikskóla 

(brúttó) er 780 m
2
 (6.5 m

2
 á hvert barn). Þar af verði nettó stærð leik- og kennslurými 

a.m.k. 360 m
2
 (3 m

2
 á hvert barn). Við leikskólann komi bílastæði fyrir a.m.k. 27 bílastæði, 

þar af 1 stæði fyrir fatlaða. Í reglugerð nr. 225/1995 um starfsemi leikskóla eru gefnar 

ýmsar lágmarksstærðir fyrir leikskóla. Bjóðendum er bent á að kynna sér breytingar á 

reglugerð nr. 365/2001 og nr. 642/2002. 

 

Vísað er til meðfylgjandi tillögu að hæða- og lóðablaði varðandi lóðarstærð, byggingarreit, 

plötukóta, frágangskóta lands á lóðarmörkum. Mesta mænishæð takmarkast við  

K=126.50.  
 

Í dag er ekið inn í Austurkór að austan frá Ásakór. Á gatnamótum Austurkórs og Aflakórs 

er hringtorg rétt vestan við leikskólalóð. Síðar er reiknað með vegtengingu frá hringtorgi til 

suðurs að Vatnsendaveg. Þegar sú vegtenging er frágengin er reiknað með að núverandi 

tenging Austurkórs við Ásakór verði rofin þannig að Austurkór endi við austurmörk 

leikskólalóðar (ofan reiðstígs/hjólreiðastígs). Tímasetning þessara breytinga liggur ekki 

fyrir. 

 

Austan leikskólalóðar liggur stígur til norðurs og síðan norðvesturs. Í núverandi skipulagi 

(og til bráðabirgða) er stígurinn hugsaður sem reiðstígur. Til lengri tíma er reiknað með að 

stígurinn verði göngu- og hjólreiðastígur. Tímasetning þessara breytinga liggur ekki fyrir. 

 

Hver deild samanstendur af heimastofu og hópherbergi. Í húsinu séu 2-3 snyrtikjarnar 

(með salernum, handlaugum, skiptiborðum, skápum o.fl.) til notkunar fyrir aðliggjandi 

deildir (hver kjarni fyrir 2-3 deildir). Á leikskólanum séu minnst 2 aðalinngangar þar sem 

komið er inn í fatahengi barna. Hverjum 2-3 deildum fylgi sameiginlegt fjölnotarými sem 

hæfi þeim fjölda barna sem á deildunum er. Í húsinu sé 1 rúmgóður salur fyrir 

hópsamkomur, hreyfileiki, leikfimi o.fl. Einnig listaskáli og sérstakt herbergi með 

leirbrennsluofni. Í húsinu sé eldhús (ásamt búri) sem hæfi fyrirhugaðri starfsemi. Reiknað 

er með að börn matist inni á deildum en ekki sameiginlega í sal.  

 

Sá hluti húsnæðis sem notaður er undir stjórnun og starfmannaaðstöðu skal vera nokkuð 

miðlægur þannig að sem best fari við daglegan rekstur. Í húsinu séu skrifstofur fyrir 

leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra auk viðtalsherbergis og fundarherbergis. 

Herbergi með aðstöðu fyrir starfsfólk skal hæfa áætluðum fjölda starfsmanna. Rúmgóð 

snyrting, ætluð starfsmönnum, skal vera við eða nærri starfsmannaaðstöðu. Fyrir 

starfsmenn sé sérstakt fatahengi og skal hver starfsmaður hafa aðgang að læstri hirslu til 

eigin nota. Í húsinu skal vera sérstakt vinnuherbergi þar sem aðstaða er fyrir almenna 

starfsmenn til undirbúnings fyrir leikskólastarfið. Í Leikskólanum skal vera þvottaherbergi 

sem hæfi áætluðum fjölda barna og aðstaða fyrir efni/búnað til ræstinga. Í húsinu sé a.m.k. 

1 rúmgóð geymsla fyrir starfsemi leikskóla innandyra. Inntaksrými skal vera utangengt.  

 

Útileiksvæði skal að lágmarki vera 30 m
2
 á hvert barn, þ.e. alls 3.600 m

2
. Heildarstærð 

lóðar er ca. 5.400 m
2
 og er að því stefnt að útileiksvæði nýtist sem best til útiveru barna.  
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Áhersla er lögð á að á lóð sé gott skjól fyrir vindum (N,NA,A) og tekur byggingarreitur 

mið af því. Þar sem hús veitir ekki nægjanlegt skjól skal komið upp vandaðri skjólgirðingu. 

Lögð er áhersla á fjölbreytni í leikaðstöðu, vönduð og viðurkennd leiktæki og að umhirða 

leiksvæðis sé auðveld. Á lóðinni sé geymsla fyrir útileikföng og skal staðsetning henta 

fyrirhuguðum leiksvæðum á lóð.  

 

Lóðin skal vera fullfrágengin með bílastæðum, leiktækjum, lýsingu, girðingum, gróðri og 

öllu því sem vandaðri leikskólalóð fylgir. 

 

Lögð er áhersla á að flæði í húsi sé gott, gæði mannvirkja mikil, búnaður sé allur vandaður 

og að hús og önnur mannvirki henti vel til reksturs leikskóla. Á teikningum komi með 

skýrum hætti fram tenging og samspil lóðar og húss. Á teikningum komi fram 

frágangur lóðar í grófum dráttum þannig að verkkaupi geti gert sér fulla grein fyrir 

eðli lausnar og gæðum hennar. 
 

Húsið þarf að uppfylla allar kröfur skv. byggingarreglugerð, staðla og aðrar reglugerðir 

sem gilda um þetta mannvirki. 

 

1.1 Leikskólabygging – almenn lýsing 

Við hönnun leikskóla skal lögð áhersla á að húsið þjóni vel allri starfsemi leikskóla. 

Verkkaupi sækist eftir vandaðri byggingu þar sem flæði er gott, sameiginleg rými nýtast 

vel og þar sem mögulegt er að halda viðhalds- og rekstarkostnaði í lágmarki. 

 

Í leikskólanum verða 6 deildir, hver áætluð fyrir 20 börn. Deildir séu fyrir eftirfarandi 

aldurshópa. 

 

 1 deild:    Ungbarnadeild  (1-2 ára) 

 1 deild:    Fyrir eldri börn  (2-6 ára – Mögulegt sé að breyta  

           þessari deild í ungbarnadeild.) 

 4 deildir:   Fyrir eldri börn  (2-6 ára) 

 

Í leikskólabyggingu skulu vera eftirfarandi rými: 

 

1. Heimastofur:  6 heimastofur – Í hverri deild sé 1 heimastofa u.þ.b. 30 m
2
 að  

       stærð. Í stofunni sé skápur 2x60x60, H=220 cm. Þá sé í  

       herberginu neðri innrétting 140x60, H=85 cm með inn- 

       felldum skolvaski – Yfir innréttingu séu efri skápar ca. 50  

       cm háir. Verkkaupi mun leggja til innréttingar og skolvask.  

       Verktaki mun sjá um uppsetningu á innréttingum,  

       lagnir/tengingar/uppsetningu á skolvaski. Æskilegt er að  

       hægt sé að opna á milli aðliggjandi heimastofa (hurð í vegg)  

       til að auka möguleika á samnýtingu rýma. Samanlögð stærð  

       allra heimastofa er áætluð 170-180 m
2
. 

 

2. Hópherbergi:  6 hópherbergi – Við hlið hverrar heimastofu sé hópherbergi  

       sem innangengt er frá heimastofu. Hópherbergi sé u.þ.b.  

       15  m
2
 að stærð og að lágmarki 250 cm á breidd.  Í vegg  

       milli hópherbergis/heimastofu sé gluggi til að hægt sé að  

       fylgjast með börnum í hópherbergi (í hvíld) frá heimastofu. Í  
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       glugganum sé 2-falt gler með gardínu á milli. 

 

       Í hvert hópherbergi komi skápur 60x60, H=220 cm. Þá þá 

       komi hillur L=190 (ca) við hlið skáps (í fulla lofthæð).  

       Verkkaupi mun leggja til skáp og hillur. Verktaki leggi til  

       traustar hillufestingar. Verktaki mun sjá um að setja upp  

       skáp og hillur í hvert hópherbergi.  

 

       Samanlögð stærð allra hópherbergja er áætluð um 80-90 m
2
. 

 

3. Snyrtikjarnar:  2-3 snyrtikjarnar – Hver snyrtikjarni er fyrir 2 deildir eða  

       fyrir 3 deildir, skv. tillögu bjóðanda. Í snyrtikjörnum skulu  

       samtals vera 8-9 barnasalerni. Barnasalerni skulu hólfuð af  

       með skilrúmum af gerðinni Kemmlit typu D fyrir leikskóla  

       frá Á. Óskarssyni eða sambærilegt. Á salernum séu vandaðir  

       rúlluhaldarar í lokuðu hylki, t.d. Lotus Professional E02224  

       við hverja salernisskál.  

 

       Í hverjum snyrtikjarna skulu öll salerni (nema 1) ætluð  

       börnum vera venjuleg salerni (fullorðins) – 1 salerni í  

       hverjum kjarna skal vera barnasalerni. 

 

       Í snyrtikjörnum skal vera a.m.k. 1 handlaug fyrir hvert  

       salerni sem ætlað er börnum. Hæð á handlaugum sé breytileg  

       fyrir aldurshópa – ákveðist í samráði við verkkaupa. Að auki  

       skal vera 1 handlaug fyrir fullorðna. Þess utan eru skolvaskar  

       sem fylgja skiptiborðum.   

 

       Yfir öllum handlaugum skulu vera vandaðir speglar úr 1.  

       flokks  slípuðu gleri – Stærð ca. 60x90x0.5 cm. Við allar  

       handlaugar og vaska skal setja sápuskammtara af gerðinni  

       Leverfresh og undir hvern sápuskammtara dropskál t.d.  

     Randi nr. 2835 eða sambærilegt.  

 

     Setja skal hylki úr plasti fyrir handþurrkur t.d. af gerðinni  

     Lotus E02226 við handlaugar og vaska, 120 cm frá gólfi.  

 

       Verkkaupi mun leggja til rafdrifin skiptiborð með stál- 

       vöskum 130x80cm af gerðinni Ropox Maxi 130x80  

       #40-25597. Samtals verða sett upp 4 skiptiborð í snyrti- 

       kjörnum. Verktaki skal sjá um uppsetningu á skiptiborðum,  

       raflagnir/raftengingar, uppsetningu og tengingar á 

       frárennslis- og neysluvatnskerfi.  

 

       Almennt er vísað er til reglugerðar um hollustuhætti  

       941/2002. Í húsinu skal fjöldi og frágangur snyrtinga fyrir  

       fatlaða vera í samræmi við reglugerð. Öll salerni í húsinu,  

       önnur en sérstök barnasalerni,  séu upphengd.  

 

4. Fjölnotarými:  2-3 fjölnotarými sem m.a. eru ætluð til leiks og kennslu. –  

       Hvert fjölnotarými er fyrir 2 deildir eða fyrir 3 deildir, skv.  
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       tillögu bjóðanda. Stærð fjölnotarýmis skal að vera u.þ.b.  

       20 m
2
 sé það ætlað fyrir 2 deildir -  en 30 m

2
 sé það ætlað  

       fyrir 3 deildir.  

 

       Í fjölnotarýmum er reiknað með að komið verði fyrir 60 cm 

       djúpri skápainnréttingu meðfram einum veggja sem rýmið  

       afmarka (ca. 2-3 lengdarmetrar). Hæð innréttingar verður um  

       220 cm. Verkkaupi mun leggja til innréttingar. Verktaki skal  

       sjá um uppsetningu á innréttingum,  Samanlögð stærð fjöl- 

       notarýma er áætluð um 60 m
2
. 

 

5. Fatahengi barna: Á leikskólanum séu minnst 2 aðalinngangar þar sem komið  

       er inn í fatahengi barna (forstofur). Í húsinu verða því minnst  

       2 forrrými (fyrir fatahengi barna) og skal stærð forrýma  

       henta þeim fjölda barna sem þau eru ætluð fyrir. Fyrir hvert  

       barn verður sérstakt hólf í fatahengi – Hólf verða opin en  

       aðskilnaður á milli þeirra með lóðréttu viðarskilrúmi. Neðan  

       við hólf verða fastir setbekkir og ofan þeirra hilla. Vandaðir  

       snagar af gerðinni Hewi 513 eða sambærilegt verða í hverju  

       hólfi. Verkkaupi mun leggja til innréttingar fyrir fatahengi  

       barna, vandaðrar gerðar, og tilheyrandi snaga. Verkktaki skal  

       sjá um uppsetningu á fatahengjum og leggja til vandaðar  

       festingar.  

 

       Í forstofum þarf að koma fyrir bæði þurrkskápum fyrir börn  

       og fataskápum fyrir útigalla starfsmanna. Í heild sinna  

       (forstofur samanlagt) skal reikna með að til þess þurfi  

       veggpláss upp á ca. 14-15 lengdarmetra. Verkaupi mun  

       leggja til bæði þurrkskápa og fataskápa en verktaki setja þá  

       upp og ganga frá þeim tilbúnum til notkunar. Verktaki skal  

       útvega og tengja lagnir (loftræsing/rafmagn) fyrir  

       þurrkskápa. 

 

       Í stað þess að koma þurrkskápum (fyrir börn og útigalla  

       starfsmanna) fyrir í forstofum má leggja til sérstakt  

       þurrkrými þar sem aðstaða er til að þurrka blautan fatnað af  

       börnum og starfsfólki. Í slíku rými þyrfti að vera öflug  

       kynding og loftræsing. 

 

       Í forstofum séu snyrtingar fyrir börn/gesti – 2 snyrtiherbergi  

       í hverju forrými.  Hæð salernisskála sé miðuð við fullorðna.  

       Á snyrtingum séu vandaðir rúlluhaldarar í lokuðu hylki, t.d.  

       Lotus Professional E02224 við hverja salernisskál. Á  

       snyrtingum sé handlaug, vandaðir speglar yfir handlaugum –  

       Stærð ca. 60x90x0.5 cm. Við handlaugar skal setja  

       sápuskammtara af gerðinni Leverfresh og undir hvern  

       sápuskammtara dropskál t.d. Randi nr. 2835 eða sambæri- 

       legt. Setja skal hylki úr plasti fyrir handþurrkur t.d. af  

       gerðinni Lotus E02226 við handlaugar og vaska, 120 cm frá  

       gólfi.  
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6. Salur:    Í húsinu sé 1 rúmgóður salur fyrir hópsamkomur, hreyfileiki,  

       leikfimi o.fl. Í loft skal vera hægt að hengja upp kaðla til  

       klifurs. Gólfefni henti til hreyfileikja (íþróttadúkur), sé mjúkt  

       en þoli mikla áníðslu, t.d. Polyurethan (10+2 mm) eða  

       sambærilegt. Ekki er gerð krafa um smíði eða uppsetningu á  

       innréttingum í þetta rými. Stærð salar er áætluð 35-40 m
2
.  

