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Formáli	
Lokaverkefnið mitt  í byggingarfræði við Háskólann  í Reykjavík er  leikskóli við Austurkór 1  í 
Kópavogi.  Ég  fékk  samkeppnisgögn  frá  Arkís  arkitektum  og  hóf  að  fullklára  þau  allt  frá 
forhönnun til útboðsgagna. 
 
Ég hóf vinnu við  lokaverkefni  í byggingafræði þann 9.  janúar 2014. Ég var staddur á  Íslandi 
fyrsta  mánuðinn  og  vann  verkefnið  mestmegnis  í  lokaverkefnisstofu  Tækni  og 
verkfræðideildar Háskólans  í Reykjavík. Ég nýtti mér viðveru  leiðbeinanda eins og ég gat á 
þeim tíma með góðum árangri. 
Eftir mánuð eða þann 10.  febrúar  var haldið af  stað  til Vancouver  í Canada þar  sem ég á 
heima og þar hélt ég áfram að vinna verkefnið í fjárnámi með samþykki kennara. Á meðan á 
dvölinni  í  Vancouver  stóð    var  ég  aðallega  í  e‐mail  sambandi  við  kennara  ef mig  vantaði 
aðstoð. Mér stóð einnig til boða að vera í skype sambandi við kennara en það var ekki mikil 
þörf á því, það var þó tekinn einn mjög gagnlegur skypefundur með Þórmóði Sveinssyni. 
Ég kom aftur heim til Íslands í staðlotu í byrjun apríl og þá lauk ég við verkefnið í samráði við 
kennara. Mikil hjálp var í ráðleggingum kennara þegar heim kom, eins og kom í ljós þegar ég 
fór  að  sýna  kennurunum það  sem ég  var  kominn með, því það  var eitt og  annað  sem ég 
þurfti að lagfæra  
 
Það gekk þó vel að vinna verkefnið í fjarnámi í Vancouver enda lítið annað að gera en að sitja 
fyrir framan tölvunna og læra. Það var þó nauðsynlegt og gott að nýta sér reynslu kennara og 
leiðbeinanda til að ná fram því besta í verkefninu. Enda er reynsla kennara og leiðbeinanda í 
byggingarfræði við Háskóla Reykjavíkur mikil og kennarar þar góðir og tilbúnir til að aðstoða 
eins og hægt er. 
 
Ég vil þakka Arkís arkitektum fyrir að  leyfa mér að fá samkeppnisgögn og vinna með þeirra 
hugmynd. Ég var í sambandi við Arnar Þór Jónsson arkitekt hjá Arkís og hann gaf mér leyfi til 
að vinna gögnin áfram og vil ég þakka honum sérstaklega fyrir veita mér það leyfi og senda 
mér gögnin. 
 
Ég vil einnig þakka kærustu minni og sambýlingi Camillu Ann Stacey, hún hefur stutt mig  í 
einu og öllu á meðan á skólagöngu minni hefur staðið og hefur hjálpað mér mikið, allt  frá 
góðum ráðum til að elda góðan mat fyrir mig svo ég hefði nú orku til að sinna verkefninu. 
 
Síðast  og  ekki  síst  vil  ég  þakka  foreldrum mínum  þeim Aldísi  Ebbu  Eðvaldsdóttur  og  Þóri 
Arngrímssyni sem hafa einnig stutt mig í einu og öllu, bæði með því að auðvelda mér flutning 
til Vancouver og með því að lesa yfir allt það sem ég hef sent þeim, farið yfir stafsetningu og 
málfar og veitt mér góð ráð í sambandi við verkefnið og lífið. 
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Inngangur.	
 
Ég hóf vinnu við  lokaverkefni  í byggingafræði við Háskólann  í Reykjavík þann 9.janúar 2014 
og  lauk því 12.maí  síðastliðinn. Ég valdi að  fullvinna hönnunargögn  frá Arkís arkitektum af 
leikskóla  sem  stendur  við Austurkór 1. Það  var Arnar Þór  Jónsson  arkitekt  sem  lét mig  fá 
hönnunargögnin bæði á pdf formi og AutoCad teikningar.  
 
Verkið felst í hönnun og byggingu leikskóla á lóð við Austurkór 1, Kópavogi. Leikskólinn er 6 
deilda leikskóli með rými fyrir 20 börn á hverri deild, samtals 120 börn. Stærð leikskólans er 
941m².  Leikskólinn  er  úr  járnbentri  steinsteypu  ýmist  klæddur  með  bárujárni,  lerki  eða 
sjónsteypu. Þak byggingarinnar er flatt pakkað þak. 
 
Verkefnið er margþætt og felst  í því að fara  í gegnum þá fasa sem þarf til að fullklára þessi 
verkefni.  Þessir  fasar  eru  frumhönnun,  forhönnun,  aðaluppdrættir,  verk‐  deili‐  og 
hlutateikningar og útboðsgögn. Frumhönnunarfasi felst  í frumgreiningu á þörfum húsins og 
gerð  tímaáætlunar  fyrir mig  til að vinna eftir  sem og gerð kostnaðaráætlunar. Þar  sem að 
húsið er búið að fara í gegnum þennan fasa þurfti ekki að eyða miklum tíma í hann heldur var 
haldið  beint  í  næsta  fasa  sem  er  forhönnun.  Í  forhönnunarfasa  eru  helstu  þættir  hússins 
greindir  t.d.  rýmisgreining,  brunagreining,  hljóðgreining,  lagnagreining,  burðarþolsgreining 
o.fl.  einnig  eru  helstu  deili  skissuð.  Í  aðaluppdráttarfasa  eru  aðaluppdrættir  teiknaðir  og 
útreikningar  á  kólnunartölum  og  orku‐og  leiðnitap  reiknað.  Verkteikningar,  deili  og 
hlutateikningafasi  er  eins  og  gefur  til  kynna  fasi  þar  sem  farið  er  dýpra  í  verkið  og  leysir 
helstu vandarmál sem komið hafa upp, einnig var reiknað burðarþol á steinsteyptum bita  í 
sal.  Útboðsfasi  felur  í  sér  að  gera  útboðs‐  og  samningsskilmála,  kostnaðaráætlun  og 
verklýsingar. 
 
Ég tók þá stefnu  í byrjun að gera húsið eins kostnaðarlítið og mögulegt væri. Ástæðan fyrir 
þeirri nálgun er sú að útboðsgögn sem ég fékk unnu til fyrstu verðlauna í hönnun og útliti en 
húsið var ekki valið því að kostnaðurinn við bygginguna var of hár. Þó svo að reynt hafi verið 
að  lækka  kostnað  eins  og  mögulegt  var,  var  þó  aðal  markmiðið  að  reyna  að  halda  í 
upprunalegt útlit og hönnun eins og hægt var enda var tilagan gríðalega flott og vel hönnuð 
og eins og áður segir vann til verðlauna fyrir arkitektúr. 
 
Verkefnið skiptist í 7 hluta eins og hér segir samkvæmt verkefnalýsingu. 
Kafli 1 Frumhönnun 
Kafli 2 Forhönnun 
Kafli 3 Aðaluppdrættir 
Kafli 4 Verkteikningar 
Kafli 5 Útboðsgögn 
Kafli 6 Útreikningar 
Kafli 7 Annað 
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Kafli 1 Frumhönnun. 
Viðaukar fyrir kafla 1 sjá bls 21 

Mynd frá hönnunuargögnum Arkís. 
 
Frumhönnunarfasi snýst um að þarfagreina leikskólann og gera frumskissur af útliti og innra 
skipulagi af húsinu. Meðal annars þarf að ákveða hvernig leikskólinn sé uppbyggður og hvaða 
efni eigi nota og gera forsögn. Þar sem ég fékk hönnunargögn frá Arkís arkitektum hafði 
leikskólinn meira og minna farið í gegnum þennan fasa. Einnig hafði Kópavogsbær gert 
forsögn um leikskólann þar sem komu fram lágmarkskröfur sem hönnuður þurfti að leysa. 

En þó svo að meirihluti frumhönnunarfasa hafi verið búinn þýddi það ekki að engu væri hægt 
að breyta. Ég byrjaði á því að ná mér í útboðlýsingu og forsögn hjá Kópavogsbæ og lesa hana 
vandlega yfir til að fá innsýn í verkefnið og til að vita hvaða kröfur ég þyrfti að uppfylla.Eftir 
að hafa lesið forsögnina yfir fór ég í það að rýna í samkeppnisgögnin sem Arnar Þór Jónsson 
hjá Arkís sendi mér og athuga hvort það væri eitthvað sem ég þyrfti að bæta frá þeirra 
hönnun miðað við það sem forsögnin sagði. Niðurstaða þeirrar athugunar leiddi í ljós að 
hönnunargögnin uppfylltu allar þær lágmarkskröfur hvað herbergisfjölda og herbergisgerðir 
varðaði. Ég gerði út frá þessu mína eigin stuttu forsögn með myndum sem auðveldaði mér 
áframhaldandi vinnu. 

Það fyrsta sem ég gerði þegar ég byrjaði á lokaverkefninu, var að gera mér tímaáætlun. Ég 
fór yfir allt það sem mig langaði að ná út úr verkefninu og braut þá liði niður og setti inn í 
Microsoft Project. Ég setti mér skýrar línur um hversu miklum tíma ég ætlaði að verja í hvern 
og einn verklið og fasa. Ég kíkti reglulega á þessa tímaáætlun mína og fór eftir henni. Það er 
mjög gott að hafa svona tímaáætlanir til þess að sjá hvort verið sé að eyða of miklum eða of 
litlum tíma í verkþáttinn. Tímaáætlun heldur manni einnig á tánum því að metnaðurinn er  
mikill í byrjun annar og maður gerir miklar kröfur til sjálfs sín sem gerir það að verkum að 
þegar þessi tímaáætlun er skoðuð á miðri önn gerist það sjálfkrafa að hún rífur mann áfram 
og það hjálpar til við að halda áfram á sömu braut og lagt var upp með í upphafi annar. 
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Tímaáætlun úr Project. 

 

 

Það síðasta sem ég gerði í þessum fasa var að gera 
frumkostnaðaráætlun. Við gerð kostnaðaráætlunarinnar 
studdist ég við Bygg-kerfi Hannarrs. Í bygg-kerfinu er 
hægt að velja lið sem heitir, „Leikskóli á einni hæð úr 
steinsteypu stöðluð kostnaðaráætlun“. Þegar ég var 
búin að setja inn fermetrafjöldann á leikskólanum 
mínum gaf Hannar það upp að heildarverð skólans með 
öllu væri tæpar 473 milljónir. Þegar ég var búin að fara 
yfir þá liði sem voru inn í þessari kostnaðaráætlun frá 
Hannarr komst ég að þeirri niðurstöðu að þetta væri 
ekki fjarri lagi.                                                                                             Kostnaðaáætlun frá Hannarr 

 

 

Það sem ég gerði aukalega í þessum fasa var að keyra að  Austurkór 1 og skoða aðstæður og 
umhverfi til að fá meiri innsýn og tilfinningu fyrir verkinu, þar tók ég nokkrar myndir á 
símann sem eru í dag glataðar því síminn er týndur. Við Austurkór 1 er nú þegar risinn 
leikskóli og þegar ég áttaði mig á því fór ég og náði mér í allar teikningar sem ég gat af 
honum til að hafa mér til hliðsjónar. Það verður að segjast eins og er að þær teikningar 
hjálpuðu mér mjög lítið og gat ég sama sem ekkert nýtt mér þær í annað en að sjá aðra 
útfærslu af leikskólanum. 
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Kafli 2 Forhönnun 
Viðaukar fyrir kafla 2 sjá bls 41 

Rýmisgreining var fyrsta skref í forhönnunarfasa. Rýmisgreining fór þannig fram að ég dró öll 
rými úr AutoCad teikningum og setti upp á blöð. Eftir það var hvert rými greint með hliðsjón í 
byggingareglugerð. Helsta vandarmálið sem kom þar fram var að gangar í húsinu uppfylltu 
ekki algilda hönnun, en allt húsið þarf að uppfylla hana. Til að ná lágmarks breidd á göngum 
sem er 1500 mm þurfti að gera nokkrar tilfæringar á herbergisskipan. Stærsta breytingin sem 
var gerð, var að breikka hluta hússins til norðausturs um 350 mm, þannig náðist 
starfsmannagangur í 1500 mm. 

Mynd frá rýmisgreiningu. 

Það voru smávæginlegar breytingar og tilfæringar sem þurfti að gera í viðbót sem sjá má í 
viðaukum fyrir rýmisgreiningu en öll rými voru greind þannig að allar kröfur reglugerðar voru 
settar inn til að auðvelda vinnu aðaluppdrátta. Einnig þurfti að hafa til hliðsjónar forsögn 
Kópavogsbæjar um hvernig þeir vildu hafa hvert rými uppbyggt. 

 

Byggingarhlutagreining var næsta skref og voru eftirfarandi greiningar gerðar:  

Gluggagreining. Þar urðu áltré gluggar fyrir valinu þó svo að álgluggar verði notaðir í sal, 
fjölnotarými og inngang barna. 

Hitakerfisgreining var gerð en þó svo að það sé gerð krafa um gólfhita í forsögn þá er 
nauðsynlegt að hafa ofna í nokkrum rýmum skólans s.s. á klósetti við inngang, í fatahengi 
barna og í inngangi starfsmanna. En reynt er að hafa sem minnst af ofnum vegna slysahættu 
barna. Gólfhiti er því í meirihluta hússins. 

Innveggjagreining. Við innveggjagreiningu þurfti að taka tillit til hljóðvistar og til  brunakrafna 
byggingareglugerðar. Einnig hafði verð töluvert að segja. Gifsveggur varð fyrir valinu, 145 
mm.  

Þakpappagreining. Hér var greint á milli PVC dúks og heilsoðins asfaltdúks. Heilsoðinn 
asfaltdúkur varð fyrir valinu m.a. vegna verðs og styrkleika hans. 
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Sorpskýlisgreining var gerð til að sjá hvort væri hagstæðara að kaupa forsteypt 
sorptunnuskýli eða láta smíða þau úr girðingarefni og kom í ljós að það var hagstæðara að 
láta smíða þau úr girðingarefni þó svo að viðhald sé  meira á þeim, en unglingavinna mun sjá 
um að fúaverja þau á sumrin þannig að viðhaldskostnaður var ekki talinn teljandi.  

Útveggjagreining var mjög áhugaverð en þó svo að húsið væri 
alltaf steinsteypt eftir hönnunargögnum þurfti að sýna hvernig 
sjónsteypuveggurinn myndi vera uppbyggður í sambandi við 
einangrun, kuldabrú og útlit. Eftir að hafa greint mismunandi 
týpur veggjagerðar og ráðfært mig við leiðbeinendur var 
brugðið á það ráð að tvísteypa vegginn og hafa einangrun á 
milli. Veggirnir tveir verða 150 mm og 100 frauðplasteinangrun 
á milli. Með þessari aðferð er sjónsteypuáferð haldið og losnað 
er við kuldabrýr. 

Þakefni á hallandi þak í sal var greint en þar spilaði inn í þakhalli og verð. Eftir að hafa greint 
nokkrar gerðir af þökum varð fyrir valinu timbrað þak klætt með heilsoðnum asfaltpappa. 

Þakplötu á slétt þak þurfti einnig að greina. Ég hringdi í fyrirtæki með mismunandi lausnir 
fyrir þakplötur t.d. kúluplötur og holplötur. Eftir að hafa ráðfært mig við burðaþolskennara 
og skoðað útkomu greiningar var tekin sú afstaða að steinsteypa plötuna. 

Við val á efnum var farið á vefsíður framleiðanda og lesið sig til um gæði hvers efnis fyrir sig 
og tekin ákvörðun út frá upplýsingum um efnið með hliðsjón af verði og endingu. Voru sendir 
tölvupóstar á fyrirtæki með fyrirspurnir um efni og oft var hringt í fyrirtæki til að fá betri 
upplýsingar. Einnig voru þegin ráð frá leiðbeinendum. Sjá má  í viðauka  hvaða efni varð fyrir 
valinu. 

Hljóðgreining var tekin fyrir og var hún greind eftir staðli ÍST 45 kafla 6. Grunnskólar, 
leikskólar, dagvistun, frístundaheimili og aðrar skólastofnanir fyrir öll skólastig þar til 
grunnskóla lýkur. Flokkur C. Útfrá hljóðgreiningu má m.a. sjá hvaða kröfur gler, kerfisloft og 
innveggir þurfa að uppfylla. En hljóðkröfur fyrir leikskóla er töluvert meiri en í íbúðarhúsum 
svo að kennsla truflist ekki. Velja þarf kerfisloft með hágæða hljóðísogsefni. 

Brunagreining er gerð eftir kafla 9 í byggingareglugerð.  Lágmarks brunahólfun var getið í 
forsögn og var tekið mið af því. Ásamt brunahólfun voru flóttaleiðir, brunaveggir og hurðir 
greindar svo eitthvað sé nefnt. Þar sem húsið er í notkunarflokki 5 þá er krafa um að húsið 
gangi í gegnum brunahönnun og áhættumat. Í byggingareglugerð segir að kröfur til bruna geti 
minkað ef brunnahönnun sýnir fram á það, þannig má búast við að brunahönnun sem ég hef 
sett fram geti breyst eftir brunnahönnunarferli. Ég greindi húsið eftir stöngustu kröfum 
byggingareglugerðar. 

Burðaþolsgreining fór þannig fram að láréttir og lóðréttir kraftar voru greindir. Passað var að 
haflengd þakplötu færi ekki yfir 7 metra. Ég fékk burðarþolskennara til þess að staðfesta að 
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burðarvirkið og haflengdir myndu ganga upp. Burðarþol fyrir upphækkun á þaki var 
framkvæmd þannig að ég greindi nokkrar tegundir af bitum og komst að þeirri niðurstöðu að 
límtré væri hentugasta lausnin í burði á því. Ég hringdi í Límtrévírnet og gaf þeim upp öll mál 
og aðstæður og þeir reiknuðu út að límtrésbitar þurfi að vera 65 * 300 mm. Húsið er í 
snjóálagssvæði 2 vegna þess að gólfkóti er 100 metra yfir sjávarmáli. Ég reiknaði svo sjálfur 
út steyptan bita í sal og staðfesti þar með að bitinn sem ég teiknaði væri nægjanlega öflugur 
til að halda þakinu uppi. 

Lagnagreining fer þannig fram að greina þarf gólfniðurföll og loftræstrými, lagnaleiðir heits 
og kalts vatns, skólp, ofna, dreifikistur, brunaslöngur, drenlögn og snjóbræðslukerfi. Í húsinu 
er sjálfvirkt slökkvikerfi og því þarf að vera rými undir því sem er utangengt. Stærð á 
sjálfvirku slökkvikerfi fékk ég hjá mannvirkjastofnun og gat ég áætlað stærð rýmis út frá því. 
Ég reiknaði út stærð á tæknirými undir loftræstisamstæðu og sýndu útreikningar mér að 10 
m2 væru nóg miðað við þann fjölda fólks sem eru í húsinu. Á fundi með lagnakennara kom í 
ljós að húsið gengi upp lagnalega séð, þó voru smávæginlegar uppfærslur gerðar svo sem að 
hægt yrði að loftræsa eldhús beint upp úr þaki og staðsetning brunns á lóð. Upprunalega var 
ég með loftræstisamstæðu í sama rými og vatnsúðakerfið en eftir að hafa talað við 
lagnakennara og sett mig í samband við mannvirkjastofnun kom í ljós að það mátti ekki. Þá 
var farið í að skipta rýminu í tvennt og stækka það til norðvesturs. Nú er gengið inn í 
tæknirými að innan, en vatnsúðakerfi heldur sér sem utangengt rými en inntak er í sama 
rými. 

Þakgreining var gerð þannig að ég greindi vatnshalla á þakinu sem er lágmark 1:40 og 
teiknaði hvernig ég vildi skera plastið til að stýra vatninu á rétta staði. Þar staðsetti ég 
niðurfallsbrunna og öryggisrör. Ég reiknaði út hversu stór niðurfallsrör þyrftu að vera miðað 
við staðsetningu húss og mestu aftakaúrkomu og kom í ljós að 70 mm rör væru næganlega 
stór. Einnig reiknaði ég u-gildi þaks til að vita hversu þykk einangrun þyrfti að vera. Með því 
að vita þykkt á einangrun og hversu mikil hún hækkar við 1:40 halla er hægt að ákveða hæð á 
þakkanti. Því næst var hægt að staðsetja þakglugga og málsetja staðsetningu þeirra. 

Felliveggir voru greindir þannig að ég gekk úr skugga um að hægt væri að fá felliveggi sem 
uppfylltu allar þær kröfur sem ég fór fram á þ.e.a.s. brunakröfu, hljóðkröfu og væru með 
hurð. Eftir að hafa skoða á netinu hina ýmsu framleiðendur komst ég að þeirri niðurstöðu að 
þessir felliveggir væri fáanlegir frá mörgum mismunandi aðillum. 

Sorpgreining er í aðalatriðum gerð þannig að maður þarf að skoða byggingareglugerð um 
staðsetningu á sorpskýli. En í henni segir „Sorpgerði/sorpskýli skal almennt ekki vera fjær 
inngangi byggingar en sem svarar 25 m og þannig staðsett að aðkoma vegna sorphreinsunar 
sé óhindruð.“ Sorpgerði á lóðinni hjá mér er 29 metra frá inngangi og þarf ég að sækja um 
undanþágu fyrir því. En þar sem ekki er um að ræða íbúðarhús, þá er engar líkur á að 
hreyfihamlaður einstaklingur fari út með ruslið. Einnig er þetta besta staðsetningin í 
sambandi við að aðkoma sé óhindruð við sorphirðu, og skapar því litla sem enga hættu fyrir 
börn. Einnig er byggingareglugerð ansi loðin þegar kemur að þessari grein, en þar segir  
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„almennt ekki lengra en 25m“ því leyfi ég mér þessa auka metra. Það er sorphirðan sem 
ákveður fjölda tunna á staðnum og hvort það sé leyfi fyrir að hafa kör eða ekki. Almennt 
hringir maður í þá og ráðfærir sig við þá um útfærslur og stærðir en þar sem það er skóli á 
staðnum nú þegar og þessi mál útfærð, fór ég eftir þeim. Gert er ráð fyrir flokkun á sorpi í 
skólanum eins og Kópavogsbær fer fram á. 
 
Umhverfis og náttúrugreining framkvæmdi ég þannig að ég tók þær teikningar sem ég var 
búin að teikna og renderaði þær. Svo klippti ég þær inn í umhverfið. Umhverfið fékk ég af 
google maps. Þetta gerði ég til þess að fá meiri innsýn í staðsetningu á leikskólanum, hvernig 
húsið myndi koma út í þessu umhverfi, og hvort það samsvari nánasta umhverfi. Þetta var 
kannski meira til gamans gert fyrir mig, en þetta sýnir hversu mikið hægt er að leika sér á 
einfaldan máta til að fá meiri tilfinningu fyrir verkefninu. 
 
Bílastæðagreining. Passa þarf að hafa fjölda og stærð á stæðum fyrir hreyfihamlaða 
samkvæmt byggingareglugerð. Ég er með 32 bílsstæði, þar af 3 stæði fyrir hreyfihamlaða. 
Almennu stæðin eru 2,5 m á breidd og 5 m á lengd með 7,3 m athafnarsvæði. Stæði 
hreyfihamlaðra eru tvö stæði sem eru 3,8 m á breidd og 5 m á lengd og eitt sem er 4,5m á 
breidd og 5 m á lengd og öll eru þau með athafnarsvæði upp á 7,3 m. Bílastæðin uppfylla 
bæði byggingareglugerð og forsögn Kópavogsbæjar. Passa þarf að hafa fláa á gangstétt fyrir 
hreyfihamlaða eins og kemur fram á greiningu. 
 
Breytingar frá frumhönnun. Eftir að allt húsið hefur gengið í gegnum greiningaferlið þá koma 
alltaf upp eitthverjar breytingar á því. Ég setti upp á blöð AutoCad teikningar sem voru 
notaðar í samkeppnisgögnum og teikningar á húsinu eins og það var eftir greiningar. Ég bar 
þessar teikningar saman og punktaði inn á blöðin þær breytingar sem höfðu átt sér stað í 
þessu ferli, til dæmis nokkrar lausnir af eldhúsi og fatahengi barna fyrir og eftir greiningar. 
Þess má þó geta að eftir að vinna við verkteikningar kláruðust þá höfðu nokkrir hlutir í húsinu 
breyst enn meira. Þannig að þessar breytingar sýna bara hvernig húsið breyttist eftir 
greiningar og er gott að fylgjast með hvernig húsið þróaðist með því að skoða þessar 
teikningar og núverandi útlit á húsi. 
 
Verktímáætlun. í þessum fasa var gerð verktímaáætlun, þannig að ég setti upp þá liði sem ég 
vildi finna tíma í. Ég gerði það og fann tíma í nokkra verkliði. Ég setti þó tímaáætlun á bið og 
ákvað að klára hana í útboðsfasa. Ég gerði það til að hafa meiri innsýn í verkið. Hinsvegar var 
gott að vera byrjaður á henni. Fullgerða verktímaáætlun má sjá í viðaukum fyrir kafla 5.  
 

Deiliskissur. Eftir að greiningar voru búnar og hús byrjað að rísa í Revit, dróg ég út og merkti 
inn á blöð helstu deili í húsinu sem mig langaði að forhanna. Það er í mörg horn að líta þegar 
kemur að deililausnum fyrir þetta hús. Ég sá strax 13 stk af deilum sem gæti verið vandarmál 
með. Ég tók öll þau deili og skissaði upp og leysti lauslega en þó næganlega mikið til þess að 
ég vissi að þau gengu upp. Örfá deili tókust í fyrstu tilraun of mörg í fjórðu eða fimmtu 
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tilraun. Ég skissaði einnig upp hvernig verklagið við að steypa upp tvöfalda vegginn með 
einangrun á milli. Það gerist í þremur áföngum eins og sjá má á skissunum. Önnur lausn er að 
steypa hann í einu lagi og skissaði ég það líka upp. En ég hef tekið ákvörðun útfrá skissunum 
að byggja hann í þremur áföngum, það er að segja að slá upp og steypa innra lagið fyrst, svo 
skjóta einangrun á vegginn og síðasta skerf er að slá utan um einangrun og steypa seinna 
lagið.  
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Kafli 3 Aðaluppdrættir 
Viðaukar fyrir kafla 3 sjá bls 110 

Þegar búið er að greina helstu þætti leikskólans þá er hægt að fara að vinna að 
aðaluppdráttum. Unnið er eftir kafla 4.3. í byggingareglugerð sem ber heitið  
„Aðaluppdrættir og byggingarlýsing“. Þegar maður byrjar að teikna aðaluppdrætti og setja 
inn þær kröfur sem byggingareglugerð krefst er gott að vinna það með greiningarblöð til 
hliðsjónar. Þá er þegar búið að greina bruna, loftræstingu og lagnir sem flýtir fyrir gerð 
aðaluppdrátta.  Aðaluppdrættir eru teiknaðir í 1:100 sem skiptast í afstöðumynd, 
grunnmynd, útlit og landhæðir og snið. Til þess að hægt sé að klára aðaluppdráttarsett þarf 
að gera skráningartöflu sem sótt var á skrá.is og farið eftir leiðbeiningum þar. Ég setti mig í 
samband við byggingafulltrúa Kópavogs og spurði hann út í gátlista vegna aðaluppdrátta, 
hann tjáði mér að þeir væru ekki með slíkan lista og því ætti að vinna eftir 
byggingareglugerð. 
 
Einnig þarf að gera orkuramma til að finna hámarks orku- og leiðnitap í húsinu. Til þess að 
reikna hann út er notað sérútbúið exelskjal þar sem sett er inn t.d. stærð á rými, fjölda 
glugga og kuldabrýr. Orkuþörf og leiðnitap er : 
 
Heildarleiðnitap er 18746 wött/hús. 
Heildarorkuþörf er 57063 wött/hús. 
 
Einnig þarf að reikna út u-gildi einstakra byggingahluta og setja þá inn í aðaluppdrætti.  
 
Byggingarhluti U-gildi 
Þak 0,16 
Útveggur 0,33 
Gluggar(karmar, gler vegið meðaltal, k-gler)1,5 
Hurðir 1,5 
Ofanljós 1,5 
Gólf á fyllingu 0,24 
 
Nýtingarhlutfall lóðar er einnig reiknað og sett inn á aðaluppdrætti. 
 
Flatarmál: 
Lóð 5.759 m² 
Bygging 941 m² 
Nýtingarhlutfall 16 % 
 
Síðast en ekki síst þarf að skrifa byggingarlýsingu á húsinu og var farið eins og áður segir eftir 
byggingareglugerð. 
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BYGGINGARLÝSING 
 
Leikskóli: Austurkór 1, 203 Kópavogi. 
 
Verkefnið 
Um er að ræða nýbyggingu 6 deilda leikskóla. Hver deild samanstendur af heimastofu, 
hópherbergi og snyrtingu. Deildirnar mynda tvö þriggja deilda pör, hvort með sinn inngang 
með fataherbergjum og sameiginlegu fjölnotarými. Önnur sameiginleg rými í húsinu er salur, 
listaskáli, leirbrennsla og bókahorn sem er staðsett á gangi. Starfsmannaaðstaða 
samanstendur af herbergi fyrir skólastórnendur og kennara, eldhúsi og þvottahúsi. Bílastæði 
við húsið eru 32 og þar af eru 3 fyrir hreyfihamlaða. 
 
Áætlaður fjöldi fólks 
Í leikskólanum er reiknað með að þar geti verið samtímis um 160 nemendur og kennarar á 
venjulegum skóladegi. Í leikskólanum verða 6 deildir, hver áætluð fyrir 16-22 börn og allt að 
30 starfsmenn, 
1 deild: ungbarnadeild (1-2 ára) 
1 deild: fyrir eldri börn (2-6 ára mögulegt að breyta í ungbarnadeild). 
4 deildir: fyrir eldri börn ( 2-6 ára). 
 
Burðarvirki 
Útveggir, berandi innveggir, gólf og loftplata eru staðsteypt. Burðarvirki hússins skal vera í 
samræmi við evrópska þolhönnunarstaðla ásamt íslenskum þjóðarviðauka. 
 
Útveggir, þak og einangrun 
Útveggir eru annarsvegar einangraðir utan og hinsvegar í miðjuveggs. Á suðurhlið, gegnt 
garði, verður sjónsteypa og lerki sem yfirborðsefni. Sjónsteypa verður steypt í tvennu lagi og 
100 mm plasteinangrun verður á milli steypulaga sem eru 150 mm. Norðurhlið verður klædd 
standandi bárujárnsklæðningu. Lerkiklæðning er einnig standandi. Útveggir með lerki og 
báruklæðningu eru einangraðir með 100 mm steinull. Grunnplata er einangruð að neðan og 
undirstöður að innan og utan með 100 mm plasteinangrun. Þak er pakkað með tvöföldum 
ásoðnum þakpappa fyrir ofan og neðan einangrun sem er lágmark 200 mm plasteinangrun, 
filtdúk og fergt með sandi og hellum. Settar verða laufristar á niðurföll og öryggisstútar í 
gegn um þakkant.  
Þak yfir sal er timburþak með 220 mm burðartimbri T1, einangrað með 220 mm steinull og 
tvöföldum ásoðnum þakpappa. Bárujárn verður í grænum lit RAL-6017. 
 
Handrið 
Handrið í kringum lóð er stálgrindarhandrið 1,2 m á hæð 
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Gluggar og útihurðar 
Gluggar og útihurðir eru úr timbur-áli, nema í sal og fjölnotarýmum þar sem þeir verða úr  
áli, verksmiðjuframleiddu með slitinni kuldabrú. Gler er tvöfalt k-einangrunargler. Útihurðir í 
fatahengi barna, sal og fjölanotarýmum eru úr áli. Allir gluggar og útihurðir eru í RAL lit 6017, 
hurðir eru með klemmuvörn. Gluggar eru með sólvarnargleri og uppfylla kröfur gildandi 
byggingareglugerðar (nr. 112/2012) um u-gildi. 
 