 

7. Listaskáli:   Í húsinu sé listaskáli til föndurs/myndmennta. Í herberginu 

       séu 2 mishá vaskaborð úr stáli (borðplata og vaskur ein 

       heild). Þá verður í herberginu 60 cm djúp skápainnrétting  

       meðfram 1 eða 2 veggjum sem rýmið afmarka (samtals ca.  

       5-6 lengdarmetrar).  Hæð innréttingar verður um 220 cm.  

       Verkkaupi mun  leggja til innréttingar og vaskaborð.  

       Verktaki skal sjá um uppsetningu á innréttingum,  

       lagnir/fittings/tengingar/uppsetningu á vöskum. Stærð lista- 

       skála er áætluð um 20 m
2
. 

 

       Bjóðendum er heimilt að leggja til að í stað sérstaks  

       listaskála séu í húsinu séu 2-3 listastofur (fyrir aðliggjandi  

       deildir). Hugsanlegt er að samanlögð stærð á slíkum stofum 

       þurfi að vera meiri en áætluð stærð listaskála.  

 

       Við listaskála skal vera sérstakt herbergi fyrir leirbrennslu- 

       ofn. Séu veggir herbergis léttbyggðir (ekki berandi) þá skal  

       eldvarnarkrafa á veggjum vera minnst EI-60. Leirbrennslu- 

       herbergi skal vera ca. 5 m
2
 að stærð og henta þeim búnaði  

       sem inn í það kemur. Í herberginu skal setja upp ca. 14  

       lengdarmetra af hillum úr plastlögðu borðplötuefni (kantar  

       einnig plastlagðir). Hillur skulu eftir atvikum vera 40 cm  

       breiðar. Þykkt efnis skal taka mið af því að hillur þoli  

       eðlilega hleðslu milli hilluuppistaða. Festa skal uppistöðum  

       með tryggum festingum. Verktaki leggi til allt efni og alla 

        vinnu við smíði/uppsetningu á hillum.  

 

8. Eldhús:    Eldhús er ætlað til matreiðslu og framreiðslu á mat sem  

       leikskólabörn og starfsfólk borða daglega. Reiknað er með  

       að börn matist inni á deildum en ekki sameiginlega í sal.  

       Um er að ræða fullbúið leikskólaeldhús með vönduðum  

       búnaði. Verktaki leggur til eftirfarandi tæki og búnað sem 

       verktaki setji upp, tengi og skili fullfrágengnum (ryðfrí 

       iðnaðartæki): 

                 

 Eldavél  -  4 hellur       1 stk 

 Gufuofn - 12 bakka      1 stk 

 Uppþvottavél Hood, hita- og hljóð- 

  einangruð með 8 KW hitaaukningu 

  (booster)        1 stk 

 Hrærivél 10 L      1 stk 

 Örbylgjuofn 900 W      1 stk 

 Frystiskápur - 70x180 cm   1 stk 
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 Borð við uppþv.vél 70x60 cm  1 stk 

 Borð við uppþv.vél 70x120 cm  1 stk með vask 

 Vinnuborð 70x240 cm    2 stk með vask 

 Hjólaborð 80x100 cm    1 stk 

 Vagnar undir uppþv.bakka H=180 2 stk 

 Stálhillur eftir þörfum 

 Háfur yfir eldavél með slökkvi.bún 1 stk sjálv. bún. 

 

Háfur yfir eldavél sé með sjálfvirkum slökkvibúnaði. 

 

Verktaki leggi til allar lagnir og allan búnað (s.s. 

loftræsingu, raflagnir, hita- og þrifalagnir) sem þarf til að 

tengja og skila fullbúnu og fullfrágengnu eldhúsi.  

 

        Stærð eldhúss sé að um 25 m
2
.  Eldhúsi fylgi geymsla/búr,  

        ca. 12 m
2
 að stærð. Í búri skal reiknað með að komið verði  

        fyrir stórum frystiskáp. 

 

Í geymslunni skal setja upp ca. 20 lengdarmetra af hillum úr 

plastlögðu borðplötuefni (kantar einnig plastlagðir). Hillur 

skulu eftir atvikum vera 30, 40, 50 og 60 cm breiðar – 

Reikna má með að meginhlutinn af hillunum verði 40-50 

cm á breidd. Þykkt hverrar tegundar skal taka mið af því að 

hillur þoli eðlilega hleðslu milli hilluuppistaða. Festa skal 

uppistöðum með tryggum festingum. Verktaki leggi til allt 

efni og alla vinnu við smíði/uppsetningu á hillum. 
 

Þá fylgi eldhúsi herbergi fyrir sérbyggðan kæliklefa. 

Herbergið skal að lágmarki vera 1.60x2.40 m (innanmál). 

Verkkaupi leggur til kæliklefa og vatnstengda kælipressu 

sem staðsett verður ofan á lofti kælist (nærri 

inngönguhurð). Verkkaupi mun einnig sjá um uppsetningu 

á kæliklefa og kælipressu. Verktaki sjái um lagnir 

(rafmagn/vatn/affall) sem þarf til tengingar á 

kæliklefa/pressu. Reikna má með að efri brún samsetts 

kælis verði u.þ.b. 230 cm frá gólfi. Endanleg 

hæðarsetning rýmis sé í samráði við verkkaupa en reikna 

má með að ljósmál upp á ca. 275 cm muni duga í 

herberginu (frágengið gólf að neðri brún frágengins 

lofts/þaks. 

 

9. Leikskólastjóri:  Skrifstofa leikskólastjóra skal í góðum tengslum starfs- 

       mannarými og með greiðri aðkomu fyrir foreldra/forráða- 

       menn leikskólabarna. Í herberginu séu síma- og tölvutenglar.  

       Í vegg við hlið herbergishurðar sé gluggi (minnst 2 m
2
) til að  

       skapa eðlileg tengsl við aðliggjandi rými og skapa möguleika  

       til að fylgjast með þeim sem erindi eiga við leikskólastjóra. Í  

       glugganum sé 2-falt gler með gardínu á milli. 

 

       Ekki er gerð krafa um smíði eða uppsetningu á innréttingum  
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       í þetta rými. Stærð herbergis sé minnst 12 m
2
.  

 

10. Aðst.leiksk.stjóri: Skrifstofa fyrir aðstoðarleikskólastjóra  staðsett í starfs- 

       mannakjarna (miðlægt í húsi). Í herberginu séu síma- og  

       tölvutenglar. Ekki er gerð krafa um smíði eða uppsetningu á  

       innréttingum í þetta rými. Stærð herbergis sé minnst 8 m
2
.  

 

11. Starfsmenn:   Í leikskólanum er gert ráð fyrir 33 starfsmönnum. Í  

       leikskólanum skal vera sérstakt herbergi sem ætlað er sem  

       hvíldar- og kaffiaðstaða fyrir starfsmenn og skal stærð þess  

       hæfa áætluðum fjölda starfsmanna (áætluð stærð ca. 26 m
2
) .  

       Í rýminu skulu vera síma- og tölvutenglar. Ekki er gerð  

       sérstök krafa um smíði/uppsetningu innréttinga í þessu rými.  

 

       Rúmgóð snyrting, ætluð starfsmönnum, skal vera við eða  

       nærri starfsmannaaðstöðu. Snyrting skal henta fötluðum  

       einstaklingum. 

 

       Fyrir starfsmenn skal vera sérstakt fatahengi staðsett við eða  

       nærri starfsmannaaðstöðu. Þar skal hver starfsmaður hafa 

       aðgang að læstri hirslu, stærð ca. 36x45x45 cm (bxhxd) til  

       eigin nota. Verkkaupi mun leggja til vandaðar innréttingar  

       fyrir yfirhafnir/skó auk læstra skápa fyrir starfsmenn.  

       Verktaki skal sjá um uppsetningu á innréttingum í fatahengi  

       og á læstum hirslum.  

 

12. Vinnuherbergi:  Rými sem ætlað er sem aðstaða er fyrir almenna starfsmenn  

       til almenns undirbúnings fyrir leikskólastarfið. Í herberginu  

       séu síma- og tölvutenglar fyrir a.m.k. 6 starfsstöðvar. Ekki er  

       gerð krafa um smíði eða uppsetningu á innréttingum í þetta  

       rými. Stærð herbergis sé um 20 m
2
.  

 

13. Fundarherbergi:  Í leikskólanum skal vera fundarherbergi sem ætlað er fyrir  

       8-10 manns. Í vegg við hlið herbergishurðar sé gluggi  

       (minnst 2 m
2
) til að hægt sé að fylgjast með þeim sem að  

       herbergi koma. Í glugganum sé 2-falt gler með gardínu á  

       milli. Í herberginu séu tölvu- og símatenglar, tengingar fyrir  

       myndvarpa o.þ.h. Ekki er gerð krafa um smíði eða  

       uppsetningu á innréttingum í þetta  rými. Stærð herbergis sé  

       um 13 m
2
 . 

 

14. Viðtalsherbergi: Í leikskólanum skal vera viðtalsherbergi sem ætlað er fyrir  

       minni fundi, sérkennslu o.þ.h. Í vegg við hlið herbergis- 

       hurðar sé gluggi (minnst 2 m
2
) til að hægt sé að fylgjast með  

       þeim sem að herbergi koma. Í glugganum sé 2-falt gler með  

       gardínu á milli. Í herberginu séu tölvu- og símatenglar. Ekki  

       er gerð krafa um smíði eða uppsetningu á innréttingum í  

       þetta rými. Stærð herbergis sé minnst 9 m
2
 . 

 

15. Þvottaherbergi:  Í þvottaherbergi skal gera ráð fyrir 1 þvottavél og 1 þurrkari  

       (iðnaðartæki). Reiknað skal með 7 kg þvottavél, stærð ca.  
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       72x69x112cm (bxdxh) auk 20 cm stands. Reiknað skal með  

       11 kg þurrkara, stærð ca. 79x90x174cm (bxdxh). Í þvotta- 

       herbergi skal settur upp ræstiskápur þar sem geymt er  

       búnaður og efni vegna ræstingar og þrifa innandyra.  

       Verktaki skal leggja til og setja upp ræstivask. Verktaki  

       leggur til þvottavél, þurrkara og ræstiskáp. Verktaki leggi til  

       allar lagnir og allan búnað (s.s. loftræsingu, raflagnir, hita-  

       og þrifalagnir) sem þarf til að tengja og skila fullbúnu og  

       fullfrágengnu þvottaherbergi með ræstingu. Í herberginu skal  

       vera pláss/aðstaða til að ganga frá þvotti. Áætluð stærð 

       herbergis er um 8 m
2
.  

         

16. Geymsla:   Í húsinu sé geymsla minnst 6 m
2
 að stærð. Í geymslunni skal 

       setja upp ca. 50 lengdarmetra af hillum úr plastlögðu  

       borðplötuefni (kantar einnig plastlagðir). Hillur skulu eftir  

       atvikum vera 30, 40, 50 og 60 cm breiðar – Reikna má með  

       að meginhlutinn af hillunum verði 30-40 cm á breidd. Þykkt  

       hverrar tegundar skal taka mið af því að hillur þoli eðlilega  

       hleðslu milli hilluuppistaða. Festa skal uppistöðum með  

       tryggum festingum. Verktaki leggi til allt efni og alla  

       vinnu við smíði/uppsetningu á hillum.  

 

17. Inntaksrými:  Fyrir rafmagn og hita. Stærð rýmis hæfi fyrirhugaðri  

       húsbyggingu. Inntaksrými sé utangengt.   

 

Verktaki skal skila húsinu fullgerðu bæði að utan og innan með lýsingu, innréttingum, 

búnaði og öllum kerfum sem um er getið í forsögn og öllu því sem þarf til þess að hægt 

verði að taka hann í notkun. (Byggingarstig 7). Verktaka er bent á að kynna sér vel 

hvaða hluta innréttinga/búnaðar verkkaupi leggi til. Verktaki skal leggja til og setja 

upp/tengja allar þær innréttingar/búnað sem ekki er undanskilinn sérstaklega. 
 

1.2 Lóð  – almenn lýsing 

Útileiksvæði skal að lágmarki vera 30 m
2
 á hvert barn, þ.e. alls 3.600 m

2
. Heildarstærð 

lóðar er ca. 5.400 m
2
 og er að því stefnt að útileiksvæði nýtist sem best til útiveru barna.  

Áhersla er lögð á að á lóð sé gott skjól fyrir vindum (N,NA,A) og tekur byggingarreitur 

mið af því. Þar sem hús veitir ekki nægjanlegt skjól skal komið upp vandaðri skjólgirðingu. 

Lögð er áhersla á fjölbreytni í leikaðstöðu, vönduð og viðurkennd leiktæki og að umhirða 

leiksvæðis sé auðveld. Á lóðinni sé geymsla fyrir útileikföng og skal staðsetning henta 

fyrirhuguðum leiksvæðum á lóð.  

 

Við leikskólann komi malbikuð bílastæði fyrir a.m.k. 27 bíla, þar af 1 stæði fyrir fatlaða. 

Lóðin skal vera fullfrágengin með bílastæðum, leiktækjum, lýsingu, girðingum, gróðri og 

öllu því sem vandaðri leikskólalóð fylgir. 

 

Vísað er til kafla 1.3 varðandi kröfur um undirbyggingu (jarðvegsskipti) fyrir stíga, stéttar 

og bílastæði.  

 

Lóðarfrágang skal vanda vel og er þess krafist að skrúðgarðyrkjumeistari sinni 

daglegri verkstjórn. 
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Miða skal við eftirfarandi stærðir/magn (að lágmarki): 

 

 Torg/pallar:    400 m
2
   (Hellur/timbur) 

 Snjóbræddur flötur:  250 m
2
     

 Helstu gönguleiðir:       Hellulagt, steypt eða malbikað 

 Þrifahellur við hús:       Þar sem gróðursvæði koma að húsi 

 Stofntré:        50 stk 

 Runnar:        1.000 stk    

 

Gæðakröfur varðandi hellur 

Prófanir á hellum skulu gerðar samkvæmt dönskum staðli DS 400 þar sem því verður við 

komið.  Frostþol er prófað eftir NORDTEST METHOD MT BUILD 209.  Hellurnar skulu 

uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

 
Beygjuþol með 400 mm spennuvídd og línulöstun á miðju skal vera stærra en 4 MPa.  5 

hellur sem valdar eru af handahófi úr magni afhentu sama dag, teljast þó uppfylla kröfur 

um beygjuþol þó ein hafi minna beygjuþol en 4 MPa, enda sé meðaltalsbeygjuþol 

hellnanna stærra en 4,5 MPa. 

 

Mesta frávik frá fyrirhugaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2 mm.   

Mesta frávik frá fyrirhugaðri þykkt skal vera minna en 2 mm. 

Mesta frávik frá réttskeið sem lögð er á slitflöt eða kant hellu skal vera minna en 3 mm. 

Hornskekkja skal vera minni en 3 mm á 500 mm. 

Hellur fullnægi byggingarreglugerð varðandi alkalíkröfur. 

Yfirborð hellnanna skal vera slétt, vel þétt og áferðafallegt. 

Frostþol skal athugað samkvæmt NORDTEST METHOD NT BUILD 209.  nota skal 3% 

NaCl upplausn, 28 frostþýðu-hringi og skal flögnun vera minni á 0,5 kg/m2 sé tekið 

meðaltal 5 sýna.  Ekkert sýnanna skal hafa meiri flögnun en 0,6 kg/m2. 

 

Verkkaupi geri kröfur um að helluframleiðandi hafi staðist ofangreindar prófanir 

undanfarin misseri sem staðfestist með vottorðum frá Rb. 

 

Gæðakröfur varðandi hellulögn 

Hellur skal leggja þannig að þær hvíli á öllum fletinum og hvergi komi mishæðir á 

hellubrúnum.  Gæta skal þess sérstaklega þar sem hellur leggjast að kantsteini eða 

malbikuðum fleti að þær hafi minnst 15 mm yfirhæð. 

Á sama hátt skulu niðurfallsristar í hellulögn vera 15 mm lægri en aðliggjandi hellur.  

Jafnframt skal verktaki tryggja að vatn renni örugglega í niðurföll.  Millibil milli hellna 

skal vera sem minnst, þó þannig að línur verði beinar.  Í millibil skal strá sandi sem vökvist 

vel niður í rifurnar strax eftir að hellurnar eru lagðar. 

 

Þar sem hellulagt er á snjóbræðslu er notaður meiri sandur (5-7 cm) og skal gætt sérstakrar 

nákvæmni við jöfnun á sandlagi undir hellur. Gerð er rík krafa til nákvæmni í 

hæðarsetningu á undirlagi undir snjóbræðslu og til hæðarsetningar/söndunar á 

snjóbræðslulögnum. Mikilvægt er fyrir virkni snjóbræðslu að hæð niður á lagnir sé 

ekki meiri en 10-12 cm (miðað við lagnir c/c 25 cm).  
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Steyptir stígar 

Séu steyptir stígar þá skulu þeir vera minnst 10 cm þykkir. Steypa skal vera S-350. Sigmál 

skal vera 5-8 sm, vatns-sementstalan 0,4-0,5 og loftblendi 5-6%. Nota skal víbrator við 

niðurlögn steypunnar, síðan skal yfirborð hennar glattað og að lokum skal draga fínan kúst 

eftir yfirborði hennar. Þegar styrkur steypunnar leyfir skal verktaki vökva hana og halda 

henni rakri í minnst 5 sólarhringa, t.d. með yfirbreiðslu.  Loks skulu sagaðar um 3 sm 

djúpar þenslufúgur í stíginn með 2 m millibili. 

 

Malbikað bílaplan/stígar 

Bílaplan á lóð skal afmarkað með vélsteyptum kantsteini. Bílaplanið skal almennt vera 

malbikað en bílastæði fyrir fatlaða skal þó vera hellulagt (uppbyggt í sömu hæð og 

aðliggjandi stétt) og sérmerkt fyrir fatlaða. Á lóð geta verið malbikaðir stígar skv. tillögu 

bjóðanda. 

 

Ofan á fullþjappaða grús komi að hámarki 50 mm  lag af mulinni grús.  Muldu grúsina skal 

þjappa við heppilegasta rakastig með víbróvaltara og skal ekki muna meira en +/-20 mm 

frá réttri hæð á yfirborði eftir þessa þjöppun.  Þjöppunin á mulinni grús (modified proctor) 

skal vera 100%.  Allt malbik skal uppfylla skilyrði i kafla 14.7 og kafla 14.4b í Almennri 

verklýsingu Vegagerðar ríkisins. Þegar undirlag er fullþjappað í réttri hæð og áður en 

útlagning malbiks hefst, skal sannreynt með réttskeið og hallamáli að undirlagið halli 

allstaðar örugglega að niðurföllum þannig að hvergi geti myndast pollar vegna ónákvæmni 

í undirlagi. 

 

Malbik skal leggja vandlega út og ekki við lægra hitastig en 135° C, þannig að góð 

þjöppun og áferð fáist. Malbik skal vera 50 mm þykkt og vera af gerðinni Y-12. Nota skal 

stungubik SB180.  

 

Útlagning malbiks 

Malbikunartími skal valinn m.t.t. veðurs í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Malbik 

skal leggja út með útlagningarvél sem henti breidd þess svæðis (plan/stígur) sem malbikað 

er.  Áætlað er að malbik gangi ca. 20% saman við þjöppun og skal miða yfirhæð við það.  

Fylgjast skal vel með raunverulegri þykkt og leiðrétta yfirhæð samkv. þeim athugunum. 

Malbikað skal 250 mm út fyrir kantlínur. Valtarar skulu vera með titrun og aldrei færri en 

tveir.  

 

Þykkt fullþjappaðs malbiks má hvergi víkja meir en 5 mm frá fyrirskrifaðri þykkt. 

Vinnuhraði skal vera jafn þannig að útlögn verði vel slétt. Valta skal malbik strax að útlögn 

lokinni þar til nægilegri þjöppun er náð.  Völtun og tækjakostur skal miðast við afköst við 

útlagningu.  Allri völtun skal lokið áður en hitastig malbiks er komið niður fyrir 50°C.  

Fullvaltað malbik skal hafa holrúmsprósentu minni en 3% og yfirborð skal hvergi vera 

ósléttara en sem nemur 5 mm fráviki á 3 m réttskeið nema um sé að ræða halla að 

niðurfalli. 

 

Samskeyti 

Mjög skal vanda til gerðar allra samskeyta á malbiki þar sem reynslan hefur sýnt að hvergi 

er meira um mistök en við frágang þeirra.  

Verktaki skal verja nýútlagt malbik fyrir umferð þar til það hefur kólnað nægilega. Varað 

er við að keyra of snemma inn á malbik á traktorum með grófum hjólbörðum. 

Til að langsamskeyti verði sem best skal hafa stutt á milli færa með því að takmarka lengd 

hverrar færu. 
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Frágangur á malbiki 

Galla í malbiki skal lagfæra í samráði eftirlitsmann verkkaupa. Allar minni háttar viðgerðir 

skal framkvæma skv. kafla 64.5 í Alverk 95.  

Allan malbiksúrgang hvort sem er af nýju malbiki eða afskurð af gömlu skal fjarlægja.  

Skoða skal ofan í brunna og niðurfallspotta og hreinsa allt sem fallið hefur þar ofan í við 

verkframkvæmd. 

 

Leiktæki á lóð 

Leiktæki skulu þannig staðsett að öll skilyrði um innbyrðis fjarlægðir (s.s. öryggisradíusa) 

séu uppfyllt. Þá skal vandað til frágangs í kringum tæki s.s. með öryggismöl (í réttum 

þykktum) eða með viðurkenndum gúmmihellum. Meðfylgjandi listi er til hliðsjónar fyrir 

bjóðanda (leiktæki í útboði á leikskólalóð við Aðalþing 2): 

 

 Sérsmíðuð timburbrú með handriði (L = 5 m) 

 Sandkassi 40 m
2
 – Þar af snjóbrætt 16 m

2
 (með hlífðarhellum yfir) 

 Gormadýr – Sambærilegt Lappset 10440 

 Gormadýr – Sambærilegt Lappset 10444 

 Róla (einföld) – Sambærilegt Lappset 20412M 

 Ungbarnasæti – Sambærilegt Lappset 00218 

 Róla (tvöföld) – Sambærilegt Lappset 20414M 

 Flatt gúmmísæti – Sambærilegt Lappset 00226 

 Hringekja – Sambærilegt Lappset 101077M 

 Rennibraut í landi – Sambærilegt Lappset 120067M 

 Lítill kofi – Sambærilegt Lappset 120453M 

 Lítill kofi – Sambærilegt Lappset 120455M 

 Kofi – Sambærilegt Lappset 122457M 

 Klifurgrind – Sambærilegt Lappset 138401M 

 Kastali – Sambærilegt Lappset 139111M 

 Rennibraut f. ungabörn – Sambærilegt Lappset 96371  

 Bekkir – Sambærilegt Barnasmiðjan 1111 

 Bekkjaborð – Sambærilegt Barnasmiðjan 1101 

 

Verkkaupi gerir kröfu um að magn/gæði leiktækja sé sambærilegt við ofangreindan lista. 

 

Ýmis mannvirki/búnaður á lóð 

Á lóðinni skal vera (að lágmarki): 

 

 Leikfangageymsla:  12 m2 (brúttó) – Nettóhæð minnst 2 m.    

 Sorpgeymsla:    Rúmi 4 stk 660 lítra kör frá Gámaþjónustunni 

 Reiðhjólaskýli:   Skýli fyrir starfsmenn sem dugi fyrir 10-12 hjól.  

       Skýlið veiti skjól á 3 hliðar og sé með hallandi þaki.  

       Hliðar þurfa ekki að vera vindþéttar. Í skýlinu séu föst  

       statíf fyrir reiðhjól úr heitgalvanhúðuðu stáli eða  

       sambærilegu. 

 Vagna/kerrugeymsla:  Vagna/kerrugeymsla er hugsuð fyrir þá foreldra sem 

       kjósa að skilja kerrur/barnavagna eftir meðan börn 

        þeirra dvelja á leikskóla. Skýlið veiti skjól á 3 hliðar  

       og sé með hallandi þaki. Hliðar þurfa ekki að vera 

       vindþéttar. Stærð kerrugeymslu sé um  6 m
2
.  
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 Fánastöng:     1 stk (6 m löng vönduð fánastöng úr trefjaplasti 

 Ljósastaurar:    12 stk (4 m Orbit Mini) – Uppsett með lömpum 

 Girðing á lóðamörkum: Almennt sé vönduð stálrimlagirðing á lóðarmörkum  

       (ca. 1.20 að hæð) – T.d. Triplex húðað. Staurar séu  

       vandlega festir við jörðu með niðursteyptum rörum  

       eða á annan viðurkenndan máta. Á girðingu séu  

       vönduð gönguhlið (þar sem við á) með veðurþolnum  

       lokubúnaði – Þannig fyrirkomið að barnhelt sé. Á  

       girðingunni skal vera a.m.k. 1 þjónustuhlið minnst  

       3 m breitt þannig að greið sé aðkoma fyrir vinnutæki  

       til viðhalds á lóð og fyrir almenn aðföng vegna  

       daglegs reksturs leikskóla (matur o.fl.). Reiknað er  

       með að hluti girðinga séu vandaðar skjólgirðingar sbr.  

       almennar kröfur. Öll útfærsla og frágangur girðinga er  

       háður samþykki verkkaupa.  

 

Á lóðinni skal vera matjurtagarður (uppbyggð beð) með hellulögðu svæði í kringum og 

milli beða til að auðvelda umgengni/þrif. 

 

Lóðin þarf að uppfylla allar kröfur skv. byggingarreglugerð, staðla og aðrar reglugerðir 

sem lóðarfrágang gilda. 

 

1.3 Jarðvinna  

Verktaki skal annast öll venjuleg jarðvegsskipti sem tengjast undirstöðum bygginga skv. 

þessu útboði. Undir það fellur t.d.  uppúttekt, fyllingar og fleygun v/sökkla. Einnig öll 

jarðvinna vegna lóðar. Öll jarðvinna og jarðvegsskipti vegna vegna húss og lóðargerðar 

skulu vera innifalin í tilboðinu. Verktaki annist allar nauðsynlegar mælingar og tryggi gæði 

verks. 

 

Fyrir húsi skal grafið niður á burðarhæfan botn og jarðvegsskipt að fullu innan sökkla með 

með frostfrírri fyllingu. Innan sökkla skal fylling fínjöfnuð í rétta hæð undir 

botnplötu/einangrun.  Sé burðarhæfur botn ekki frostfrír þá skal frostfrí fylling undir 

steyptum plötum vera a.m.k. 1.20 m þykk. Sé húsið grundað á þjöppuðum, frostfríum 

jarðvegspúða þá er gerð krafa um að púði sé úr bögglabergi. Slíkur púði skal að lágmarki 

vera það þykkur (ofan á fastan botn) að fullnægjandi þjöppun náist – Þjöppunarkröfur 

komi fram á teikningum burðarþolshönnuðar og samþykkist af verkkaupa áður en 

teikningar eru lagðar inn til samþykkis hjá byggingarfulltrúa. Inn í sökkla skal fylla með 

frostfrírri malarfyllingu (grús eða bögglabergi).   

 

Á meðfylgjandi teikningu er sýnd yfirborðsmæling og ásamt prufuholum. Grafnar voru 6 

prufuholur til að kanna dýpi á fastan botn og gerð jarðlaga. Holurnar voru grafnar með 25 

tonna beltagröfu með 120 cm breiðri tenntri skóflu. Fastur botn var klöpp eða mjög þétt 

móhella. Í holum reyndust efstu 30-50 cm vera myldinn jarðvegur. Þar fyrir neðan var 

leirblönduð grús niður á fastan botn. Ekki sást mikið af grófu grjóti í prufuholum. 

 

Efni í prufuholum var mjög auðgræft niður á fastan botn. Í öllum holum varð vart við 

jarðvatn sem seitlaði í mjög litlum mæli milli laga. Prufuholur stóðu opnar í 1 klst og 

greindist á þeim tíma væta í botni en ekkert benti til þess að meðhöndlun jarðvatns verði 

mikið vandamál á framkvæmdatíma. Verktaki skal tryggja að ekki safnist fyrir 
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vatnsuppistöður í grunni á verktíma – Mögulegt er að einhverra dælinga verði þörf þar sem 

fastur botn í húsgrunni mælist heldur neðar en stútar þeir sem ætlaðir eru fyrir regnvatn og 

skólp á suðurmörkum lóðar.  

 

Á meðfylgjandi teikningu eru gefnar upp dýptartölur og hæðarkótar á yfirborði og á föstum 

botni. Öll steypt mannvirki verður að grunda á föstum botni eða á þjappaðri fyllingu sem 

stendur á föstum botni.  