Fágangur að innan 
Léttir innveggir eru með stáluppistöðum og tvöföldum gifsplötum báðum megin og steinull á 
milli. Steyptir og léttir veggir eru fullsparslaðir og málaðir. Gólf með bónfríu línóleum eru á 
heimastofum, hópherbergum, göngum, listaskála, leirbrennslu, fjölnotarýmum, 
starfsmannaherbergjum, geymslum og þvottaherbergi. Gólf með gólflísum er í öllum 
snyrtikjörnum, forstofum (fataherbergjum), eldhúsi og  inngangi starfsmanna. Í sal er lagður 
íþróttadúkur samkvæmt útboðlýsingu. Sterk gólfmálning er á tæknirými. Loft eru hengiloft 
með hljóðdeyfiplötum. Hljóðvist skal vera í fullu samræmi við hljóðvistarflokk B í ÍST 45:2011. 
 
Lagnir og loftræsting 
Upphitun er í gólfi. Vatnslagnir eru í veggjum og lofti. Aðaltafla er í skáp í tæknirými. 
Raflagnir eru yfir hengiloftum og í veggjum. Loftræsting er náttúruleg um opnanlega glugga 
og vélræn. 
 
Sorp: 
Sorpgerði er á suðvestur gafli og hefur gólfniðurfall. Gert er ráð fyrir flokkun í geymslunni. 
 
Lóð: 
Bílastæði og meginaðkoma innan lóðar er malbikuð. Sérmerkt bílastæði eru fyrir 
hreyfhamlaða. Hellulögn er frá bílastæði að megininngangi. Þjónustuaðkoma er malbikuð. 
Önnur svæði verða þakin grasi, plöntum og trjágróðri. Leiksvæði er suðvestur megin 
byggingar. Útilýsing er á lóðinni í samræmi við gildandi reglur þar um. 
 
Innbrotaviðvörun 
Innbrotsviðvörun skal vera í öllu húsinu með hreyfiskynjurum og skynjurum á gluggum og 
hurðum beintengt stjórnstöð. Gerður verður þjónustusamningur um eftirlit og viðhald á 
innbrotaviðvörun. 
 
Algild hönnun 
Byggingin skal með öllu uppfylla algilda hönnun samkvæmt byggingareglugerð. 
 
Brunavarnir 
Leikskólann skal brunahanna samkvæmt byggingareglugerð. Bygging er í notkunarflokki 5. 
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Brunahólfun og brunasamstæður 
Heimastofur, hópherbergi, fjölnota rými, salur, eldhús, skrifstofuaðstaða starfsmannarými, 
gangar, þvottaherbergi og leirbrennsla eru sér brunahólf. Veggir eru EI 60 og EI2 30-CSm 
hurðir. Gler á milli brunahólfa skal vera EI 60. Herbergi fyrir leirbrennslu, sem er inn af 
listaskála er sér brunahólf með EI veggjum og EI2 –CSm hurð. Tæknirými  og inntaksrými 
úðakerfis er sjálfstætt brunahólf EI með aðkomu utanfrá. 
 
Burðarvirki 
Burðarvirki byggingar er steinsteypa R 60. 
 
Klæðningar 
Klæðningar lofta og veggja verða í flokki 1. Gólfefni í flokki G. 
 
Útveggir og þök 
Óbrennanleg einangrun er í veggjum og þaki. Þakefni í flokki T. 
 
Flóttaleiðir 
Flóttaleiðir samkvæmt teikningu. Hurðir í flóttaleið skal vera hægt að opna í flóttaátt (innan 
frá) án lykils eða verkfæra. 
 
Út- og neyðarlýsing 
Samkvæmt ÍST EN 1838 og ÍST EN 50172. 
 
Slökkvikerfi 
Byggingin er öll varin með sjálfvirku vatnsúðakerfi. Sjálfvirkt froðuslökkvikerfi verður í 
útsogsháf í eldhúsi. 
 
Brunaviðvörunarkerfi 
Í allri byggingunni verður númerað brunaviðvörunarkerfi samkvæmt reglum 
Mannvirkjastofnunar og ÍST EN 54 tengt vaktstöð. Útstöð með upplýsingaskjá og 
yfirlitsmyndir verða í aðalanddyri. 
 
Handslökkvibúnaður 
Brunaslöngur samkvæmt teikningu. Slöngukerfi skulu vera samkvæmt ÍST EN 671-1. 
Handslökkvitæki staðsett í enda hvers gangs og við eldhús. Miða skal við við 6 L 
léttvatnstæki. Auk þess skal vera 2 kg kolsýrutæki í eldhúsi og eldvarnarteppi. Merkja skal 
staðsetningu brunaslanga og slökkvitækja með viðeigandi skiltum. 
 
Loftræstikerfi 
Loftræstikerfi skal uppfylla kröfur um brunahólfun milli rýma. 
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Viðhald brunavarna 
Gerður verður þjónustusamningur um eftirlit og viðhald á vatnsúðakerfi, út-neyðarlýsingu og 
handslökkvibúnaði. Setja skal upp eigið eldvarnareftirlitskerfi fyrir bygginguna. 
 
Bílastæði 
Bílastæði eru 32 talsins og þar af eru 3 stæði fyrir hreyfihamlaða. 
Bílastæði eru staðsett suðaustanmegin við leikskólann. 
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Kafli	4	Verkteikningar	
Viðaukar fyrir verkteikningar sjá bls 121 

 

Þessi  fasi  felur  í  sér  að  teikna  verkteikningar,  deiliteikningar,  hlutateikningar  og 
verkstaðarteikningu. Ég byrjaði þennan fasa á sama tíma og tímaáætlun mín sagði til um og 
hóf að vinna verkteikningar.  
 
Verteikningar voru afstöðumynd í 1:200, grunnmynd í 1:50, útlit og landhæðir í 1:100, snið í 
1:50 ég bætti við fjórum litlum sniðum í verkteikningar til að ná að merkja þau deili inn sem 
ég vildi taka. Einnig var gert þakplan í 1:100. 
 
Deiliteikningar tóku við strax eftir verkteikningar. Ég teiknaði öll þau deili sem ég taldi vera 
mikilvæg við útfærslu á húsinu og útboðsgögnum. Ég  teiknaði átján deili  í 1:5 en þar  fyrir 
utan teiknaði ég allar þær flasningar sem þarf að panta sér og beygja  í 1:2 og setti þær  inn 
við hlið á þeim deilum sem þær tilheyrðu. Ég var búin að skissa sextán deili fyrir þennan fasa 
og auðveldaði það mér mjög vinnu við að fullteikna deilin. Öll þau efni sem ég nota í deilum 
fann ég upplýsingar um hjá framleiðendum á internetinu. 
 
Hlutateikningar  voru  þær  teikningar  sem  mér  fannst  hvað  skemmtilegast  að  gera.  Þær 
hlutateikningar  sem  ég  tók  fyrir  voru  gluggateikningar,  hurðateikningar  bæði  inni‐  og  úti 
hurða.  Ég  gerði  innréttingateikningar  fyrir  heimastofu,  þvottahús,  eldhús,  anddyri 
starfsmanna,  fatahengi  barna  og  kaffistofu  kennara.  Einnig  teiknaði  ég  sorpgerði  og 
smíðateikningu  fyrir  hringlaga  fatahengi  barna,  en  það  byggi  ég  upp  með  svörtum 
prófílrörum  sem  ég  sýð  saman  og mála með  ryðvarnarmálningu. Hringlaga  fatahengið  er 
algjörlega mín hönnun og  lagði  ég mikla  vinnu  í  að hanna það.  Ég  er með  tvær  lausnir  á 
hvernig á að útfæra hringinn sem klætt er á. Helst þyrfti ég að láta smíða eitt stykki fyrir mig 
til  að  geta  fullkomnað hönnunina  annars  er ég  sáttur  við útkomuna  eins og hún  er. Allar 
hlutateikningar eru í 1:20 
 
Verkstaðarteikning var gerð til að setja upp vinnusvæðið eins og ég vil hafa það og þannig að 
það sé sem þæginlegast að aðhafna sig  og vinna á svæðinu. Á verkstaðarteikningunni tek ég 
fram hvar bráðabirgðagirðing og aðkoma er staðsett. Einnig sýni ég hvar krani, ruslagámar, 
aðstaða starfsmanna og aðstaða fyrir geymslu á efni eru staðsett. Þar kemur  líka fram hvar 
bílastæði starfsmanna er og verkpallar. Helstu reglur um öryggi starfsmanna kemur  fram á 
teikningu. Teikning er í 1:200. 
 
Ég kom til Íslands í staðlotu í byrjun apríl og þar hitti ég leiðbeinendur og fór með þeim yfir 
þá vinnu sem ég var búin með. Á þessum fundum kom ýmislegt fram sem betur mátti fara og 
eyddi ég um það bil þremur dögum í lagfæringar á mínum gögnum.  
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Kafli 5 útboðsgögn 
Viðaukar fyrir útboðsgögn sjá bls 158 
 
Útboðs- og samningsskilmálar náði ég í hjá fsr.is og vann samkvæmt leiðbeiningum þeirra.  
 
Útboðsferlið sem að verkefnið fór í upphafi var alútboð, lokað útboð að undangengnu 
forvali. 
 
Í alútboði er hönnun með í útboði. Þar sem ég er búinn er að hanna húsið verður ekki farið í 
alútboð í þessu verkefni.  Verkefnið er ekki nógu stórt til að það þurfi að fara í auglýsingu á 
Evrópska efnahagssvæðinu. Valið stendur á milli lokaðs útboðs að undangengnu forvali eða 
almennt útboð (opið útboð). Ef valið er lokað útboð er „einungis tilteknum aðilum gefinn 
kostur á að gera tilboð“. Ef valið er að fara í forval er „val verktaka fyrir lokað útboð eftir að 
ótilteknum fjölda er með auglýsingu gefinn kostur á að sækja um að gera tilboð“. Ef valið er 
að fara í almennt útboð er „ótilteknum fjölda með auglýsingu gefinn kostur á að gera tilboð“. 
(Tekið úr ÍST30) báðir kostir erugóðir og koma til greina. Verkefnið er ekki stórt í sniðum og 
ekki ýkja flókið og margir miðlungsstórir verktakar gætu haft áhuga á þessari stærð af  
verkefni. 
 
Ég vel að fara í almennt útboð (opið útboð) og er helsta ástæðan fyrir því að þá geta allir 
sem vilja og/eða hafa áhuga tekið þátt. Einnig tel ég að hagstæðasta verðið komi með opnu 
útboði sem er í samræmi við stefnu þessa verkefnis sem tekin var í byrjun. 
 
Kostnaðaráætlun og tilboð Hér var notast við BYGG-kerfi Hannarrs. Ég valdi að gera bæði 
tilboð og verklýsingar fyrir utanhússfrágang í þessu verkefni. Gerð var kostnaðaráætlun í 
almenna kaflann kafla 0 og frágang utanhús í kafla 7. Í almenna kaflanum var gerð 
kostnaðaráætlun fyrir aðstöðu. Í frágang utanhúss var gerð kostnaðaráætlun í múrverk 
utanhúss, trésmíði, málun, glugga, gler, útihurðir og þak. Einnig gerði ég kafla 9 sem fjallar 
um aukaverk.  
 
Verklýsingar voru teknar út Bygg-kerfi Hannarrs. Ég gerði verklýsingar í alla þá liði sem ég tók 
í kostnaðaráætlun og númeraði í samræmi við hana. Verklýsingar úr Hannarr eru góður 
grunnur en það þarf að lesa þær vandlega yfir og aðlaga þær að verkefninu. 
 
Verktímaáætlun var fullgerð í þessum fasa. Ég var byrjaður á henni í forhönnunarfasa en 
ákvað að bíða með hana til að fá meira innsýn í verkefnið. Framkvæmdartími húss byrjar 8. 
júlí 2014 og á að vera fullklárað 6. febrúar 2015. 
 
Auglýsing og teikniskrá voru einnig gerðar í þessum fasa. En það var gert með hefbundnum 
hætti. 
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Kafli 6 útreikningar. 
Viðaukar fyrir útreikningar sjá bls 228 
 
Í þessu kafla ætla ég að taka fyrir alla þá útreikninga sem ég gerði til þess geta skilað 
verkefninu frá mér á sem bestan hátt. Útreikningar voru gerðir á loftun þaks, steyptum bita í 
sal, loftþörf, loftskiptum og stærð á loftræstiklefa. Einnig u-gildum og orkuramma. 
 
Loftun þaks þurfti ég að reikna fyrir upphækkun á þaki í sal. Það er 55 m2 á stærð og 
lágmarksloftun fyrir það er 55000 mm2. Ef notuð eru 40 mm rör þarf 100 stk. 
 
Steyptur biti í sal reiknaði ég í samráði við burðarþolskennara og einnig samkvæmt Teknisk 
Statik bókinni. Með þessum útrekningum sýni ég fram á að bitinn er næginlega stór til að bera uppi 
þak. 
 
Stærð á loftræstiklefa þarf að reikna til að vita hvort tæknirýmið sé næginlega stórt. Miðað 
er við að það verði hámark 130 börn og 30 fullorðnir þá kom í ljós að loftræstiklefi þurfti að 
vera í minnsta lagi 6,44 m2 og mesta lagi 12,88 m2. Þá leiðir útreikningur einnig í ljós að 
loftskipti í húsinu þarf að vera 3,5 á klukkustund. 
 
U-gildi eða kólnunartölur þarf að reikna til að geta ákvarðað þykktir á t.d einangrun. Til að 
geta reiknað u-gildi þarf að vita varmaleiðni hvers efnis fyrir sig og finnur maður það oftast á 
síðum hjá framleiðanda en stundum þarf maður að setja sig í samband við framleiðanda til 
að nálgast þessar tölur. Því lægri kólnunartölu sem maður fær því betri einangrunargildi 
hefur byggingarhlutinn. 
 
Orkuramma þarf að reikna fyrir hvert herbergi fyrir sig í leikskólanum til að vita hvert heildar 
leiðni- og varmatap er í herberginu. Með því að vita þetta er hægt að áætla stærð og afköst á 
ofni í rýminu. Til þess að geta reiknað orkuramma þarf maður að setja inn þær kólnunartölur 
byggingarhluta sem ramminn biður um og því ekki hægt að reikna hann án þess að vera búin 
að reikna u-gildi. Nauðsynlegt er að reikna bæði reglugerðargildi og raungildi í 
orkurammanum til þess að geta sýnt fram á að húsið gangi upp varmatapslega séð. 
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Kafli	7	Annað.	
Viðaukar fyrir annað sjá bls 245 

 

Þessi kafli hefur að geyma fundagerðir, Revit teikningar, myndir og allt aukaefni sem ég hef 
nýtt mér við vinnu á þessu verkefni. Einnig er að  finna  skissubók  sem ég notaði  í gegnum 
önnina til að skissa lausnir á verkefninu og punkta niður allt sem við kom verkefninu á meðan 
á því stóð. Ég læt tímafjölda minn sem fór í þetta verkefni einnig fylgja þessum kafla. 
 
Fundagerðir  voru  gerðar  eftir  hvern  einasta  fund með  leiðbeinundum.  Þar  sem  ég  var  í 
Canada  helminginn  af  tímanum  sem  ég  vann  verkefnið  hafði  ég  kannski  ekki    mikinn 
möguleika á að hitta þá  jafn oft og ég vildi. En  í staðinn  fyrir að hitta kennara þá sendi ég 
þess meira af tölvupóstum þegar ég var með spurningar um verkefnið og gekk mér vel að fá 
svör á þann máta. 
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Lokaorð 
 

Vinnan við lokaverkefni mitt gekk almennt séð mjög vel. Sú stefna sem ég setti mér í upphafi 
verkefnisins gekk upp án mikilla vandræða. Hún gekk út á það að reyna halda í eins 
upprunalegt útlit og hönnunargögn gerðu ráð fyrir en jafnframt að reyna að hafa kostnað 
eins lágan og mögulegt var. Ég rökstyð þessa stefnu með því að benda á að  húsið vann til 
fyrstu verðlauna fyrir arkitektúr og hönnun en varð ekki fyrir valinu sem leikskólabygging þar 
sem  kostnaður við byggingu leikskólans þótti of mikill.  

Ég fór vel af stað og öll greiningarvinna gekk vel fyrir sig og gekk sú tímaáætlun eftir sem ég 
hafði sett mér og náði ég að greina allt það sem ég ætlaði mér á þessum tíma og fór eftir það 
að vinna að aðaluppdráttum með góðan grunn frá greiningunum. Það sem setti stórt strik í 
reikninginn hjá mér var að þegar ég var í Vancouver þá fékk ég berkjubólgu og veiktist í sex 
vikur. Þetta gerðist þegar ég átti að vera vinna verkteikningar. Það varð til þess að verkefnið 
drógst á langinn en ég náði samt að halda eitthvað áfram. Þegar ég reis svo upp úr 
veikindunum vann ég alltaf aðeins lengur á kvöldin til að bæta upp tapaðan tíma. Deili, 
hlutateikningar og útboðsgögn gengu öll vel fyrir sig og ég finn greinilega að ég er búinn að 
læra mikið síðan ég byrjaði í náminu í byggingarfræði. Mér finnst ég hafa skilað heilsteyptu 
verkefni og náð að klára alla þá fasa og punkta sem lagt var upp með í upphafi annar og 
aðeins meira en það, enda er búið að fara gríðalega mikill tími í þetta lokaverkefni og voru 
tólf stunda vinnudagar algengir á tímabili. Ég er mjög ánægður með það sem ég hef fengið út 
úr þessu námi og lokaverkefni og tel mig vera vel undirbúin til að takast á við störf sem 
byggingafræðingur. Ég vil þakka öllum þeim sem hafa komið að þessu verkefni með einum 
eða öðrum hætti og aðstoðað mig við námið. Í viðaukum sem koma hér á eftir má sjá alla 
mína vinnu og niðurstöður sem ég fékk út úr lokaverkefni mínu í byggingarfræði við 
Háskólann í Reykjavík.  
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Gögn sem notast notast var við í úrvinnslu þessa verkefnis: 
Byggingareglugerð                                                             
ÍST 66 Varmatap húsa                                                        
ÍST 45 Hljóðvist                                                                   
ÍST 30 Almennir útboðs- og samningsskilmálar                                                                                                
RB blað nr. 31                                                                                                                                                            
Google maps 

http://www.mannvirkjastofnun.is/byggingar/ 

http://www.skra.is/ 

http://fsr.is/ 

http://www.revitcity.com/index.php 

http://snertill.is/ 

http://www.kopavogur.is/ 

http://www.sorpa.is/ 

http://www.gamar.is/ 

http://www.ikea.is/ 

http://ispan.is/ 

https://www.byko.is/ 

http://www.husa.is/ 

http://www.gyproc.se/konstruktioner/innerv%C3%A4ggar 

http://www.multiwal.eu/default.asp?page_id=126 
 
http://www.deko.dk/dk/produkter/deko-mv.aspx 

http://limtrevirnet.is/index.php 

http://www.borgarplast.is/is/vorur/byggingaridnadur/einangrunarplast 

http://steinull.is/Default.asp?Sid_Id=30385&tId=1&Tre_Rod=&qsr 

http://www.bmvalla.is/ 

http://www.oskarsson.is/ 

http://fastus.is/Vorur/Vorulisti/?categoryid=ff605aa8-70c2-411c-9907-bb0a0b3d57ad 

http://www.icopal.dk/ 

http://www.metsawood.com/products/kerto/pages/kerto-s.aspx 

http://www.ropox.com/uk/products/nursing-tables/maxi2.html 

http://www.ferrozink.is/is/stal/svart-stal/flatjarn-ferkant 

http://www.mannvirkjastofnun.is/byggingar/
http://www.skra.is/
http://fsr.is/
http://www.revitcity.com/index.php
http://snertill.is/
http://www.kopavogur.is/
http://www.sorpa.is/
http://www.gamar.is/
http://www.ikea.is/
http://ispan.is/
https://www.byko.is/
http://www.husa.is/
http://www.gyproc.se/konstruktioner/innerv%C3%A4ggar
http://www.multiwal.eu/default.asp?page_id=126
http://www.deko.dk/dk/produkter/deko-mv.aspx
http://limtrevirnet.is/index.php
http://www.borgarplast.is/is/vorur/byggingaridnadur/einangrunarplast
http://steinull.is/Default.asp?Sid_Id=30385&tId=1&Tre_Rod=&qsr
http://www.bmvalla.is/
http://www.oskarsson.is/
http://fastus.is/Vorur/Vorulisti/?categoryid=ff605aa8-70c2-411c-9907-bb0a0b3d57ad
http://www.icopal.dk/
http://www.metsawood.com/products/kerto/pages/kerto-s.aspx
http://www.ropox.com/uk/products/nursing-tables/maxi2.html
http://www.ferrozink.is/is/stal/svart-stal/flatjarn-ferkant
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Viðaukar kafli 1 
 

Frumhönnun 
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Samkeppnisgögn. 
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Kostnaðaráætlun. 
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Tímaáætlun. 
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Forsögn. 
 

 

9. Leikskólastjóri:  
 

Skrifstofa leikskólastjóra skal í góðum tengslum starfsmannarými 
og með greiðri aðkomu fyrir foreldra/forráðamenn 
leikskólabarna. Í herberginu séu síma- og tölvutenglar. 
Í vegg við hlið herbergishurðar sé gluggi (minnst 2 m2) 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 innréttingumí þetta rými. Stærð 
herbergis sé minnst 12 m2. 
 

10. Aðst.leiksk.stjóri:  
 
Skrifstofa fyrir aðstoðarleikskólastjóra staðsett í starfsmannakjarna 
(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 m2. 

11. Starfsmenn: 

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. 
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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 hljóðeinangruð 
með 8 KW hitaaukningu 
(booster) 1 stk 
Hrærivél 10 L 1 stk 
Örbylgjuofn 900 W 1 stk 
Frystiskápur - 70x180 cm 1 stk                                                                                     
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 m2. Eldhúsi fylgi geymsla/búr, 
ca. 12 m2 að stærð. Í búri skal reiknað með að komið verði 
fyrir stórum frystiskáp. 
  
Í geymslunni skal setja upp ca. 20 lengdarmetra af hillum úr 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 sambærilegt. 
Setja skal hylki úr plasti fyrir handþurrkur t.d. af 
gerðinni Lotus E02226 við handlaugar og vaska, 120 cm frá 
gólfi. 

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 
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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 stálvöskum 
130x80cm af gerðinni Ropox Maxi 130x80 
#40-25597. Samtals verða sett upp 4 skiptiborð í snyrtikjörnum. 
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 
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1. Heimastofur:  
 

6 heimastofur – Í hverri deild sé 1 heimastofa u.þ.b. 30 m2 að 
stærð. Í stofunni sé skápur 2x60x60, H=220 cm. Þá sé í 
herberginu neðri innrétting 140x60, H=85 cm með innfelldum 
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 m2. 
 
2. Hópherbergi: 

 
 6 hópherbergi – Við hlið hverrar heimastofu sé hópherbergi 
sem innangengt er frá heimastofu. Hópherbergi sé u.þ.b. 
15 m2 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                                        
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 m2. 
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15. Þvottaherbergi: 
 

 Í þvottaherbergi skal gera ráð fyrir 1 þvottavél og 1 þurrkari 
(iðnaðartæki). Reiknað skal með 7 kg þvottavél, stærð ca.                                           
72x69x112cm (bxdxh) auk 20 cm stands. Reiknað skal með 
11 kg þurrkara, stærð ca. 79x90x174cm (bxdxh). Í þvottaherbergi 
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, hitaog 
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 m2. 
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17. Inntaksrými:  
 

Fyrir rafmagn og hita. Stærð rýmis hæfi fyrirhugaðri 
húsbyggingu. Inntaksrými sé utangengt.,, 

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 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 m2) . 
Í rýminu skulu vera síma- og tölvutenglar. Ekki er gerð 
sérstök krafa um smíði/uppsetningu innréttinga í þessu rými 
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11. Starfsmenn: 
 

Rúmgóð snyrting, ætluð starfsmönnum, skal vera við eða 
nærri starfsmannaaðstöðu. Snyrting skal henta fötluðum 
einstaklingum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 listaskála 
er áætluð um 20 m2. 
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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 leirbrennsluofn. 
Séu veggir herbergis léttbyggðir (ekki berandi) þá skal 
eldvarnarkrafa á veggjum vera minnst EI-60. Leirbrennsluherbergi 
skal vera ca. 5 m2 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. 
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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 m2. 

3. Fjölnotarými:  
 
2-3 fjölnotarými sem m.a. eru ætluð til leiks og kennslu. – 
Hvert fjölnotarými er fyrir 2 deildir eða fyrir 3 deildir, skv.                                     
tillögu bjóðanda. Stærð fjölnotarýmis skal að vera u.þ.b. 
20 m2 sé það ætlað fyrir 2 deildir - en 30 m2 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 fjölnotarýma 
er áætluð um 60 m2. 
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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 m2. 

 
13. Fundarherbergi:  
 

Í leikskólanum skal vera fundarherbergi sem ætlað er fyrir 
8-10 manns. Í vegg við hlið herbergishurðar sé gluggi 
(minnst 2 m2) 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 m2 . 
 

14. Viðtalsherbergi:  
 

Í leikskólanum skal vera viðtalsherbergi sem ætlað er fyrir 
minni fundi, sérkennslu o.þ.h. Í vegg við hlið herbergishurðar 
sé gluggi (minnst 2 m2) 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 m2 

16. Geymsla:  
 
Í húsinu sé geymsla minnst 6 m2 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. 
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Viðaukar kafli 2 
 

Forhönnun 
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Byggingahlutagreining 
Glugga greining. 

                                           Trégluggi fura:                                                                                        Einkunn: 1-5 

Kostnaður:  67þús á m2                                                                                      5 

Viðhald og ending:  viðhald 5 ár og ending 30ár                                            1 

Útlit:                                                                                                                       4 

Samtals:                                                                                                                 10 

 

 

                                       

                                     Áltré gluggi: 

 Kostnaður:  83þús m2                                                                                            4                      

Viðhald og endin:  Viðhaldslaust að utan, 5ár inni                                                   
ending innan 30ár, utan 50ár                                                                                3 

Útlit:                                                                                                                           4 

Samtals:                                                                                                                    11 

 

 

                            

 Álgluggi: 

Kostnaður:  95þús m2                                                                                              2 

Viðhald og ending:  Ekkert viðhald,  ending 50ár                                               5    

Útlit:                                                                                                                           2 

Samtals:                                                                                                                    9 

 

Áltré gluggi er slitsterkur og viðhaldslítill því er hann kjörin í leiksóla þar sem er mikið álag. Einnig 
veitir hann hlílegt útlit að innan þar sem álag er minna. Reynt er að halda jafnvægi í kostnaði 
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Hitakerfi. 

 

 

 

 

                                       

                   

 

 

 

Gólfhitakerfi. 

Kostir og gallar gólfhitakerfa 
 
Kostir                                                             
 
Þægilegur inni- og útihiti      
Góð ending  
Faldar lagnir  
Engin tæring eða útfelling 
Minna ryk í loftinu 
Engir ofnar 
Einfalt í lagningu 
Tregt kerf 

                           

Gallar:  Viðkvæmt fyrir framkæmdum. Innsteypt rör. Tregt kerfi 
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Gólfhitakerfi hafa komið vel út úr rannsóknum um þægindi hitakerfa. Ef skoðað er líkan af 
hitastigsdreifingu fyrir mismunandi hitakerfi sést að líkan fyrir gólfhita kemst 
einna næst kjöraðstæðum fyrir mannslíkamann. Hiti í gólfi kemur í veg fyrir fótkulda. 
Iljarnar á fótunum eru mjög næmir hitaskynjarar og því getur fólk fundið fyrir fótkulda þó 
að lofthitinn sé nægilegur. 

Útboðslýsing og forsögn 

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. 

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. 

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. 
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Innveggja greining. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gipsveggur 145 mm:                                                                                             Einkunn: 1-5 

Kostnaður:  18 þús á m2                                                                                              4 

Hljóðeinangrun:  52 db                                                                                                5 

Brunamótstaða:  EI 60                                                                                                 3 

Samtals:                                                                                                                        12  

 

 

 

 Forsteypteining 150mm:                                                                Einkun: 1-5 

 Kostnaður:  24 Þús m2                                                                                 2                      

Hljóðeinangrun:  52 db                                                                                 5 

Brunamótstaða:    REI 90                                                                              4 

Samtals:                                                                                                           11 
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Timburgrind: 

Kostnaður:  18 þús m2                                                                                                         4 

Hljóðeinangrun:  48 db                                                                                                        4    

Brunamótstaða:   B 90                                                                                                         3 

Samtals:                                                                                                                                11 

 

 

 

Gipsveggur er valin. Þó að hljóð einangrun þurfi að vera 48 db þá þarf að gera ráð fyrir 3 db 
öryggismörkum. 
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Þakdúka greining. 

 

 PVC:                                                                         Einkunn: 1-5 

Þykkt:   1,2-1,5 mm                                                                 2 

Verð á m2:  9.053 kr                                                                1 

Ending: 20-40 ár                                                                       4 

Samtals:                                                                                     7 

 

 

                                     

 

Asfaltdúkur heilsoðin (minnst 2 lög):                   Einkunn: 1-5    

 Þykkt:  8 mm                                                                          3            

 Verð á m2:  481 kr                                                                 4      

 Ending:  30 ár                                                                          3 

Samtals:                                                                                    10 

 

 

 

 

Asfaltdúkur er valin vegna þess að hann er auðveldur í notkun og heldur sveigjanleika sínum, togþoli 
og rifstyrk við mikinn kulda. Ávinningurinn við rúllupappann er færri samskeyti, hann er fljótlegri í 
lagningu og því minni kostnaður. 
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Sorpskýla greining 
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Sorpskýli verður úr skjólgirðingarefni. Það er mun ódýrara en meira viðhald. En þar sem 
unglingavinna í kópavogi mun við halda girðingr árlega í kópavogi mun það ekki koma niður á 
rekstrarkostnaði. Og með góðu viðhaldi er hægt að halda líftíma timburs lengi. 
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Útveggja greining. 

                                Samlokueing:                                                                                                              
Einkunn: 1-5 

Kostnaður:  35 þús á m2                                                                                             3 

Viðhald og ending:  Ending 100ár. Viðhald 5-10ára fresti                                    3 

Útlit:                                                                                                                               5 

Samtals:                                                                                                                       11  

 

 

 

 

                                 Steinsteyprue veggur mmeð akrilmúr einangrunað utan: 

 Kostnaður:  40 þús m3                                                                                            2                     

Viðhald og ending:  Ending 30ár Viðhald 5-10ára fresti                                    3 

Útlit:                                                                                                                           2 

Samtals:                                                                                                                    10 

 

 

 

 

 

                                   Staðsteypt með ull á milli: 

Kostnaður:  30þús m3                                                                                          4                         

Viðhald og ending: Ending 100ár. Viðhald ekkert.                                         5    

Útlit:                                                                                                                       4 

Samtals:                                                                                                                13 
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 Þakgreining. 

 Pakkað þak:                                                           Einkunn: 1-5 

Þykkt:   490 mm                                                                       2 

þakhalli:  1:40                                                                          4 

Ending: 40 á                                                                             3 

Samtals:                                                                                   9 

 

 

                                       

                                                                     

 Báruþak: 

 Þykkt: 340 mm                                                                           3                  
Þakhalli:  Min 14°                                                                       1                  
Ending: 40 ár                                                                              3 

Samtals:                                                                                      7 

 

 

 

 

 

Timbur pappaþak (minnst 2 lög): 

 Þykkt:  300 mm                                                                          4                  
Þakhalli:  1:40                                                                             4                  
Ending:  40 ár                                                                             3 

Samtals:                                                                                     11 

 

Þetta er einnig ódýrastaleiðinn Því er hún valinn.  

Ástæða er eingin uppsláttur, steypa eða bárujárn. 
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Þakgreining. 

Staðsteypt:                                                                     Einkunn: 1-5 

Kostnaður:  30 Þús m3                                                                  3 

Þykkt:  180mm                                                                              5 

Ending: 120 ár                                                                              5 

Samtals:                                                                                        13 

 

                     

 Kúluplötur: 

 Kostnaður:  óraunhæft kostnaðarlega í stutta haflengd            1                                                         
Þykkt:  285mm                                                                                    2                       
Ending:   120 ár                                                                                  5 

Samtals:                                                                                              8 

 

 

 

Ryfjaplötur: 

 Kostnaður:  óraunhæft kostnaðarlega í stutta haflengd          1                                                                                               
Þykkt:  620mm                                                                                  1                          
Ending:   120 ár                                                                                 5 

Samtals:                                                                                             7 

 

 

 

Holplötur: 

 kostnaður:  13 Þús á m2 uppkomið                                              4                              
Þykkt:  200mm                                                                                  4                           
Ending:  120 ár                                                                                  5 

Samtals:                                                                                              13 
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Kúluplötur þurfa að spanna í minnstakosti 7-8 metra svo að þær byrji mögurlega að borga sig, og 
helst lengra. Loftorka telur að kúluplötur borga sig ekki í leikskólan á Austurkór 1.  

Rifjaplötur eru einfaldlega alltof þykkar og kostnaðarsamar í leikskólan. Eiga frekar við byggingar með 
mikið álag. 

Staðsteyptplata er góður kostur fyrir leikskólan en þar sem lofthæð er 3m þá mun byggingartími og 
kostnaður vera  örlítið meiri en holplötur. 

Holplata er góður kosturinn í þessu tilfelli og telur honnuður að hún sé ódýrasti kosturinn með alla þá 
eignleika sem þarf til að uppfylla kröfur leikskólans. Létt, fljótlegt og ódýrt 

Eftir að hafa ráðlagt mig við burðaþolsfræðing og holplötu hönnuðu þá hefur komið í ljós að útaf því 
hvernig húsið er í laginnu þá mun alltaf vera betra að staðsteypa 
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Forsögn

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.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.

Í sambandi við ómtíma verður að gera ráð fyrir því þegar kerfisloft er valið.
Velja þarf hágæða hljóðísogsefni til að uppfylla ómtíma skilyrði.
Ef mælingar sýna fram á að kerfisloft eitt og sér uppfylli ekki ómtíma kröfur
þá þarf að gera ráðstafanir fyrir það eins og t.d setja upp fleirri ísogsefni
eða gatað gips. En gert er ráð fyrir að kerfisloft komi í öll rými.

200 mm steinsteyptur veggur mælist u.þ.b. R'w=55 dB. Mögurleiki er á því
að það þurfi að klæða vegg í listaskála til að uppfylla 60 db
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Forsögn.

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

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.

9.5.8. gr.
Gerð flóttaleiða.
Meginreglur: Lyftur, rúllustigar og færibönd mega ekki vera flóttaleiðir, nema þar sem um sérstakar
flóttalyftur er að ræða. Í rýmum bygginga þar sem búist er við miklum mannfjölda skal hanna flóttaleiðir
þannig að sem minnst hætta sé á að þvaga myndist við hindranir, s.s. hurðir.
Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um gerð flóttaleiða:
1. Samanlögð breidd allra flóttaleiða skal vera minnst 1,0 m fyrir hverja hundrað menn sem henni er
ætlað að þjóna.
2. Til að tryggja sem jafnasta dreifingu flóttaleiða frá rými skal miða við að ein flóttaleið á hverju
svæði geti lokast og má þá reikna með að flutningsgeta annarra flóttaleiða sé 200 manns á hvern
1,0 m í breidd flóttaleiðar.
3. Gangur í flóttaleið skal vera sjálfstætt brunahólf EI 60 og ef hann er lengri en 50 m skal skipta
honum með a.m.k. E 30-CSm hurðum. Frá þeim stað þar sem tvær eða fleiri flóttaleiðir sameinast
skal flóttaleiðin í framhaldi af því anna öllum fjöldanum. Breidd stiga í flóttaleið, þar sem aðeins
þarf að rýma eina hæð í einu og hver hæð er sérstakt brunahólf, skal miðuð við þá hæð þar sem
mesti fjöldinn er. Þar sem rýma þarf fleiri en eina hæð samtímis skal stigabreiddin miðast við
mesta fjölda sem þá þarf að nota hann. Ekki þarf að reikna með rýmingu á meira en þremur hæðum
samtímis. Hringstiga má ekki nota í flóttaleið sem er ætluð fyrir fleiri en 50 manns né fyrir meira
en fjórar hæðir og ekki fyrir samkomusali í notkunarflokki 2 né fyrir byggingar í notkunarflokkum
5 og 6. Frá byggingum í notkunarflokki 2 skulu flóttaleiðir liggja í gegnum ganga eða stigahús eða
beint út.
4. Brunahólf sem reiknað er fyrir fleiri en 600 manns skal hafa minnst þrjá útganga og fjóra ef
brunahólfið er reiknað fyrir fleiri en 1.000 manns. Lágmarksbreidd flóttaleiðar (hurðar) frá rými
með meira en 300 manns skal vera 1,2 m.
5. Stigahús í flóttaleið skal vera með hurð sem opnast beint út undir bert loft eða inn í anddyri sem er
brunahólf EI 60 með hurðum minnst E 30-CSm.
6. Í kvikmyndasölum, leikhúsum og fyrirlestrasölum í notkunarflokki 2, og öðrum þeim sölum sem
eru notaðir sem slíkir, skulu stólar vera festir við gólf. Fjarlægð milli stólaraða, mæld milli
sætisbaka, skal vera minnst 0,80 m séu stólarnir búnir veltisetum, en 1,00 m séu setur fastar.
Breidd einstakra sæta skal vera a.m.k. 0,50 m. Stólar skulu þannig festir að rýming sé greiðfær og
þeir valdi ekki hættu við rýmingu. Ekki mega vera fleiri en 12 stólar í samfelldri röð að gönguleið
og stólaraðir ekki fleiri en 20. Lágmarksbreidd gönguleiðar þvert á raðir skal vera 1,30 m, og
einnig meðfram röðum, ef stólar eru festir í gólf, en 2,00 m, ef þeir eru spenntir saman. Í stórum
byggingum skal við útreikning breiddar gönguleiðar miða við a.m.k. 0,01 m fyrir hvern mann sem
um hana skal fara til að komast að útgöngudyrum salar. Í stúkum með allt að 10 stólum mega stólar
vera lausir.
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.

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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9.7.4. gr.
Eldvarnarveggir.
Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um eldvarnarveggi:
1. Eldvarnarveggir í byggingum skulu varna því að eldur breiðist út frá þeim stað sem er að brenna,
án inngrips frá slökkviliði. Veggurinn skal halda stöðugleika sínum þótt sú bygging sem áföst er
við hann brenni til grunna.
2. Eldvarnarveggur skal gerður með þeim hætti, eða merktur sérstaklega utan á húsi, að slökkvilið sjái
hvar hann er staðsettur.
3. Reykháfar, lagnir og raufar fyrir tæknibúnað og þess háttar mega ekki skerða brunamótstöðu
eldvarnarveggjar.
4. Frágangur þar sem eldvarnarveggur kemur að þaki skal vera með þeim hætti að brunamótstaða
hans skerðist ekki.
5. Eldvarnarveggur skal vera minnst REI 120–M, A2-s1,d0 á sjálfstæðri undirstöðu. Ef bygging er
með brunaálag yfir 800 MJ/m² skal þó ávallt ákveða aukna brunamótstöðu og frágang veggjar með
brunahönnun.
Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um eldvarnarveggi:
1. Sambyggðar byggingar mega hafa sameiginlegan eldvarnarvegg á lóðarmörkum. Þegar tvær
sambyggðar byggingar standa á sitt hvorri lóðinni er leyfisveitanda heimilt að samþykkja
tímabundna opnun á eldvarnarvegg á lóðarmörkum enda séu brunavarnir tryggðar með
fullnægjandi hætti, sbr. 9.2.5. gr.
2. Þak skal hafa brunamótstöðu EI 60 á a.m.k. 1,2 m svæði beggja vegna eldvarnarveggjarins. Þegar
eldvarnarveggurinn er útveggur skal brunamótstaða þaksins vera REI 60 á a.m.k. 1,2 m svæði inn á
þakið. Einnig er heimilt að eldvarnarveggurinn nái minnst 300 mm upp fyrir frágengið yfirborð
þaks, mælt hornrétt á þakflötinn og út úr útvegg og rjúfi þakkant.
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.

Við listaskála skal vera sérstakt herbergi fyrir leirbrennsluofn.
Séu veggir herbergis léttbyggðir (ekki berandi) þá skal
eldvarnarkrafa á veggjum vera minnst EI-60. Leirbrennsluherbergi
skal vera ca. 5 m2 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.

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.

REI 60

Veggir:

EI 60

Sambrunahætta:
E 30

Hurðar:
EI2 30-CSm

EI2 30-C5Sm
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9.2.4. gr.
Krafa um brunahönnun og áhættumat.
e. Mannvirkja í notkunarflokkum 5 og 6.

9.1.3. gr.
Notkunarflokkar.
Mannvirki skiptast í eftirfarandi sex notkunarflokka eins og nánar er tilgreint í töflu 9.01:
e. Notkunarflokkur 5
Mannvirki eða rými þar sem einhverjir innan mannvirkisins eru ekki færir um að koma
sér sjálfir út úr
mannvirkinu eða á öruggt svæði við eldsvoða.

9.5.5. gr.
Björgunarop.
Meginreglur: Björgunarop má nota sem aðra flóttaleið fyrir takmarkaðan fjölda fólks í mannvirkjum
þar sem ekki er gerð krafa um algilda hönnun ef tryggt er að rýming geti átt sér stað innan ásættanlegs tíma.
Björgunarop í byggingum eru auðopnanlegir gluggar eða hlerar sem nota má við flótta úr eldsvoða til
öruggs svæðis og til að gera vart við sig. Björgunarop skulu haldast opin við rýmingu og þau skal vera hægt
að opna án lykils eða annarra verkfæra. Á björgunaropum skal vera búnaður sem hindrar að lítil börn geti
opnað þau meira en 89 mm. Þar sem flóttaleið liggur út á þak skulu gerðar viðunandi öryggisráðstafanir til
skrikvarnar.
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.
3. Þar sem gert er ráð fyrir rýmingu út á hallandi þak skal staðsetja björgunarop þannig að lárétt
fjarlægð frá opi að þakskeggi sé ekki meiri en 1,40 m, nema unnt sé að komast frá opinu á svalir.
4. Björgunarop skulu vera á hverju svefnherbergi í sérbýlishúsum.
5. Björgunarop skal vera á hvern tug svefnplássa í svefnskálum og eitt umfram það.
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.

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.

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.

Brunahólfun.

9.6.11. gr.
Brunahólfun.
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. Heimilt er að nota brunaöryggiskerfi í staðinn fyrir brunahólfun þar sem
brunhönnun sýnir að slíkt sé ásættanlegt. Gera skal ráðstafanir til að eldur geti ekki borist meðfram
brunahólfandi veggjum. Þar sem brunahólfandi veggur gengur að útvegg eða þaki skal brunahólfun ávallt ná
út að ystu vegg- og þakklæðningum eða út í gegnum þær. Byggingum skal skipta þannig að rými með mikilli
brunaáhættu og/eða miklu brunaálagi myndi aðskilin brunahólf.
Viðmiðunarreglur: Rými bygginga þar sem unnið er með eld eða eldfimar vörur skulu vera sjálfstæð
brunahólf. Sé ekki annað tekið fram skal brunamótstaða brunahólfs eigi vera lakari en 60 mínútur hvað
varðar heilleika og einangrun, þ.e. EI 60. Eitt brunahólf má að jafnaði ekki ná til fleiri en tveggja hæða
nema í stigahúsum, sérbýlishúsum í notkunarflokki 3 og opnum bílgeymsluhúsum og ekki fleiri en þriggja
hæða í verslunum í notkunarflokki 2 nema fyrir liggi brunahönnun. Meginbrunahólfun bygginga skal hafa
brunamótstöðu í samræmi við töflu 9.06.

950*0,8= 760
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Flóttaleiðir
Björgunarop
Slöngukefli

9.5.9. gr.
Dyr í flóttaleið.
Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um dyr í flóttaleið:
1. Dyr í flóttaleið bygginga skulu vera vel merktar og sýnilegar. Þær skulu opnast í flóttaátt og skal
vera auðvelt að opna þær án tafar og án þess að nota lykil eða sérstök verkfæri.
2. Í rýmum bygginga þar sem ekki er hætta á þvögumyndun, fjöldi er undir 30 manns og allir eru
kunnugir umhverfinu, má nota hurðir sem opnast á móti flóttaátt í flóttaleiðir eða láréttar
handvirkar rennihurðir. Þar sem aðgangsstýring eða raflæsing er á dyrum og þar sem
opnunarbúnaður er á dyrum fyrir hreyfihamlaða skal sá búnaður einnig vera virkur við eldsvoða og
straumleysi. Þess skal gætt að opnar hurðir þrengi ekki flóttaleið og hindri þannig rýmingu.
3. Ekki er heimilt að hafa í flóttaleiðum læstar hurðir sem eingöngu eru opnanlegar með boði frá
sjálfvirku brunaviðvörunarkerfi.
4. Í byggingum með rafrænum aðgangsstýringum í flóttaleiðum skal gerð grein fyrir þeim á
aðaluppdráttum og sýnt fram á að þær hindri ekki flótta frá byggingunni.
5. Byggingar fyrir dýr og aðrar sambærilegar byggingar skulu þannig gerðar að auðvelt sé að koma
dýrum út ef eldur verður laus.
Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um dyr í flóttaleið:
1. Hurðir í flóttaleið skulu vera hliðarhengdar.
2. Þegar ekki er góð yfirsýn yfir flóttaleið skal tryggt að hægt sé að rýma til baka frá flóttaleið og að
annarri óháðri, reynist sú fyrri ekki greiðfær.
3. Fyrir notkunareiningu með fleiri en 50 manns skal nota opnunarbúnað skv. ÍST EN 179 í
flóttaleiðum en skv. ÍST EN 1125 í einingum sem rúma yfir 150 manns.
4. Nota má sneril án hlífar fyrir hurðir sem þjóna allt að 30 manns. Opnunarbúnaður skal vera
staðsettur u.þ.b. 1,0 m yfir gólfi.
5. Hurðir með aðgangsstýringu í flóttaleið skulu vera með brotrofa við dyrnar, sem rýfur straum að
læsingunni þannig að hún opnist. Rofinn skal vera grænn á litinn og rækilega merktur:
„Neyðarútgangur – Brjótið glerið“.
6. Véldrifnar hurðir, rennihurðir, hverfihurðir og álíka hurðir í byggingum má ekki reikna sem
flóttaleið fyrir mikinn mannfjölda, nema þær séu opnanlegar með handafli í flóttaáttina og uppfylli
að öllu leyti kröfur um dyr í flóttaleiðum. Þar sem ekki er gert ráð fyrir miklum mannfjölda má
heimila notkun á rafdrifnum hurðum eða rennihurðum í flóttaleið ef tryggt er að dyrnar opnist við
straumrof og við boð frá reykskynjara. Hnappur til opnunar skal vera við hliðina á hurðarhúni og
vera vel sýnilegur og merktur. Hnappinn skal staðsetja u.þ.b. 1,0 m yfir gólfi og skal hann vera
upplýstur af neyðarlýsingarlampa, minnst 5 lux, og merktur með skilti sem er minnst
0,10 m x 0,15 m með mynd af lykli og með textanum: „Neyðaropnun“.
7. Hindrunarlaus umferðarbreidd dyra í mannvirkjum fyrir dýr skal vera 0,87 m en 1,2 m fyrir
stórgripi og skulu minnst tvennar dyr vera á hverju húsi.
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.

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.
Viðmiðunarreglur: Slöngukefli skulu sett í notkunareiningar í notkunarflokki 1 og 2 sem eru stærri en
500 m² svo og í byggingar í öðrum notkunarflokkum en notkunarflokki 3, þar sem þess er þörf vegna
brunaálags og brunaáhættu. Lagnir að slöngukeflum skulu gerðar með þeim hætti að nægjanlegt
vatnsrennsli að þeim sé tryggt í minnst 15 mínútur. Við val á slöngukefli skal miða við eftirfarandi
lágmarkskröfur fyrir vatnsrennsli og þrýsting:
a. Fyrir aðrar byggingar en tilgreindar eru í b-lið skal miðað við 20 l/mín vatnsrennsli og 9 m
kastlengd.
b. Fyrir stór iðnaðar- og geymsluhús og byggingar þar sem eldhætta er mjög mikil og brunaálag yfir
800 MJ/m² skal miða við 40 l/mín vatnsrennsli og 9 m kastlengd.
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.

9.4.7. gr.
Hurðalokari (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. Setja skal sjálfvirka lokara á allar brunaflokkaðar hurðir nema þar sem krafa er um að hurðir séu
læstar, s.s. í spennistöðvum og tæknirýmum fyrir lyftur, eða þar sem starfsemi er með þeim hætti að gera
má ráð fyrir að hurðir séu ávallt lokaðar.
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. Þar sem ekki er skilgreint hvaða
flokk á að nota skal hönnuður velja viðkomandi flokk með tilliti til umferðar um hurð.
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.

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.
Flóttaleiðir í byggingum skulu rúma þann fjölda fólks sem þarf að nota þær. Þær skulu útfærðar sem
auðrataðir gangar, stigar og/eða flóttalyftur sem gera fólki örugglega fært að komast á öruggan stað úti
undir beru lofti eða á öruggt svæði. Flóttaleiðir geta einnig verið gönguleiðir um opin rými bygginga sem
krefjast út- og neyðarlýsingar.
Sameiginlegar flóttaleiðir skal hanna m.t.t. fyrirkomulags rýmingar frá viðkomandi svæðum.
Við útreikninga á rýmingu skal heildarflóttatími vera styttri en sá tími þegar hættuástand fyrir fólk
hefur skapast.
Allan þann tíma sem gera má ráð fyrir að flótti úr eldsvoða taki skal tryggja, eftir því sem kostur er, að
fólk verði ekki fyrir fallandi byggingarhlutum, t.d. gleri, og að hiti, reykur eða eiturgufur fari ekki yfir
hættumörk í flóttaleið eða of léleg birtuskilyrði tefji rýmingu.
Flóttaleiðir má ekki innrétta til annars en umferðar. Þó má innrétta ganga til notkunar sem ekki eykur
brunaálag að nokkru marki né rýrir hæfni þeirra sem flóttaleiða.
Við ákvörðun flóttaleiða skal tekið tillit til krafna um algilda hönnun.
Uppdráttur sem sýnir útgönguleiðir í mannvirkjum í notkunarflokki 3 og 4 þar sem seld er gisting skal
vera festur á vegg við eða á inngangshurð í öllum gistirýmum ásamt upplýsingum um viðbrögð gesta við
eldsvoða.
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.

9.5.3. gr.
Aðgengi að flóttaleiðum.
Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um aðgengi að flóttaleiðum:
1. Úr öllum íbúðum og notkunareiningum skulu vera a.m.k. tvær flóttaleiðir, sem eru óháðar hvor
annarri, til öruggs staðar undir beru lofti á jörðu niðri, sbr. þó 9.5.4. gr. Heimilt er að slíkur öruggur
staður sé einnig á sérútbúnum svölum eða þaki byggingar sem er aðgengilegt björgunarliði, enda sé
slík aðstaða sérstaklega brunahönnuð til slíkra nota. Með óháðum flóttaleiðum er átt við tvær eða
fleiri flóttaleiðir sem eru þannig aðskildar að eldur og reykur geti ekki teppt þær báðar/allar.
2. Flóttaleið úr íbúð, notkunareiningu eða gistirými má ekki liggja gegnum aðra íbúð,
notkunareiningu eða gistirými.
3. Svalir má nota í flóttaleið fyrir takmarkaðan fjölda fólks ef tryggt er að rýming geti átt sér stað
innan ásættanlegs tíma. Svalir skulu rúma þann fjölda sem þarf að nota þær og skulu vera varðar
gegn geislun.
Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um aðgengi að flóttaleiðum:
1. Flóttaleiðir skulu liggja úr gagnstæðum endum íbúða og notkunareininga eða sem næst þeim. Ef
íbúð eða notkunareining er á meira en einni hæð skulu vera slíkar flóttaleiðir frá hverri hæð.
Fjarlægð frá hvaða stað sem er að næsta útgangi má ekki vera meiri en fram kemur í töflu 9.04. í
9.5.6. gr.
2. Heimilt er að á heimavistum námsmanna sem eru með einstaklingsherbergjum, sbr. 6.10.4. gr., séu
einar veggsvalir fyrir hver sex herbergi á sameiginlegu rými sem tengist herbergjunum.
3. Svalir skal ekki nota í flóttaleið fyrir fleiri en 20 manns.
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.

9.5.10. gr.
Öruggt svæði fyrir hreyfihamlaða.
Meginreglur: Í byggingum sem hannaðar eru á grundvelli algildrar hönnunar skulu allir hafa aðgengi
að tveimur óháðum öruggum svæðum. Örugg svæði skulu vera á hverri hæð, nema þar sem hreyfihamlaðir
geta komist beint út úr byggingunni án sérstakrar aðstoðar. Auðvelt skal vera fyrir hreyfihamlaða að opna
hurð að örugga svæðinu. Rafmagnsopnunarbúnaður á hurðum skal vera með varaaflgjafa. Öruggu svæðin
skulu vera í sérstöku brunahólfi með fullnægjandi flóttaleiðum, t.d. stigahúsi eða á svölum. Við ákvörðun
stærðar þeirra skal taka tillit til fjölda fatlaðra í viðkomandi byggingu. Öruggt svæði skal aldrei vera minna
en sem nemur svæði fyrir minnst einn hjólastól 1,5 m x 0,8 m að stærð að því tilskildu að a.m.k. önnur
langhliðin sé opin út í stærra svæði, s.s. stigahús eða svalir. Innan öruggs svæðis bygginga skal vera
samskiptabúnaður eða með öðrum hætti tryggt að þeir sem eru á svæðinu geti gert vart við sig. Búnaðurinn
skal virka í jafn langan tíma og brunahólfun viðkomandi brunahólfs eða stigahúss.
Viðmiðunarreglur: Reikna skal með að 1% gesta í byggingum í notkunarflokki 2 þurfi að nýta öruggt
svæði og skulu þau rúma þann fjölda. Opnunarkraftur á handfangi hurðar að öruggu svæði má ekki vera
yfir 25 N.

9.5.6. gr.
Göngulengd flóttaleiða.
Meginreglur: Flóttaleiðir í byggingum skulu
gerðar á þann hátt að sem minnstar líkur
séu á að fólk
lokist inni við eldsvoða.
Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi
viðmiðunarreglur gilda um göngulengd
flóttaleiða:
1. Göngulengd innan flóttaleiða skal mæla
með veggjum og hornrétt á þá. Sá hluti
gönguleiðar sem
liggur í eina átt skal reiknast tvöfalt en
margfaldaður með 1,5 í bílgeymsluhúsum
og opnum
svæðum í notkunarflokki 1. Sé stigi í
gönguleið skal reiknuð lengd hans
samsvara fjórfaldri hæð
hans.
2. Göngulengd innan flóttaleiðar til
stigahúss, annars brunahólfs eða útgangs
skal ekki vera lengri en
fram kemur í töflu 9.04.

4. Þar sem göngulengdir flóttaleiða í
töflu 9.04 og 9.05 ákvarðast af
brunahættu má í brunahönnun
auka lengdir þeirra um 30% ef
vatnsúðakerfi er til staðar.
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913 Burðargreining1

Lóðréttir og láréttir kraftar stífast af við veggi sem eru heilir alla leið upp og niður. Þessir veggir eru mektir rauður á teikningu.
Sökklar þurfa að koma undir alla þessa veggi.
Biti nær yfir sal fyrir setu á þakplötu. Felli veggir eru festir undir hann. eingin stífing er reiknuð í bita heldur er hann settur til að minnk
haflengd og fyrir upphækkun á þaki. Biti er merktur appelsínugulur á teikningu.

 1 : 50
913 Súlur í sal2 1 : 25

913 súlur í sal 23

Taka þarf súlu út þannig hún verði 350 + vegg þykkt mm til að skapa sæti
fyrir bita.Við útgang verður gerður svokallaður L biti en við innvegg verður
hann tekin í T snið. Þykkt bitans þarf að vera 350 mm. (Sjá útreikn)

Útg. Dags. Skýring Br.af:
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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.

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 m3/klst fyrir
hvert salerni, þó að lágmarki 100 m3/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 : 100
905 Lagnagreining1

Dren.
GN=Gólfniðurfall
LR=Loftræsing
Kalt vatn
Heitvatn
Skólp
Mögurleiki á ofn ef
álag er mikið í sal.

Forsögn

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
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.

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.

Dreyfikistur fyrir gólfhita.
Túr og retúr

Húsið er hitað upp með gólfhitakerfi
úr fimm missmunandi dreifikistum.
Þannig er hægt að stjórna hita í
rýmum betur.
Vatn er tekið í loft.
loftræstikerfi er tekið í loft.
Skolp er leitt sem fyrst útúr húsi.

Dreyfikistur fyrir snjóbræðslu.
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10.5.4. gr.
[Regnvörn þaka og lágmarkshalli.
Meginreglur: Tryggja skal fullnægandi vatnsþéttleika þaka og að ekki verði uppsöfnun vatns. Efnisval
aðalregnvarna skal henta þakhalla þannig að tryggður sé fullnægjandi þéttleiki að teknu tilliti til aðstæðna.
Á viðsnúnum þökum skal tryggja nægar þerrileiðir og halla þannig að vatn geti ekki safnast upp undir
og/eða í einangruninni.

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um regnvörn þaka og lágmarkshalla:

1. Þakhalli bygginga skal vera eftirfarandi og miðast við tilgreinda aðalregnvörn:

a. Bárujárn á pappaklætt undirþak klætt með
borðaklæðningu eða rakaþolnum plötum (14°) 1:4
b. Læstar málmklæðningar – einfaldur fals (11°) 1:5
c. Læstar málmklæðningar – tvöfaldur fals (4°) 1:15
d. Pappaþak (minnst 2 lög) 1:40
e. Þakdúkur 1:40
f. Viðsnúin þök 1:40

2. Ef um aðra efnisnotkun er að ræða en tilgreind er í 1. tölul. skal leyfishafi afhenda leyfisveitanda
prófun sem seljandi efnisins útvegar frá faggiltri rannsóknarstofu um fullnægjandi vatnsþéttleika
efnisins við fyrirhugaðar aðstæður eða frá rannsóknarstofu sem Mannvirkjastofnun samþykkir.
Ákvæði þessarar greinar eiga ekki við um einföld skýli, s.s. einfaldar óeinangraðar landbúnaðarbyggingar,
opin bílskýli eða opnar bílgeymslur þar sem ekki er gerð krafa um fulla regnvörn þaks og ekki
er hætta á skemmdum byggingarhluta vegna raka og leka.]1)
1) Rgl. nr. 350/2013, 48. gr.

Viðsnúin þök 1:40 = 0,025
= 2,5 cm á meter

Mesta lengd er 10m
2,5*10 = 25 cm

Hæð einangrunar:
170 + 250 mm
= 420 mm Max á kili
minsta hæð einangrunar
er við niðurfalsrör 170 mm

Öryggisrör skulu koma við
öll niðurföll.

Niðurfall Niðurfall

Safnleiðsla sem tekur á móti
regnvatni af húsþaki og
plani Húsþak og lóð
samtals: 5795 m2

0,58(ha)*1*60 = 34,8 (l/s)

Niðurfall
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Þeir skulu settir upp eftir leiðbeiningum framleiðanda.
Felliveggir þufa að hafa eina hurð sem uppfyllir kröfur algildrar hönnun.
 Myndir eru leiðbeinandi um gerð á veggjum.

Síður sem eru með bruna felliveggi:
http://www.multiwal.eu/default.asp?page_id=126
http://www.deko.dk/dk/produkter/deko-mv.aspx
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6.12.6. gr.
Sorpgeymslur og sorpflokkun.
Í eða við allar byggingar skal vera aðstaða til flokkunar og geymslu sorps.
Sorpgeymslur geta ýmist verið innbyggðar í byggingu eða í tengslum við hana eða sem
sorpgerði/sorpskýli á lóð.
Sorpgeymslum skal þannig komið fyrir að auðvelt sé að komast að þeim með þau tæki, sem notuð eru
við sorphirðu.
Hverri íbúð og hverjum eignarhluta í öðrum byggingum skal fylgja aðgangur að sorpgeymslu og
fullnægjandi fjöldi og gerð sorpíláta. Að lágmarki skal þó miðað við að sorpgeymsla fyrir sérbýlishús rúmi
þrjú sorpílát.
Hindrunarlaus hæð fyrir sorpílát skal vera minnst 1,40 m og miða skal við að grunnflötur hvers
sorpíláts sé u.þ.b. 0,8 m x 0,8 m, nema viðkomandi sveitarfélag geri aðrar kröfur um stærð íláta.
Fyrir aðrar byggingar en íbúðarhús skal meta stærð og fjölda sorpíláta og sorpgeymslna út frá
starfsemi og kröfum viðkomandi sveitarfélags.
Þar sem talin er þörf á sérstökum sorpgámum, skal staðsetning, stærð og frágangur þeirra sýndur
sérstaklega á aðaluppdráttum.
Gerð sorpíláta er háð samþykki heilbrigðisnefndar.
Ekki er heimilt að hafa sorprennur í byggingum.
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.

6.12.8. gr.
Sorpgerði/sorpskýli á lóð.
Sorpgerði/sorpskýli á lóð skal þannig hannað og byggt að það henti til geymslu á flokkuðu sorpi og
falli vel að umhverfinu og þeim byggingum sem það þjónar.
Sorpgerði/sorpskýli skal þannig frágengið að ekki sé hætta á að rusl geti fokið úr því.
Sorpgerði/sorpskýli skal almennt ekki vera fjær inngangi byggingar en sem svarar 25 m og þannig
staðsett að aðkoma vegna sorphreinsunar sé óhindruð.
[Gólf í sorpgerði/sorpskýli skal vera úr efni sem auðvelt er að þrífa og með niðurfalli sé það 6 m² eða
stærra.]1)
Vegna sorpgerðis/sorpskýlis skal gert ráð fyrir vatnskrana og slöngu við byggingu, þannig staðsettri að
hægt sé að nota slönguna við að þrífa sorpgerðið/sorpskýlið.
Ákvæði 6.2.3. gr. um umferðarbreidd gilda gagnvart sorpgerði og sorpskýli á lóð. Sorpgerði og
sorpskýli skulu ekki vera niðurgrafin.
1) Rgl. nr. 350/2013, 42. gr.