 

Hús stendur á lóð sem er nokkuð hátt yfir sjávarmáli. Gerð er krafa um að graftrarbotn 

undir stígum, stéttum, bílaplönum o.þ.h. sé minnst 100 cm undir endanlegu yfirborði. 

 

Í bílaplani skal fyllingarpúði jafnaður og þjappaður í rétta hæð með slíkri nákvæmni 

að tryggt sé að þykkt mulnings (undir bik) verði hvergi meiri en 5 cm. 

 

1.4 Burðarvirki 

Burðarvirki hússins skal uppfylla alla þá staðla og reglugerðir sem gilda um mannvirki af 

þessu tagi. Um það gilda m.a. eftirfarandi staðlar: 

 

Álagsforsendur: ÍST 12:2002 + DS 410:1998 

Jarðskjálftaálag: Eurocode 8 + Þjóðarskjal með FS ENV 1998-1-1:1994 

Öryggiskerfi: ÍST DS 409:1998 

Steinsteypuvirki: ÍST 14:2002 + DS 411:1999 

Grundun: ÍST 15:2002 + DS 415:1998 

Stálvirki: ÍST DS 412:1998 

Trévirki: ÍST DS 413:1998 

 

Þá skal burðarvirkið uppfylla kröfur gildandi byggingarreglugerðar (nr. 441/1998) m.a. um 

meðhöndlun einstakra byggingarefna, brunahönnun, svignun og hliðarfærslur. Gerðar eru 

strangar kröfur um stífleika húss sbr. byggingu í flokki A skv. 128. grein byggingar-

reglugerðar.  

 

Í greinargerð bjóðanda með tilboðinu skal fylgja: Lýsing á burðarkerfi hússins, þ.m.t. 

efnisval, áætlaðar veggþykktir, höfuðburður í þaki og veggjum, plássþörf (hæð) grófustu 

burðareininga og upplýsingar um yfirborðsmeðhöndlun á burðarvirki. 

 

1.5 Frágangur utanhúss 

1.5.0 Almenn atriði 

Við hönnun hússins skal að því miðað að húsið falli sem best inn í umhverfi sitt. Allt 

efnisval og frágangur á húsinu þarf að taka mið af þeirri starfsemi sem á að vera í því. 

Við val á klæðningum þarf að taka tillit til þess að húsið verði sem viðhaldsfríast og þoli 

grófa áraun sem leikskóli.  

 

Allar hurðir þurfa að vera úr sterkum efnum og þola mikla og grófa umgengni. 

Vel skal gengið frá þéttingum á þaki, veggjum, opum og glerjum. Tryggt skal að þéttingar 

séu með þeim hætti að þær þoli allar hreyfingar sem á mannvirkinu kunna að verða við 

veðurálag og hitaþenslur. 
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Klæðningar 

Gerð er krafa um að útveggir húss séu klæddir með viðhaldsfrírri klæðningu. Klæðning 

þarf að þola högg, spörk og mikla áníðslu á a.m.k. neðri hluta veggjar, þ.e. upp í hæð 

220cm yfir frágengnu gólfi.  

 

Gluggar 

Gluggar skulu vera viðhaldsfríir að utan. Gluggar geta t.d. verið úr vönduðum smíðavið, 

álklæddir að utan (allt það stykki sem gler situr í úr áli). Allt gler skal vera fyrsta flokks 

flotgler. Rúður skulu vera tvöfaldar, samlímdar á viðurkenndan hátt af framleiðanda, sem 

verkkaupi samþykkir. Glerþykkt skal miða við 200 kg/m
2
 vindþrýsting.  Ytri gler skal vera 

6 mm og það innra 4 mm K gler. Framleiðandi skal gefa 5 ára skriflega ábyrgð á gæðum 

samlímdra rúða. Í öllum gluggum skal vera  gler sem dregur úr áhrifum sólar t.d. Kappa sol 

super silver eða sambærilegt. Sé um þakglugga að ræða skulu þeir vera vandaðir gluggar 

viðurkenndrar gerðar og samþykkjast af verkkaupa. 

 

Útihurðir 

Útihurðir skulu vera viðhaldsfríar að utan og þola grófa og mikla umgengni. Karmar geta 

t.d. úr vönduðum smíðavið, álklæddir að utan. Hurðir skulu vera vandaðar og viðhaldsfríar 

s.s. álhurðir.  

 

Þakklæðning 

Þakklæðning skal vera viðhaldsfrí, úr þolnu og endingargóðu efni. Þakklæðning skal þola 

að á henni sé gengið/hoppað án þess að hún skemmist. Allur frágangur þaks skal vera 

vandaður.  

 

Þakrennur  

Þakrennur eru úr  a.m.k. 2,0 mm áli. Rennubönd eru úr 4 mm áli og skal setja þau c/c 60 

cm millibili.  Á þakrennum skal vera vatnshalli að niðurföllum. 

 

Þakniðurföll 

Þakniðurföll skulu vera úr sterkum pípum sem þola högg og grófan umgang.  T.d. Galv. 

vatnsrör, ryðfrítt stál eða önnur sambærileg rör að styrkleika.  

 

1.6 Frágangur innanhúss 

1.6.0 Almenn atriði 

Við val á öllum búnaði t.d hurðum og lýsingu þarf að taka tillit til þess að hann þoli grófa 

umgengni sem fylgja rekstri leikskóla. Allur frágangur hússins þarf að taka mið af því 

þeirri starfsemi sem vera á í húsinu. 

 

Vísað er til kafla 1.1 varðandi kröfur um stærðir einstakra rýma. Litur á klæðningum þarf 

að vera ljós og hafa sem mest endurkast vegna lýsingar í húsinu. Öll klæðning á veggjum 

og í lofti þarf að vera þannig að hún dempi hljóð inn í húsinu sem best. 
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1.6.1 Kröfur 

Veggir 

Veggir skulu vera höggþolnir og þola grófa umgengni. Allur frágangur veggja skal vera 

vandaður og eru gerðar ríkar kröfur um veggir séu réttir, línur beinar, sléttleika yfirborðs 

o.þ.h. Vanda skal frágang sem tryggir fullnægjandi hljóðdempun milli herbergja og taka 

tillit til hljóðísogs þar sem þess er þörf. Forðast ber skörp horn á veggjum. 

 

Á veggi skal nota viðurkennda, slitsterka málningu sem samþykkist af verkkaupa. Ekki er 

heimilt að nota olíumálningu þar sem það torveldar allt viðhald verkkaupa. Gljástig 

málingar í einstök rými skal ákveðið í samráði við verkkaupa. 

 

Gerð er ríkari krafa um frágang á veggjum í votrýmum s.s. eldhúsi og snyrtingum. Þar 

skulu veggir frágengnir með flísalögn, epoxy-quarz eða sambærilegu a.m.k. upp að efri 

brún hurða.  

 

Loft 

Loft skulu öll vera frágengin með viðhaldsfrírri loftaklæðningu sem uppfylli hljóðkröfur. 

Loftaljós skulu öll vera innfelld í loftaklæðningu.  
 

Gólfefni 

Öll gólfefni skulu vera vönduð og slitsterk. Gerðar eru miklar kröfur um góðan og 

lýtalausan frágang. Gæðakröfur verkkaupa miðast við eftirfarandi val á gólfefnum: 

 

 Heimastofur/hópherbergi:     Linoleum dúkur 2.5 mm  

            á 2.0 mm Korkment undirlagi 

 Snyrtikjarnar/aðrar snyrtingar:    Epoxy-quarz. 

 Fjölnotarými/listaskáli:      Linoleum dúkur 2.5 mm  

            á 2.0 mm Korkment undirlagi 

 Salur:           Íþróttadúkur (Polyurethan 10+2) 

 Forstofur (fatahengi barna):     Epoxy-quarz. 

 Eldhús/búr/þvottaherbergi:     Epoxy-quarz. 

 Herb. fyrir kæliklefa:       Rykbundin ílögn. 

 Skrifstofur/starfsmenn/fundarherbergi 

 /viðtalsherbergi/geymsla:     Linoleum dúkur 2.5 mm. 

 Inntaksrými:         Ílögn. Málað m/epoxymálningu. 

 

Vilji verktaki leggja til annað val á gólfefnum skal þess getið í greinargerð sem tilboði 

fylgir. Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna, án viðbótargreiðslu, gólfefnum sem hann 

telur ekki sambærileg að gæðum og þau sem að ofan er getið. 

 

Gólfílögn/gólfhiti 

Eins og lýst er í kafla 1.7.4 þá er gerð krafa um að upphitun rýma sé fyrst og fremst með 

gólfhita. Gólfhitalagnir leggist ofan á viðurkenndar takkamottur úr EPS-frauðplasti. Leggja 

skal járnbenta gólfílögn ofan á takkamottur (minnst 3.5 cm þykk ofan á mottutakka). 

Áætluð meðalþykkt ílagnar er 5 cm (ílögn+takkamottur = ca. 8 cm). Járnbending (rafsoðin 

bendimotta) festist tryggilega við botnplötu í gegnum takkamottur. Gólfílögn skal slíta frá 

öllum steyptum veggjum í hverju herbergi með  minnst 8 mm þykkum þenslu- og 

hljóðeinangrunarborða. Fyrirhugaður frágangur á gólfgeisla/gólfílögn sé vandaður og 

samþykkist af verkkaupa. 
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Innihurðakarmar 

Karmar skulu vera úr vönduðum harðvið sem verkkaupi samþykkir og skal festa þá vand-

lega þannig að ekki séu líkur á að þeir losni. Einnig er leyfilegt að karmar séu smíðaðir úr 

límtré. Setja skal fimm festingar í hliðarstykki karma og eina í toppstykki. Festingar skulu 

vera traustar skrúfufestingar.  Karmar skilist fulllakkaðir (3 umferðir með slípun á milli 

umferða). Innihurðir skulu allar vera með gerektum og skal sérstaklega vandað til frágangs 

í kringum karma. 

 

Innihurðablöð 

Innihurðir skulu vera vandaðrar gerðar, t.d. spónaplötur á 30 mm grind kantlímd með 

harðviðarlista. Öll hurðablöð skal plastleggja með harðplasti (Duropal).  

 

Lamir, skrár, húnar og stopparar 

Lamir skulu vera ryðfríar (s.s. burstað stál). Lamir skulu vera fjórar á hverri hurð, t.d. 

ASSA 4” eða samsvarandi. Skrúfur skulu vera úr sama efni og lamir. Lamir skal smyrja 

með vatnsfrírri feiti áður en hengslað er. Setja skal lamirnar 25 cm frá efri og neðri brún 

hurðar á miðjalöm, þá þriðju 25cm frá miðju efstu lamar  og þá fjórðu á miðja hurð. 

Á allar hurðir skal setja vandaðar hurðaskrár með cylinderlæsingum og cylindra af 

vandaðri gerð (s.s. ASSA) og skulu lyklar falla í höfuðlyklakerfi. Engin flóttaleið má vera 

læsanleg. Forstykki í hurðaskrám skulu hafa sömu áferð og lamir og handföng. 

Á salernishurðir skal setja snyrtiherbergjalæsingu og skal hún sýna rautt þegar hurðin er 

læst. Húnar skulu vera af vandaðri gerð (D-line eða samsvarandi). Tegund og staðsetning 

hurðastoppara er háð samþykki verkkaupa og skulu hurðastopparar vera við hverja hurð.  

 

Uppsetning o.fl. 

Karmþykktir skulu almennt fylgja veggþykktum. Brunahólfandi hurðir skulu settar þar sem 

þeirra er þörf skv. teikningum arkitekts. Skulu slíkar hurðir uppfylla kröfur brunamála-

reglugerðar um EI30 hurðir. Skal verktaki framvísa vottorði frá framleiðanda þar um.  

Þéttiborðar glerja sem skilja á milli brunahólfa skulu vera sérstaklega ætlaðir til 

brunaþéttinga og viðurkenndir af Brunamálastofnun. 

 

Þéttilistar 

Þéttilista skal setja í öll föls. 

 

Þétting undir hurðir 

Lyftiþröskulda skal setja á allar þær hurðir sem verkaupi óskar (ákveðið í samráði við 

verkkaupa við endanlega hönnun).  

 

Klemmivörn 

Setja skal klemmivörn á allar þær innihurðir þar sem vænta má daglegrar umgengni barna. 

(ákveðið í samráði við verkkaupa við endanlega hönnun). Klemmivörn skal sett lamamegin 

á hurðir viðkomandi hurðir, þ.e. gúmmílista á hurðarblöð og nota þar til gerðar lamir 

(Vélar og Þjónusta, vörunr.3232 eða sambærilegt). 
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1.7 Lagnir og loftræsing 

1.7.0 Almenn atriði 

Alverktaki skal sjá um að fullgera lagna- og loftræsikerfi fyrir leikskólann að Austurkór 1 í 

Kópavogi, samkvæmt forsögn. 

 

Með tilboði skal fylgja greinargerð sem lýsir á fullnægjandi hátt hvernig bjóðandi hyggst 

leysa verkefni á sviði lagna og loftræsingar.  

   

Um er að ræða eftirtalin kerfi: 

• Frárennsliskerfi  

• Neysluvatnskerfi 

• Slökkvikerfi 

• Hitakerfi 

• Loftræsikerfi 

 

Alverktaka ber að sjá um hönnun allra þessara kerfa í samræmi við þær kröfur og lýsingu 

sem fram koma í eftirfarandi texta um lagna- og loftræsikerfi byggingarinnar. 

 

Alverktaki skal skila inn teikningum og öðrum hönnunargögnum til samþykktar verkkaupa 

áður en kemur til framkvæmda eða innkaupa á búnaði.  

 

Verkkaupi mun taka sér allt að tvær vikur til yfirferðar og athugasemda.  Alverktaki skal 

aðlaga hönnun sína að óskum verkkaupa og skal framlögð hönnun og tækjaval hafa hlotið 

samþykki verkkaupa áður en verk hefst. Í lok verktíma skal alverktaki skila 

reyndarteikningum svo og tækjalistum og handbókum í einriti svo og í tölvutæku formi.  

 

Öll gerð lagna- og loftræsikerfa skal fullnægja þeim stöðlum og reglugerðum sem fjalla um 

umrædd kerfi og í gildi eru hér á landi, jafnframt því að mæta að fullu þeim kröfum sem 

fram eru settar í eftirfarandi kerfalýsingum. 

 

Val á stærð tæknirýma skal vera þannig að auðvelt sé að ganga um þau til þjónustu á þeim 

búnaði sem þar er staðsettur.  

 

1.7.1 Frárennsliskerfi 

Á afstöðumynd sem er hluti útboðsgagna, er sýnt hvar tenging er við fráveitukerfi 

bæjarins.  

Við hönnun frárennsliskerfa skal fara eftir kröfum ÍST 68.  