 1 : 50
916 sorpgreining1

84



ÍSLENSK AÐLÖGUN - STÚDENTAÚTGÁFA

ÍSLENSK AÐLÖGUN - STÚDENTAÚTGÁFA
ÍS

LE
N

SK
 A

Ð
LÖ

G
U

N
 - 

ST
Ú

D
EN

TA
Ú

TG
ÁF

A ÍSLEN
SK AÐ

LÖ
G

U
N

 - STÚ
D

EN
TAÚ

TG
ÁFA

HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Nafn fyrirtækis / Eiganda
Heimilisfang - Staður - Land
Símanúmer - Faxnúmer
Kennitala
Netfang - Heimasíða

B
la

ða
st

æ
rð

:
A 1

Staðgreinir:Landnúmer:

Dagsetning:

Verknúmer Ábyrgð Númer ÚtgáfaÁfangiSvæði

A

Verkheiti:

Verktegund:

Heimilisfang:

Mælikvarði:

Matshluti:

Yfirfarið af:

Teiknað af:

Hannað af:

Samþykkt:

Skrá:

V
is

ta
ð:

Ú
tp

re
nt

un
:  1 : 1000

C:\Users\Lenovo\Dropbox\LOKAVERKEFNI\Lokaverkefni\BIM\Greiningar.rvt

26
.2

. 2
01

4
19

:4
6:

03

91800-00

Umhverfisgreining

Leikskóli Austurkór 1

Greiningar
XXXXXX XXXX-X-XXXXXXXX

dd.mm.yyyy

Austurkór 1

Checker

Author

Þórir F. Þórisson

02
/1

8 /
14

 1 : 1000
918 Umhverfisgreining1

Útg. Dags. Skýring Br.af:

85



ÍSLENSK AÐLÖGUN - STÚDENTAÚTGÁFA

ÍSLENSK AÐLÖGUN - STÚDENTAÚTGÁFA
ÍS

LE
N

SK
 A

Ð
LÖ

G
U

N
 - 

ST
Ú

D
EN

TA
Ú

TG
ÁF

A ÍSLEN
SK AÐ

LÖ
G

U
N

 - STÚ
D

EN
TAÚ

TG
ÁFA

HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Nafn fyrirtækis / Eiganda
Heimilisfang - Staður - Land
Símanúmer - Faxnúmer
Kennitala
Netfang - Heimasíða

B
la

ða
st

æ
rð

:
A 1

Staðgreinir:Landnúmer:

Dagsetning:

Verknúmer Ábyrgð Númer ÚtgáfaÁfangiSvæði

A

Verkheiti:

Verktegund:

Heimilisfang:

Mælikvarði:

Matshluti:

Yfirfarið af:

Teiknað af:

Hannað af:

Samþykkt:

Skrá:

V
is

ta
ð:

Ú
tp

re
nt

un
:

C:\Users\Lenovo\Dropbox\LOKAVERKEFNI\Lokaverkefni\Austurkór 1.rvt

18
.2

. 2
01

4
16

:4
6:

14

91900-00

Umhverfisgreining

Leikskóli Austurkór 1

Greiningar
XXXXXX XXXX-X-XXXXXXXX

dd.mm.yyyy

Austurkór 1

Checker

Author

Þórir F. Þórisson

02
/1

8 /
14

Útg. Dags. Skýring Br.af:

86



-

-
Suður

--Au
st

ur

G=119,13

L=118,8

38
00

38
00

45
00

39
85

25
00

25
00

50
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

3000

5000

7300

5000

ÍSLENSK AÐLÖGUN - STÚDENTAÚTGÁFA

ÍSLENSK AÐLÖGUN - STÚDENTAÚTGÁFA
ÍS

LE
N

SK
 A

Ð
LÖ

G
U

N
 - 

ST
Ú

D
EN

TA
Ú

TG
ÁF

A ÍSLEN
SK AÐ

LÖ
G

U
N

 - STÚ
D

EN
TAÚ

TG
ÁFA

HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Nafn fyrirtækis / Eiganda
Heimilisfang - Staður - Land
Símanúmer - Faxnúmer
Kennitala
Netfang - Heimasíða

B
la

ða
st

æ
rð

:
A 1

Staðgreinir:Landnúmer:

Dagsetning:

Verknúmer Ábyrgð Númer ÚtgáfaÁfangiSvæði

A

Verkheiti:

Verktegund:

Heimilisfang:

Mælikvarði:

Matshluti:

Yfirfarið af:

Teiknað af:

Hannað af:

Samþykkt:

Skrá:

V
is

ta
ð:

Ú
tp

re
nt

un
:  1 : 100

C:\Users\Lenovo\Dropbox\LOKAVERKEFNI\Lokaverkefni\BIM\Greiningar.rvt

26
.2

. 2
01

4
19

:4
7:

25

91700-00

Bílastæðagreining

Leikskóli Austurkór 1

Greiningar
XXXXXX XXXX-X-XXXXXXXX

dd.mm.yyyy

Austurkór 1

Checker

Author

Þórir F. Þórisson

02
/1

3 /
14

Útg. Dags. Skýring Br.af:

 1 : 100
917 Bílastæðagreining1

Í grein 6.2.6 í byggingarreglugerð segir:

„Bílastæði hreyfihamlaðra skulu vera sérstaklega merkt á
yfirborði og einnig með lóðréttu skilti. Þau skulu vera
sem næst aðalinngangi bygginga, ekki fjær en u.þ.b. 25
m. Þar sem því verður við komið skal stæðum fyrir
hreyfihamlaða komið fyrir á svæðum sem eru
upphækkuð í gangstéttarhæð og tengd gangstéttum.

Hindrunarlaus leið skal vera frá bílastæðum
hreyfihamlaðra að aðalinngangi byggingar.

Bílastæði hreyfihamlaðra og umferðarleiðir frá þeim að
aðalinngangi byggingar skulu vera upphituð þar sem því
verður við komið.

Bílastæði hreyfihamlaðra skulu vera 3,8 m x 5,0 m að
stærð með tryggu aðgengi að gönguleiðum. Eitt af
hverjum fimm bílastæðum fyrir hreyfihamlaða, þó aldrei
færri en eitt, skal vera 4,5 m x 5,0 m að stærð og við
enda þeirra athafnasvæði, um 3 m að lengd. Bílastæði
hreyfihamlaðra sem eru samsíða akbraut skulu vera
2,5 m x 8,0 m að stærð og þess gætt að hindrunarlaust
svæði sé samsíða stæðunum gangstéttarmegin
2,0 m x 8,0 m að stærð.

Kantur frá t.d. bílastæði að fláa á
gangstétt má að hámarki vera 25 mm
hár til að fólk í hjólastól
geti farið um hann. Kanturinn er
nauðsynlegur sjónskertu og/eða blindu
fólki til að nema
gangstétt frá annari umferð. Hámarks
halli á fláanum er 1:10 (10 %). Ef hallinn
er meiri er hætta
á að hjólastóllinn velti.
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Heima stofur og hóp herbergi breytast lítið sem ekkert.
Þær stækk þó örlítið þó aldrei meira en 0,5 m2.
Þvottaherbergi breikkar um 30 cm og fer í 8,5 m2.
Það kostar að bóka horn minkar um 30 cm.
breyting þvottherbergis kemur til af því að gangur er 1203 mm
en þarf að fara í 1500 mm samkvæmt algildri hönnun.

Rými breytast þannig (Vinstri til hægri):

Hópar stækka um 0,1 m2
Heimastofa stækkar um 0,5 m2
Heimastofa 2 stækar um 0,1 m2
Hópar 2 stærð heldur sér
Þvottur stækkar um 0,5 m2

Ekkert rými minnkar við tilfærslur.
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Útg. Dags. Skýring Br.af:

Róttækasta breytingin sem gerð er á húsinu frá hönnunargögnum
er án efa það að kennara gangur þarf að breikka úr 1155 mm í 1500 mm
til að standast algilda hönnun. Til að fyrir byggja að kennararými minnki
Þá er byggingin lengd um 345 mm til austurs ( sjá brotalínu) Hús er þrátt fyrir
það innan byggingar reits. Einnig er pláss fyrir framan klósett fyrir hreyfihamlaða
stækkað úr 1783 mm í 1800 mm til að uppfylla algilda hönnun.

Gangar hjá þvottaherbergi og geymslu eru einnig of littlir. Fara úr 1203 mm og
1237 mm í 1500 mm. það kemur á kostnað eldhús aðstöðu en rýmið er þrengt
úr 21796 mm í 21297 eða 499 mm.

Einnig hefur sturta verið tekin úr klósetti fyrir hreyfihamlaða og fært í almennt
klósett fyrir kennara. Þetta er gert svo að kennarar geti farið í sturtu en á sama
tíma hindra þeir ekki klósettferðir fyrir hreyfihamlaði. Ekki er sturta fyrir hreyfihamlaða
því ekki er krafa á því og lýkunar á því að hreyfihamlaðir fara í gegnum allt það
vesen að fara í sturtu í vinnuni er afar ólíklegt. Það tekur langan tíma og aðstæður
heima fyrir eru alltaf þæginlegri.

Önnur rými eru þannig:
Tæknirými minkar um 0,8 m2
Vinnuherbergi stækkar um 0,1 m1
Anddyri stækkar um 1,6 m2
Leikskólastjóri minnkar um 0,1 m2
Aðst.leikskólastjóri stækkar 0,3 m2
Kaffistofa stækkar um 0,3 m2
Viðtalherbergi er það sama
Fundaherbergi minnkar um 0,6 m2
Eldhús minnkar um 2 m2
klósett hreyfihamlaða minnkar um 1,3 m2 vegna sturtu en breikkar og verðir þæginlegra
Klósett stækkar vegna sturtu um 1,5 m2
Klósett 2 heldur sér í 3,5 m2

89



ÍSLENSK AÐLÖGUN - STÚDENTAÚTGÁFA

ÍSLENSK AÐLÖGUN - STÚDENTAÚTGÁFA
ÍS

LE
N

SK
 A

Ð
LÖ

G
U

N
 - 

ST
Ú

D
EN

TA
Ú

TG
ÁF

A ÍSLEN
SK AÐ

LÖ
G

U
N

 - STÚ
D

EN
TAÚ

TG
ÁFA

HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Nafn fyrirtækis / Eiganda
Heimilisfang - Staður - Land
Símanúmer - Faxnúmer
Kennitala
Netfang - Heimasíða

B
la

ða
st

æ
rð

:
A 1

Staðgreinir:Landnúmer:

Dagsetning:

Verknúmer Ábyrgð Númer ÚtgáfaÁfangiSvæði

A

Verkheiti:

Verktegund:

Heimilisfang:

Mælikvarði:

Matshluti:

Yfirfarið af:

Teiknað af:

Hannað af:

Samþykkt:

Skrá:

V
is

ta
ð:

Ú
tp

re
nt

un
:

C:\Users\Lenovo\Dropbox\LOKAVERKEFNI\Lokaverkefni\BIM\Greiningar.rvt

26
.2

. 2
01

4
19

:5
9:

22

90900-00

Breytingar frá for 3

Leikskóli Austurkór 1

Greiningar
XXXXXX XXXX-X-XXXXXXXX

dd.mm.yyyy

Austurkór 1

Checker

Author

Þórir F. Þórisson

01
/3

1 /
14

Útg. Dags. Skýring Br.af:

Gangur fyrir utan geymslu stækkar í 1500mm þá grinkar geymslan örlítið
en á sama skapi breikkar hún 80 cm á kostnað bókahorns. eingu að síður
stækkar geymsla örlítið.

Heimastofur og hópherbergi stækka örlítið en þó aldrei meira en 0,5 m2

Rými breytist þannig (Vinstri til hægri):

Hópar stækkar um 0,4 m2
Heimastofa stækkar um 0,1 m2
Heimastofa 2 stækkar um 0,5 m2
Hópar 2 stækkar um 0,1 m2
Geymsla stækkar um 0,1 m2

Ekkert rými minnkar við tilfærslur
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Útg. Dags. Skýring Br.af:

Helstu breytingar eru tilfærslur á snyrtingu. Til að uppfylla 4 klósett
og að rými sé næginlega stórt til að athafna sig, þarf að færa eitt af
skiptiborðonum þar sem klósett er og klósett þar sem skiptiborð var.
Með þessu skapast meira pláss fyrir börn að athafna sig hjá vask.
Gert er ráð fyrir því að hægt sé að fella skiptiborð hjá vask niður og
hafa það þannig uppi þegar það er ekki í notkun.

Öll rými halda sér nokkurn veginn nema kanski helst klósett fyrir
hreyfihamlaða í fataherbergi það minnkar en kemur ekki að sök þar
sem það uppfyllir algilda hönnun. Þessi breyting verður til þess að
rými fyrir þurkkskápa stækkar og breikkar og verður meira pláss fyrir
föt.

Rými breytast þannig: (Hægri til vinstri)

Snyrting stækkar um 0,1 m2
Þurrkskápur stækkar um 0,1 m2
klósett fyrir hreyfihamlaða minnkar um 0,9 m2
Fataherbergi minnkar um 0,1 m2
Heimastofa breytist ekkert
Hópar stækka um 0,1 m2
Listaskáli minnkar um 0,5 m2
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Útg. Dags. Skýring Br.af:

Fjölnotarými halda sér nokkurvegin í sömu stærð. Salur stækkar hinsvegar töluvert.
Þetta skýrir sig þannig að Felli veggir hafa verið færðið í samráðu við burðarþolshönnuð.
Það er gert til að súlur við útgang fá svo kallað L snið allaleið upp en ekki T snið hálfaleið
sem breytist síðan í L snið ofar í súlu. Þetta einfaldar móta uppslátt töluvert.
Súla undir bita í loft hefur verið lengdur út til að skapa sæti fyrir auka styrkingu. Samtals
550 mm sitthvoru megin við bita.
Einnig hefur verið komið fyrir slöngukefli í sal til að uppfylla 9.kafla byggingarreglugerð.

Rými breytast þannig: (Hægri til vinstri)

Fjölnotasalur (40) stækkar um 0,5 m 2
Salur stækkar um 1,1 m 2
Fjölnotarými (41) stækkar um 0,2 m 2

Eingin rými minnka. Stækkun má rekja til að útveggirhafa og innveggir eru ekki eins
þykkir og í hönnunargögnum.

92



ÍSLENSK AÐLÖGUN - STÚDENTAÚTGÁFA

ÍSLENSK AÐLÖGUN - STÚDENTAÚTGÁFA
ÍS

LE
N

SK
 A

Ð
LÖ

G
U

N
 - 

ST
Ú

D
EN

TA
Ú

TG
ÁF

A ÍSLEN
SK AÐ

LÖ
G

U
N

 - STÚ
D

EN
TAÚ

TG
ÁFA

HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Nafn fyrirtækis / Eiganda
Heimilisfang - Staður - Land
Símanúmer - Faxnúmer
Kennitala
Netfang - Heimasíða

B
la

ða
st

æ
rð

:
A 1

Staðgreinir:Landnúmer:

Dagsetning:

Verknúmer Ábyrgð Númer ÚtgáfaÁfangiSvæði

A

Verkheiti:

Verktegund:

Heimilisfang:

Mælikvarði:

Matshluti:

Yfirfarið af:

Teiknað af:

Hannað af:

Samþykkt:

Skrá:

V
is

ta
ð:

Ú
tp

re
nt

un
:

C:\Users\Lenovo\Dropbox\LOKAVERKEFNI\Lokaverkefni\BIM\Greiningar.rvt

26
.2

. 2
01

4
19

:5
6:

53

91200-00

Breytingar frá for 6

Leikskóli Austurkór 1

Greiningar
XXXXXX XXXX-X-XXXXXXXX

dd.mm.yyyy

Austurkór 1

Checker

Author

Þórir F. Þórisson

01
/3

1 /
14

Útg. Dags. Skýring Br.af:

Helsta breyting sem á ser stað eru tilfærslur á snyrtingu.
Klósettum hefur verið fækkað um eitt. Það er gert til að athafnarými
á snyrtingu uppfylli regglugerð. Það kemur þó ekki að sök þar sem
fjöldi klósetta uppfyllir forsögn.

Ákveðið hefur verið að hafa ekki klósett fyrir hreyfihamlaða á yngrideildum
Þar sem börn þurfa alltaf aðstoð á klósettið á þessum aldri. það er þó mögurleiki
að eldri börn (5-6 ára) geti reddað sér sjálf þess vegna er fatlað klósett á eldrideild.
með þessu er forsögn uppfyllt í öðrufataherberginu.

Rými breytast þannig: (Vinstri til hægri)

Snyrting stækkar um 0,4 m2
þurrkskápur stækkar um 0,5 m2
Bæði klósett halda sér í 2,6 m2
Fataherbergi minnkar um 0,3 m2
Heimastofa heldur sömu stærð
Hópar minnka um 0,3 m2
Listaskáli stækkar um 0,6 m2
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Mismunandi lausnir á 
eldhúsi sem voru 
prófaðar. 

 

 

 

 

 

Notast var við þessa lausn. 

 

 

 

 

 

 

 

 Þessi lausn þótti ekki næginlega góð 

 

 

 

 

 

 

 

Lítil breyting frá frá fyrri lausn þó er meira 
vinnupláss eftir að borð var fært. 
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Tvær mismunadi lausnir á fatahengi vorur prófaðar og á endanum var teiknin ákvörðun á að hafa 
hringlaga fatahengi. Hringlaga fatahengi var hannað og teiknað. Sjá teikn nr. 311 

 

 

 

 

 

 Fyrsta teikning af hringlaga fatahengi en það átti 
eftir að taka nokkrum breytingum eins og sjá má 
að teikn nr. 311 
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Tænirými var upprunalega teiknað svona         
á  samkeppnisgögnum. Ekki var hægt að 
notast við það vegna þessa að ekki má 
hafa loftræstisamstæðu og vatnsúðakerfi í 
sama rými. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftir breytingar. Búið að skipta rýminu í 
tvennt og færa vegg ril að fá meyra rými. 
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Frum verktímaáætlun. 
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0. ÚTBOÐSLÝSING 
 

0.1 Yfirlit 
 

0.1.1 Útboð 
Kópavogsbær óskar eftir tilboði í byggingu á leikskóla við Austurkór 1, Kópavogi samkvæmt 
útboðslýsingu þessari og þeim gögnum öðrum sem í henni eru talin. Heiti verksins er: 
Leikskóli Austurkór 1, Kópavogi – Nýbygging. 
 
Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í kafla “0.3.1 
Útboðsgögn”. 

0.1.2 ÚTBOÐSFORM ‐ ÚTBOÐSYFIRLIT 
Útboðsform 
Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í 2. gr. laga nr. 
84/2007 og grein 1.2.2 í ÍST 30. Útboð þetta er ekki auglýst á hinu evrópska efnahagssvæði 
(EES) 

 
ÚTBOÐSYFIRLIT 

• Kynningarfundur 10 júní 2014  kl 13:00   Sjá nánar kafla 0.1.5 
• Fyrirspurnatíma lýkur 16 júní 2014   Sjá nánar kafla 0.3.2 
• Svarfrestur rennur út 18 júní 2014   Sjá nánar kafla 0.3.2 
• Opnunartími tilboða 23 júní 2014  kl 09:30   Sjá nánar kafla 0.4.5 
• Upphaf framkvæmdatíma Við töku tilboðs Sjá nánar kafla 0.1.7 
• Lok framkvæmdatíma 06 febrúar 2015 Sjá nánar kafla 0.1.7 
• Tilboðstrygging Skuldbinding tengd undirritun Sjá nánar kafla 0.4.4

 tilboðs 
• Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur gerðar um Sjá nánar kafla 0.1.3 

 hæfni og reynslu bjóðanda 

• Tafabætur kr. 50.000 pr. dag Sjá nánar kafla 0.5.4 
• Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist ekki Sjá nánar kafla 0.5.6 
• Frávikstilboð Eru ekki heimiluð Sjá nánar kafla 0.4.1 
• Fylgigögn með tilboði 1.  Tilboðsblað Sjá nánar kafla 0.4.2 

 2.  Tilboðsskrá Sjá nánar kafla 0.4.2 

 3. Lýsing á gæðakerfi bjóðanda Sjá nánar kafla 0.4.2 

• Opnunarstaður tilboða  Skrifstofur Kópavogsbæjar, Sjá nánar kafla 0.4.5 
       Fannaborg 2, 200 Kópavogur 

 

0.1.3 Hæfi bjóðenda 
A. Kröfur um hæfni og reynslu: 
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Við mat verkkaupa á hæfni og reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er verkkaupa 
heimilt að taka tillit til hæfni og reynslu eigenda, stjórnenda, lykilstarfsmanna, undir‐
verktaka og sérstakra ráðgjafa bjóðanda af verklegum framkvæmdum og leggja slíka 
hæfni og reynslu að jöfnu við hæfni og reynslu bjóðandans sjálfs, þótt reynsla 
viðkomandi aðila hafi áunnist í öðru fyrirtæki en hjá bjóðanda. 

B. Krafa um eigið fé:   
Gerð er krafa um að eigið fé bjóðanda sé jákvætt sem nemur að lágmarki 5% af 
tilboðsfjárhæð hans.  Ef ársreikningur bjóðanda sýnir að eigið fé nái ekki þessari 
kröfu er verkkaupa þó heimilt að taka til greina upplýsingar í formi árshluta-
reiknings árituðum af löggiltum endurskoðanda eða yfirlýsingu löggilts endur-
skoðanda byggðri á upplýsingum um efnahag bjóðanda, um að eigið fé 
bjóðandans sé jákvætt á tilboðsdegi sem nemur að lágmarki 5% af 
tilboðsfjárhæð. 

 

C. Krafa um eðlilega viðskiptasögu: 
Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós nýlegt 
greiðslu‐ eða gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, stjórnendur eða 
eigendur hans, áskilur verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, enda eigi í hlut 
öldungis sams konar rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur (eða 
skyldmenni eða tengdafólk fyrri eigenda), í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, á 
sama markaði en með nýja kennitölu. 

 

Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur skulu, sé 
þess óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. Verði dráttur á afhendingu umbeðinna 
upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu og 
taka þá gildi ákvæði í kafla “0.4.4 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs” um tilboðstryggingu. 
Farið verður með þessar upplýsingar sem trúnaðarmál, ef þær eru þess eðlis. 

• Ársreikningar síðustu tveggja ára, áritaðir af endurskoðanda. Eftir júlíbyrjun hvers árs 
þarf að skila inn ársreikningi undangengins árs. Þegar um einstakling með 
atvinnurekstur í eigin nafni er að ræða, er óskað eftir staðfestum ljósritum af 
skattaskýrslum. 

• Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með 
opinber gjöld. 

• Staðfestingu frá þeim lífeyrissjóðum, sem starfsmenn greiða til, um að bjóðandi sé ekki 
í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 

• Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr hlutafélagaskrá. 
• Nafn væntanlegs yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar um þá. 
• Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og nafn þess 

starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna tilboðsins. 
• Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 
• Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 
• Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 
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Ef um bjóðanda gildir eitt eða fleiri af eftirtöldum atriðum, á tilboðsdegi, verður ekki gengið 
til samninga við hann: 

• Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld. 
• Bjóðandi er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 
• Bjóðandi er í nauðasamningum eða gjaldþrotaskiptum. 

0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið 
Um er að ræða nýbyggingu á leikskóla við Austurkór 1 í Kópavogi, og nær verkið til allra 
þátta þar með talið lóð. Húsið verður byggt úr járbentri steynsteypu með lerki‐ og 
bárujárnsklæðningu annarsvega og sjónsteypu hinsvegar. 
 
Í stuttu máli nær verkið til þess að grafa fyrir húsinu, byggja húsið og fullgera húsið að innan 
og utan, laga lóðina og gera hana full kláraða með öllum tækjum og tólum. 
 
Helstu magntölur eru: 
 
Brúttó flatarmál 941,1 m² 
 
Brúttó rúmmál 3293,83 m³ 
 
Breidd 20,7 m 
 
Lengd 58 m 
 
Mesta hæð 4,4m 

0.1.5 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun 
Bjóðendum er boðið til kynningarfundar í Austurkór 1 á þeim tíma sem fram kemur í grein 
“0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit” og verður þar mættur fulltrúi eða fulltrúar verkkaupa. Í 
framhaldi af fundinum gefst bjóðendum kostur á að skoða aðstæður á væntanlegum 
verkstað. Aðeins er um þessa einu vettvangsferð að ræða. Bjóðendur eru hvattir til að mæta 
kynna sér aðstæður á fyrirhuguðu framkvæmdarsvæði. Í allri umfjöllun um tilboð og á 
verktíma verður litið svo á að bjóðendur hafi kynnt sér aðstæður rækilega. 

 

0.1.6 Verksamningur ‐ Verkáætlun 
Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á samningur 
um verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30.  

Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna á eyðublaði “E - 
01” sem fylgir með útboðs‐ og samningsskilmálum þessum. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma‐, greiðslu‐ 
og mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að leggja fram 
verktryggingu og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið. Verkáætlunin skal vera ítarleg og sýna 
bundna leið verksins (Critical Path Method). Verktaki skal undirrita tíma‐ og mannaflaáætlun 
og undirverktakar sem koma að meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun 
þessi verður hluti verksamnings.  
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Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef 
út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við samþykkta 
verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa til annarra 
nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma.   

Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða 
þjónustu sem samningur við verktaka segir til um.  

Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, magnaukninga 
eða afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til framlengingar á 
skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á bundinni leið (Critical 
Path) verksins. 

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en mánaðarlega ef 
sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til samþykktar hjá verkkaupa.  
Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi 
falli frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir – Tafabætur”. 

0.1.7 Framkvæmdatími 
Verktaki skal hefja undirbúning framkvæmda um leið og verkkaupi hefur með formlegum 
hætti tekið tilboði bjóðanda. 
Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.1.2 Útboðsform – 
Útboðsyfirlit”. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við 
skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð 
og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 
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0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA OG RÁÐGJAFA 
 

0.2.1 Verkkaupi 
 

Verkkaupi:                        Kópavogsbær 
                                            Fannaborg 2 
                                            200 Kópavogur. 
 
Umsjón:                             Kópavogsbær 
                                            Fannaborg 2 

               200 Kópavogur. 
 

0.2.2 Ráðgjafar 
 Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið:  

Arnar Þór Jónsson:                         Arkís arkitektar                                                                                                                                                                                                                                                             

                 Höfðatúni 2, 105 Reykjavík                            

 Þórir Fannar Þórisson:                   TFT design 

       Hraunbrún 37,220 Hafnarfirði              

 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 
Verkkaupi mun sjálfur hafa eftirlit með verkinu. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið 
samkvæmt samningi og í samráði við eftirlitsaðila.            
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0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR 
 

0.3.1 Útboðsgögn 
Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a) Útboðs‐ og samningsskilmálar þessir. 
b) Verklýsingar. 
c) Útboðsteikningar (sjá kafla “0.9 Teikningaskrá”) 
d) Tilboðsblað og yfirfarin (leiðrétt) tilboðsskrá 
e) Íslenskur staðall ÍST‐30, 6. útgáfa 2012.  
f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði 
hann var við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda 
Ríkiskaupum fyrirspurn eigi síðar en þann dag sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – 
Útboðsyfirlit”.  

Fyrirspurnir og svör við þeim verða birt á vefsíðu Ríkiskaupa eigi síðar en þann dag sem getið 
er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnir og svör við þeim verða hluti af 
útboðsgögnunum. 

 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 
Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST 30. Aðalverktaki ber ábyrgð á 
fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það er einnig á hans 
ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. 

Sá geisladiskur, sem verktaki fékk afhentan á tilboðsgerðarstigi er hluti samnings milli 
verktaka og verkkaupa, en á honum eru allir uppdrættir, útboðs‐ og samningsskilmálar, 
verklýsingar og magntöluskrár. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem hann 
telur þurfa við framkvæmd verksins.   

Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem verkkaupi hefur 
beðið um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka á Verkefnavef FSR, en verkkaupi 
ber kostnað af prentun þeirra gagna. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, innan eðlilegra 
marka, endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra uppdrátta og lýsinga. 

 

0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, reglugerða og 
leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem 
eiga við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á: 

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 
• Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð. 
• Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001. 
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• Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001 
• Lög um opinber innkaup, nr. 84/2007.  
• Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu. 
• Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 
•  Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 
• Reglugerð um raforkuvirki. 
• Reglur um holræsagerð. 
• Heilbrigðisreglugerð. 
• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 
• Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 
• Lögreglusamþykktir.  
• Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 
• Reglur Löggildingarstofu. 
• Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

 
Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju 
sinni  

0.3.5 Undirverktakar 
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 77. grein laga nr. 84/2007 að 
því er varðar bann við gerviverktöku. 

 

0.3.6 Frávik frá stöðlum 
Stangist ákvæði í ÍST 30 á við ákvæði útboðs- og verkskilmála og/eða verklýsingar skulu 
ákvæði ÍST 30 víkja. 
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0.4 Tilboð 
 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 

A  Aðaltilboð 
Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum.  

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið 
er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í 
öðrum liðum, sbr. grein 2.4.4 í ÍST 30. Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá 
útfylltum á pappír og telst prentun úr tölvu fullgild. Tilboðsblað skal vera dagsett og 
undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita fangamark sitt á öll blöð 
tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim magntölum, sem 
gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum krónum.  

Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru 
reiknaðar eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á 
við nema þar sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji 
bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita 
áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann innreikna kostnað 
við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af 
viðkomandi verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna 
og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og 
efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa 
margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs.  

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á 
hverjum tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti.  

B  Aukaverk 
Reynslan hefur sýnt að þrátt fyrir vönduð samningsgögn kemur oft til aukaverka á 
framkvæmdatímanum. Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Verkkaupi fer því fram 
á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma tækja og mannafla ef um 
aukaverk verður að ræða. 

C  Frávikstilboð 
Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er 
í útboðsgögnunum.  Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað efni, tilhögun 
verks eða útfærslur en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma 
útboðsins að senda inn óskir þess efnis og mun verkkaupi taka afstöðu til þessara óska.  
Fallist verkkaupi á breytingar á efni, tilhögun verks eða útfærslum mun hann gefa út 
viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar eru skýrðar og öllum bjóðendum 
gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á jafnréttisgrundvelli. 
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0.4.2 Fylgigögn með tilboði 
Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og undirrituðu tilboðsblaði.   

Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 

• Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30. 
  

0.4.3 Auðkenni tilboðs 
Tilboðum skal skilað til: 

 
Kópavogsbæjar 
Fannaborg 2 
200 Kópavogur. 

 
í lokuðu umslagi þannig merktu: AUSTURKÓR 1, LEIKSKÓLI – NÝBYGGING 

 
Bjóðandi:  Nafn bjóðanda 

 Heimilisfang 

 Póstnúmer og staður 

Vakin er sérstök athygli bjóðenda á að ef þeir merkja ekki umslög sem innihalda tilboð með 
nafni bjóðanda, geta þeir átt á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá. 

 

0.4.4 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs 
Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við 
tilboðið í 6 vikur frá opnun tilboða, að öðrum kosti skal hann greiða verkkaupa bætur 
að fjárhæð 5% af tilboðsfjárhæð sinni. 

Bjóðanda er í sjálfsvald sett að kaupa sér tryggingu fyrir þessari skuldbindingu, en 
þess er ekki krafist af verkkaupa. 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30. 

0.4.5 Opnun tilboða 
Tilboð skulu hafa borist til: 
 
Kópavogsbæjar 
 
Fannaborg 2, 200 Kópavogur. 
 
Eigi síðar en Mánudagin 23 júní 2014 kl 09:30 og verða þau þá opnuð þar í viðurvist þeirra 
bjóðenda sem þess óska og  í samræmi við ákvæði greinar 2.5 í ÍST 30. 

 

0.4.6 Meðferð og mat á tilboðum 
Ákvæði um val á tilboði eru í grein 2.7 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup. 

Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem 
settar eru fram í kafla “0.1.3 Kröfur til bjóðenda”. 
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Ef margföldunar‐ og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi 
leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur. 
Einingarverð er einnig bindandi, innan eðlilegra marka, gagnvart þeim magnaukningum, 
viðbótarverkum og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn um að framkvæma. 

Við yfirferð tilboða eru einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi 
bjóðandi breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram 
við yfirferð, enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík 
tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði greinar “0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs” um að 
óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum liðum. 

Samanburður tilboða mun byggjast á samtölu aðaltilboðs og tilboðs í aukaverk (liðir A og B í 
kafla 0.4.1). Fjárhæð verksamnings miðast hins vegar eingöngu við fjárhæð aðaltilboðs, en 
tilboð í aukaverk telst umsamið endurgjald fyrir aukaverk, ef til þeirra kemur, og ákveðið 
verður að notast við einingarverð í stað fasts tilboðs fyrir viðkomandi aukaverk. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á fylgigögnum 
með tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati 
verkkaupa ekki áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og 
ógilding tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs 
annmarkans. 

Verkkaupi mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða hafna 
öllum tilboðum. 

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs 
Verktaki greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 
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0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 
 

0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 
Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar, eins og við á hverju 
sinni: 

• Byggingarleyfisgjald. 
• Gatnagerðargjald. 
• Holræsagjald. 
• Heimtaugargjald rafveitu. 
• Heimæðargjald hitaveitu. 
• Heimæðargjald vatnsveitu. 
• Mælingargjald. 
• Skipulagsgjald. 
• Brunabótamatsgjald.  
• Iðgjald af brunatryggingu eignar á framkvæmdatíma, sbr. grein 3.9.2 í ÍST 30. 
• Kostnað við hönnun og eftirlit. 
• Stjórnunarkostnað verkkaupa. 