Við gerð fráveitukerfis er lögð áhersla á að séð verði fyrir nægum hreinsimöguleikum með 

gerð brunna og hreinsistúta. 

Við val á efni í skólplagnir innanhúss og í grunni er gert ráð fyrir notkun á plaströrum. Í 

öllum tilvikum skal taka tillit til krafna um hljóðvist og brunatæknilegra atriða.  

Regnvatnslagnir skulu vera þéttar lagnir og skal efnisval og frágangur vera í samræmi við 

aðstæður hverju sinni. 

 

Þakniðurföll skulu vera úr sterkum pípum sem þola högg og grófan umgang, t.d. galv. 

vatnsrör, ryðfrítt stál eða önnur sambærileg rör að styrkleika. Tenging við lagnir í jörðu 
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skal vera á minnst 0,2 m dýpi. Þar sem hús er á einni hæð er almennt ekki gert ráð fyrir sér 

jarðvatnslögn með húsi. 

 

Innanhúss skal setja upp öryggisniðurföll í allar snyrtingar með gegnumstreymi frá 

vöskum, svo og annars staðar sem reglugerð segir til um. Þess skal sérstaklega gætt að 

hæfilegur halli sé að gólfniðurföllum og rennum.  

 

1.7.2 Neysluvatnskerfi 

Gert er ráð fyrir að heitt neysluvatn sé upphitað kalt neysluvatn í öllum tilvikum og að vatn 

verði ekki heitara en 60°C. Jafnframt því er gerð sú krafa að tryggt sé með sjálfvirkri 

hitastýringu að vatnshiti við töppunarstaði fari ekki yfir 38°C, sbr. gr. 195 í 

byggingarreglugerð. Þetta gildir þó ekki í eldhúsi, þvottaaðstöðu og ræstingu sem er 

eingöngu notað af starfsfólki.  

Lega og eða frágangur á pípum skal vera þannig fyrir komið að engin brunahætta sé fyrir 

hendi gagnvart leikskólabörnum. 

Útfærsla á hringrás í kerfi skal vera þannig að biðtími eftir heitu vatni sé stuttur. 

Allar sýnilegar pípur utan tæknirýmis skulu vera úr ryðfríu stáli, að efnisgæðum AISI 316. 

Ekki verður samþykkt að nota galvanhúðaðar stálpípur í neysluvatnslögn.  

 

1.7.3 Slökkvikerfi 

Slökkvikerfi er fullnægt með brunaslöngum. Ef gert er ráð fyrir að nýta brunaslöngur til 

annarra nota, svo sem til vökvunar eða spúlunar, er ekki leyft að nota  galvanhúðaðar 

stálpípur í slökkvilögn. 

 

Gert er ráð fyrir að sett verði slökkvikerfi í loftræstiháf í eldhúsi. Kerfi skal vera bæði 

sjálfvirkt og handstýrt. 

 

1.7.4 Hitakerfi 

Gerðar eru þær kröfur að upphitun rýma verði með gólfhitun, en leyfilegt er að nota með 

því ofna þar sem álagið er of mikið fyrir gólfhitaflötinn. Gólfhitalagnir séu hitaþolnar 

PEX/PB/PE-plastlagnir (krossbundið polyethylen) með súrefnisþéttri kápu, sérstaklega 

ætlað fyrir gólfhitakerfi. Líftími sé minnst 50 ár m.v. langtímavatnshitastig 60°C og 

vinnuþrýsting 6 bar. Skammtímahitaþol sé a.m.k. 80°C. Gólfhitalagnir leggist ofan á 

viðurkenndar takkamottur úr EPS-frauðplasti. Gólfhitalagnir steypist inn í járnbenta 

gólfílögn sbr. kafla 1.6.1. 

 

Hitakerfi þarf að mæta þeim kröfum sem settar eru fram varðandi hitastig í rýmum og vera 

í stakk búið til að halda hitajafnvægi í herbergjum með tilliti til loftræsingar. Hér á eftir er 

lýst ákvæðum varðandi tiltekin rými. 

 

Starfsherbergi og hvíldarherbergi: 

Afköst hitakerfa fyrir starfsherbergi og hvíldarherbergi barna skulu miðast við að 

herbergishitastig sé 23°C – 24°C.  

Frávik í hitastigi skal ekki vera meira en +/- 1°C mælt í 1,2 metra hæð frá gólfi.  

Gert er ráð fyrir að starfsfólk geti á auðveldan hátt hliðrað til hitastigi um +/- 3°C með 

valhnappi á vegg.   
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Hreinlætisaðstaða barna: 

Óskað er eftir að upphitun verði alfarið eða að hluta með gólfhitalögnum og hitastig sé  

20 – 24°C.  

 

Anddyri og forrými: 

Óskað er eftir að upphitun í anddyri og forrými verði alfarið eða að hluta með 

gólfhitalögnum.  

 

Önnur rými: 

Hitastig sé á bilinu 18 – 23°C, stillanlegt eftir óskum notenda. 

 

Snjóbræðslukerfi: 

Gera skal ráð fyrir snjóbræðslu fyrir framan aðalinnganga, gönguleið út að aðkeyrslu,  við 

neyðarútganga til að tryggja öryggi þeirra og á leiksvæðum næst húsinu. Þá skal tryggja 

með snjóbræðslu að sandur í sandkössum næst húsinu verði með lausum sandi. Sá hluti 

snjóbræðslu sem er með innsteypt rör skal sett á lokað kerfi fyllt frostlagarblöndu vegna 

frostöryggis. Í tilboði skal setja fram á teikningu umfang snjóbræðslu sem bjóðandi áætlar 

að leggja til verksins. Lágmarksstærð hins brædda flatar er tilgreindur í kafla 1.2.  

 

1.7.5 Hreinlætisbúnaður 

Allt postulín skal vera hvítt og í 1. gæðaflokki (Vitrous China) og laust við allar bólur á 

yfirborði. Blöndunartæki skulu að jafnaði vera eingripa og af vandaðri gerð. 

 

Öll salerni (nema sérstök barnasalerni) skulu vera upphengd og með innbyggðum 

skolkassa. Á snyrtingum fyrir fatlaða mega skolkassar vera utanáliggjandi.  

Salerni með innbyggðum skolkassa skal komið fyrir á upphengifestingum sem byggjast inn 

í létta veggi og er sérstaklega áréttað að vanda til festinga, þannig að góður stuðningur sé 

við salerni. 

 

Á öllum salernum skal seta vera hvít, gegnheil (massiv) og auðveld í þrifum. 

 

1.7.6 Loftræsikerfi 

Loftræsingu skal þannig fyrir komið að öllum ákvæðum reglugerða sé fullnægt, ásamt 

þeim kröfum sem fram koma í CR 1752:1998, “Ventilation for buildings – Design criteria 

for the indoor enviroment”, undir Category B, nema annað sé tekið fram. CR 1752:1998 

(CEN REPORT) er staðfestur af Staðlaráði Íslands. Varðandi nánari upplýsingar um 

hljóðkröfur  vísast í kafla um “hljóðvist”.  

Í öllum tilvikum skal varmaendurvinnslu beitt í útfærslu á loftræsikerfum. 

 

Dvalarrými: 

Gera skal ráð fyrir að öll dvalarrými verði loftræst á vélrænan hátt, með upphituðu og 

síuðu lofti. Loftdreifing skal vera þannig að engin hætta sé á óþægindum vegna of mikils 

lofthraða. Til að halda hitajafnvægi í herbergjum má nota gólfhitakerfið til slíks, svo 

breytilegt álag leggist ekki til við stýringu á innblásturshita nema að litlu leiti, t.d. 

meðaltalshita í útsogi eða á annan hátt. 
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Eldhús: 

Sér kerfi skal vera fyrir eldhús, með útsogi og innblæstri, en þó þannig að nægjanlegt 

loftstreymi komi frá aðliggjandi rýmum svo lykt berist ekki um húsið. Háfar og annað 

sýnilegt stokkakerfi í eldhúsinu skal vera úr ryðfríu stáli.  

 

Önnur rými: 

Loftræsing í samræmi við almenn ákvæði. Minnt er á að loftræsa skal þvottaherbergi með 

fullnægjandi hætti sbr. byggingareglugerð. Útsog frá snyrtingum skal vera 65 m
3
/klst fyrir 

hvert salerni, þó að lágmarki 100 m
3
/klst fyrir hverja snyrtingu. 

Tæknirými, svo sem inntaksklefa skal loftræsa þannig að hitastig verði innan eðlilegra 

marka, 18°C – 24°C.  

 

1.7.7 Stýring lagna- og loftræsikerfis  

Stjórnbúnaður skal vera þannig að frávik á óskgildum rýma haldist innan viðunandi marka, 

u.þ.b. +/- 1,0°C, nema annað sé tekið fram. 

 

Gert er ráð fyrir að stýring og eftirlit lagna- og loftræsikerfa sé þannig að það geti tengst 

inn á nettengingu svo hægt sé að fylgjast með stöðu kerfa og breyta óskgildum í kerfum.  

Jafnframt framanskráðu er gert ráð fyrir að sett verði upp gaumljósatafla í kaffistofu 

starfsfólks þar sem sýnilegar eru aðvaranir frá kerfum. Þar birtast bilunarljós, annars vegar 

áríðandi aðvörun og hins vegar kall á þjónustu. 

 

1.8 Brunahönnun 

1.8.0 Almennar forsendur brunavarna 

Brunavarnir hússins skulu uppfylla grein 137 í byggingarreglugerð og almennt ákvæði gr. 

106 í byggingarreglugerð um skóla- og dagvistunarstofnanir. Bjóðandi skal láta gera 

brunahönnun af leikskólanum. Með tilboði skal fylgja stutt greinargerð sem lýsir í grófum 

dráttum hvernig bjóðandi hyggst leysa brunavarnir hússins. 

 

1.8.1 Brunahólfun 

Miða skal við eftirfarandi brunahólfun sem lágmarkshólfun, nema sýnt sé fram á annað í 

brunahönnun: 

 

 Heimastofur 

 Hópherbergi 

 Fjölnota rými 

 Salur  

 Eldhús  

 Skrifstofuaðstaða og starfsmannarými 

 Gangar  

 Þvottaherbergi 

 Leirbrennsla    
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1.8.2 Brunamótstaða burðarvirkja 

Brunamótstaða aðalburðarvirkja skal almennt vera a.m.k. R60, nema brunahönnun sýni 

sérstaklega fram á annað.  

 

1.8.3 Klæðningar 

Klæðningar í lofti og veggjum skulu vera í flokki 1. 

Einangrun í veggjum og þaki skal vera úr óbrennanlegu efni. 

 

1.8.4 Flóttaleiðir 

Almennt séu a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir frá göngum, heimastofum, hópherbergjum, 

fjölnota rými, sal, listaskála og skrifstofu- og starfsmannakjarna.  

 

Í rýmum þar sem gert er ráð fyrir yfir 50 manns þurfa að vera tvær fullgildar óháðar 

flóttaleiðir með flóttahurðum.   

Frá heimastofum og hópherbergjum má önnur flóttaleiðin vera um björgunarop sem skal 

þá staðsett þannig að börn komist út um þau án hjálpar þegar búið er að opna þau. 

 

1.8.5 Brunaviðvörunarkerfi 

Í öllu húsinu skal vera fullgilt “analog” brunaviðvörunarkerfi skv. ÍST EN 54 og uppfylla 

reglur Brunamálastofnunar um sjálfvirk brunaviðvörunarkerfi. Brunaviðvörunarkerfið skal 

tengjast viðurkenndri öryggisvakt. Reikna skal með hefðbundnum bjölluboðum. 

Yfirlitsmynd og útstöð skal vera í aðalanddyri hússins. 

 

1.8.6 Slöngukerfi og slökkvitæki 

Slöngukefli skulu vera í öllu húsinu sem ná út í öll horn. Slökkvitæki skulu staðsett í 

húsinu í samræmi við reglur Brunamálastofnunar. Viðeigandi merkingar skulu vera við 

slökkvibúnað. 

 

1.8.7 Slökkvikerfi  

Reikna skal með slökkvikerfi í háf í eldhúsi sem er bæði handvirkt og sjálfvirkt. Kerfið 

skal vera viðurkennt af Brunamálastofnun. 

 

1.8.8 Út og neyðarlýsing 

Út- og neyðarlýsing skal vera í allri byggingunni skv. byggingarreglugerð og ÍST EN 1838 

og öðrum íslenskum stöðlum. Reikna skal með 0,5 lux í öll meginrými og 1 lux á 

flóttaleiðum. Lýsing skal vera fyrir utan flóttahurðir skv. staðli. 

 

1.9 Hljóðvist 

 

1.9.0 Almennt 

Lögð er áhersla á góða hljóðvist í byggingunni. Í tilboði bjóðenda skal gerð grein fyrir 

hljóðhönnun helstu rýma.  
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Lögð er rík áhersla á góða hljóðvist í leikskólanum. Vönduð hljóðhönnun leikskólans, sem 

unnin er af viðurkenndum hljóðhönnuði sem verkkaupi samþykkir, skal innifalin í tilboði 

ásamt öllum þeim aðgerðum sem af henni kunna að hljótast. Samþykki verkkaupa fyrir 

fullnægjandi hljóðhönnun skal liggja fyrir áður en framkvæmdir hefjast. 

 

1.9.1 Kröfur 

Kröfur til hljóðhönnunar skulu fylgja byggingarreglugerð og dönskum leiðbeiningum fyrir 

leikskóla (d. daginstitutionsbyggeri) Vejledning om lydforhold i undervisnings- og 

daginstitutionsbyggeri. Erhvervs- og Boligstyrelsen Maj 2004. Umræddar leiðbeiningar 

fylgja með útboðgögnum þessum. Vakin er sérstök athygli á því að öll fyrirhuguð leik- og 

starfssvæði barna skulu uppfylla kröfuna um ómtíma innan við 0.4 sekúndur í öllum frá 

125 til 4000 rið. Sama krafa gildir um aðstöðu kennara og kennarastofu. Hljómlengd í 

eldhúsi skal vera innan við 0.5 sekúndur á öllum áttundum frá 125 til 4000 rið. Þar skal 

sérstök áhersla lögð á að koma öllum háværum tækjum fyrir í sérstöku rými, þannig tryggt 

sé að hávaði frá tæknibúnaði verði innan ásættanlegra marka. 

 

Til þess að tryggja vönduð og rétt vinnubrögð áskilur verkkaupi sér rétt til þess að ganga úr 

skugga um að settar kröfur séu uppfylltar. Eftirlit velur prófunarstaði af handahófi eða þar 

sem grunur leikur á að hönnun  eða vinnubrögðum sé áfátt. Verði mæliniðurstaða innan 

tilskilinna marka ber verkkaupi mælingarkostnað. Að öðrum kosti ber bjóðandi allan 

kostnað við mælingu, nauðsynlegar endurbætur og endurmælingu til staðfestingar árangurs 

endurbóta. 