 

0.5.2 Framlag verkkaupa 
Verkkaupi leggur hvorki til efni, tæki né búnað vegna verksins 

0.5.3 Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – aukaverk 
Orðskýringar: 

Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi gerir 
á verkinu, eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að 
viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun 
á greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka 
umfang verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með því að draga úr kröfum til 
fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu.   

Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna skorts á 
upplýsingum, ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin 
geta aukaverk einungis valdið kostnaðarauka í verkinu. 

 

Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði 
samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota taxta sem 
verktaki býður í tilboði sínu.  

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum 
verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og 
samningar. 
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Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma 
verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka‐ eða viðbótarverk séu á bundinni 
leið (Critical Path) verksins.   

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milligöngu um 
að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar‐ eða aukaverka, skal vera 10%. Er það 
álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist 
ekki á það tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. lið B í kafla 0.4.1. 

0.5.4 Frestir ‐ Tafabætur 
Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 Framkvæmdatími”. 
Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða verkkaupa ákveðna fjárhæð í 
tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt 
geti farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 

Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers áfanga. 

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og um leið 
leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. grein 5.2 í ÍST 30. 

0.5.5 Greiðslur og reikningsskil 
Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. Greitt verður til verktaka 
samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt 
samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og 
skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni.  

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í 
tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við 
eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á 
greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindureikningi 
innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna. 

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna af hendi 
neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður. 

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð 
um verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem 
reikningurinn byggist á. 

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur 
Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verktaka á 
samningstímanum. 

0.5.7 Fyrirframgreiðsla 
Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

 

0.5.8 Magnbreytingar  
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum 
verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning meira en 25% 
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af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili 
hefur heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti 
getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að 
verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) verksins, eins og fram kemur í kafla  “0.1.6 
Verksamningur – Verkáætlun”. 

Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við ákveðna 
verktegund verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi verktegund vegi meira en 3% í 
samningsfjárhæð. Í slíku tilfelli á hvor aðili um sig rétt á endurskoðun  á einingarverði fyrir 
verktegundina með tilliti til áhrifa sem magnbreytingin kann að hafa á það. Einvörðungu þeir 
kostnaðarþættir sem eru háðir magni koma til endurskoðunar. Í þessu samhengi merkir orðið 
verktegund ákveðna verkliði sem eru unnir með sams konar tækjum og sambærilegum 
mannafla, án tillits til þess hvort þeir eru hluti af einum verkþætti eða fleiri. 
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0.6 Ábyrgðir – Tryggingar – Ágreiningsmál 
 

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST 30. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til verklokaúttekt hefur farið fram mun 
verkkaupi hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verktaki að hafa 
og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar m.a. en ekki takmarkað við vátryggingar vegna 
áhættu skv. grein 3.9 í ÍST‐30, aðrar en brunatryggingar á mannvirkinu, sem leiða af 
framkvæmd þessari. 

Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína og greiða þau lögboðnu og samningsbundnu gjöld 
sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu.  

Verktaki skal afhenda verkkaupa, ef hann óskar, afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim 
tryggingum, sem hann tekur vegna verksins á hverjum tíma.  

 

0.6.2 Verktrygging 
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna 
verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, skv. 
grein 3.5 í ÍST 30. Form verktryggingar er á eyðublaði “E–02” með útboðs‐ og 
samningsskilmálum þessum. 

Verktrygging skal vera 10% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til loka framkvæmda en 
lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef 
verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu 
heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar. 

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til 
tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að 
verklokaúttekt fór fram. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins 

0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar 
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum 
sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks leyfis 
verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann búnað sem verður hluti af verkinu og 
verkkaupi hefur greitt fyrir. Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með 
eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins, án sérstaks leyfi verkkaupa. 

. 
 

0.6.4 Misræmi í gögnum 
Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna 
eftirlitsaðila verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum er verktaki eftir 
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sem áður bundinn af tilboði sínu. Ef um er að ræða verulega villu, sem leiðir til 
kostnaðarbreytinga skal samið um það sérstaklega. 

0.6.5 Ágreiningsmál 
Verði ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó 
eigi að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum eftirlitsaðila Framkvæmdasýslunnar, 
sbr. grein 6.3 í ÍST 30. Takist aðilum ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu skal vísa 
ágreiningnum til Héraðsdóms heimahérað Suðurnesja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Austurkór 1    Leikskóli Útboð 12345 
 

21 
 

0.7 Vinnustaður 
 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 
Verktaki fær til umráða vinnusvæði eins og sýnt er á teikningum og lýst er í 
verklýsingu og með þeim skilmálum sem þar greinir. 
 
Verktaki skal í samráði við eftirlitsmann setja upp vinnuskála fyrir starfslið sitt eins og 
lýst er í kafla 1 verklýsingu. 
 
Verktaki skal haga verkum sínum þannig, að sem minnstu ónæði valdi annarri 
starfsemi á vinnustað og nágrenni hans og hlíta tilmælum eftirlitsmanna í þeim efnum. 
 
Meðan á verkinu stendur kunna fleiri verktakar á vegum verkkaupa vera að störfum á 
vinnustaðnum. Verktaka ber að hafa góð samskipti við þá og þola þann umgang og 
ónæði, sem leiðir af verkum þeirra, enda verði verktaki ekki fyrir beinum 
ónauðsynlegum töfum eða hindrunum við framkvæmd sinna verka af þeirra sökum. 
 
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal 
sjá svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóð sé ávallt góð og skal hann 
fara eftir fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi. Um almenna umgengni og samvinnu 
á vinnustað. 

 

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 
Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni, allt 
eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og 
verkfundahöld.  

 

0.7.3 Ljós, hiti, akstur véla og fleira 
Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla “0.5.2. Framlag verkkaupa”, leggja til og kosta öll 
áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf við 
framkvæmdirnar, ennfremur allan flutning á mönnum og efni. 

Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar til 
lokatenging hefur farið fram. 

 

0.7.4 Umhirða og umgengni á vinnustað 
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá svo 
um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal hann fara eftir 
fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi. Um almenna umgengni og samvinnu á vinnustað 
vísast að öðru leyti til greinar 4.2 í ÍST‐30. 

. 
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0.7.5 Öryggi á vinnustað 
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa 
sömu merkingar í þessum útboðsgögnum. 

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við eftirlitsmann 
um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að 
leggja fyrir eftirlitsmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera m.a. 
vegna umferðar við vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum þeim sem eru 
taldar nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta. 

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir 
vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra 
efna, sem viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum 
og leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og örygg‐
isráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996) 
sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er sú skylda lögð á aðal‐
verktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.‐3. t.l. 3. gr. í reglum þessum þ.á.m. skipun 
samræmingaraðila öryggis‐ og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis‐ og heilbrigðisáætlunar 
eins og við á hverju sinni. Bent er á “Fræðslu‐ og leiðbeiningarrit nr. 17” útgefið af 
Vinnueftirliti ríkisins árið 2002. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal 
undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur 
Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni. 

Við brot á þeim reglum sem settar eru fram varðandi öryggismál áskilur verkkaupi sér rétt til 
að vísa starfsmanni eða starfsmönnum, sem brotlegir eru, af vinnusvæðinu og/eða fresta 
greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum sem áfátt er í einhverjum atriðum. 
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0.8 Frágangur og gæði verks 
 

0.8.1 Verkstjórn verktaka og verkfundir 
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30.  

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með 
fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af eftirlitsaðila 
verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum. 

0.8.2 Gæði verksins 
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30. 

Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi við 
fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full 
réttindi þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki skila inn 
afritum af skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað.   

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna‐ og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst 
nota og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna 
slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og 
vinnu. 

Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera lagfært og 
heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram. 

Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 eða 
yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir (sbr. 
námskeið sem Samtök iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim leiðbeiningum og 
eyðublöðum sem þar eru sett fram.   

Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur á 
innra eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni 
samkvæmt þeirri verkmöppu. 

Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun verksamnings. 
Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar fram í fylgiriti “E–03” 
með útboðs‐ og samningsskilmálum þessum. 

 

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 
Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis‐ og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. Á 
framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað efni 
og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um 
efni, vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til 
verðs og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega 
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valin. Allan kostað sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal 
verktaki greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa. 

0.8.4 Málsetningar og mælingar 
Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við 
málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 

 

0.8.5 Sýnishorn og prófanir 
Gert er ráð fyrir að innan mánaðar frá töku tilboðs leggi verktaki fram skrá yfir tegundir 
helstu byggingarhluta/íhluta sem hann gerir ráð fyrir að nota í verkið. Þá skal hann eftir 
atvikum leggja fram sýnishorn og önnur gögn til yfirferðar og samþykktar hjá eftirliti 
verkkaupa. Gögn skulu lögð fram það tímanlega að eigi valdi töfum á framkvæmdum og ætla 
skal eftirliti eðlilegan tíma til umfjöllunar um hvert mál. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af 
vinnu og framkvæma prófanir á efni eins og verklýsing kveður á um. 

 

0.8.6 Samskipti við yfirvöld 
Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við 
byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um 
undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa. 

Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð sig á 
verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 

 

0.8.7 Verklokaúttekt 
Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30. 

 

Eins og fram kemur í grein 0.2.3 Eftirlit verkkaupa, mun eftirlitsaðili leggja sérstaka áherslu á 
svonefndar virkni‐ og viðtökuprófanir tæknikerfa (e: commissioning) á 
framkvæmdatímanum og fylgja því eftir að verktaki framkvæmi nauðsynlegar prófanir á 
kerfunum.  Niðurstöður þeirra prófana ganga inn í lokafrágangsskýrslu um kerfi. Að lokinni 
smíði þarf að sannreyna að réttur búnaður sé til staðar miðað við hönnun og að hann sé 
rétt upp settur. Að því loknu kemur að gangsetningu og þá þarf að kanna vinnslu einstakra 
tækja og virkni þeirra og svörun. Þegar sannreynt hefur verið að allur búnaður vinni rétt er 
hægt að fara í stillingar kerfis. Að loknum stillingum er hægt að skoða kerfið og eiginleika 
þess til að mæta því álagi sem það er gert fyrir. Öll vinna við lokafrágang og gangsetningu 
skal skráð í skýrslur þar sem gerð er grein fyrir öllum framgangi við þá vinnu og 
niðurstöðum. Öll skjöl skulu undirrituð af ábyrgðarmanni við framkvæmdina og síðan þarf 
eftirlitsaðili að samþykkja niðurstöðuna með undirritun sinni. 

 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið fram. 
Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki 
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þurfi að koma til annarar úttektar. Ef boða þarf til annarar úttektar skal verktaki greiða 
kostnað verkkaupa sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega 
ábótavant. En ef það koma fram smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, 
sem viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að farið sé í 
aðra formlega úttekt. 

Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) 
allt verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann 
að lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem 
lagfæra þarf.  

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingarfulltrúa, 
rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar hafa 
verið boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og 
verkkaupa, áður en formleg verklokaúttekt verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá 
þessum fulltrúum opinberra stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim 
sjálfum viðstöddum skuli fara fram. 

Verkinu telst lokið sé eftirtöldum atriðum fullnægt: 

1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn. 
2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila 

verkkaupa, en hún skal m.a. innihalda: 
• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og 

krafist var gagna um.   
• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 
• Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.   
• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 
• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut 

eiga að máli. 
• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 
• Rekstrarhandbækur kerfa. 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal verkkaupi 
gefa út án tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst hann þá hafa 
tekið við verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. Sé 
hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal það metið af 
fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan 
frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau 
þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að 
hann hafi lokið viðkomandi verki. 

Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda 
ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30. 

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka 
yfirfara allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 og 4.5 í 
ÍST 30. 
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0.8.8 Meistaraskipti og hlutverk byggingarstjóra 
Í samræmi við heimild í 28. grein laga nr. 160/2010 um mannvirki fer Framkvæmdasýsla 
ríkisins með hlutverk byggingarstjóra eins og því er lýst í  grein 4.7 í byggingarreglugerð. 
  
Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir iðnmeistarar hefji 
framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum er verktaki annast. 
Iðnmeistarar skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt 
samningi og þess er óskað af verkkaupa. 
  
Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða 
rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til. 
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E‐01 VERKSAMNINGUR 
 

Austurkór 1 

Leikskóli 
   

Júní 2014 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKKAUPI:   

Kópavogsbær, Fannborg 2, 200 Kópavogur 
 

VERKTAKI: 

_______________________ 
 

UMSJÓN: 
TFTdesign 
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SAMNINGSAÐILAR 

 

Verkkaupi: Verktaki: 

Kópavogsbær Nafn: 

Fannborg 2 Heimili: 

200 Kópavogur Póstfang: 

 Kt.       
 Símar: 
 Fax: 
 Netfang:   
   
 
Umsjónaraðili verkkaupa:   

TFTdesign 

Hraunbrún 37 

220 Hafnarfirði 

 

1. GREIN 

        VERKEFNI 

Verktaki tekur að sér frágang utanhúss við Austurkór 1 leikskóli. Í því fellst að einangra og 
klæða steypta veggi. Einnig er um að ræða glugga og hurðarfrágang, fullnaðar þakfrágangur, 
ásamt fleiru. 

 
Helstu stærðir: Gluggar 70stk. Hurðir 9stk. Frágangur á þaki 990,5 m2. Veggir 357m2. 
Þakkantar 154 lm 

 
           2. GREIN 

SAMNINGSGÖGN 

Verkið skal unnið í samræmi við eftirtalin gögn: 

• Þennan samning. 
• Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í útboðs‐ og samningsskilmálum nr. 

12345 
• Tilboðsblað verktaka dags. ________ 2014 ásamt útfylltri og yfirfarinni tilboðsskrá sem er 

fylgiskjal A með samningi þessum. 
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• Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags. ________ 2014 sem er fylgiskjal B með samningi 
þessum. 

• Verktryggingu frá ________________dags. _______ 2011 að fjárhæð kr.____________  sem 
er fylgiskjal C með samningi þessum. 

• Verkáætlun (tíma‐ og greiðsluáætlun) sem er fylgiskjal D með samningi þessum. 
       Framantalin gögn eru hluti þessa samnings. 

• Verkmöppu gæðakerfis. 
• ÖHU‐áætlun verktaka. 

 

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings. 

 

 

3. GREIN 

                 SAMNINGSFJÁRHÆÐ 

Samningsfjárhæð er, samkvæmt tilboði verktaka og með leiðréttingum samkvæmt ákvæðum 
útboðsgagna: 

  kr. _________________ með virðisaukaskatti 

 

skrifað, ______________________________________________________00/100‐ 

 

4. GREIN 

             FRAMKVÆMDATÍMI 

Framkvæmdatími hefst strax og tilboði hefur formlega verið tekið og skal verkinu vera að fullu 
lokið eigi síðar en 06 Febrúar 2015. 

 

5. GREIN 

     ÁGREININGSMÁL 

Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi  Suðurnesja. 
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Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, eitt handa hvorum aðila. 

 

 

 

Dags.      Dags.    

 

 

 

F.h. Verkkaupa   F.H. Verktaka 

 

 

________________________________  _________________________________ 
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E‐02 VERKTRYGGING 
 

Yfirlýsing um verktryggingu 

(númer tryggingar) 

 

 

„Nafn tryggingafélags eða banka“, lýsir því hér með yfir, að „félagið eða bankinn“ 
ábyrgist Húsfélagið ehf kt: 050590-2189, sem verkkaupa, greiðslu á allt að kr. „upphæð 
tryggingar í tölustöfum“, „í bókstöfum“ 00/100 sem tryggingu fyrir því, að „nafn 
verktaka“ kt: ............., inni af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við framkvæmd 
verksins „heiti verks, heimilisfang o.fl.“ í samræmi við útboðs‐ og samningsskilmála, 
verksamning og þau gögn sem þar eru talin upp sem samningsgögn auk viðauka við 
samning. 

 

 

Verktrygging þessi miðast við 15% af samningsupphæð, í samræmi við ákvæði í 
verksamningi, og stendur óbreytt til verkloka en lækkar þá í 4% af 
samningsupphæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum, ef 
verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá 
dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar og skal slík heimild 
gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu. 
 

Verkkaupi getur krafið „nafn tryggingafélags eða banka“ um greiðslu tryggingarfjárins 
að einhverju eða öllu leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji verkkaupi það 
nauðsynlegt til að ljúka verki eða verkhluta eða bæta galla sem fram hafa komið á verki 
verktaka. Einnig til greiðslu á hverskonar kostnaði sem verkkaupi verður fyrir vegna 
vanefnda verktaka á ákvæðum verksamningsins. 

 

 

Staður, dagsetning, ár 

 

 

Nafn tryggingafélags eða banka 

Undirskrift og stimpill 
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E‐03  VERKMAPPA GÆÐAKERFIS 
 

Grundvallarkröfur sem gerðar 
eru til verkmöppunnar 

 

Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdarinnar. Í 
upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann samþykktur af FSR 
áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara í 
verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin verkmappan afhent verkkaupa. 

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur fram 
grunn að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

• skjalastýringu 
• póst inn og út 
• móttöku og dreifingu teikninga 
• móttöku efnis 
• meðhöndlun frávika og úrbóta 
• auka‐ og viðbótarverk 
• nýja greiðsluliði 
• innra eftirlit með einstökum verkþáttum 
• verkþáttarýni 

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst standa 
að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki átt við að 
hann lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann hyggst standa að 
undirbúningi framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni).  Á sama hátt lýsi hann hvernig 
hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar að nota o.þ.h. 

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar komi 
fram hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber ábyrgð á 
viðkomandi verkþætti. 

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram: 

• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var 
gagna um.   

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 
• Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.   
• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 
• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 
• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar 
• Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 
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1. Verklýsingar 
 

1.1 Aðstaða 
 

1.1.1 Almennt 
 

Liður þessi nær til verkþátta sem tengjast aðstöðusköpun, mannahaldi og rekstri vinnusvæðis á 
meðan á verki stendur. 

Allar mælingar framkvæmir verktaki á sinn kostnað, en eftirlitsmanni skal gefinn kostur á að 
sannreyna þær.   Verktaki skal leggja eftirlitsmanni til aðstoð þá er hann þarfnast við mælingar sínar. 

Verktaki ber þó einn ábyrgð á þeim og aðgerðarleysi og vangá eftirlitsmanns firrir hann eigi þeirri 
ábyrgð.   

Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér allar teikningar gaumgæfilega og vera viss um að hann 
skilji mál á teikningum rétt, áður en hann mælir fyrir einstökum verkhlutum. 

Komi í ljós misræmi milli teikninga og verklýsinga, skal leitað úrskurðar höfunda viðkomandi gagna. 

Verktaki skal gæta þess að valda ekki skemmdum á neinu við sína vinnu á meðan á verki stendur.  
Hann skal hafa tilbúna veðurhlíf til að verja verkið gegn skemmdum teljist það nauðsynlegt, svo og 
hlífar til að verja aðra byggingarhluta skemmdum eða annað í næsta nágrenni við verkið sé þess þörf.   

Hann fjarlægir rusl jafnóðum sem til fellur vegna verksins og heldur vinnustaðnum snyrtilegum, eftir 
því sem tök eru á.  

Verktaki tekur við því svæði sem útboðið nær til í núverandi ástandi og eru bjóðendur hvattir til að 
kynna sér vel aðstæður áður en tilboðum er skilað. Verktaki tekur við vinnusvæðinu eins og það er á 
opnunardegi tilboðs. 
 
Upplýsingar um landið 
 
Yfirborð landsins er óhreyfður jarðvegur á öllu svæðinu. Ætlast er til að umferð verktaka vegna 
framkvæmdanna takmarkist við framkvæmdasvæðið og að ekki verði raskað við svæðum meira en 
nauðsynlegt er. 
 
Lagnir á svæðinu 
 
Verktaki skal áður en framkvæmdir hefjast leita nánari upplýsinga hjá veitustofnunum um legu lagna 
og strengja og skal hann hlíta öllum fyrirmælum þeirra varðandi meðhöndlun og frágang á lögnum 
þessum. Ef færa þarf til strengi eða að meðhöndla þá meðan á framkvæmdum stendur skal hafa 
samráð við starfsmenn viðkomandi veitustofnana og fylgja fyrirmælum þeirra í þessum efnum. 
Ekki verður greitt sérstaklega fyrir meðhöndlun strengja á vinnusvæðinu heldur skal kostnaður vegna 
þess vera innifalinn í einingarverðum jarðvinnu. 
 
Aðkoma og umferð og aðrir verktakar 
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Vinnusvæði verktaka er framan við húsið en austan við hús verður aðstaða fyrir starfsmenn. Nánari 
útlisting á vinnusvæði er á teikningum hönnuða. Verktaka er óheimilt að fara út fyrir afmarkað 
vinnusvæði með starfsemi sína, nema með sérstöku leyfi eftirlitsmanns verkkaupa. 
 
Framkvæmdum ber að haga svo að aðkoma lögreglu, sjúkraflutninga og slökkviliðs sé ætíð tryggð. 
Verktaka er skylt að sjá til þess að umferð um svæðið lokist ekki, nema að höfðu samráði við 
eftirlitsmann og lögreglu. 
 
Verktaki og eftirlitsmaður verkkaupa skulu í sameiningu velja stað þar sem verktaki getur komið sér 
upp nauðsynlegri aðstöðu. 
 
Verktaki skal taka fullt tillit til framkvæmda annarra verktaka sem kunna að vera við störf á svæðinu, 
og haga framkvæmdum þannig, í samráði við eftirlitsmann, að ekki verði truflun á verkum annarra 
verktaka. 
 
Þá skal verktaki standa þannig að verki að uppúrtekt eða fyllingarefni berist ekki út á akbrautir 
frágenginna gatna. Verður hann gerður ábyrgur fyrir þessu og skal fjarlægja þegar í stað allt efni sem 
berst út á götur. Að öðrum kosti getur verktaki búist við því að götur verði hreinsaðar af 
starfsmönnum verkkaupa án sérstakrar aðvörunar og á kostnað verktaka. 
 
Öryggisráðstafanir 

Verktaki skal annast og kosta umferðarmerkingar, leggja til skilti og umferðarmerki sem nauðsynleg 
eru. Sama gildir um aðrar öryggisráðstafanir ef nauðsynlegar eru. Verktaki skal hafa samráð við 
eftirlitsmann verkkaupa, lögreglu og vinnueftirlit eða aðra þá sem um málið fjalla og fara að 
fyrirmælum þeirra.  

Verktaki skal hafa samráð við lögreglu um allar framkvæmdir er valda truflun á umferð og merkingu 
vegna þeirra.  

Verktaki skal sjá um að vatnsuppistöður geti ekki myndast á svæðinu og skal hann ef kostur er, haga 
framkvæmdum þannig að vatn fái eðlilega framrás. Aðeins í undantekningartilfellum og þá að fengnu 
leyfi eftirlitsmanns, má vinna verk þannig að dæla þurfi vatni burtu til að halda vinnustað þurrum og 
skal þá verktaki sjá um að dælan sé undir stöðugu eftirliti.  

Verktaki skal gera viðeigandi ráðstafanir til að hindra að skurðbakkar hrynji, eða grjót úr þeim. Þá skal 
verktaki sjá starfsmönnum sínum fyrir sýnileikafatnaði, öryggishjálmum og öðrum þeim 
öryggisbúnaði sem nauðsynlegur er við alla framkvæmd og hann sé í samræmi við kröfur opinberra 
aðila. Sérstaklega er bent á hættu sem skapast getur þegar t.d. er unnið í djúpum skurðum.  

Háa skurðbakka skal girða af með stólpagirðingu, tréborðum eða búkkum og flaggsnúrum og 
göngubrýr skal setja, þar sem eftirlitsmaður telur nauðsynlegt.  

Þar sem flaggsnúrur eru notaðar verður að ganga þannig frá festingum á þeim, að þær haldist í 
réttum skorðum. 

Verktaki skal sjá um lýsingu á vinnusvæðinu, ef þurfa þykir. Ennfremur vörslu að svo miklu leyti, sem 
talið verður nauðsynlegt. Við allar öryggisráðstafanir, svo og vörslu og lýsingu svæðisins, skal verktaki 
fara eftir gildandi reglum Vinnueftirlits ríkisins, svo sem reglugerð um aðbúnað, hollustuhætti og 



Austurkór 1    Leikskóli Útboð 12345 
 

35 
 

öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum nr. 547 frá 1996 og leiðbeiningar um vinnuvernd nr. 2 frá 
1990, öryggi við skurðgröft og gryfjur. Verktaki skal vera samræmingaraðili öryggis‐ og 
heilbrigðisráðstafana á framkvæmdastigi verksins og gegna þeim skyldum sem um getur í reglugerð 
nr. 547 frá 1996, svo sem að senda tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna hefst. 

Merking á vinnustað 

Verkkaupi mun merkja vinnustaðinn með greinargóðu skilti og setja upp á vinnusvæðinu í 
samráði við verktaka. 
 

1.1.2 Aðstaða verktaka og rekstur vinnusvæðis 

1.1.3 
 
Sjá teikningu nr. 501 
 
Verktaki setur upp vinnu‐ verkfæra‐ og efnisskála, í samráði við eftirlitsmann.  Þar skal vera nægilega 
rúmgott herbergi fyrir tæknimenn, verkstjóra og eftirlitsmann til að athafna sig við sína vinnu, með 
nauðsynlegum húsgögnum.  Aðstaða þessi skal vera í samræmi við reglugerðir frá vinnueftirliti 
ríkisins og byggingarreglugerð.   
 
Verktaki kostar þær bráðabirgðaheimtaugar sem nauðsynlegar eru fyrir framkvæmd verksins, 
bráðabirgðatöflu fyrir rafmagn og rafmagns‐ og hitunarkostnað á meðan á framkvæmdum stendur.  
Verktaki skal flytja burtu og farga öllum efnisafgögngum og því sem hann skal rífa og fjarlægja í 
verkinu, á sinn kostnað í samræmi við það sem fram kemur í verklýsingum.  Kostnaður vegna 
gámaleigu fellur þar undir.  Verktaki skal þrífa svæðið reglulega af slíkum efnisafgöngum og rusli og 
getur verkkaupi synjað um áritun reikninga fyrir framkvæmd verks þar til úr hefur verið bætt, telji 
hann að svo hafi ekki verið gert. 
 
Verktaki má ekki stöðva eða tefja að óþörfu umferð um aðliggjandi götur og bílastæði, né umferð 
annarra verktaka um vinnusvæðið og skal haga framkvæmdum sínum með tilliti til þess. 
 
Verktaki fjarlægir alla sína aðstöðu í verklok, þrífur eftir sig og gerir við hugsanlegar skemmdir sem 
hann hefur valdið á verktímanum.    
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó tölum í þeim einingum sem fram kemur í magnskrá. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við aðstöðuna, svo sem vinna, efni, aðflutningar, 
brottflutningar, förgun og rýrnun o.s.frv., nema annað sé tekið fram.  Einnig rafmagn og hiti og 
rekstur vinnusvæðisins að öðru leyti og rekstur aðstöðunnar á meðan á verki stendur. 
 

1.1.4 Frágangur í verklok 
 
Verktaki fjarlægir alla sína aðstöðu í verklok, hreinsar burtu efnisleifar og allt rusl á byggingarstað og í 
nágrenni sem frá honum kemur.  Hafi grasfletir eða trjágróður skemmst vegna framkvæmdanna ber 
verktaka að bæta úr slíku í samráði við verkkaupa áður en verki er skilað. 

Byggingunni skal skila hreinni og fægðri út úr dyrum og hvergi má sjást málningarsletta, sem ekki á að 
vera. 
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1.1.5 Bráðabirgðagirðing 
 
Sjá teikningu nr. 501 
 
Verktaki skal setja upp girðingu umhverfis byggingarsvæðið. Miðað skal við að girðingin sé 1,8‐2,0 m 
há. Hún skal vera traust og af viðurkenndri gerð og uppfylla almennar öryggiskröfur. Á girðinguna skal 
setja aksturshlið og gönguhlið. Staðsetning hliða skal ákveðin í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 
Verktaki skal viðhalda girðingunni meðan á framkvæmdum stendur og taka hana niður og fjarlægja 
að verki loknu. 
 
Magn er reiknað sem ein heild. Greitt verður ákveðið heildarverð fyrir girðingu. Innifalið í 
einingarverði skal vera allur kostnaður við efni og vinnu við girðingu, viðhald hennar á verktíma og 
niðurtekt hennar að verki loknu. Helmingur verðs verður greiðsluhæfur þegar girðing, hefur verið sett 
upp. Fjórðungur verðs verður vegna viðhalds girðingar og dreifist á framkvæmdatímann og 
eftirstöðvar verða greiðsluhæfur þegar girðing hefur verið fjarlægð í verklok 
 

7. FRÁGANGUR UTANHÚSS 
 

7.1  MÚRVERK UTANHÚSS 
 

7.1.1  Almennt 
 
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum og/eða verklýsingum eftir því sem við á, sem verktaki skal 
kynna sér áður en verk hefst og skilja að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og 
verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram 
það sem teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar. 
Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa. 
 
Múrverk skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og vera unnið í samræmi við góð og fagleg 
vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir. 
 
Efni múrhúðunar: 
Múrhúðunarsandur skal vera úr kornum sterkra bergtegunda, hreinum og sýnilega óveðruðum. Í 
sandinum má ekki vera það mikið af kornum og ófrostþolnum efnum, leir og lífrænum efnum að 
skaðlegt sé. Stærðardreifing korna skal vera innan viðurkenndra marka. Allan múrhúðunarsand skal 
sigta. Sandinn skal rannsaka hjá viðurkenndum rannsóknaraðila og þannig sýnt fram á gæði hans. 
Verja skal múrhúðunarsandinn svo að steinar og óhreinindi blandist ekki saman við hann á 
geymslustað. Sement skal vera portland standard. 
 
Múrblöndur skulu vera sem hér segir: 
‐ Pokahúðun: 1 hl. sement og 2 hl. sandur og að auki semplast múrlím. 
‐ Múrfylling í net (rapp): 1 hl. sement og 1,5 hl. sandur. 
‐ Undirmúr: 1 hl. sement og 2,5 hl. sandur 
‐ Yfirmúr, grófhúðun: 1 hl. sement, 3 hl. sandur. 
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‐ Gólfílögn: 1 hl. sement og 3 hl. sandur. 
 
Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magntöluskrá, ef verkkaupi samþykkir og um 
sambærilegt efni er að ræða. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem 
verkkaupi samþykkir. Komi fram lýsing á efni eða múrblöndu við einstaka liði, gildir sú lýsing fyrir 
þann lið. 
 

7.1.2  Vírhögg og holufylling 
 
Af veggjum/sökklum skal brjóta burt allar nibbur og ójöfnur, höggva burtu mótavír/tengi minnst 20 
mm inn í steypu og brjóta upp steypuhrúður, þar til sést í heila samfellda steypu. Verktaki skal 
ráðfæra sig við eftirlitsmann um hve mikið á að höggva, og láta taka út slík múrbrot áður en gert er 
við þau. Síðan skal fylla allar holur með múrlögun (t.d. 1:2), Waterplug frá Toro, Xypex eða 
sambærilegu. Stórar holur og malarhreiður skulu fylltar í áföngum þannig að góð binding fáist milli 
steins og múrs. Að viðgerð lokinni skulu allir útveggir/sökklar holufylltir. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu. Kantar inn að dyrum og 
gluggum eru ekki taldir með í magntölum flata, en í þess stað eru göt minni en 3 m2 ekki dregin frá. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og 
flutningar. Einnig nauðsynlegir vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, afskurður og 
brottflutningur og förgun umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo 
sem á gleri, aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða. 
 

7.1.3  Vírhögg, holufylling og vatnsþétting. 
 
Af sökklum/veggjum skal brjóta burt allar nibbur og ójöfnur, höggva burtu mótavír/tengi minnst 20 
mm inn í steypu og brjóta upp steypuhrúður, þar til sést í heila samfellda steypu. Verktaki skal 
ráðfæra sig við eftirlitsmann um hve mikið á að höggva, og láta taka út slík múrbrot áður en gert er 
við þau. Síðan skal fylla allar holur með múrlögun (t.d. 1:2), Waterplug frá Toro, Xypex eða 
sambærilegu. Stórar holur og malarhreiður skulu fylltar í áföngum þannig að góð binding fáist milli 
steins og múrs. Rétta og jafna skal öll horn og brúnir. Gengið verður ríkt eftir því að viðgerðir spilli 
ekki útliti hússins. Að viðgerð lokinni skulu allir viðkomandi fletir holufylltir borið á þá tvær umferðir 
af vatnsfælinni steypuhúð S‐100 frá Sérsteypunni, Thoroseal Foundation Coating, Xypex eða öðru 
samærilegu efni til rakavarnar, eftir því sem fram kemur í magnskrá. Þykkt skal vera sú sem 
framleiðendur efnisins segir til um. Áður en efnið er borið á skal hreinsa flötinn af óhreinindum og 
mótaolíu ef hún hefur verið notuð. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu. Kantar inn að dyrum og 
gluggum eru ekki taldir með í magntölum flata, en í þess stað eru göt minni en 3 m2 ekki dregin frá. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og 
flutningar. Einnig nauðsynlegir vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, afskurður og 
brottflutningur og förgun umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo 
sem á gleri, aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða. 
 

7.1.4  Einangrun, fest m/díblum 
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Nota skal einangrun af þeirri gerð og þykkt sem fram kemur í magnskrá. Hafa skal einangunina sem 
mest í heilum plötum. Þegar um nýbyggingu er að ræða skal byrja á að brjóta burtu allar nibbur og 
ójöfnur og höggva burtu mótavír/tengi, brjóta upp steypuhrúður þar til sést í samfellda steypu. Síðan 
skal fylla allar holur með múrlögun (t.d. 1:2). Stórar holur og malarhreiður skulu fylla í áföngum, 
þannig að góð binding fáist milli steins og múrs. 
 
EINANGRUN FEST MEÐ DÍBLUM 
Einangrun skal vera steinullareinangrun 120 kg/m3 eða eftir því sem fram kemur í magnskrá. 
Einangun skal festa með díblum af þeirri gerð sem framleiðandi einangrunar mælir fyrir um og með 
þeim fjölda sem fram kemur á teikningum. Einangrun er fest upp með múrtöppum, díblum. Þrýsta 
skal plötum þétt saman á samskeytum og að köntum og láta lóðréttar samsetningar á 
einangrunarplötunum skarast á miðjum plötum. Vanda skal sérstaklega alla vinnu við einangrun þar 
sem hún skerst í sundur þannig að hvergi myndist bil milli einangrunar og aðliggjandi flata. Ef bil 
myndast skal fylla í það með steinullareinangrun. 
 
DÍBLAR TIL FESTINGAR Á EINANGRUN 
Díblar eru notaðir til að festa upp einangrun. Leggur díblanna er holur og við endann er hringlaga 
flans sem leggst upp að einangruninni. Lengd múrdíblanna er háð þykkt einangrunarinnar. 
 
þykkt einangrunar:            Lengd díbla 
25‐50 mm                              115 mm 
75 mm                                    135 mm 
100 mm                                  155 mm 
 
Ef ekki er annað tekið fram á teikningum skal gera ráð fyrir að meðaltali 10 stk. í hverja plötu 
(70x1810 mm.) eða u.þ.b. 8 stk á m2 fyrir utan sérstyrkingu. Við borun á götum fyrir díblana skal nota 
bor sem er með 1 mm minna þvermál en leggur múrdíbilsins. Bora skal götin a.m.k. 20 mm lengra en 
leggur múrdíbilsins gengur inn í steypuna. Díblana skal síðan skrúfa fasta t.d. með borvél. Yfirborð 
flangsins skal liggja nákvæmlega í sama fleti og yfirborð einangrunar eftir að búið er að festa díblana. 
Múrdíblar á hornum og köntum skulu vera minnst 60 mm frá útbrún steypu þannig að ekki sé hætta á 
að þeir sprengi steypuna. Fjarlægð frá brún einangrunar þar sem plöturnar tengjast sé um 150 mm. 
Við glugga og hurðarop og á öðrum stöðum þar sem múrkerfið er rofið, þar sem múrkerfið endar á 
úthorni, í kverk eða á fleti skal setja aukalega múrtappa á kanta þannig að ekki verði meira en 300 
mm milli múrtappa. Á mjóum flötum skal víxla töppum þ.e. að aldrei verði færri en tvær raðir tappa. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. Í einingarverðum skal 
vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna förgunar, 
nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum 
liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 
 

7.2 TRÉSMÍÐI UTANHÚSS 
 

7.2.1  Almennt 
 
Alla trésmíðavinnu skal vinna samkvæmt teikningum og verklýsingum þessum, eftir því sem við á og 
skal verktaki kynna sér hvorutveggja vel áður en verk hefst og skilja að fullu. Verði verktaki var við 
misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg 
tillit til aðstæðna umfram það sem teikningar segja til um, skal hann tilkynna það verkkaupa þegar í 
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stað til nánari ákvörðunar. Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki 
verkkaupa.  
 
Trésmíði skal vinna í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir. 
 
Allur viður skal vera valinn og gallalaus, kvistalítill og gagnvarinn eftir því sem við á, ef annað er ekki 
tekið fram. Áður en verk hefst skal sannreyna öll mál á staðnum. Þar sem timbur kemur að steyptum 
fleti skal ætíð setja asfaltpappa á milli eða kítta með viðurkenndu kítti, einnig á milli steinsteypu og 
hluta úr áli og stáli. Allar festingar úr stáli skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar, eftir því sem 
fram kemur á teikningum eða í verklýsingum. Verð á festingum skal vera innifalið í einingarverðum 
nema þær komi fram í öðrum liðum verksins. 
 
Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum séu þau sambærileg og verkkaupi samþykkir. Vanti 
uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir. 
 

7.2.2  Klæðningarkerfi á útvegg 
 
Sjá teikningu nr. 403, 404, 405, 406, 408, 409 
 
Liður þessi nær til burðarkerfis fyrir klæðningu á útveggi, efnis og uppsetningar. Burðarkerfi þetta skal 
vera úr áli/stáli, eftir því hvað fram kemur á teikningum. Ef ekkert er tekið fram um efnið skal það 
vera úr sama efni og klæðningin, til að ekki komi til rafspenna sem myndast getur milli ólíkra efna. 
Kerfi þetta byggir á teikningum arkitekta og verkfræðinga hvað varðar útlit og styrkleika. 
 
Burðarkerfið er í aðalatriðum þannig að knekti, með því millibili sem fram kemur á teikningum, 
festast á steypta veggi með 8x75 mm. heitgalvanhúðuðum múrboltum. Við borun vegna festinga skal 
þess gætt að blása öllu ryki úr gati til að ná mögulegri hámarksfestingu. Á milli knektis og steypu skal 
setja Thermóstop klossa. Þegar lokið er að stilla knekti af, skal fullherða múrbolta í samræmi við 
leyfilega herslu múrbolta, uppgefna af framleiðenda. Lóðréttir T‐leiðarar 90/50/2 mm. skrúfast á 
áðurnefnd knekti þar sem plötur koma saman og vinklar 50/50/2 mm. skrúfast á áðurnefnd knekti á 
miðjusvæði platna. Þegar leiðarar eru festir upp skal byrja á að stilla þá af og festa í miðjan leiðara 
með 4,2 x 19 mm. ryðfrírri borskrúfu í miðjugat á knekti. Leiðara skal síðan festa með tveim 
samskonar skrúfum í hvert knekti í þar til gerð göt. Athuga að ef um er að ræða burðarkerfi úr áli þarf 
að gæta vel að því að hindra ekki þensluhreyfingar álsins. Lóðréttu T‐leiðararnir og burðarvinklarnir 
réttist vandlega af og komi undir klæðninguna með því millibili sem fram kemur á teikningum. Að 
neðan, þar sem klæðning endar, skal setja Uvinkil úr ryðfrírri gataplötu til loftunar milli klæðningar og 
einangrunar. Athuga skal að ef teikningar gera ráð fyrir öðrum stærðum eða festingum en hér koma 
fram þá ráða þau fyrirmæli. Einnig skal athuga að ef framleiðandi kerfisins fyrirskipar aðra útfærsl á 
kerfinu, þá skal hún ráða eftir samþykki eftirlitsaðila. Mál skulu tekin á staðnum. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. Í einingarverðum skal 
vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna förgunar, 
nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum 
liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 
 

7.2.3 Viðarklæðning. 
 
Sjá teikningu nr. 404, 409 
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Útveggi skal klæða með viðarklæðningu samkvæmt magnskrá og sérteikningum. Borðin séu bein, 
húsþurr og laus við stóra kvisti og aðra galla. Við uppsetningu klæðningar skal fylgja leiðbeiningum á 
teikningum. Mál skal taka á staðnum. Bora skal fyrir skrúfum og hreinsa burt allt svarf eftir borun. 
Skrúfa skal tvær skrúfur í borð á hverjum leiðara með 4,5x35 mm A4 undirsinkuðum skrúfum. 
Klæðningu skal hafa 5 mm millibil. Ekki skal vera meira en 700 mm milli skrúfulínu.  
Grind undir klæðningu er ekki með í þessum lið. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. Í einingarverðum skal 
vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna förgunar, 
nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum 
liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 
 

7.2.4 Bárujárnsklæðning 
 
Sjá teikningu nr. 403, 405, 406, 408 
 
Bárujárnsklæðning af þeirri gerð sem kveðið er á um í magnskrá og/eða efnis‐ og litaskrá skal setja á 
vegg skv. sérteikn. Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda. Gæta skal þess, að efni 
undir klæðningu skemmist ekki við uppsetningu svo og yfirborðshúð klæðningar. Nota skal fylgihluti 
eins og dropalista, vatnsbretti, hliðar‐ og karmstykki í samræmi við klæðningu. Frágangur skal vera 
eins og fram kemur á sérteikningum og setja skal þéttingar og músanet þar sem sýnt er á þessum 
sérteikningum. Þessir hlutir eru innifaldir í einingarverði nema annað sé tekið fram. 
Járnið skal klippt með klippum eða nagara. Ekki má skera með stálblaði eða skurðarskífu vegna 
hitamyndunar. Bora skal fyrir skrúfum og hreinsa burt allt svarf eftir borun. Skrúfa skal í aðra hverja 
hábáru veggklæðningaskrúfa 4,8x35mm  Græn RAL 6017. Klæðningu skal skara um eina og hálfa 
báru hið minnsta. Ekki skal vera meira en 700 mm milli skrúfulínu. Skrúfa skal í hverja hábáru á efstu 
og neðstu skrúfulínu. Á svæði sem er 1,5 x 1,5 m frá úthornum skal skrúfa í hverja báru. 
 
Stangist þessi lýsing á við fyrirmæli framleiðenda klæðningarinnar í einhverjum tilvikum skal bera það 
undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr. Mál skal taka á staðnum. 
Grind undir klæðningu er ekki með í þessum lið. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. Í einingarverðum skal 
vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna förgunar, 
nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum 
liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 
 

7.2.5 Einangrun undir utanhússklæðningu 
 
Sjá teikningu nr. 403, 404, 405, 406, 408, 409 
 
Nota skal einangrun af þeirri gerð og þykkt sem fram kemur í magnskrá. Hafa skal einangunina sem 
mest í heilum plötum. Þegar um nýbyggingu er að ræða skal byrja á að brjóta burtu allar nibbur og 
ójöfnur og höggva burtu mótavír/tengi, brjóta upp steypuhrúður þar til sést í samfellda steypu. Síðan 
skal fylla allar holur með múrlögun (t.d. 1:2). Stórar holur og malarhreiður skulu fylla í áföngum, 
þannig að góð binding fáist milli steins og múrs. 
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EINANGRUN Í GRIND 
Í grind skal koma fyrir steinull af þeirri gerð og þykkt sem kveðið er á um í magnskrá, þannig að hún 
liggi alls staðar fast við grind og hvergi myndist holrými. Þar sem einangrun er tvöföld skal gæta þess 
að samskeyti standist ekki á. Vanda skal alla vinnu við einangrun þar sem hún skerst í sundur þannig 
að hvergi myndist bil milli einangrunar og milli einangrunar og aðliggjandi flata. Ef bil myndast skal 
fylla í það með steinullareinangrun. 
 
EINANGRUN FEST MEÐ DÍBLUM 
Einangrun skal vera steinullareinangrun 80 eða 120 kg/m3 eftir því sem fram kemur í magnskrá. 
Einangun skal festa með díblum af þeirri gerð sem framleiðandi einangrunar mælir fyrir um og með 
þeim fjölda sem fram kemur á teikningum. Einangrun er fest upp með múrtöppum, díblum. Þrýsta 
skal plötum þétt saman á samskeytum og að köntum og láta lóðréttar samsetningar á 
einangrunarplötunum skarast á miðjum plötum. Vanda skal sérstaklega alla vinnu við einangrun þar 
sem hún skerst í sundur þannig að hvergi myndist bil milli einangrunar og aðliggjandi flata. Ef bil 
myndast skal fylla í það með steinullareinangrun. 
 
DÍBLAR TIL FESTINGAR Á EINANGRUN 
Díblar eru notaðir til að festa upp einangrun. Leggur díblanna er holur og við endann er hringlaga 
flans sem leggst upp að einangruninni. Lengd múrdíblanna er háð þykkt einangrunarinnar. 
 
þykkt einangrunar:                     Lengd díbla 
25‐50 mm                                       115 mm 
75 mm                                            135 mm 
100 mm                                          155 mm 
 
Ef ekki er annað tekið fram á teikningum skal gera ráð fyrir að meðaltali 4 stk. í hverja plötu (70x1810 
mm.) eða u.þ.b. 3 stk á m2 fyrir utan sérstyrkingu. Við borun á götum fyrir díblana skal nota bor sem 
er með 1 mm minna þvermál en leggur múrdíbilsins. Bora skal götin a.m.k. 20 mm lengra en leggur 
múrdíbilsins gengur inn í steypuna. Díblana skal síðan skrúfa fasta t.d. með borvél. Yfirborð flangsins 
skal liggja nákvæmlega í sama fleti og yfirborð einangrunar eftir að búið er að festa díblana. Á mjóum 
flötum skal víxla töppum þ.e. að aldrei verði færri en tvær raðir tappa. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. Í einingarverðum skal 
vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna förgunar, 
nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum 
liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 
 

7.2.6 Vatnsbretti 
 
Sjá teikningu nr. 406 
 
Liður þessi felur í sér að leggja til og setja upp vatnsbretti úr því efni og í þeirri útfærslu sem fram 
kemur á teikningum og setja undir og yfir glugga og fyrir ofan hurðir eftir atvikum, allt í samræmi við 
teikningar. Vatnsbretti skal vera úr sama efni og í sama lit og veggjaklæðning nema annað sé tekið 
fram. Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda. Gæta skal þess, að efni undir 
vatnsbretti skemmist ekki við uppsetningu svo og yfirborðshúð vatnsbrettis. Efni skal klippt með 
klippum eða nagara. Ekki má skera með stálblaði eða skurðarskífu vegna hitamyndunar. Hitastig við 
vinnslu vatnsbrettis þ.e. klippingu og beygingu skal ekki vera undir 5°c. Gæta skal þess sérstaklega við 
vinnu þessa að ekki geti myndast spennumunur milli efna sem orsakað geti tæringu. Ef ekki er annað 
tekið fram skal setja tjörupappa á milli steins og áfellunnar. Stangist þessi lýsing á við fyrirmæli 
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framleiðenda efnis í einhverjum tilvikum skal bera það undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr. 
 
BÁRUJÁRNSKLÆÐNING 
Klæðning skal vera 0,5 mm. ef ekki er tekið annað fram á teikningum eða í magnskrá. Við beygingu 
skal þess gætt að kröpp beygja verði ekki minni en 2x2,5 mm. = 5 mm. Skrúfa skal í aðra hverja 
hábáru veggklæðningaskrúfa 4,8x35mm  Græn RAL 6017 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m), eins og mæla má að verki loknu. Í einingarverðum skal 
vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna förgunar, 
nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum 
liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 
 

7.2.7 Gluggaáfellur og horn 
 
Sjá teikningu nr. 408, 409 
 
Liður þessi felur í sér að leggja til og setja upp gluggaáfellur og/eða horn úr því efni og í þeirri útfærslu 
sem fram kemur á teikningum. Áfellurnar samþykkist af eftirlitsmanni. Gluggaáfellur og horn skulu 
vera úr sama efni og í sama lit og veggjaklæðning nema annað sé tekið fram. Við uppsetningu skal 
fylgja leiðbeiningum framleiðenda. Gæta skal þess, að efni undir klæðningu skemmist ekki við 
uppsetningu svo og yfirborðshúð áfella og horna. Efni skal klippt með klippum eða nagara. Ekki má 
skera með stálblaði eða skurðarskífu vegna hitamyndunar. Hitastig við vinnslu klæðningar þ.e. 
klippingu og beygingu skal ekki vera undir 5°c. Gæta skal þess sérstaklega við vinnu þessa að ekki geti 
myndast spennumunur milli efna sem orsakað geti tæringu. Stangist þessi lýsing á við fyrirmæli 
framleiðenda efnis í einhverjum tilvikum skal bera það undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr. 
 
BÁRUJÁRNSKLÆÐNING 
Klæðning skal vera 0,5 mm. ef ekki er tekið annað fram á teikningum eða í magnskrá. Við beygingu 
skal þess gætt að kröpp beygja verði ekki minni en 2x2,5 mm. = 5 mm. Skrúfa skal í aðra hverja 
hábáru veggklæðningaskrúfa 4,8x35mm  Græn RAL 6017 
 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. Í einingarverðum skal 
vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna förgunar, 
nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum 
liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 
 

2.7.8 Áfellur ofan á steypta kanta 
 
Sjá teikningu nr. 401, 403, 404, 405, 407 
 
Liður þessi felur í sér að leggja til og setja upp áellu ofan á steyptan kant úr því efni og í þeirri útfærslu 
sem fram kemur á teikningum. Áfellan skal vera í sama lit og veggjaklæðning nema annað sé tekið 
fram. Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda. Gæta skal þess, að efni undir áfellunni 
skemmist ekki við uppsetningu svo og yfirborðshúð áfellunnar. Efni skal klippt með klippum eða 
nagara. Ekki má skera með stálblaði eða skurðarskífu vegna hitamyndunar. Hitastig við vinnslu 
áfellunnar þ.e. klippingu og beygingu skal ekki vera undir 5°c. Gæta skal þess sérstaklega við vinnu 
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þessa að ekki geti myndast spennumunur milli efna sem orsakað geti tæringu. Setja skal 12 mm 
vatnslímdan krossvið undir áfellu eins og frm kemur á teikningu. Gæta þarf að hafa næginlega 
loftræstingu á milli krossviðs minnst 100 mm c/c 600. Skrúfa skal í gegnum krossvið og inn í steypu. 
Bora skal skal fyrir skrúfu. Stangist þessi lýsing á við fyrirmæli framleiðenda efnis í einhverjum 
tilvikum skal bera það undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr. 
 
BÁRUJÁRNSKLÆÐNING 
Klæðning skal vera 0,5 mm. ef ekki er tekið annað fram á teikningum eða í magnskrá og samþykkjast 
af eftirlitsmanni. Við beygingu skal þess gætt að kröpp beygja verði ekki minni en 2x2,5 mm. = 5 mm. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m), eins og mæla má að verki loknu. Í einingarverðum skal 
vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna förgunar, 
nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum 
liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 
 

7.2.2 Klæðning undir útkrögun þakplötu 
  
Sjá teikningu nr. 405, 407 
 
Liður þessi felur í sér að klæða undir þakplötu eins og fram kemur á teikningum.Setja skal 
steinullareinangrun neðan í þakplötu og niður veggi að grind, festa skal einangrun með dílum. 
Burðargrind er sú sama og notuð er á veggklæðningu og festingar þar eftir. Bora skal fyrir skrúfum og 
hreinsa burt allt svarf eftir borun. Skrúfa skal tvær skrúfur í borð á hverjum leiðara með 4,5x35 mm 
A4 undirsinkuðum skrúfum. Klæðningu skal hafa 5 mm millibil. Ekki skal vera meira en 700 mm milli 
skrúfulínu. Grind, einangrun, timbur og festingar eru innifaldar í þessum lið. 
 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu, eða af annarri þeirri 
einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem 
efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram. Þá skulu 
verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið 
o.þ.h. ef um er að ræða. 
 

7.3. MÁLUN UTANHÚSS. 
 

7.3.1 Almennt 
 
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær áður en 
verk hefst og skilja að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í 
teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem teikningar segja 
til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar. Verktaki má engar 
breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa. 
 
Málun skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og góðum og faglegum vinnubrögðum og í 
samræmi við staðla. Við alla málningarvinnu skal fara eftir leiðbeiningum framleiðenda 
málningarinnar um allan undirbúning og framkvæmd, þó þannig að stangist forskrift framleiðenda 
málningar í einhverju á við verklýsingar þessar, skal verktaki láta verkkaupa vita strax af því og 
ákveður verkkaupi þá hvað skuli gilda. Um efni og lit sjá nánar í efnis‐ og litaskrá. Áður en málun hefst 
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skulu fletir vera hreinir og þurrir. Bent skal á að helstu framleiðendur málningar hafa gefið út 
leiðbeinandi bæklinga varðandi vöru sína, og eru verktakar hvattir til að kynna sér þær. Áður en 
heildarverkinu er skilað, skal verktaki yfirfara málningu og gera við skemmdir, sem kunna að hafa 
orðið á verktímanum og skal það vera innifalið í einingarverðum málningar. 
 
Aldrei skal mála við hitastig sem er undir 5°c, nema framleiðandi málningar gefi leyfi fyrir því og 
verkkaupi sé látinn vita af því. Ekki má undir neinum kringumstæðum að þynna málningu umfram 
það sem framleiðandi segir til um. 
 
Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magnskrá, enda samþykki verkkaupi það og að 
um sambærileg efni sé að ræða. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og tæki sem 
verkkaupi samþykkir. 
 

7.3.2 Sílanböðun steyptra flata 
 
Alla fleti utanhúss sem skulu vera sjónsteypa skal mála með einni umferð af vatnsfælu sem hér segir: 
- Hreinsa burtu óhreinindi og lausa og flagnandi málningu, ef um er að ræða viðgerðir á gömlu. 
- Bera 40% monosílan á flötinn þannig að fljótandi himna myndist á veggnum og skal þess 
vandlega gætt að hvergi verði blettir útundan. Æskilegt er að sprauta efninu á með mjög lágum 
þrýstingi, þvert yfir lóðrétta fleti, með 20-30 cm millibili. Lárétta eða lítt hallandi fleti skal sílanbaða 
ríkulega. Ekki má bera efnið á heitan flöt móti sólu eða í rigningu. Flöturinn skal vera þurr til að ná sem 
mestu ísogi. Efnið má ekki koma í snertingu við vatn eða vatnsgufu fyrir notkun. 
- Fari monosílan á gler, tré eða aðra staði, þar sem ekki á að nota efnið, skal hreinsa það strax af með 
spritti eða öðrum þar til gerðum hreinsiefnum. Myndist pokar í málningu sem fyrir er, ef um er að ræða 
viðgerðir á gömlu, eða brúnir hennar verpist, skal skafa lausu málninguna burtu og sílanbaða þann flöt 
aftur. 
- Efnisnotkun skal vera 0,2 - 0,4 l/m2 miðað við sléttan flöt. Ef sprungur eru í yfirborði flatar skal bera 
minnst 04 l/m2. Eftir að búið er að sílanbaða ákveðinn flöt skulu líða amk. 4- 6 klst áður en vatn má 
komast í snertingu við flötinn. 
- Ekki skal sílanbaða við lægra hitastig en 5 gr.c, eins skal flöturinn sem sílanbaða á, að vera minnst 3 
gr.c yfir daggmörkum loftsins meðan á sílanböðun stendur og þornun. 
 
Vísað er einnig í verklýsingu 7.4.1. Almennt, varðandi vinnu þessa. Verkkaupi ákveður lit ef ekki annað 
er tekið fram. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. Í einingarverðum skal vera 
innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna 
förgunar, nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í 
öðrum liðum, rýrnun á efni, kverkar, skurði, þrif á gleri og aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að 
ræða. 
 

7.4 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR 
 

7.4.1 Almennt. 
 
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum og verklýsingum þessum, eftir því sem við á og skal verktaki 
kynna sér hvorutveggja áður en verk hefst og vera öruggur um að hann skilji að fullu. Verði verktaki 
var við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi 
sérstaklega tillit til aðstæðna, umfram það sem teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa 
það þegar í stað til nánari ákvörðunar. Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með 
samþykki verkkaupa. 
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Gluggar, gler, útihurðir o.þ.h. skulu vera í samræmi við meðfylgjandi verklýsingar og góð og fagleg 
vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir. Verktaki skal verja alla glugga, gler og útihurðir fyrir skemmdum 
með því að klæða allt slíkt af á meðan á framkvæmdum stendur eftir því sem ástæða er til. Allt timbur 
sem kemur fyrir í verkinu skal gagnvarið og þar sem timbur liggur að steypu skal setja millilegg úr 
asfaltpappa. 
 
Allir gluggar og hurðir skulu þola 2,0 kN/m2 vindálag og standast slagregn að lágmarki 1100 Pa. Alla 
ísetningu skal vanda sérstaklega þannig að þéttleiki sé tryggður og áferð standist gæðakröfur. Allar 
skrúfur skulu vera ryðfríar og aðrar festingar ryðfríar, heitgalvanhúðaðar eða úr kopar/messing. Bil milli 
hurða og karma og milli opnanlegra gugga og karma skal vera 10 mm nema annað sé tekið fram. 
 
Nota má önnur efni og aðra hluti en fram koma í verklýsingum og magntöluskrá, enda sé slíkt 
sambærilegt og samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd 
efni og viðurkennda hluti sem verkkaupi samþykkir. 
 

7.4.2 Þakgluggar 

 
Sjá teikningu nr. 401, 301, 208  
 
Í þakglugga skal velja í samráði við eftirlitsaðilla og er háð hans samþykki. Gluggar skulu vera 
samsettir og uppsettir með öllum þeim festingum, þéttingum og öðru sem þarf til fullnaðarfrágangs 
verksins. Gluggar skulu vera fullglerjaðir. Allir þéttilistar sem tilheyra álgluggum og hurðum skulu vera 
gæðavottaðir af framleiðanda gluggakerfis. Þeir skulu geirskornir saman á hornum þannig að þeir liggi 
í sama fleti og myndi samfellda þéttingu. Allir þéttilistar skulu vera silicon listar eða Epdm siliconbornir 
þéttilistar. 
Verktaki skal burðarþolshanna alla prófíla í þakgluggum. Profílar skulu uppfylla þær álagskröfur sem 
fram koma í ÍST 12 3. útg 1989. Grunngildi vindálags reiknast sem: q= 1,8 kN/m2. Verktaki skal leggja 
fram fullnægjandi gögn og útreikninga til yfirferðar verkfræðinga sem sýna hvernig þessi ákvæði verða 
uppfyllt. Prófílar skulu hafa heilt fals og drenkerfi að innan. Kerfið skal hafa samtengt drenkerfi fyrir 
lóðrétta og lárétta prófíla og skal vera með "slitinni kuldabrú". Einangrunargildi glugga og hurðarkarma 
skal ekki vera hærra en Kw=3,0   
 
A.m.k. fimm ára ábyrgð skal vera á gluggakerfi og öllum frágangi þess og skal verktaki leggja fram 
vottorð frá gluggaframleiðanda um ábyrgð hans. Fastir gluggar og opnanlegir falla undir þennan lið. Öll 
járn á opnanleg fög og hurðir skulu vera innifalin í lið þessum. Ef fram kemur í magntöluskrá að nota 
megi tré að hluta í gluggakerfi skal það vera í innri hluta gluggans og skal verktaki leggja fram 
teikningar sem sýni samsetningu trés og áls. Eftir uppsetningu skal skal hreinsa öll óhreinindi af 
málminum og fjarlægja og ganga frá umhverfi án ummerkja. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða stykkjum (stk), eins og mæla má eða telja að verki 
loknu. Gler og glerísetning getur verið innifalið í þessum lið og skal þá tekið tillit til þess í liðnum fyrir 
gler. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og 
flutningar. Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis. Einnig vinnupallar ef ekki 
er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum. 
 

7.4.3 Álgluggar og ál og trégluggar og hurðir 
 
Sjá teikningu nr. 301, 302 A, 302 B, 404, 405, 406, 408, 409 
 
Í glugga- og hurðakarma skal nota ál eða ál og tré eftir því sem fram kemur í magnskrá. Gluggar skulu 
vera samsettir og uppsettir með öllum þeim festingum, þéttingum og öðru sem þarf til 
fullnaðarfrágangs verksins. Gluggar skulu vera fullglerjaðir sé gert ráð fyrir því í magnskrá. Allir 
þéttilistar sem tilheyra álgluggum og hurðum skulu vera gæðavottaðir af framleiðanda gluggakerfis. 
Þeir skulu geirskornir saman á hornum þannig að þeir liggi í sama fleti og myndi samfellda þéttingu. 



Austurkór 1    Leikskóli Útboð 12345 
 

46 
 

Allir þéttilistar skulu vera silicon listar eða Epdm siliconbornir þéttilistar. Uppsetning og frágangur skal 
fara eftir leiðbeiningum framleiðanda og teikningum. 
 
Verktaki skal burðarþolshanna alla álprófíla í húsinu. Álprofílar skulu uppfylla þær álagskröfur sem 
fram koma í ÍST INSTA 142. Grunngildi vindálags reiknast sem: q= 2,0 kN/m2. Verktaki skal leggja 
fram fullnægjandi gögn og útreikninga til yfirferðar verkfræðinga sem sýna hvernig þessi ákvæði verða 
uppfyllt. Álprófílar skulu hafa heilt fals og drenkerfi að innan. Álkerfið skal hafa samtengt drenkerfi fyrir 
lóðrétta og lárétta prófíla og skal vera með "slitinni kuldabrú". Einangrunargildi glugga og hurðarkarma 
skal ekki vera hærra en Kw=3,0. Ál í gluggaprófílum skal vera úr málmblöndu A/MgSi 0,5 F22. A.m.k. 
fimm ára ábyrgð skal vera á gluggakerfi og öllum frágangi þess og skal verktaki leggja fram vottorð frá 
álgluggaframleiðanda um ábyrgð hans. Fastir gluggar og opnanlegir falla undir þennan lið svo og 
hurðir eftir því sem við á. Öll járn á opnanleg fög og hurðir skulu vera innifalin í lið þessum. Álhurðir 
skulu vera með vönduðum hurðarpumpum eftir því sem fram kemur á teikningum. Ef fram kemur í 
magntöluskrá að nota megi tré að hluta í gluggakerfi skal það vera í innri hluta gluggans og skal 
verktaki leggja fram teikningar sem sýni samsetningu trés og áls. Eftir uppsetningu skal skal hreinsa öll 
óhreinindi af málminum og fjarlægja og ganga frá umhverfi án ummerkja. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða stykkjum (stk), eins og mæla má eða telja að verki 
loknu. Gler og glerísetning getur verið innifalið í þessum lið og skal þá tekið tillit til þess í liðnum fyrir 
gler. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og 
flutningar. Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis. Einnig vinnupallar ef ekki 
er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum. 
 