 

1.10 Raflagnir, lýsing og rafbúnaður 

1.10.0 Almenn atriði 

Verktaki tekur að sér að hanna, leggja, prófa og láta taka út af viðurkenndum 

úttektaraðilum allan rafbúnað hússins. Með tilboðsgögnum skal verktaki leggja fram lista 

yfir tegund og gerð alls efnis, búnaðar og tækja sem hann hyggst nota við verkið. 

 

1.10.1 Staðlar og reglugerðir 

Allt efni og öll vinna skal í einu og öllu uppfylla viðkomandi ÍST/EN og IEC staðla, svo 

sem ÍST 200, raflagnir bygginga, ákvæði reglugerða m.a. Reglugerðar um raforkuvirki 

(Rur), Skoðunarreglna Öryggissviðs Neytendastofu, Tæknilegra tengiskilmála rafveitna og 

reglna og reglugerða Brunamálastofnunar eftir því sem við á. Verkið skal einnig vinna í 

samræmi við kaflann “Fyrirsögn um vinnubrögð” í Ákvæðisvinnugrundvelli rafiðna. 

 

1.10.2 Teikningar 

Verktaki sér um allar raflagnir, hönnun og frágang þeirra og gerð allra raflagnateikninga. 

Verktaki skal vinna allar teikningar í Autocad teikniforriti. 

 

Áður en verk er hafið skal verktaki afhenda fulltrúa verkkaupa allar raflagnateikningar af 

húsinu. Verktaki getur ekki hafið vinnu fyrr en verkkaupi hefur yfirfarið og samþykkt 

teikningarnar. 
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Verktaki skal merkja inn á teikningar öll frávik, sem gerð verða á verktímanum. Samþykki 

verkkaupa skal fá fyrir öllum frávikum frá teikningum. Skal verktaki, við lúkningu 

verksins, afhenda umsjónarmanni verkkaupa tvö afrit af reyndarteikningum fyrir húsið og 

tölvudisk með teikningunum á Autocad formi. 

 

 

1.10.3 Raflagnir 

Aðaltafla skal vera utanáliggjandi botnplötuskápur, staðsettur í inntaksherbergi. Taflan sé 

ljóslökkuð módúl uppbyggð tafla samkvæmt IEC 439 form 4. Sér strengjahólf sé í töflunni 

fyrir alla útgangandi strengi.   

 

Stærð heimtaugar skal ákveðin þegar hönnun liggur fyrir og skal verktaki láta fulltrúa 

Kópavogsbæjar vita um þá stærð heimtaugar sem sótt skal um. 

 

Höfuðrofi verði um 25 % stærri en heimtaug. Kvíslrofar verði fyrir kvísltöflur 

(greinitöflur). Mæling skal vera á spennu og straum (öllum fösum) á inngang, maxgildi á 

straum. 

 

Kvísltöflur (greinatöflur) (IP 54), skulu vera málmtöflur, ljósar að lit. Töflur verði með 

lykillæsingu. Reiknað skal með að setja sérstaka kvísltöflu fyrir eldhús, loftræsingu og 

fyrir almenna notkun í leikskólanum.  

 

Allir strengir notaðir í lágspennulögnum skulu vera fyrir U0/U = 300/500V.  Lágmarks 

gildleiki leiðara í aflstrengjum sé 1,5 mm
2
. Lágmarksgildleiki leiðara í stýristrengjum sé 

1,0 mm
2
. 

Alla strengi og allar taugar skal merkja í báða enda. 

 

Tenglar skulu vera með barnavernd (230 V, 16 A, 1 N PE) og skulu vera á minnst 3 

stöðum í öllum rýmum. Nauðsynlegir þrifatenglar skulu vera á göngum og í anddyri. 

 

1.10.4 Heimastofur 

Lýsing skal uppfylla í öllu gildandi staðal ÍST EN 12464-1:2002  

 

Meðalbirta í heimastofum skal vera Em 300 lx í vinnuhæð. 

Litaendurgjöf lýsingar skal vera betri en Ra=80.   

Glýjumörk skulu vera betri en UGRL = 19. 

Almenn lýsing skal vera dimmanleg. 

Óskað er eftir perum með hámarks líftíma. Verktaki skal bera lýsingarútreikninga og 

lampaval undir verkkaupa. 

 

Verktaki skal koma fyrir tölvu og símatengli á tveimur stöðum og loftnetstengli á einum 

stað  auk tilheyrandi rafmagnstengla. 

Tvöfaldir rafmagnstenglar skulu vera á a.m.k. fjórum stöðum.  

 

1.10.5 Hópherbergi 

Lýsing skal uppfylla í öllu gildandi staðal ÍST EN 12464-1:2002  

 

Meðalbirta í hópherbergjum skal vera Em 300 lx í vinnuhæð. 
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Litaendurgjöf lýsingar skal vera Ra=80.   

Glýjumörk skulu vera betri en UGRL = 19. 

Almenn lýsing skal vera dimmanleg. 

Óskað er eftir perum með hámarks líftíma. Verktaki skal bera lýsingarútreikninga og 

lampaval undir verkkaupa. 

 

Verktaki skal koma fyrir tölvu og símatengli á einum stað og loftnetstengli á einum stað 

auk tilheyrandi rafmagnstengla. 

Tvöfaldir rafmagnstenglar skulu vera á a.m.k. þremur stöðum. 

 

1.10.6 Snyrtingar 

Lýsing skal uppfylla í öllu gildandi staðal ÍST EN 12464-1:2002  

 

Meðalbirta á snyrtingum skal vera Em 200 lx í vinnuhæð. 

Litaendurgjöf lýsingar skal vera Ra=80.   

Glýjumörk skulu vera betri en UGRL = 19. 

Lampar skulu vera fyrir ofan spegla og í loftum. 

Óskað er eftir perum með hámarks líftíma. Verktaki skal bera lýsingarútreikninga og 

lampaval undir verkkaupa. 

 

Verktaki skal koma fyrir 1 tengli í hverri snyrtingu fyrir almenna notkun.  Einnig skal 

koma fyrir tenglum fyrir möguleg tæki s.s. skiptiborð og handþurrkur á snyrtingum.  

 

1.10.7 Fjölnotarými 

Lýsing skal uppfylla í öllu gildandi staðal ÍST EN 12464-1:2002  

 

Meðalbirta í Fjölnotarými skal vera Em 500 lx í vinnuhæð. 

Litaendurgjöf lýsingar skal vera Ra=80.   

Glýjumörk skulu vera betri en UGRL = 19. 

Almenn lýsing skal vera dimmanleg. 

Óskað er eftir perum með hámarks líftíma. Verktaki skal bera lýsingarútreikninga og 

lampaval undir verkkaupa. 

 

Verktaki skal koma fyrir tölvu og símatengli á einum stað og loftnetstengli á einum stað 

auk tilheyrandi rafmagnstengla. 

Tvöfaldir rafmagnstenglar skulu vera á a.m.k. þremur stöðum. 

 

1.10.8 Fataherbergi barna 

Lýsing skal uppfylla í öllu gildandi staðal ÍST EN 12464-1:2002  

 

Meðalbirta í fataherbergjum barna skal vera Em 200 lx í vinnuhæð. 

Litaendurgjöf lýsingar skal vera Ra=80.   

Glýjumörk skulu vera betri en UGRL = 19. 

Óskað er eftir perum með hámarks líftíma. Verktaki skal bera lýsingarútreikninga og 

lampaval undir verkkaupa. 

Gera skal ráð fyrir tenglum fyrir þurrkskápa sem verkkaupi skaffar. Einnig skal gert ráð 

fyrir ryksugutenglum vegna ræstinga. 
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1.10.9 Salur 

Lýsing skal uppfylla í öllu gildandi staðal ÍST EN 12464-1:2002  

 

Meðalbirta í sal skal vera Em 300 lx í vinnuhæð. 

Litaendurgjöf lýsingar skal vera Ra=80.   

Glýjumörk skulu vera betri en UGRL = 19. 

Almenn lýsing skal vera dimmanleg, og skal vera möguleiki á að hafa ljósasenur. 

Óskað er eftir perum með hámarks líftíma. Verktaki skal bera lýsingarútreikninga og 

lampaval undir verkkaupa. 

 

Verktaki skal koma fyrir tölvu og símatengli á tveimur stöðum og loftnetstengli á tveimur 

stöðum auk tilheyrandi rafmagnstengla. 

Tvöfaldir rafmagnstenglar skulu vera á a.m.k. sex stöðum. 

 

1.10.10 Listaskáli 

Lýsing skal uppfylla í öllu gildandi staðal ÍST EN 12464-1:2002  

 

Meðalbirta í listaskála skal vera Em 500 lx í vinnuhæð. 

Litaendurgjöf lýsingar skal vera Ra=80.   

Glýjumörk skulu vera betri en UGRL = 19. 

Óskað er eftir perum með hámarks líftíma. Verktaki skal bera lýsingarútreikninga og 

lampaval undir verkkaupa. 

 

Verktaki skal koma fyrir tölvu og símatengli á einum stað auk tilheyrandi rafmagnstengla.  

Tvöfaldir rafmagnstenglar skulu vera á a.m.k. þremur stöðum. 

Einnig skal gera ráð fyrir leirbrennsluofni.  

 

1.10.11 Eldhús 

Lýsing skal uppfylla í öllu gildandi staðal ÍST EN 12464-1:2002  

 

Meðalbirta í eldhúsi skal vera Em 500 lx í vinnuhæð. 

Litaendurgjöf lýsingar skal vera Ra=80.   

Glýjumörk skulu vera betri en UGRL = 22. 

Lampar í loftum skulu vera með plasthlíf. 

Óskað er eftir perum með hámarks líftíma. Verktaki skal bera lýsingarútreikninga og 

lampaval undir verkkaupa. 

 

Um er að ræða fullbúið eldhús með vönduðum búnaði. 

Verkkaupi leggur til tæki (sjá k.1.1-8 í almennri lýsingu á leikskóla) en verktaki kemur 

þeim fyrir og tengir. 

 

Einnig skal koma fyrir tenglum í eldhúsi þar sem það á við. 

 

1.10.12 Skrifstofur og fundarherbergi 

Lýsing skal uppfylla í öllu gildandi staðal ÍST EN 12464-1:2002  

 

Meðalbirta í skal vera Em 300 lx í vinnuhæð. 
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Litaendurgjöf lýsingar skal vera Ra=80.   

Glýjumörk skulu vera betri en UGRL = 19. 

Almenn lýsing skal vera dimmanleg. 

Óskað er eftir perum með hámarks líftíma. Verktaki skal bera lýsingarútreikninga og 

lampaval undir verkkaupa. 

 

Gera skal ráð fyrir rafmangstenglum og tölvu og símatenglum í hverju rými fyrir sig, nægu 

til að hægt sé að sinna daglegum störfum og fundum starfsmanna. 

 

1.10.13 Út- og neyðarlýsing 

Út- og neyðarlýsing skal vera í allri byggingunni skv. byggingarreglugerð gr.106 og ÍST 

EN 1838 og öðrum íslenskum stöðlum. Reikna skal með 1 lx á flóttaleiðum. Lýsing skal 

vera fyrir utan flóttahurðir skv. staðli. 

Út- og neyðarlýsing skal uppfylla í öllu gildandi staðal ÍST EN 1838:1999. Lágmarksbirta 

á gólfi á miðjum flóttaleiðum skal vera 1 lx. Lágmarksbirta í útkanti flóttaleiða skal vera 

0,5 lx. Út- og neyðarlýsing skal loga í minnst 1 klukkustund í straumleysi. Búnaður skal 

vera með hleðslubúnaði og afhlaða sig sjálfkrafa og vera með gaumljósum sem sýnir 

ástand hleðslu og rafhlöðu. 

 

Út- og neyðarlýsing skal loga í minnst 1 klukkustund í straumleysi. Búnaður skal vera með 

hleðslubúnaði og afhlaða sig sjálfkrafa og vera með gaumljósum sem sýnir ástand hleðslu 

og rafhlöðu. 

 

1.10.14 Smáspennulagnir 

Smáspennutengiskápur skal settur í fyrir síma og tölvukerfi. Hann skal vera staðlaður 

veggskápur fyrir 19 “ búnað um 1 m á hæð, opnanlegur (með plexigleri) að framan og allur 

búnaður verði festur á sveifluramma. Í hann skal setja krosstengibretti, og tenglabretti fyrir 

8 stk 230 V tengla á einni grein. 

 

Tölvu og símakerfið skal nota Cat 5E streng. 

 

1.10.15 Brunaviðvörunarkerfi 

Verktaki skal leggja brunaviðvörunarkerfi í leikskólann.  Aðalstöð brunaviðvörunarkerfis 

skal vera staðsett í aðalanddyri skólans og undirstöð í anddyri. 

 

Brunaviðvörunarkerfisstrengur skal vera með rauða kápu.  Alla strengi skal merkja í báða 

enda. 

 

Tengja skal kerfið upphringibúnaði við öryggisgæslufyrirtæki í samráði við verkkaupa. 

Á skjá stöðvar kemur greinilega fram á hvaða rás eða svæði eldur er og hægt er að skoða 

atburðaskrá á einfaldan hátt.  

 

Kerfið skal vera svæðisskipt og hæfa allri byggingunni fullbyggðri. Lyklaborð skal vera í 

aðalanddyri. 

 

Sjá einnig kafla 1.8.5 hér að framan.  
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1.10.16 Innbrota- og vatnsviðvörunarkerfi 

Verktaki skal leggja innbrotaviðvörunarkerfi með hreyfiskynjurum og vatnsskynjurum í 

samráði við verkkaupa. Hreyfiskynjarar skulu vera á öllum göngum og öllum rýmum þar 

sem hægt er að brjótast inn í gegnum glugga eða dyr. Innbrota- og vatnsviðvörunarkerfið 

skal samanstanda af sjálfvirkri stjórnstöð með rafhlöðu og hleðslutæki, hreyfiskynjurum, 

hurðarnemum og vatnsskynjurum. Rafhlaðan skal geta séð kerfinu fyrir orku í a.m.k. 24 

klukkustundir í tilviki straumleysis.  

 

Tengja skal kerfið upphringibúnaði við öryggisgæslufyrirtæki í samráði við verkkaupa. 

Á skjá stöðvar kemur greinilega fram á hvaða rás eða svæði innbrot eða atburður hefur átt 

sér stað og hægt er að skoða atburðaskrá á einfaldan hátt.  

 

Kerfið skal vera svæðisskipt og hæfa allri byggingunni fullbyggðri. Lyklaborð skal vera í 

aðalanddyri. 