7.4.4 Timburálhurðar 
 
Sjá teikningu nr.302 A, 405, 408 
 
Útidyrahurðir eru álklæddar krossviðarhurðir. Setja þarf hurðapumpur af viðurkenndri gerð 
á allar hurðir.Smíði hurða og frágangi er samkvæmt forskrift kafla 7.4.1 almennt einnig skal fylgja 
forskrift hurða á teikningum.  Á útidyrahurð skal setja 4 stk 4" koparlamir með kúlulegum. Skrá og 
húnn, sé samkv. efnis- og litaskrá Við horn skal fjarlægð í fyrstu skrúfu vera 5 cm. Á aðalinngangshurð 
skal setja bréfalúgu sem er lokað bæði að utan og innan. 
 
Þéttilista skal fella í karma aðalhurða. Listinn skal vera boginn, 14,0 mm og beygja út úr falsi. Draga 
skal listann í raufina og má bera á hann vaselin til að auðvelda ídráttinn. Gæta verður þess að listinn 
sé ekki teygður þegar búið er að draga hann í. Festa skal enda listanna með litlum nöglum eða 
heftum. Á hornum skal geirskera listana saman þannig að þeir falli þétt saman og bræða þá síðan 
saman með þar til gerðum lóðbolta. Stilla skal að lokum járn þannig að pressa á þéttilista sé hæfileg. 
Aðrar gerðir af þéttilistum má nota séu þeir jafngóðir eða betri og verkkaupi samþykki þá. Allt efni skal 
fúaverja með ídýfu í litlaus upplleyst fúavarnarsölt í minnst 30 mín. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) eins og telja má að verki loknu. Í einingarverðum skal vera 
innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig rýrnun, 
afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis. 
 

7.4.5 Gler og glerjun 
 
Allt gler skal vera 1. flokks, og í samræmi við kröfur í gr. 8.5.2 í byggingarreglugerð, nema annað sé 
tekið fram og minnst 5 ára ábyrgð skal fylgja á tvöföldu gleri. Glerþykkt skal miða við 200 kg/m2 
vindþrýsting nema annað komi fram á teikningum. Gler skal vera með 15 mm. loftrými milli glerja nema 
í hurðum og opnanlegum fögum þar skal vera 9 mm. Loftrými og skal vera gæðavottað af 
viðurkenndum aðila. Ef um er að ræða "Energi N" gler er það gasfyllt gler sem stenst kröfur um U-gildi 
1,1 - 1,3, LT-gildi 70% og SF-gildi 41%, eða aðrar þær kröfur sem fram koma á teikningum eða í 
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magnskrá. Geyma skal gler á öruggum, þurrum stað. Við ísetningu einangrunarglers skal fylgja 
leiðbeiningum þess glerframleiðanda er selur gler til framkvæmdarinnar og reglum um ísetningu 
einangrunarglers samkvæmt (Rb (31) 104.2). Verktaki skal taka öll glermál sjálfur og bera ábyrgð á 
þeim. Þess skal sérstaklega gætt að glerföls séu hrein og þurr áður en glerjun hefst og kanna ber 
viðloðunarhæfni þéttiefnanna við glerfölsin. Ef verktaki setur t.d. gler í glugga áður en múrhúðun 
útveggja er að fullu lokið, ef það er um að ræða, skal hann gera nauðsynlegar ráðstafanir til að verja 
glerið skemmdum. Varðandi þær ráðstafanir skal leita samþykkis eftirlitsmanns. Gæta að glerið uppfylli 
þær kröfur sem gerðar eru til þess að lokinni ísetningu og að það sé af viðurkenndri gerð, t.d. K-gler, 
eldvarnargler, öryggisgler o.þ.h. 
 
ÍSETNING GLERS Í GLUGGA OG HURÐA: 
1. Hreinsa skal fölsin með viðurkenndu hreinsiefni (t.d. Tuloul). 
2. Grunna með efnum sem glerframleiðandi mælir með og sem gefur hámarksviðloðun 
(t.d.úrethangrunni). 
3. Setja borða að fyrirmælum glerframleiðanda í glerfals, minnst 5 mm frá falsbrún. Setja í 
burðarklossa fyrir glerið þar sem framleiðandi glersins mælir með oftast 200 - 300 mm. Frá 
hliðarkörmum. Klossarnir skulu vera undir báðum rúðunum og mega ekki loka loftrásum. 
4. Strjúka glerjaðra með klút vættum í spritti til hreinsunar á fitu og óhreinindum og gler sett í. 
5. Glerlistar eru settir í eftir leiðbeiningum framleiðanda 
 
Ef verktaki setur gler í glugga áður en múrhúðun útveggja er að fullu lokið skal hann gera 
nauðsynlegar ráðstafanir til að verja glerið skemmdum. Varðandi þær ráðstafanir skal leita samþykkis 
eftirlitsmanns. 
Ef um eldvarnargler, öryggisgler o.þ.h. er að ræða skal þess gætt að glerið uppfylli þær kröfur sem 
gerðar eru til þess og það sé af viðurkenndri gerð og uppfylli þær kröfur sem það á að gera að lokinni 
ísetningu. 
 
ATH kröfur um gler á glugga og hurða teikningum. Allt gler er með sólvarnargler. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu. Í einingarverðum skal vera 
innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig rýrnun, 
afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis. 
 

7.5  ÞAK 
 

7.5.1 Almennt 
 
Þakefni skal vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á teikningum, í magnskrá og samkvæmt 
meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð. Þess skal gætt að verk 
standist staðla, lög og reglugerðir. 
 
Áður en smíði hefst skal athuga öll mál á staðnum og hafa samráð við eftirlitsmann um öll vafaatriði. 
 
TIMBURÞAK 
Milli sperra er sett einangrun með vindpappa og lágmark 25 mm loftbili yfir. Það skal tryggt að loftbil 
þetta haldist með listum, kubbum og/eða öðru sem eftirlitsmaður verkkaupa samþykkir. Sá frágangur 
skal vera innreiknaður í verð einangrunar. Ofan á sperrur kemur klæðning og þar yfir þakpappi. 
Rakainnihald timburs í burðarvirkjum 13 - 15 % (húsþurrt).Allir naglar, boltar og festijárn skal vera 
heitgalvanhúðað eða ryðfrítt og skal slíkt vera innifalið í einingarverðum í tilboðsskrá, nema annað sé 
tekið fram. 
 
Loftun þaks á köntum og göflum er sýnd á sérteikningum arkitekts svo og frágangur þakkanta. 
 
Ef í þak koma þakgluggar er settur rammi milli sperra þar sem slíkir gluggar koma og aukasperrur ef 
um er að ræða, eins og sýnt er á verkfræðiteikningum. 
 



Austurkór 1    Leikskóli Útboð 12345 
 

48 
 

FRÁGANGUR Á FLÖTU ÞAKI 
Yfirborð á steyptum plötum skal vera slétt og glattað. Sópa skal flötinn vandlega áður en vinna við 
pappalögn hefst. Á plötuna skal setja þakpappa tvö lög og samskeyti soðin saman. Þá skal leggja tvö 
lög af frauðplasteinangrun af þeirri þykkt sem kemur fram í magntöluskrá eða á teikningum. Neðra 
lagið má vera 16 kg/m3 og efra lagið skal vera 24 kg/m3. Ofan á plasteinangrunina kemur glerfilt 120 
g/m2 og síðan þakdúkurinn. Ofan á þakpappann skal leggja polyesterfilt 250 g/m2. Ofaná filtið kemur 
hellusandur og hellurnar þar ofan á. Hellur skulu vera af þeirri stærð sem fram kemur í magnskrá. 
 
Nákvæmniskröfur: 

Frávik frá réttu horni má mest vera 1:50 
Frávik frá rétttri línu 0,4% 
Frávik ása o.l. 

Breidd: +/- 3 mm fyrir breiddir < 75 mm 
Hæð: +/- 3 mm fyrir breiddir < 225 mm 

 
Nákvæmniskröfur uppsetningar: 

Staðsetning í plani: +/- 10 mm 
Staðsetning í hæð: +/- 10 mm 
 

7.5.2  þakniðurföll. 
 
Sjá teikningu nr. 208 
 
Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir þakniðurföllum í samræmi við magntöluskrá og 
teikningar. Efnið kemur fram í magntöluskrá og litur ákveðst af verkkaupa. Rennubönd skal setja með 
c/c 1000 mm bili mest, nema annað sé tekið fram og vera traust. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem 
fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið 
svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, 
rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 
 

7.5.3 Niðurfallsbrunnar 
 
Sjá teikningu nr. 208 
 
Koma skal fyrir niðurföllum á flötu þaki eins og sýnt er á þakmynd. Þakniðurföll skulu vera af 
viðurkenndri gerð, 70 mm úr plasti með áföstum þakpappa sem sjóða má þakpappa fastan við. 
Niðurföll skulu vera með ryðfríu sígötuðu upphækkunarstykki samanber teikningar. Við hvert 
niðurfall er sett öryggisyfirfall í gegn um steypukant, 70mm með ásoðnum pappa. Endanleg 
staðsetning niðurfalla, þar með talið úrtök í steypu og allur frágangur skal vera samkvæmt 
teikningum, fyrirmælum framleiðanda og framkvæmdaraðila. 
 
Magn er mælt í stk. Innifalið í verði er allur kostnaður við efni og vinnu sem þarf til verksins, 
þar með talið yfirfallið og ryðfríu sígötuðu upphækkunarstykkin. Niðurfallsrör eru magntekin 
sérstaklega. 
 

7.5.4 Loftræstirör. 
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Sjá teikningu nr. 404 
 
Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir loftræstirörum til loftræstingar á þaki í samræmi við 
magnskrá og teikningar. Rörunum skal komið fyrir eins og sýnt er á teikningum. Fremst á rör komi fínt 
eirnet til að hindra snjó‐og regnfjúk. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) talið af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram 
kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem 
efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar 
og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 
 

7.5.5 Klæðning þaks með vatnsh. grenikrossvið  
 
Sjá teikningu nr. 403, 404 
 
Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir klæðningu úr viðurkenndum vatnsheldum 
grenikrossviði á þak í samræmi við magnskrá og teikningar. 
 
Áður en uppsetning klæðningar hefst skal gæta þess að hún hafi ekki skemmst við flutning á staðinn. 
Gæta skal þess, að efni undir klæðningu skemmist ekki við uppsetningu. 
 
Krossviðurinn skal annaðhvort vera fasaður á samskeytum eða að settir skulu listar 35 x 70 mm undir 
samskeyti sem ekki koma á sperrur/lektur, t.d. þau sem liggja þvert á sperrur/lektur. Samskeyti 
platna sem liggja eins og sperrur/lektur komi ætíð á sperru/lektu. Plötur skal setja saman sem 
heillegastar, en annars eins og sýnt er á útlitsmyndum og/eða sérteikningum. Krossviðurinn skrúfist 
niður með 4 x 50 mm skrúfum c/c 150 mm á köntum og c/c 300 mm inn á plötunum. Nota skal 
fylgihluti svo sem lista og skrúfur o.fl. sem hönnuður mælir með og fram kemur á teikningum. Setja 
skal þéttingar þar sem það er sýnt á sérteikningum. 
 
Þessir hlutir eru innifaldir í einingarverðum nema gert sé ráð fyrir þeim sérstaklega í magnskrá. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu 
sem fram kemur í magnskrá. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 
vinna, vélar og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, 
rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 
 

7.5.6 Þakpappi, tvöfaldur 
 
Sjá teikningu nr. 401, 403, 404, 405, 407 
 
Verk þetta er að leggja tvö lög af þakpappa á þak með tilheyrandi undirbúningi og frágangi öllum, 
sem þarf til að skila fullfrágengnu verki. Þakpappinn skal vera af viðurkenndri gerð. Áður en innkaup 
eru gerð á pappanum skal afhenda verkkaupa tæknilegar upplýsingar um hann og önnur efni sem 
verktaki hyggst nota við lögnina og sýnishorn af pappanum og fá samþykki hans fyrir hvorutveggja. 
Þess skal gætt vel að allur pappi sé gallalaus og óskemmdur og að hann verði ekki fyrir skemmdum 
við flutning eða geymslu. Papparúllur skal geyma þannig að þær standi upp á endann á þurrum stað. Í 
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minnst sólarhring áður en hann er notaður skal geyma hann við stofuhita og hlutfallslega lágt 
rakastig, þ.e. 30‐40%. 
Öll vinna við frágang þakpappans skal unnin af reyndum iðnaðarmönnum, sem hlotið hafa 
viðurkenningu framleiðanda hans. 
Gefa skal 10 ára ábyrgð á þakpappanum og vinnu við hann. Lengd kanta mælist á ytri brún. Þakflötur 
er mældur innan við kanta. 
Stangist þessi lýsing á við verklýsingu framleiðanda þakpappans skal hún gilda, en þó með 
samþykki verkkaupa. 
 
Samskeyti undirpappans eru soðin saman og skal skara langhliðar hans um 100 mm og skammhliðar 
um 150 mm. Ofan á undirpappann skal leggja yfirpappa og skal eldsjóða hann við undirpappann og 
skal hann hafa sömu skörun. Þetta lag skal leggja með langhliðar í stefnu halla þaksins. Pappalögnina 
skal eldsjóða upp og yfir aðliggjandi veggi. Sjóða skal pappa við niðurföll, þaktúður o.þ.h. og vanda 
sérstaklega þann frágang. Frágangur kanta og brúna er eins sýnt er á teikningum og er frágangur 
þessi innifalinn í þessum lið nema hann sé í sérlið í magnskrá. Þykkt þakpappa skal vera 4,5 mm og 
þyngd 5,3 kg/m2. Pappinn skal uppfylla eftirfrandi kröfur: 
Togstyrkur skal svara til N pr. 5 cm langs/þvers: 800/800 skv. EN 12311‐1 
Brotlenging, % langs/þvers skal vera 40/40 skv. EN 12311‐1 
Götunarstyrkur = 400 
Beygjuprófun, °C < ‐20 skv. EN 1109 
 
1. TIMBURÞAK 
Borðaklæðning skal vera slétt og misfellulaus. Nagla skal kafreka. Sópa skal flötinn vandlega áður en 
vinna við pappalagningu hefst. Neðra lag pappann skal festa með til þess gerðum skífum og skrúfum í 
klæðninguna. Skrúfa skal þar sem gert er ráð fyrir því á pappanum. Fjöldi skrúfa og gerð skal vera að 
fyrirsögn framleiðanda þakpappans og grunngildi vindálags samkvæmt ÍST EN 1991. 
 
2. EINANGRAÐ STEINÞAK, MEÐ FARGI 
Yfirborð á steyptum plötum skal vera slétt og glattað. Sópa skal flötinn vandlega áður en vinna við 
pappalögn hefst. Á plötuna skal leggja rakavarnarlag 0,2 mm þolplast, skarað minnst 20 cm. Þá skal 
leggja tvö lög af frauðplasteinangrun af þeirri þykkt sem kemur fram í magntöluskrá eða á 
teikningum. Neðra lagið má vera 16‐18 kg/m3 og efra lagið skal vera 24 kg/m3. Ofan á 
plasteinangunina kemur glerfilt 120 g/m2 og síðan þakdúkurinn. Ofan á þakpappann skal leggja á 
polyesterfilt 250 g/m2 og hellusand ofan á hann og hellurnar þar ofan á. Hellurskulu vera af þeirri 
stærð sem fram kemur í magnskrá. 
Ofan á niðurföll í hellustétt skal koma álrist. Niðurföll eru ekki hluti af þessum verklið. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eða stykkjum (stk) mælt af teikningum, eða af annarri 
þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við 
að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn 
vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 
 

7.5.7 Hellur á þak 
 
Sjá teikningu nr. 401, 403, 404, 405, 407 
 
Hellur skulu vera af viðurkenndri gerð. Þær skulu vera úr sterkri frostþolinni steinsteypu. Þær skulu 
vera jafnþykkar og ekki undnar. Verkkaupi skal samþykkja hellur áður en þær eru lagðar. Hellur af 
þeirri stærð sem kveðið er á um í magnskrá, skulu lagðar í fínan sand. Hellur skal leggja þannig að þær 
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hvíli á öllum fletinum og hvergi komi mishæðir á brúnum. Í millibil skal strá sandi og vökva hann niður 
í rifurnar strax eftir að hellur hafa verið lagðar. Millibil milli hellna skal vera sem minnst, þó þannig að 
línur verði beinar. Hellur skal saga þar sem þörf er t.d. vegna aðlögunar að húsi, stöplum, 
þakbrunnum, niðurföllum o.þ.h. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu. Í einingarverðum skal 
vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig rýrnun 
og brottflutningur og förgun umframefnis. 
 

7.5.8 Plasteinangrun ofan á steypta plötu 
 
Sjá teikningu nr. 401, 403, 404, 405, 407 
 
Verk þetta felst í að leggja til og leggja plasteinangrun ofan á steypta plötu í tveimur lögum, samtals 
af þeirri þykkt sem fram kemur í magnskrá, með tilheyrandi undirbúningi og frágangi öllum sem þarf 
til að skila fullfrágengnu verki. Efra lagið er sniðskorið þannig að vatnshalli verði að niðurföllum þeim 
sem verða á þakinu. Ofan á einangrun þessa kemur síðan pappi sem ekki er hluti af verklið þessum. 
Einanangrun skal vera af þeirri þyngd á m3 sem fram kemur í magnskrá eða á teikningum. Hún skal 
alls staðar liggja fast að öllum veggjum eða þakhlutum þannig að hvergi myndist holrými án þess þó 
að hún pressist saman. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram 
kemur í magnskrá. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 
og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda 
o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 
 

7.5.9 Glerfilt 
 
Sjá teikningu nr. 401, 403, 404, 405, 407 
  
Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir glerfilt 120 á milli einangrun og þakpappa. Samskeyti 
skulu skarast minnst 300 mm á alla kanta. Dúkinn skal leggja í heilum lengdum án þverskeyta. 
 
MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu 
sem fram kemur í magnskrá. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 
og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda 
o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 
 

7.5.10 Polyesterfilt 
 
Sjá teikningu nr. 401, 403, 404, 405, 407 
 
Leggja skal Polyesterfilt á milli þakpappa og hellusands í samræmi við teikningar og magnskrá.  Fylling 
er ekki hluti af þessu verki   
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MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.    
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og 
flutningar.  Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis. 
 

9 AUKAVERK 
 

EF til kemur að verktaki vinni aukaverk skal fara með þau í samræmi við ÍST.10. Verktaki skal bjóða 
tímagjald fyrir iðnaðarmenn og verkamenn. Taxtar skulu vera jafnaðartaxtar og ekki verður greitt 
aukalega þótt unnið sé utan dagvinnutíma. Tímagjald skal miðast við hvern unnin tíma. Taxtar skulu 
innfela allan kostnað svo allar samnings og lögbundnar greiðslur ofan á laun, vsk, ferðir, fæði, 
álagningu, verkstjórn, kostnað vegna allra almennra handverkfæra o.s.frv.  
 
MAGNTÖLUR: 
Vinna iðnaðarmanns í klst. 
Vinna verkamanns í klst. 
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Teikningar 
Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu: 
Teikningar TFT design ehf: 

 

 

 

 

 



Austurkór 1    Leikskóli Útboð 12345 
 

54 
 

Tilboðsblað 
 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í frágang utanhúss á Austurkór 1 samkvæmt 

meðfylgjandi útboðsgögnum. 

Heildartilboðsfjárhæð (með VSK) kr. ___________________________________________________  

Í bókstöfum  kr. 

 

 ________________________________________________________________________________  

NOKKUR SÉRÁKVÆÐI ÚTBOÐSLÝSINGAR 

Opnun tilboða :  23 Júní 2014  kl 09:30   

Dagsektir : 50.000 kr. 

Verktrygging : 10% af samningsupphæð 

Verklok : 06 Febrúar 2015  

Verðbætur : Engar verðbætur verða greiddar 
 

SUNDURLIÐUN TILBOÐS 

1. AÐASTAÐA    ___________________    

7.   Frágangur utanhúss    ___________________  

9.   Aukaverk   ___________________  

 

SAMTALS HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK   ___________________  

 

  
Kópavogur  ___________________________  

                                                                  Staður og dagsetning 

 

 ____________________________________  

                                                                  Nafn fyrirtækis og kennitala 

                                                                                       ____________________________________  

                                                                                      Undirskrift 

 

                                                                                               _____________________________________  

                    Sími                       Netfang. 

 



Austurkór 1    Leikskóli Útboð 12345 
 

55 
 

Tilboðsskrá 
 

Austurkór 1 

 
TILBOÐSSKRÁ 

    
NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

1 ALMENNT 
    1.1 Aðstaða 
    1.1.1 Almennt 
    1.1.2 Uppsetning aðstöðu 1 Heild 

 
kr. 

1.1.3 Rekstur vinnusvæðis 1 Heild 
 

kr. 
1.1.4 Frágangur í verklok 1 Heild 

 
kr. 

1.1.5 Bráðarbigðagirðing 1 Heild 
 

kr. 

      

 

KAFLI  1 - FÆRIST Á 
TILBOÐSBLAÐ: 

  
kr. 
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Austurkór 1 

 
TILBOÐSSKRÁ 

    
NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 
    7.1 MÚRVERK UTANHÚSS 
    7.1.1 Almennt 
    7.1.2 Vírhögg og holufylling veggja 601 m² 

 
kr. 

7.1.3 Vírhögg, holuf. Og sementsk. (sökklar)  185 m² 
 

kr. 

7.1.4 
Einangrun 100 mm 25 kg/m3 fest m/ díbl 
og múrlím 493 m² 

 
kr. 

 
Kafli 7.1 Múrverk samtals: 

   
kr. 

      7.2 Trésmíði 
    7.2.1 Almennt 
    7.2.2 Klæðn.kerfi úr járni/áli á útv. c/c 60 352 m² 

 
kr. 

7.2.3 Harðviðarklæðning 77 m² 
 

kr. 
7.2.4 Bárujárnsklæðning lituð, 0,5 mm, acryl 275 m² 

 
kr. 

7.2.5 Einangrun, 100 mm,80 kg/m3, fest m/díbl 352 m² 
 

kr. 
7.2.6 Vatnsbretti, litað stál 29 m 

 
kr. 

7.2.7 Gluggaáfellur, stál 196 m 
 

kr. 
7.2.8 Áfellur úr stáli ofan á steypta kanta 154 m 

 
kr. 

7.2.9 Klæðning undir útkrögun þakplötu 38 m² 
 

kr. 

 
Kafli 7.2 Trésmíði samtals: 

   
kr. 

      
      7.3 Málun 

    7.3.1 Almennt 
    7.3.2 Sílanböðun steyptra flata 123 m² 

 
kr. 

 
Kafli 7.4 Málun samtals: 

   
kr. 

      7.4 Gluggar, gler og útihurðir 
    7.4.1 Almennt 
    7.4.2 Þakgluggar 100x100 cm ( G 12 ) 3 stk 

 
kr. 

 
Þakgluggar 200x200 cm ( G11 ) 2 stk 

 
kr. 

7.4.3 Gluggar   
   

kr. 

 
G 1 16 stk 

 
kr. 

 
G 2 12 stk 

 
kr. 

 
G 3 5 stk 

 
kr. 

 
G 4 2 stk 

 
kr. 

 
G 5 22 stk 

 
kr. 

 
G 6 1 stk 

 
kr. 

 
G 7 1 stk 

 
kr. 

 
G 8 1 stk 

 
kr. 

 
G 9 1 stk 

 
kr. 

 
G 10 1 stk 

 
kr. 
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7.4.3 
Álhurð einföld m/karmi og hurðarpumpu ( 
H4 ) 2 stk 

 
kr. 

7.4.3 
Álhurð, tvöf. m/karmi, huðarp.+ neyðarsl ( 
H1-H2-H3 ) 4 stk 

 
kr. 

7.4.4 Timburálhurðar ( H5-H6 ) 3 stk 
 

kr. 
7.4.5 Gler og glerjun m/tvöföldu gleri 100 m² 

 
kr. 

 
Sérlitun á álprófílum 306 m 

 
kr. 

 

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir 
samtals: 

   
kr. 

      7.5 Þak 
    7.5.1 Almennt 
    

7.5.2 Þaknf.rör, pl.o70 mm, m/fest c/c 100 mm 15 m 3.876 kr. kr. 

7.5.3 Niðurfallsbrunnur o70 m/þakpappa  5 stk 25.506 kr. kr. 
7.5.4 Plaströr 40 mm m/neti (útloftun) 100 stk 1.175 kr. kr. 

7.5.5 
Klæðning þaks m/vatnsh. grkrossv. 18 
mm 55 m² 6.744 kr. kr. 

7.5.6 Þakpappi, tvöf. lagður á stórt þak 1.600 m² 7.775 kr. kr. 
7.5.7 Hellulögn, 40x40 cm hellur, með undirl 830 m² 9.726 kr. kr. 
7.5.8 Plasteinangrun 24 kg/m3, 2x100 mm 830 m² 5.548 kr. kr. 
7.5.9 Glerfilt 120 gr/m² 830 m² 1.046 kr. kr. 
7.5.10 Polyesterfilt 250 g/m² 830 m² 813 kr. kr. 

 

Kafli 7.6 Þak 
Samtals: 

   
kr. 

      
      
      
 

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 
  

kr. 
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Austurkór 1 

 
TILBOÐSSKRÁ 

    
NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

9 AUKAVERK 
    9.1 Verkamenn 120 klst. 

 
kr. 

9.2 Iðnaðarmenn 120 klst. 
 

kr. 

      

 

KAFLI  9 - FÆRIST Á 
TILBOÐSBLAÐ: 

  
kr. 
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Tilboðsblað 
 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í frágang utanhúss á Austurkór 1 samkvæmt 

meðfylgjandi útboðsgögnum. 

Heildartilboðsfjárhæð (með VSK) kr.  64.210.922 _________________________________________  

Í bókstöfum  kr. Sextíu og fjórar milljónir tvöhundruð og tíu þúsund níuhundruð tuttugu og tvær krónur 

 

 ________________________________________________________________________________  

NOKKUR SÉRÁKVÆÐI ÚTBOÐSLÝSINGAR 

Opnun tilboða :  23 Júní 2014  kl 09:30   

Dagsektir : 50.000 kr. 

Verktrygging : 10% af samningsupphæð 

Verklok : 06 Febrúar 2015  

Verðbætur : Engar verðbætur verða greiddar 
 

SUNDURLIÐUN TILBOÐS 

1. AÐASTAÐA                     8.500.000 kr.     

7.   Frágangur utanhúss                   54.330.922 kr.  

9.   Aukaverk                      1.380.000 kr.  

 

SAMTALS HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK                        64.210.922 kr.  

 

  
Kópavogur  ___________________________  

                                                                  Staður og dagsetning 

 

 ____________________________________  

                                                                  Nafn fyrirtækis og kennitala 

                                                                                       ____________________________________  

                                                                                      Undirskrift 

 

                                                                                               _____________________________________  

                                                                                             Sími                       Netfang. 
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Austurkór 1 

 
TILBOÐSSKRÁ 

    
NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

1 ALMENNT 
    1.1 Aðstaða 
    1.1.1 Almennt 
    1.1.2 Uppsetning aðstöðu 1 Heild 1.000.000 kr. 1.000.000 kr. 

1.1.3 Rekstur vinnusvæðis 1 Heild 5.000.000 kr. 5.000.000 kr. 
1.1.4 Frágangur í verklok 1 Heild 1.000.000 kr. 1.000.000 kr. 
1.1.5 Bráðarbigðagirðing 1 Heild 1.500.000 kr. 1.500.000 kr. 

      

 

KAFLI  1 - FÆRIST Á 
TILBOÐSBLAÐ: 

  
8.500.000 kr. 
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Austurkór 1 

 
TILBOÐSSKRÁ 

    
NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 
    7.1 MÚRVERK UTANHÚSS 
    7.1.1 Almennt 
    7.1.2 Vírhögg og holufylling veggja 601 m² 870 kr. 522.870 kr. 

7.1.3 Vírhögg, holuf. Og sementsk. (sökklar)  185 m² 971 kr. 179.441 kr. 

7.1.4 
Einangrun 100 mm 25 kg/m3 fest m/ díbl 
og múrlím 493 m² 6.338 kr. 3.122.099 kr. 

 
Kafli 7.1 Múrverk samtals: 

   
3.824.410 kr. 

      7.2 Trésmíði 
    7.2.1 Almennt 
    7.2.2 Klæðn.kerfi úr járni/áli á útv. c/c 60 352 m² 8.699 kr. 3.062.570 kr. 

7.2.3 Harðviðarklæðning 77 m² 18.944 kr. 1.454.899 kr. 
7.2.4 Bárujárnsklæðning lituð, 0,5 mm, acryl 275 m² 6.351 kr. 1.748.176 kr. 

7.2.5 Einangrun, 100 mm,80 kg/m3, fest m/díbl 352 m² 5.205 kr. 1.832.472 kr. 
7.2.6 Vatnsbretti, litað stál 29 m 5.849 kr. 171.961 kr. 
7.2.7 Gluggaáfellur, stál 196 m 4.143 kr. 812.442 kr. 
7.2.8 Áfellur úr stáli ofan á steypta kanta 154 m 5.845 kr. 900.130 kr. 
7.2.9 Klæðning undir útkrögun þakplötu 38 m² 22.368 kr. 849.984 kr. 

 
Kafli 7.2 Trésmíði samtals: 

   
10.832.635 kr. 

      
      7.3 Málun 

    7.3.1 Almennt 
    7.3.2 Sílanböðun steyptra flata 123 m² 715 kr. 87.945 kr. 

 
Kafli 7.4 Málun samtals: 

   
87.945 kr. 

      7.4 Gluggar, gler og útihurðir 
    7.4.1 Almennt 
    7.4.2 Þakgluggar 100x100 cm ( G 12 ) 3 stk 172.760 kr. 518.280 kr. 

 
Þakgluggar 200x200 cm ( G11 ) 2 stk 222.645 kr. 445.290 kr. 

7.4.3 Gluggar   
    

 
G 1 16 stk 75.645 kr. 1.210.320 kr. 

 
G 2 12 stk 62.137 kr. 745.644 kr. 

 
G 3 5 stk 81.886 kr. 409.430 kr. 

 
G 4 2 stk 86.451 kr. 172.902 kr. 

 
G 5 22 stk 22.423 kr. 493.306 kr. 

 
G 6 1 stk 182.910 kr. 182.910 kr. 

 
G 7 1 stk 182.603 kr. 182.603 kr. 

 
G 8 1 stk 342.083 kr. 342.083 kr. 

 
G 9 1 stk 130.285 kr. 130.285 kr. 

 
G 10 1 stk 130.285 kr. 130.285 kr. 
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7.4.3 
Álhurð einföld m/karmi og hurðarpumpu ( 
H4 ) 2 stk 441.704 kr. 883.408 kr. 

7.4.3 
Álhurð, tvöf. m/karmi, huðarp.+ neyðarsl 
( H1-H2-H3 ) 4 stk 666.689 kr. 2.666.756 kr. 

7.4.4 Timburálhurðar ( H5-H6 ) 3 stk 365.017 kr. 1.095.051 kr. 
7.4.5 Gler og glerjun m/tvöföldu gleri 100 m² 26.429 kr. 2.642.900 kr. 

 
Sérlitun á álprófílum 306 m 875 kr. 268.065 kr. 

 

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir 
samtals: 

   
12.251.453 kr. 

      7.5 Þak 
    7.5.1 Almennt 
    

7.5.2 Þaknf.rör, pl.o70 mm, m/fest c/c 100 mm 15 m 3.876 kr. 58.140 kr. 

7.5.3 Niðurfallsbrunnur o70 m/þakpappa  5 stk 25.506 kr. 127.530 kr. 
7.5.4 Plaströr 40 mm m/neti (útloftun) 100 stk 1.175 kr. 117.500 kr. 

7.5.5 
Klæðning þaks m/vatnsh. grkrossv. 18 
mm 55 m² 6.744 kr. 370.920 kr. 

7.5.6 Þakpappi, tvöf. lagður á stórt þak 1.600 m² 7.775 kr. 12.440.000 kr. 
7.5.7 Hellulögn, 40x40 cm hellur, með undirl 830 m² 9.726 kr. 8.072.580 kr. 
7.5.8 Plasteinangrun 24 kg/m3, 2x100 mm 830 m² 5.548 kr. 4.604.840 kr. 
7.5.9 Glerfilt 120 gr/m² 830 m² 1.046 kr. 868.180 kr. 
7.5.10 Polyesterfilt 250 g/m² 830 m² 813 kr. 674.790 kr. 