 

1.10.17 Prófanir og úttekt  

Verktaki skal sannprófa að verkinu fullunnu, að allar raf- og smáspennulagnir, tæki og 

stjórnbúnaður vinni rétt í öllum atriðum. 

 

Verktaki skal gera allar prófanir sem þarf til að fá samþykkt skoðunaraðila. Verkkaupi 

áskilur sér rétt til frekari prófana að viðstöddum verktaka áður en afhending fer fram.  

 

Verktaki veiti aðstoð við þær prófanir. 

 

Verktaki er ábyrgur fyrir því að raflögnin verði í verklok tilkynnt til réttra yfirvalda til 

úttektar. 

 

Verktaki skal í verklok afhenda umsjónarmanni verkkaupa, verkkaupa að kostnaðarlausu, 

vottorð frá faggiltri skoðunarstofu, sem sýnir að verkið hafi verið skoðað í samræmi við 

framangreinda staðla og verklagsreglur og að athugasemdir, ef einhverjar voru, hafi verið 

lagfærðar. 

 

1.11 Frágangur 

Í frágangi er innifalið hreinsun á vinnusvæði og að fjarlægja vinnubúðir. Auk þess skal 

verktaki skila í verklok handbók með öllum upplýsingum um efnisval, verktaka, hönnuði, 

byggingarstjóra, meistara ofl.  

 

Afhenda skal verkkaupa samþykktar (stimplaðar) reyndarteikningar frá öllum hönnuðum. 

Þá skulu allar teikningar afhentar verkkaupa á tölvutæku formi (AutoCad). Verkinu er  

ekki að fullu lokið fyrr en allar úttektir hafa farið fram og bætt hefur verið úr öllum 

ágöllum í samræmi við athugasemdir þær sem gerðar hafa verið við úttektir. 
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2. TILBOÐSBLAÐ 
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Brunagreining 
 
9.1.3. gr. 
Notkunarflokkar . 
Mannvirki skiptast í eftirfarandi sex notkunarflokka eins og nánar er tilgreint í töflu 9.01: 

 
 
9.2.4. gr. 
Krafa um brunahönnun og áhættumat . 
Leyfisveitandi getur ávallt farið fram á að gerð sé brunahönnun og áhættumat fyrir mannvirki og 
lóðir í tengslum við veitingu byggingarleyfis. Slík krafa skal rökstudd af hálfu leyfisveitanda sé þess 
óskað. Ávallt skal krafist brunahönnunar vegna eftirfarandi mannvirkja:  
 
9.4.2. gr. 
Sjálfvirk brunaviðvörun  skv. töflu 9.02: 

 
 
9.4.4. gr. 
Handslökkvitæki . 
Í öllum byggingum skulu vera handslökkvitæki sem samræmast ákvæðum reglugerðar um 
slökkvitæki. Handslökkvitæki skulu vera í öllum rýmum þar sem slíkt er nauðsynlegt til að tryggja 
brunavarnir. Þau skulu valin með hliðsjón af þeirri gerð elds sem líklegt er að geti orðið í 
viðkomandi rými. 
 
9.4.5. gr. 
Slöngukefli . 
Meginreglur: Setja skal slöngukefli innanhúss í mannvirkjum þegar slíkt er nauðsynlegt til að 
tryggja brunavarnir. Þar sem slöngukefli eru staðsett skal vera hægt að ná með slöngunni út í öll 
horn viðkomandi rýma. Slöngukefli skal staðsetja þannig að ekki sé hætta á að notandi þeirra teppist 
inni vegna reyks eða elds. Slöngukefli skulu vera í samræmi við ákvæði reglugerðar um slökkvitæki. 
 
9.4.6. gr. 
Sjálfvirk slökkvikerfi  skv töflu 9.03: 

 

9.4.7. gr. 
Hurðaloka ri (pumpa) . 
Meginreglur: Setja skal hurðalokara í byggingar þar sem slíkt er nauðsynlegt til að tryggja að 
reykflæði verði ekki á milli brunahólfa. Tryggja skal að hurðir með hurðalokurum sé ekki unnt að 
festa opnar. Viðmiðunarreglur: Á hurð sem er í mikilli notkun skal lokari vera í flokki C5 skv. ÍST 
EN 14600 en nota má flokk C2 eða betri á hurð sem yfirleitt stendur opin á hurðarsegli. 
 
9.4.12. gr. 
Neyðarlýsing . 
Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um neyðarlýsingu: 
1. Neyðarlýsing skal vera nægjanleg þannig að rýming byggingar sé möguleg við straumrof. 

2. Í byggingum í öllum notkunarflokkum, öðrum en flokki 3, skal vera neyðarlýsing. Við tæknibúnað 
sem þarf að vinna við þegar straumrof verður skal vera fullnægjandi neyðarlýsing. 
3. Neyðarlýsing í byggingum skal að lágmarki lýsa í 60 mín eftir straumrof. 
4. Neyðarlýsing skal ekki vera minni en 1 lux í miðlínu flóttaleiðar. 
Neyðarlýsingin skal ná 50% af ljósstyrknum á 5 sek. og fullum styrk á 60 sek. En fullum ljósstyrk 
skal náð á 0,5 sek. á sérstaklega hættulegum svæðum. 
5. Í byggingum þar sem krafist er algildrar hönnunar skal neyðarlýsing taka mið af því. 
6. Varastraumgjafar skulu vera vararafstöðvar, rafhlöður eða annar jafntryggur búnaður sem tekur 
sjálfvirkt við ef aðalstraumgjafi bilar. 
 
9.5.2. gr. 
Flóttaleiðir . 
Frá hverju rými byggingar þar sem gera má ráð fyrir að fólk dveljist eða sé statt skulu vera 
fullnægjandi flóttaleiðir úr eldsvoða. Flóttaleiðir skulu vera einfaldar, auðrataðar og greiðfærar svo 
að fólk verði ekki innlyksa í skotum og endum ganga. 

 
 
9.5.5. gr. 
Björgunarop . Viðmiðunarreglur: 
 Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um björgunarop: 
1. Heimilt er að nota björgunarop sem aðra flóttaleið fyrir allt að 50 manns, enda sé neðri brún 
björgunarops í minni hæð en 1,6 m frá jörðu. Reikna skal með einu björgunaropi á hvern byrjaðan 
tug manna. 
2. Breidd björgunarops skal vera minnst 0,60 m og hæð minnst 0,60 m og skal samanlögð hæð og 
breidd gluggans ekki vera minni en 1,50 m. Hæð frá gólfi að björgunaropi má ekki vera meiri en 1,20 
m. 
 
9.6.10. gr. 
Brunaeiginleikar einangrunar . 
Meginreglur: Röraeinangrun í byggingum skal ekki auka brunahættu umfram aðrar klæðningar í 
rýminu. Einangrunarefni húsa og tæknibúnaðar skal vera óbrennanlegt nema í eftirtöldum rýmum eða 
með eftirfarandi undantekningum: 
a. Undir steyptum gólfplötum á fyllingu. 
b. Í útveggjum á undirlagi úr steinsteypu eða öðru jafngóðu óbrennanlegu efni þar sem einangrunin er 
klædd af með klæðningu í flokki 1 sem liggur þétt að einangruninni. Ekkert holrúm má vera í slíkum 
vegg. 
 
9.6.11. gr. 
Brunahólfu n. 
Meginreglur: Byggingum skal skipt í brunahólf þannig að flóttaleiðir séu tryggðar og útbreiðsla elds 
sé takmörkuð. Brunahólf í byggingum skulu uppfylla viðeigandi kröfur um einangrun og heilleika. 
Þegar lagnir liggja í gegnum brunahólf skal tryggja að brunamótstaða þéttingar sé að lágmarki jöfn 
brunamótstöðu brunahólfsins. Þar sem brunahólfandi veggur gengur að útvegg eða þaki skal 
brunahólfun ávallt ná út að ystu vegg- og þakklæðningum eða út í gegnum þær. 
 

 
 
9.6.13. gr. 
Brunamótstaða hurða, hlera og glugga . 
Meginreglur: Hurðir og hlerar í brunahólfandi skilum bygginga skulu þannig útfærðir að þeir auki 
ekki líkur á útbreiðslu elds og reyks. Taka skal tillit til öryggis fólks og dýra við ákvörðun á kröfum 
til brunahólfandi skila. Sjálflokandi hurðum bygginga má halda í opinni stöðu með segulgripum ef 
þau eru tengd sjálfvirku eða sjálfstæðu brunaviðvörunarkerfi með reykskynjurum. Lyftur skulu 
þannig hannaðar og frá þeim gengið að þær rýri hvorki brunahólfun byggingar né stuðli að útbreiðslu 
elds og reyks við bruna. 
Viðmiðunarreglur: Brunamótstaða brunahólfandi hurða, hlera og glugga í byggingum skal vera sú 

sama og byggingarhlutans sem þeir eru í. Taka má tillit til brunaálags t.d. vegna brunahólfunar að 
göngum og rýmum með lágu brunaálagi með tækniskiptum eða rökstuðningi í brunahönnun. Í 
byggingum með úðakerfi eða þar sem brunaálag er lægra en 200 MJ/m² má nota hurðir og hlera með 
minni brunamótstöðu og án einangrunar en brunamótstaðan skal þó ekki lækka um meira en 30 
mínútur og aldrei vera minni en E 30-Sm. 
 
9.6.14. gr. 
Brunavarnir í loftræsikerfum . 
Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um brunavarnir í loftræsikerfum: 
1. Loftræsikerfi skal þannig hannað og frá því gengið að það rýri hvorki brunahólfun byggingar né 
stuðli að útbreiðslu elds og reyks við bruna. 
2. Í loftrásum skal vera óbrennanlegt efni, A2-s1,d0. Sú krafa gildir ekki fyrir loftsíur, reimar, 
raflagnir o.þ.h. 
3. Loftrásir, ætlaðar til að flytja eim frá veitingastöðum eða öðrum byggingum með starfsemi þar sem 
steiking matvæla eða sambærileg matseld fer fram, skulu vera með heilsoðnum samsetningum og 
ganga órofnar út. Þær skulu vera EI 30 B-s1,d0 og þannig gerðar að auðvelt sé að hreinsa þær. Þær 
skulu hafa viðeigandi eldvarnarbúnað og fitugildrur. 
4. Loftblásarar sem eru hluti brunavarna mannvirkja skulu þola þann hita sem þeir verða fyrir á 
brunatímanum. 
5. Bruna- og reyklokur í loftræsikerfum skulu vera með bilunarviðvörun og skulu lokast sjálfvirkt 
innan þess tíma sem nauðsynlegur er til að þær uppfylli kröfur 1. tölul. Hafa skal gaumlúgu við 
allar lokur. 
6. Allar brunavarnir loftræsikerfa skulu búnar varaafli sem heldur þeim virkum hvort sem straumrof 
orsakast af bruna eða öðrum orsökum. 
7. Þegar loftræsikerfi er brunatæknilega hannað, t.d. með blásurum í gangi eða þrýstingsjöfnun, skal 
sýna fram á með útreikningum að markmið 1. tölul. séu uppfyllt. Taka skal tillit til aukins hita og 
þrýstings vegna elds. 
Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um brunavarnir í loftræsikerfum: 
1. Heimilt er að beita þeim ákvæðum staðalsins DS 428 eða annarra staðla sem Mannvirkjastofnun 
samþykkir og samrýmast meginreglum þessarar greinar. Í einbýlishúsum mega stokkar í útsogum 
vera í flokki E nema útsog frá eldhúsum sem skal vera EI 30 A2-s1,d0. 
2. Innan lagnastokks skal loftræsistokkur einangraður EI 30 frá brennanlegum rörum og rafköplum. 
3. Loftræsiherbergi í byggingum skal vera brunahólf EI 60 með EI2 30-Sm hurðum. 
4. Fyrir notkunarflokka 3, 4, 5 og 6 sem og flóttaleiðir og örugg svæði skal miða við að reykur sé 
mest 1% af rúmmáli þess rýmis sem reykurinn breiðist út til. Fyrir notkunarflokka 1 og 2 skal miða 
við að reykur sé mest 5% af rúmmáli þess rýmis sem reykurinn breiðist út til. 
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar. 
 
9.6.15. gr. 
Þakrými . 
Meginreglur: Þakrými skal þannig frágengið að eldur nái ekki að breiðast út um bygginguna um 
þakrýmið. Þakrými sem er samfellt yfir fleiri en eitt brunahólf skal vera sjálfstætt brunahólf. 
Viðmiðunarreglur: Brunamótstaða veggja og lofta næst ónotuðu þakrými bygginga skal minnst vera 
EI 30. Ónotuðu þakrými skal skipta í brunahólf EI 60, ekki stærra en 500 m² hvert. 
 
9.6.16. gr. 
Vörn gegn útbreiðslu elds frá lægra liggjandi þaki . 
Meginreglur: Vörn skal vera gegn útbreiðslu elds frá lægra liggjandi þaki byggingar ef krafa er um 
brunatæknilegan aðskilnað milli brunahólfa. 
Viðmiðunarreglur: Þegar mismunandi háar byggingar eru sambyggðar skal þak lægri 
byggingarinnar vera a.m.k. REI 60 á 6,0 m breiðu bili við þá hærri, mælt lárétt frá henni, nema 
eldvarnarveggur sé fyrir ofan lægri bygginguna, og að lágmarki 3,0 m til hvorrar hliðar. 
 
9.6.22. gr. 
Sérákvæði um brunavarnir í notkunarflokki 5 . 
Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um brunahólfun í notkunarflokki 5: 
1. Brunahólfun skal vera milli íbúðareininga innbyrðis og milli íbúðareininga og sameiginlegra rýma. 
2. Í byggingum þar sem fólk þarf aðstoð við rýmingu, s.s. á hjúkrunarheimilum, legudeildum og á 
deildum sem fólk er í einangrun eða lokað inni, skal brunahólfun vera þannig að öryggi fólks í 
rýmingu sé tryggt. Örugg brunahólfun skal vera á milli deilda. 
3. Brunahólfun innbyrðis milli íbúðareininga og sameiginlegra rýma bygginga skal vera EI 60 með 
hurðum EI2 30-CSm. Brunahólfun einstakra íbúðarherbergja, sjúkrastofa og einstakra deilda 
leikskóla skal vera EI 60. Hvert brunahólf skal einungis ná til einnar hæðar nema í stigahúsum. 
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar. 
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9.6.26. gr. 
Gluggar í útveggjum . 
Meginreglur: Gluggar í útveggjum bygginga skulu gerðir þannig að ekki sé hætta á að eldur eða 
reykur geti breiðst út milli brunahólfa hvorki lóðrétt né lárétt. Glugga sem eru með eldþolnu gleri 
vegna brunahólfunar má einungis vera hægt að opna með sérstökum verkfærum og þá má ekki nota 
til loftræsingar. 
Viðmiðunarreglur: Fyrir EI 60 brunahólfun og þar sem brunaálag er < 780 MJ/m² skal miða við 
tölugildi í töflu 9.08 en fyrir önnur tilfelli skal sýna með útreikningum að brunahólfun sé ekki skert. 
Um glugga í innhornum undir minna en 60° horni gilda sömu reglur og fyrir glugga sem eru á 
samsíða veggjum. 

 
 
9.7.2. gr. 
Útveggir . 
Meginreglur: Útveggir bygginga skulu vera þannig að þeir rýri ekki brunahólfun þeirra. Útveggir 
bygginga skulu vera þannig að þeir auki ekki líkur á útbreiðslu elds á milli brunahólfa og að 
útbreiðsla elds inni í veggjum sé hindruð. Útveggir skulu gerðir þannig að hætta fyrir fólk og 
slökkvilið vegna fallandi byggingarhluta við bruna sé sem minnst. 
Viðmiðunarreglur: Léttir útveggir, þ.e. ekki berandi útveggir, skulu minnst vera EI 60, nema í 
sérbýlishúsum í notkunarflokki 3 þar sem þeir skulu minnst vera EI 30, sbr. þó c-lið 1. mgr. 9.6.10. 
gr. 
 
9.7.3. gr. 
Yfirborðsfletir útveggja . 
Meginreglur: Yfirborðsfletir útveggja skulu vera þannig að þeir valdi ekki sérstakri hættu á 
útbreiðslu elds milli brunahólfa eða auki verulega hættu á útbreiðslu elds milli bygginga. 
Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um yfirborðsfleti útveggja: 
1. Yfirborðsfletir útveggja í einnar hæðar byggingum skulu að lágmarki vera klæðningar í flokki 2.  
 
9.7.7. gr. 
Þakklæðni ng . 
Meginreglur: Þakklæðning skal ekki auka hættu á útbreiðslu elds milli bygginga eða um byggingu. 
Viðmiðunarreglur: Þakklæðing skal almennt vera í flokki T. 
 
9.8.4. gr. 
Reyklosun .  
Flatarmál reyklosunaropa í kjöllurum og öðrum niðurgröfnum rýmum skal vera a.m.k. 0,5% af 
gólffleti þar sem brunaálag er minna en 800 MJ/m², en þó aldrei minna en 0,25 m². Annars skal 
flatarmál reyklosunar vera 1,0% og aldrei minna en 0,25 m². Sé um að ræða annars konar notkun 
rýmisins skal flatarmál ops ákveðið við brunahönnun. Í kjallararýmum sem eru búin sjálfvirku 
vatnsúðakerfi er 0,1% opnun nægjanleg. 
Flatarmál kjallara = 65m2  
65*0,0005=0,00325m2  
Reyklosunarop 0,25m2 
 
9.9.2. gr. 
Burðarvirkjaflokkar. 
Krafa til brunamótstöðu burðarvirkja ræðst af áhrifum af hruni mannvirkisins á öryggi fólks og dýra 
skv. töflu 9.10. Við mat á flokkun burðarvirkja m.t.t. brunamótstöðu skal taka tillit til: 
a. líkinda þess að fólk, t.d. við rýmingu, eða slökkvilið séu á því svæði sem brot á burðarvirki hefur 
áhrif á, 
b. afleiddra afleiðinga hruns, t.d. á önnur burðarvirki, 
c. gerð brots á burðarvirki, og 
d. afleiðinga fyrir mikilvæga þætti byggingar, sem áhrif hafa á rýmingu eða slökkvi- og 
björgunarstörf. 
Kröfur á burðarvirki sem hafa áhrif á brunahólfun geta ekki verið lægri en krafa viðkomandi skila. 

 

9.9.3. gr. 
Brunamótstaða burðarvirkja – staðlað brunaferli. 
Hrun viðkomandi burðarvirkja skal ekki eiga sér stað innan skilgreindra tímamarka skv. töflu 9.11 
miðað við staðlað brunaferli. 

 
          
 
Brunahólfun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Í forsögn er ákveðinnar brunahólfunar krafist og stjórnast brunahólfun af kröfum 
byggingareglugerðar auk forsagnar. 
Allir berandi brunahólfandi veggir eru REI-60, veggir sem ekki eru berandi eru EI-60. 
          
 
Brunakrafa glugga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gluggar þar sem bil á milli þeirra er minna en 3m í samsíða veggjum á milli brunahólfa skulu vera 
annar gluggi E 30 eða báðir E 15. 
Gluggar þar sem bil á milli þeirra er minna en 2m í 90° innhornum á milli brunahólfa skulu vera 
annar gluggi E 30 eða báðir E 15.  
          
 
Brunakrafa hurða 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Þar sem úðakerfi er í byggingunni er lágmarkskrafa hurða á milli brunahólfa E 30-Sm. Þar sem um 
leikskóla er að ræða og mikil umferð um flestar hurðir innan byggingarinnar og vegna öryggis 
barnanna þá skulu hurðir vera með pumpu. Hurðir merktar gulu skulu því vera E 30-C5Sm. 
 
          
 
 
 

Brunakrafa þaks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         = Vörn gegn útbreiðslu elds frá lægra liggjandi þaki REI-60. 
         = Þakrými sem nær yfir mörg brunahólf lágmarkskrafa EI-60, berandi hluti skal vera REI-60. 
 
          
 
Flóttaleiðir og björgunarop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    =Flóttaleiðir 
    =Björgunarop 
          
 
 

101



 

  

Viðauki 10 
Hljóðgreining 
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Hljóðgreining 
               

 
11.1.1. gr. 

Markmið. 

Byggingar og önnur mannvirki skulu þannig hönnuð og byggð að heilsu og innra umhverfi sé ekki spillt af völdum hávaða og 

óþægindum af hans völdum sé haldið í lágmarki. Hávaði sem fólk í mannvirki eða næsta nágrenni skynjar skal vera viðunandi 

og ekki hærri en svo að það geti sofið, hvílst og starfað við eðlileg skilyrði. Þess skal gætt sérstaklega að hljóðvist sé góð í 

umhverfi barna, s.s. í leikskólum, grunnskólum, frístundaheimilum og öðrum stöðum þar sem börn dvelja. Jafnframt skal gæta 

sérstaklega að hljóðvist með hliðsjón af þörfum heyrnarskertra, sbr. einnig ákvæði um algilda hönnun í 6.1.2 og 6.1.3. gr. 

 

11.1.2. gr. 

Kröfur. 

Ákvæði þessa hluta reglugerðarinnar gilda um íbúðir og atvinnuhúsnæði, þ.m.t. skóla, frístundaheimili, heilbrigðisstofnanir og 

dvalarheimili. Byggingar skulu þannig hannaðar að óþægindi vegna hávaða innan rýma, frá aðliggjandi rýmum, lögnum, 

tæknibúnaði og umferð séu takmörkuð. Þessar kröfur skulu uppfylltar í samræmi við fyrirhugaða notkun. 

Allar byggingar sem tilgreindar eru í 1. mgr. skulu að lágmarki uppfylla kröfur til hljóðvistarflokks C samkvæmt staðlinum 

ÍST 45. Þegar hljóðvist er bætt umfram lágmarkskröfur er æskilegt að kröfur staðalsins ÍST 45 til hljóðvistarflokks B eða eftir 

atvikum hljóðvistarflokks A séu uppfylltar. Um hávaðavarnir við vinnu gildir reglugerð Vinnueftirlits ríkisins um varnir gegn 

álagi vegna hávaða á vinnustöðum. 

Hönnuðir skulu ávallt leggja fram greinargerð vegna hljóðvistar með öðrum hönnunargögnum, sbr. 4.5.3. gr., vegna skóla, 

frístundaheimila, heilbrigðisstofnana, dvalarheimila, gististaða, stórra fjölbýlishúsa, stórra opinna vinnurýma, hávaðasamra 

vinnustaða og þegar um óhefðbundnar byggingaraðferðir er að ræða. 

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar. 

               

 
ÍST-45 

6.1 Lofthljóðeinangrun 

Í töflum 9-10 er að finna viðmiðunargildi lofthljóðeinangrunar fyrir skólabyggingar í hinum ýmsu hljóðflokkum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
ÍST-45 

6.3 Ómtími 

Í töflu 13 koma fram viðmiðunargildi fyrir ómtíma í kennslubyggingum í mismunandi hljóðflokkum. 
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ÍST-45 

6.4 Hljóðstig innanhúss frá tæknibúnaði 

Í töflu 14 koma fram viðmiðunargildi fyrir hljóðstig innanhúss frá tæknibúnaði í skólabyggingum í mismunandi 

hljóðflokkum. Viðmiðunargildi fyrir hljóðstig frá tæknibúnaði í skólabyggingum er sett fram sem bæði A- og C- vegið 

jafngildishljóðstig og sem A-vegið hámarkshljóðstig. Viðmiðunargildi C-vegins hljóðstigs eru sett vegna lágtíðnihljóðs.  

Viðmiðunargildi hljóðstigs fyrir hljóðgjafa sem senda frá sér stöðugt hljóð skulu bæði uppfyllt fyrir einstaka hljóðgjafa og 

marga samanlagða hljóðgjafa. Viðmiðunargildi hljóðstigs fyrir hljóðgjafa sem senda frá sér hljóð í stuttan tíma með nokkru 

bili á milli skulu uppfyllt fyrir einstaka hljóðgjafa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp,Aeq,T =25 dB   Lp,Amax,T =27 dB 

 

Lp,Aeq,T =30 dB   Lp,Amax,T =32 dB 

 

Lp,Aeq,T =40 dB   Lp,Amax,T =42 dB 

 

 

               

 
ÍST-45 

6.5 Hljóðstig innanhúss frá umferð 

Viðmiðunargildi fyrir hljóðstig innanhúss í skólabyggingum frá umferð í hinum ýmsum hl´joðflokkum eru tilgreind í töflu 15, 

þó ekki fyrir umferð í undirgöngum og jarðgöngum. Hvað umferð í undirgöngum og jarðgöngum varðar gilda sömu 

viðmiðunargildi fyrir A-vegið hámarkshljóðstig og fyrir tæknibúnað í kafla 7.4. 

Viðmiðunargildi í töflu 15 eiga við bæði um umferð ökutækja og flugvéla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 dB  35dB  40dB 

               

 
ÍST-45 

6.6 Hljóðstig innanhúss frá öðrum hljóðgjöfum utanhúss. 

Viðmiðunargildi fyrir innanhúss hljóðstigsflokka frá hljóðgjöfum eins og hávaðasamri atvinnustarfsemi o.þ.h. hljóðgjöfum 

öðrum en tilgreindir eru í köflum 6.4 og 6.5 eru sýnd í töflu 16.  

Hvorki skal farið yfir viðmiðunargildi hljóðstigs frá einstaka hljóðgjafa né frá samanlögðum hljóðgjöfum. 
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Viðauki 11 
Burðargreining 
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Viðauki 12 
Verksamningur 

hönnuðar 

við Kópavogsbæ 
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VERKSAMNINGUR VIÐ

HÖNNUÐ
VERK: V14 LOK ÓTTAR ()

HANNARR
Síðumúla 1 - 108 Reykjavík - sími 5 333-900 - fax 5 333-901

www.hannarr.com
hannarr@hannarr.com
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Verksamningur milli verkkaupa og

hönnuðar 
 
 
Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki, gera með sér eftirfarandi samning:
  
 
 
     Verkkaupi: Kópavogsbær_______________ kt  700169-3759_______________
 
     Verktaki, hönnuður: _Óttar Steinn Magnússon_____ kt._080289-2199_________
 
               
 
 
  

1. grein
 

Verktaki tekur að sér að vera hönnuður á verkinu:
 
Leikskóli við Austurkór 1. Í því felst hönnun á leikskóla samkvæmt forskrift frá verkkaupa. Verktaki skal skila af sér
fullbúnu Bygginganefndarsetti ásamt útboðsgögnum(verkteikningar, magntöluskrá, tilboðsskrá og verklýsingar.  
______________________________________________________________
 
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
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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.
  

3. grein
 

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða verktaka:
 
 
 
                Kr:  ______23.000.000-_________________________________________________
 
                Segi og skrifa:  _Tuttuguogþrjármilljónir_____________________________________
 
 
  
4. grein
 
Verð þetta miðast við byggingarvísitöluna:  ___118,9_  stig.
 
Verkið skal verðbætast þannig: Verðbætis samkvæmt byggingarvísitölu Hagstofu Íslands. Gildistími vísitölu hvers
mánaðar   gildir fyrir það verk sem unnið er í hverjum mánuði.
__________________________________________________
 
 
  
5. grein
 
Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins, með því að greiða inn á
bankareikning verktaka nr:  _009________  í  _Arion Banka.
____________________________________________________
 
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
 

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.
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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 hvejum 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:  _16.05.2014_______________________________________________
 
að viðurlögðum dagsektum sem nemi 0,25 % af samningsupphæðinni á dag.
 
 
  
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 Reykjavíkur_
______________________________________________________________________
 
 
 
 
  
Undirskriftir:                                                 
 
 
 
______________________________________
 
Staður og dagsetning
 
 
 
________________________________                    _________________________________
 
Undirskrift verkkaupa                                                  Undirskrift verktaka
 
 
 
Vitundarvottar:
 
_________________________________                 kt:  _______________
 
_________________________________                 kt:  _______________
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Fylgiskjöl, sem jafnframt eru hluti samnings þessa:
 
 
 
                1.  Gæðakerfi
 
                2. ______________________________________________
 
 

 

Þessi verksamningur er útbúinn með BYGG-kerfinu frá ráðgjafafyrirtæki Hannarri sem fæst við ráðgjöf á

sviði rekstrar og bygginga - www.hannarr.com
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STÖÐLUÐ KOSTNAÐARÁÆTLUN

Samantekt kostnaðarliða

 

Samtals (Yfirlit)

Leikskóli á einni hæð úr steinsteypu

Dagsetning: 11.02.2014

Brúttóflötur (m2): 1100
Brúttórúmmál (m3): 4070,00

Liður Alls
ALMENNT 82.723.190 kr.
JARÐVINNA 29.528.842 kr.
BURÐARVIRKI 77.759.776 kr.
LAGNIR 47.296.985 kr.
RAFORKUVIRKI 50.573.312 kr.
FRÁGANGUR INNANHÚSS 129.997.000 kr.
FRÁGANGUR UTANHÚSS 47.857.526 kr.
FRÁGANGUR LÓÐAR 107.798.748 kr.

Samtals: 573.535.379 kr.

Síða:  1
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