 

Kafli 7.6 Þak 
Samtals: 

   
27.334.480 kr. 

      
      
      
 

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 
  

54.330.922 kr. 
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Austurkór 1 

 
TILBOÐSSKRÁ 

    
NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

9 AUKAVERK 
    9.1 Verkamenn 120 klst. 5.000 kr. 600.000 kr. 

9.2 Iðnaðarmenn 120 klst. 6.500 kr. 780.000 kr. 

      

 

KAFLI  9 - FÆRIST Á 
TILBOÐSBLAÐ: 

  
1.380.000 kr. 
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Auglýsing 



ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 Heildar tími 280 days Mon 13.1.14 Fri 6.2.15
2 Almennt 127 days Mon 13.1.14 Tue 8.7.14
3 Hönnun og teikningar 86 days Mon 13.1.14 Mon 12.5.14
4 Útboðsferill 41 days Tue 13.5.14 Tue 8.7.143
5 Heildar verktími 154 days Tue 8.7.14 Fri 6.2.15
6 Aðstaða 121 days Tue 8.7.14 Tue 23.12.144
7 Uppsetning 5 days Tue 8.7.14 Mon 14.7.14
8 Niðurtekt 3 days Fri 19.12.14 Tue 23.12.14
9 Jarðvinna 24 days Mon 14.7.14 Thu 14.8.14
10 Gröftur 6 days Tue 15.7.14 Tue 22.7.147
11 Fylling 6 days Thu 7.8.14 Thu 14.8.14
12 Burðarvirki 88 days Wed 23.7.14 Fri 21.11.14
13 Sökklar 14 days Wed 23.7.14 Mon 11.8.14 10
14 1. hæð 67 days Mon 11.8.14 Tue 11.11.14
15 Þak 16 days Fri 31.10.14 Fri 21.11.14
16 Lagnir 150 days Mon 14.7.14 Fri 6.2.15
21 Raforkuvirki 150 days Mon 14.7.14 Fri 6.2.15
27 Frágangur utanhúss 35 days Tue 11.11.14Mon 29.12.14
28 Gluggat, gler og 

útihurðir
20 days Tue 11.11.14 Mon 8.12.14

29 Frágangur þaks 15 days Tue 18.11.14 Mon 8.12.14
30 Klæðningar 16 days Mon 8.12.14Mon 29.12.14
31 Niðurfallsrör 2 days Tue 9.12.14Wed 10.12.14
32 Frágangur Innanhúss 50 days Mon 1.12.14 Fri 6.2.15

Dec Jan Feb Mar Apr
1st Quarter 2nd Quarter

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration‐only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start‐only

Finish‐only

Deadline

Progress
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

33 Ílögn 15 days Mon 1.12.14 Fri 19.12.14
34 Léttir veggir og 

klæðningar
24 days Mon 8.12.14 Thu 8.1.15

35 Gólfefni 15 daysMon 29.12.14 Fri 16.1.15
36 Hurðar og gluggar 13 days Mon 12.1.15 Wed 28.1.15
37 Innréttingar 19 days Mon 5.1.15 Thu 29.1.15
38 Kerfisloft 21 days Fri 9.1.15 Fri 6.2.15
39 Frágagnur lóðar 38 days Mon 1.12.14 Wed 21.1.15
40 Jarðvinna 14 days Mon 1.12.14 Thu 18.12.14
41 Mannvirki ( girðingar 

og stoðveggir
16 days Thu 18.12.14 Thu 8.1.15

42 Búnaður 12 days Tue 6.1.15 Wed 21.1.15

Dec Jan Feb Mar Apr
1st Quarter 2nd Quarter

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration‐only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start‐only

Finish‐only

Deadline

Progress
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Viðaukar	kafli	6	
 

Útreikningar 
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U‐gildi	
 

U‐gildis útreikningur 

Sökkulveggur. 

d  W/mK  m2K/W 
Steinsteypa  0,18 1,95 0,092308
Einangrun  0,1 0,036 2,777778
Jarðvegur  1,5
Alls        4,370085

1/lamda  W/m2K 
U  0,228828
U (einangrað í einulagi)  0,01

Kólnunartala        0,238828

U‐gildis útreikningur 

Botnplata  

d  W/mK  m2K/W 
Ílögn  0,08 1,4 0,057143
Gólfplata  0,12 1,95 0,061538
Einangrun  0,1 0,038 2,631579
Jarðvegur  1,5
Alls        4,25026

1/lamda  W/m2K 
U  0,23528
U (einangrað í einulagi)  0,01

Kólnunartala        0,24528 0,30 lágmark 
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U‐gildis útreikningur 
Pakkað þak. 

d  W/mK  m2K/W 
Ytra yfirborð  0,04
Hellur  0,05 1,4 0,04
Sandur  0,03 1,5 0,02
Asfaltpappi‐tvö lög  0,01 0,26 0,038462
Polystyreneinangrun (XPS)‐tvö lög  0,2 0,034 5,882353
Asfaltpappi‐tvö lög  0,01 0,26 0,038462
Ílögn  0,03 1,4 0,021429
Steypt plata (járnbent)  0,2 1,95 0,102564
Innra yfirborð  0,1
Alls        6,283269

W/m2K 
U  0,159153
Ur 
U (einangrað í tveimlögum) 
Kólnunar tala U        0,159153 0,20 lágmark 

Einnig er hægt að bræða Asfaltpappa ofan á einangrun þá dettur UR 0,07 út 

U‐gildis útreikningur 
Útveggur sjónsteypa 

d  W/mK  m2K/W 
Ytra yfirborð  0,13
Steypturveggur   0,18 1,95 0,092308
Fruðaplasteinangrun  0,1 0,033 3,030303
Steypturveggur   0,18 1,95 0,092308

innra yfirborð  0,13
Alls        3,474918

1/lamda  W/m2K 
U  0,287777
U (einangrað í einulagi)  0,01

Dýflur  0,01
Kólnunartala        0,307777 0,40 lágmark 
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U‐gildis útreikningur 
Steyptur útveggur einangraður að utan og klæddur með bárujárni/lerki 

d  W/mK  m2K/W 
Ytra yfirborð  0,13
klæðning  0,02 0,16
loftræst bil   0,02
Steinull, veggplata  0,1 0,034 2,941176
steyptur veggur   0,18 1,95 0,092308
innra yfirborð  0,13
Alls        3,293484

1/lamda  W/m2K 
U  0,30363
U (einangrað í einulagi)  0,01
Stálvínklar með einangrun bakvið  0,0005 0,12?  ef notaðir eru venjulegir vinklar 
Dýflur  0,01
Kólnunartala        0,32413

http://www.wagnersystem.ch/fileadmin/pdf/Systemunterlagen/bro_Phoenix_de.pdf  

 
Við notum Thermóstop klossa undir vínkla. 
Einnig hægt að nota glerfiber stálvínklakerfið frá isover (sjá link fyrir ofan) 
 þá verður kólnunar tala 0,33 ef notað er 100 mm ull og glerfiber vínklar hafa 0,0005W/k 

Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, k‐gler)  2,0 lágmark 

U‐gildis útreikningur 
Timburþak 

d  W/mK  m2K/W 
Asfaltpappi‐tvö lög  0,02 0,26 0,076923
klæðning  0,016 0,14 0,156
Sperrur+steinull  0,245 0,036 6,805556
Rakavörn  0 0 0
klæðning  0,026 0,14 0,185714
Innra yfirborð  0,1
Alls  0,307    7,324193

W/m2K 
U  0,136534
Ur 
U (einangrað í tveimlögum) 
Kólnunar tala U        0,136534 0,20 lágmark 
 

http://www.wagnersystem.ch/fileadmin/pdf/Systemunterlagen/bro_Phoenix_de.pdf


Leikskóli Austurkór 1. Reglugerðargildi

Nr. Skýring:    hiti og loftskipti Breidd/
Ibúð Skýringar K - tala Lengd Hæð Flatarm. Hitamism. Leiðni Loftunar Átt Aukning Heildar Heildar Skýringar

Lengd Breidd Hæð Flatarm Rúmmál W/m2 °C m m m2 ∆t tap tap á tap loftunartap hitatap
m m m m2 (V) m3 frádregin °C kxAxdt 0.36xnxVxdt

gluggaop W W % W W
1 Heiti Gólf 0,3 4,8 3,78 18,14 15 82

Loft 0,2 4,8 3,78 18,14 35 127 1372 NA 0 1372 n 2
4,8 3,78 3 18,1 54,4 Útveggur 0,4 8 3 23,49 35 329

Gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
Gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
Gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 573 1945

Aukaálag v/kaldra flata 9 2120 116,9

2 Heiti Gólf 0,3 1,481 2,109 3,12 15 14
Loft 0,2 1,481 2,109 3,12 35 22 236 S 0 236 n 2

1,481 2,109 3 3,1 9,4 Útveggur 0,4 1,481 3 4,27 35 60
Gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 108 344

Aukaálag v/kaldra flata 3 354 113,4

3 Heiti Gólf 0,3 1,25 2,109 2,64 15 12
Loft 0,2 1,25 2,109 2,64 35 18 80 S 0 80 n 0,8

1,25 2,109 3 2,6 7,9 Útveggur 0,4 1,25 3 3,41 35 48
Gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
Gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
Lofttap 0,0 0 0 0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 35 0
Samtals 102 182

Aukaálag v/kaldra flata 3 187 71,0

4 Heiti V.s Gólf 0,3 1,25 2,109 2,64 15 12
Loft 0,2 1,25 2,109 2,64 35 18 80 S 0 80 n 0,8

1,25 2,109 3 2,6 7,9 Útveggur 0,4 3,359 3 9,74 35 136
Gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
Gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
Lofttap 0,0 0 0 0,00 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 191 270

Aukaálag v/kaldra flata 6 286 108,7

5 Heiti Gólf 0,3 3,265 10,15 33,14 15 149
Loft 0,2 3,265 10,15 33,14 35 232 3758 NA 0 3758 n 3

3,265 10,15 3 33,1 99,4 Útveggur 0,4 4,958 3 10,80 35 151
Gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
Gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
Gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
Gluggi 2,0 2,2 1,62 3,56 35 249
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 818 4576

Aukaálag v/kaldra flata 3 4713 142,2

6 Heiti Gólf 0,3 3,2 11,72 37,50 15 169
Loft 0,2 3,2 11,72 33,50 35 235 1134 S 0 1134 n 0,8

3,2 11,72 3 37,5 112,5 Útveggur 0,4 1,536 3 2,08 35 29
Þakgluggi 2,0 2 2 4,00 35 280

Gluggi 2,0 1,15 2,2 2,53 35 177
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 889 2024

Aukaálag v/kaldra flata 3 2084 55,6

7 Heiti Gólf 0,3 3,95 7,599 30,02 15 135
Loft 0,2 3,95 7,599 30,02 35 210 908 S 0 908 n 0,8

3,95 7,599 3 30,0 90,0 Útveggur 0,4 3,95 3 8,69 35 122
Gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137
Gluggi 2,0 0,8 1,5 1,20 35 84
Lofttap 0,0 0 0 0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 35 0
Samtals 688 1596

Aukaálag v/kaldra flata 3 1644 54,8

8 Heiti Hópar Gólf 0,3 4,021 3,75 15,08 15 68
Loft 0,2 4,021 3,75 15,08 35 106 456 S 0 456 n 0,8

4,021 3,75 3 15,1 45,2 Útveggur 0,4 4,021 3 8,90 35 125
Gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137
Gluggi 2,0 0,8 1,5 1,20 35 84

0,0 0,00 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 519 975

Aukaálag v/kaldra flata 3 1004 66,6

Útigallar st/þurrkskápur

HERBERGI BYGGINGAHLUTAR HITATAP

Snyrting

3 útveggur+loft+gólf

Heimastofa

1 útveggur+loft+gólf

1 útveggur+loft+gólf

V.s

1 Útveggur+loft+gólf

2 útveggir+loft+gólf

Fataherbergi

1 útveggur+loft+gólf

Gangur

1 útveggur+loft+gangur

1 útveggir+loft+gólf

207



9 Heiti Listaskáli Gólf 0,3 4,021 3,18 12,79 15 58
Loft 0,2 4,021 3,18 12,79 35 90 387 S 0 387 n 0,8

4,021 3,18 3 12,8 38,4 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0
gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0

0,0 0,00 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 147 534

Aukaálag v/kaldra flata 0 534 41,7

10 Heiti Fjölnotarými Gólf 0,3 4 7,52 30,08 15 135
Loft 0,2 4 7,52 30,08 35 211 910 S 0 910 n 0,8

4 7,52 3 30,1 90,2 Útveggur 0,4 3,791 3 3,47 35 49
gluggi 2,0 2,5 3,16 7,90 35 553

0,0 0,00 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 948 1857

Aukaálag v/kaldra flata 3 1913 63,6

11 Heiti Gólf 0,3 6,701 7,16 47,98 15 216
Loft 0,2 6,701 7,16 47,98 35 336 1838 NA 0 1838 n 0,8

6,701 7,16 3,8 48,0 182,3 Útveggur 0,4 6,701 4,133 5,59 35 78
Gluggi 2,0 3,3 6,7 22,11 35 1548
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 2178 4015

Aukaálag v/kaldra flata 3 4136 86,2
12 Heiti Gólf 0,3 3,791 7,8 29,57 15 133

Loft 0,2 3,791 7,8 29,57 35 207 894 NA 0 894 n 0,8
3,791 7,8 3 29,6 88,7 Útveggur 0,4 3,791 3 3,52 35 49

Gluggi 2,0 2,5 3,14 7,85 35 550
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 939 1833

Aukaálag v/kaldra flata 3 1888 63,9

13 Heiti Gólf 0,3 4,081 2,37 9,67 15 44
Loft 0,2 4,081 2,37 9,67 35 68 292 S 0 292 n 0,8

4,081 2,37 3 9,7 29,0 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 111 404

Aukaálag v/kaldra flata 0 404 41,7

14 Heiti Gólf 0,3 4,081 1,2 4,90 15 22
Loft 0,2 4,081 1,2 4,90 35 34 370 S 0 370 n 2

4,081 1,2 3 4,9 14,7 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0
Lofttap 0,0 0 0 0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 35 0
Samtals 56 427

Aukaálag v/kaldra flata 0 427 87,1

15 Heiti Hópar Gólf 0,3 4,081 3,18 12,98 15 58
Loft 0,2 4,081 3,18 12,98 35 91 392 S 0 392 n 0,8

4,081 3,18 3 13,0 38,9 Útveggur 0,4 4,081 3 9,08 35 127
Gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137
Gluggi 2,0 0,8 1,5 1,20 35 84

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 498 890

Aukaálag v/kaldra flata 3 917 70,6

16 Heiti Gólf 0,3 3,95 7,6 30,02 15 135
Loft 0,2 3,95 7,6 30,02 35 210 908 NA 0 908 n 0,8

3,95 7,6 3 30,0 90,1 Útveggur 0,4 3,95 3 8,69 35 122
Gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137
Gluggi 2,0 0,8 1,5 1,20 35 84
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 688 1596

Aukaálag v/kaldra flata 3 1644 54,8
0,0

17 Heiti Gólf 0,3 3,1 11,9 36,89 15 166
Loft 0,2 3,1 11,9 32,89 35 230 1116 S 0 1116 n 0,8

3,1 11,9 3 36,9 110,7 Útveggur 0,4 1,535 3 2,08 35 29
Þakgluggi 2,0 2 2 4,00 35 280

Gluggi 2,0 1,15 2,2 2,53 35 177
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 882 1998

Aukaálag v/kaldra flata 3 2058 55,8

18 Heiti Gólf 0,3 4,7 7,06 33,18 15 149
Loft 0,2 4,7 7,06 33,18 35 232 3763 S 0 3763 n 3

4,7 7,06 3 33,2 99,5 Útveggur 0,4 4,9 3 10,62 35 149
Gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
Gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
Gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
Gluggi 2,0 2,2 1,62 3,56 35 249

Salur

1 útveggur+loft+gólf

0 útveggur+loft+gólf

1 útveggur+loft+gólf

1 útveggur+loft+gólf

Fjölnotarými

1 útveggur+loft+gólf

Listaskáli

0 útveggur+loft+gólf

Leirbrennsal

0 Útveggur+loft+gólf

1 útveggir+loft+gólf

Heimastofa

Gangur

1 útveggur+loft+gólf

Fataherbergi
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Lofttap 0,0 0 0 0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 35 0
Samtals 816 4579

Aukaálag v/kaldra flata 3 4716 142,1

19 Heiti V.s fatlaða Gólf 0,3 2,2 2,4 5,28 15 24
Loft 0,2 2,2 2,4 5,28 35 37 160 S 0 160 n 0,8

2,2 2,4 3 5,3 15,8 Útveggur 0,4 4,6 3 13,12 35 184
Gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
Gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
Gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
Gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 292 452

Aukaálag v/kaldra flata 6 479 90,7

20 Heiti útigal.st/þurrkskáp Gólf 0,3 2,2 1,727 3,80 15 17
Loft 0,2 2,2 1,727 3,80 35 27 287 S 0 287 n 2

2,2 1,727 3 3,8 11,4 Útveggur 0,4 1,727 3 5,01 35 70
gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 126 413

Aukaálag v/kaldra flata 3 425 112,0

21 Heiti Snyrting Gólf 0,3 4,7 3,781 17,77 15 80
Loft 0,2 4,7 3,781 17,77 35 124 1343 S 0 1343 n 2

4,7 3,781 3 17,8 53,3 Útveggur 0,4 7,964 3 23,38 35 327
gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12
gluggi 2,0 0,38 0,45 0,17 35 12

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 568 1911

Aukaálag v/kaldra flata 9 2083 117,2

22 Heiti Gólf 0,3 3,975 3,811 15,15 15 68
Loft 0,2 3,975 3,811 15,15 35 106 458 NA 0 458 n 0,8

3,975 3,811 3 15,1 45,4 Útveggur 0,4 11,761 3 32,12 35 450
Gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137
Gluggi 2,0 0,8 1,5 1,20 35 84
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 845 1303

Aukaálag v/kaldra flata 9 1421 93,8
23 Heiti Gólf 0,3 4 7,63 30,52 15 137

Loft 0,2 4 7,63 30,52 35 214 923 NA 0 923 n 0,8
4 7,63 3 30,5 91,6 Útveggur 0,4 7,8 3 19,48 35 273

Gluggi 2,0 1,4 1,4 0,76 35 53
Gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137
Gluggi 2,0 0,8 1,5 1,20 35 84
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 898 1821

Aukaálag v/kaldra flata 6 1930 63,2

24 Heiti Gólf 0,3 4 7,52 30,08 15 135
Loft 0,2 4 7,52 30,08 35 211 910 S 0 910 n 0,8

4 7,52 3 30,1 90,2 Útveggur 0,4 4 3 8,84 35 124
Gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137
Gluggi 2,0 0,8 1,5 1,20 35 84
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 691 1600

Aukaálag v/kaldra flata 3 1649 54,8

25 Heiti Gólf 0,3 4,006 3,832 15,35 15 69
Loft 0,2 4,006 3,832 15,35 35 107 464 S 0 464 n 0,8

4,006 3,832 3 15,4 46,1 Útveggur 0,4 3,832 3 8,34 35 117
Gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137
Gluggi 2,0 0,8 1,5 1,20 35 84
Lofttap 0,0 0 0 0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 35 0
Samtals 514 979

Aukaálag v/kaldra flata 3 1008 65,7

26 Heiti Geymsla Gólf 0,3 1,9 3,832 7,28 15 33
Loft 0,2 1,9 3,832 7,28 35 51 220 S 0 220 n 0,8

1,9 3,832 3 7,3 21,8 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 84 304

Aukaálag v/kaldra flata 0 304 41,7

27 Heiti Gólf 0,3 5,802 4,25 24,66 15 111
Loft 0,2 5,802 4,25 24,66 35 173 746 NA 0 746 n 0,8

5,802 4,25 3 24,7 74,0 Útveggur 0,4 7,002 3 16,69 35 234
Gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137

1 útveggur+loft+gólf

2 útveggir+loft+gólf 

1 útveggur+loft+gólf

3 útveggur+loft+gólf

0 útveggir+loft+gólf

Heimastofa

2 útveggur+logt+gólf

Heimastofa

1 útveggur+lof+gólf

Hópar

1 Útveggur+loft+gólf

Hópar

3 útveggur+loft+gólf

Kaffistofa
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Hurð 3,0 1,07 2,2 2,35 35 247
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 902 1647

Aukaálag v/kaldra flata 6 1746 70,8

28 Heiti Gólf 0,3 2,737 3,67 10,04 15 45
Loft 0,2 2,737 3,67 10,04 35 70 304 S 0 304 n 0,8

2,737 3,67 3 10,0 30,1 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 116 419

Aukaálag v/kaldra flata 0 419 41,7

29 Heiti Gólf 0,3 3,08 4,227 13,02 15 59
Loft 0,2 3,08 4,227 13,02 35 91 394 S 0 394 n 0,8

3,08 4,227 3 13,0 39,1 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0
Lofttap 0,0 0 0 0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 35 0
Samtals 150 543

Aukaálag v/kaldra flata 0 543 41,7

30 Heiti Aðstoðar leikskólastj Gólf 0,3 2,435 4,25 10,35 15 47
Loft 0,2 2,435 4,25 10,35 35 72 313 S 0 313 n 0,8

2,435 4,25 3 10,3 31,0 Útveggur 0,4 2,435 3 5,35 35 75
Gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 331 644

Aukaálag v/kaldra flata 3 663 64,1

31 Heiti Leikskólastjóri Gólf 0,3 2,8 4,25 11,90 15 54
Loft 0,2 2,8 4,25 11,90 35 83 360 S 0 360 n 0,8

2,8 4,25 3 11,9 35,7 Útveggur 0,4 2,8 3 6,44 35 90
gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 364 724

Aukaálag v/kaldra flata 3 746 62,7

32 Heiti Gangur Gólf 0,3 1,5 24,75 37,13 15 167
Loft 0,2 1,5 24,75 34,13 35 239 1123 S 0 1123 n 0,8

1,5 24,75 3 37,1 111,4 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0
Þakgluggi 2,0 1 1 1,00 35 70
Þakgluggi 2,0 1 1 1,00 35 70
Þakgluggi 2,0 1 1 1,00 35 70

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 616 1739

Aukaálag v/kaldra flata 0 1739 46,8
33 Heiti Eldhús Gólf 0,3 4,227 9,13 38,59 15 174

Loft 0,2 4,227 9,13 38,59 35 270 2918 S 0 2918 n 2
4,227 9,13 3 38,6 115,8 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0

gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0
0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 444 3361

Aukaálag v/kaldra flata 0 3361 87,1

34 Heiti Andyrri/föt Gólf 0,3 2,821 4,25 11,99 15 54
Loft 0,2 2,821 4,25 11,99 35 84 906 S 0 906 n 2

2,821 4,25 3 12,0 36,0 Útveggur 0,4 2,821 3 5,89 35 82
Hurð 3,0 1,17 2,2 2,57 35 270

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 491 1397

Aukaálag v/kaldra flata 3 1439 120,0

35 Heiti Gólf 0,3 4,735 4,25 20,12 15 91
Loft 0,2 4,735 4,25 20,12 35 141 609 NA 0 609 n 0,8

4,735 4,25 3 20,1 60,4 Útveggur 0,4 4,735 3 10,29 35 144
Gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137
Gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 650 1258

Aukaálag v/kaldra flata 3 1296 64,4
36 Heiti Gólf 0,3 2,2 3,8 8,36 15 38

Loft 0,2 2,2 3,8 8,36 35 59 632 NA 0 632 n 2
105 2,2 3,8 3 8,4 25,1 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0

Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 96 728

Vinnuherbergi

1 útveggur+loft+gólf
V.s. Fatlaðir

2 útveggur+loft+gólf

Viðtöl

0 útveggur+loft+gólf

Fundir

0 útveggur+loft+gólf

1 útveggir+loft+gólf

1 útveggir+loft+gólf

0 útveggur+loft+gólf

0 útveggur+loft+gólf

1 útveggur+loft+gólf
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Aukaálag v/kaldra flata 0 728 87,1

37 Heiti Gólf 0,3 1,45 3,45 5,00 15 23
Nr. Loft 0,2 1,45 3,45 5,00 35 35 378 S 0 378 n 2

1,45 3,45 3 5,0 15,0 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 58 436

Aukaálag v/kaldra flata 0 436 87,1

38 Heiti Gólf 0,3 1,45 2,4 3,48 15 16
Loft 0,2 1,45 2,4 3,48 35 24 105 S 0 105 n 0,8

1,45 2,4 3 3,5 10,4 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0
Lofttap 0,0 0 0 0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 35 0
Samtals 40 145

Aukaálag v/kaldra flata 0 145 41,7

39 Heiti Tæknirými/inntak Gólf 0,3 4,944 3,92 19,38 15 87
Loft 0,2 4,944 3,92 19,38 35 136 586 S 0 586 n 0,8

4,944 3,92 3 19,4 58,1 Útveggur 0,4 6,244 3 16,38 35 229
Hurð 3,0 1,07 2,2 2,35 35 247

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 699 1285

Aukaálag v/kaldra flata 3 1324 68,3

40 Heiti Gólf 0,3 2,1 4,03 8,46 15 38
Nr. Loft 0,2 2,1 4,03 8,46 35 59 640 NA 0 640 n 2
106 2,1 4,03 3 8,5 25,4 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0

Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 97 737

Aukaálag v/kaldra flata 0 737 87,1

41 Heiti Gólf 0,3 4,03 3,72 14,99 15 67
Loft 0,2 4,03 3,72 14,99 35 105 453 S 0 453 n 0,8

4,03 3,72 3 15,0 45,0 Útveggur 0,4 4,03 3 8,93 35 125
Gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137
Gluggi 2,0 0,8 1,5 1,20 35 84
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 519 972

Aukaálag v/kaldra flata 3 1001 66,8

42 Heiti Gólf 0,3 4 7,53 30,12 15 136
Loft 0,2 4 7,53 30,12 35 211 911 S 0 911 n 0,8

4 7,53 3 30,1 90,4 Útveggur 0,4 4 3 8,92 35 125
Gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137
Gluggi 2,0 0,8 1,4 1,12 35 78
Lofttap 0,0 0 0 0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 35 0
Samtals 687 1598

Aukaálag v/kaldra flata 3 1646 54,6

43 Heiti Heimastofa Gólf 0,3 4 7,63 30,52 15 137
Loft 0,2 4 7,63 30,52 35 214 923 S 0 923 n 0,8

4 7,63 3 30,5 91,6 Útveggur 0,4 14,98 2,535 32,85 35 460
Gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137
Gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137
Gluggi 2,0 0,8 1,5 1,20 35 84

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 1169 2092

Aukaálag v/kaldra flata 6 2218 72,7

44 Heiti Hópar Gólf 0,3 3,811 3,975 15,15 15 68
Loft 0,2 3,811 3,975 15,15 35 106 458 S 0 458 n 0,8

3,811 3,975 3 15,1 45,4 Útveggur 0,4 11,761 3 30,16 35 422
gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137
gluggi 2,0 1,4 1,4 1,96 35 137
gluggi 2,0 0,8 1,5 1,20 35 84

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 955 1413

Aukaálag v/kaldra flata 9 1540 101,7

m2 m3
828,8 2524,9 Φ 62055

meðaltal W á m2 74,87
meðaltal W á m3 24,58

1 útveggur+loft+gólf

2 útveggir+loft+gólf

3 útveggir+loft+gólf

Þvottur

0 útveggur+loft+gólf

Hópar

1 útveggur+loft+gólf

Heimastofa

V.s

0 útveggur+loft+gólf

V.s

0 útveggur+loft+gólf

1 útveggur+loft+gólf

0 útveggur+loft+gólf

heldar varmatap
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Leikskóli Austurkór 1. Raungildi

Nr. Skýring:    hiti og loftskipti Breidd/
Ibúð Skýringar K - tala Lengd Hæð Flatarm. Hitamism. Leiðni Loftunar Átt Aukning Heildar Heildar Skýringar

Lengd Breidd Hæð Flatarm Rúmmál W/m2 °C m m m2 ∆t tap tap á tap loftunartap hitatap
m m m m2 (V) m3 frádregin °C kxAxdt 0.36xnxVxdt

gluggaop W W % W W
1 Heiti Gólf 0,245 4,8 3,78 18,14 15 67

Loft 0,159 4,8 3,78 18,14 35 101 1372 NA 0 1372 n 2
4,8 3,78 3 18,1 54,4 Útveggur 0,33 8 3 23,49 35 271

Gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
Gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
Gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 4,98 35 5

2,49 Samtals 471 1843

Aukaálag v/kaldra flata 9 2009 110,7

2 Heiti Gólf 0,245 1,481 2,109 3,12 15 11
Loft 0,159 1,481 2,109 3,12 35 17 236 S 0 236 n 2

1,481 2,109 3 3,1 9,4 Útveggur 0,33 1,481 3 4,27 35 49
Gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 1,66 35 2

0,83 Samtals 89 325

Aukaálag v/kaldra flata 3 335 107,2

3 Heiti Gólf 0,245 1,25 2,109 2,64 15 10
Loft 0,159 1,25 2,109 2,64 35 15 80 S 0 80 n 0,8

1,25 2,109 3 2,6 7,9 Útveggur 0,33 1,25 3 3,41 35 39
Gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
Gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
Lofttap 0,0 0 0 0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 3,32 35 3
1,66 Samtals 85 165

Aukaálag v/kaldra flata 3 170 64,4

4 Heiti V.s Gólf 0,245 1,25 2,109 2,64 15 10
Loft 0,159 1,25 2,109 2,64 35 15 80 S 0 80 n 0,8

1,25 2,109 3 2,6 7,9 Útveggur 0,33 3,359 3 9,74 35 112
Gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
Gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
Lofttap 0,0 0 0 0,00 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 3,32 35 3

1,66 Samtals 158 238

Aukaálag v/kaldra flata 6 252 95,7

5 Heiti Gólf 0,245 3,265 10,15 33,14 15 122
Loft 0,159 3,265 10,15 33,14 35 184 3758 NA 0 3758 n 3

3,265 10,15 3 33,1 99,4 Útveggur 0,33 4,958 3 10,80 35 125
Gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
Gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
Gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
Gluggi 1,5 2,2 1,62 3,56 35 187
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 12,62 35 13

6,31 Samtals 658 4416

Aukaálag v/kaldra flata 3 4549 137,3

6 Heiti Gólf 0,245 3,2 11,72 37,50 15 138
Loft 0,159 3,2 11,72 33,50 35 186 1134 S 0 1134 n 0,8

3,2 11,72 3 37,5 112,5 Útveggur 0,33 1,536 3 2,08 35 24
Þakgluggi 1,5 2 2 4,00 35 210

Gluggi 1,5 1,15 2,2 2,53 35 133
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 14,7 35 15

7,35 Samtals 707 1841

Aukaálag v/kaldra flata 3 1896 50,6

7 Heiti Gólf 0,245 3,95 7,599 30,02 15 110
Loft 0,159 3,95 7,599 30,02 35 167 908 S 0 908 n 0,8

3,95 7,599 3 30,0 90,0 Útveggur 0,33 3,95 3 8,69 35 100
Gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103
Gluggi 1,5 0,8 1,5 1,20 35 63
Lofttap 0,0 0 0 0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 10,2 35 11
5,1 Samtals 554 1462

Aukaálag v/kaldra flata 3 1506 50,2

8 Heiti Hópar Gólf 0,245 4,021 3,75 15,08 15 55
Loft 0,159 4,021 3,75 15,08 35 84 456 S 0 456 n 0,8

4,021 3,75 3 15,1 45,2 Útveggur 0,33 4,021 3 8,90 35 103
Gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103
Gluggi 1,5 0,8 1,5 1,20 35 63

0,0 0,00 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 10,2 35 11

5,1 Samtals 419 875

Aukaálag v/kaldra flata 3 901 59,8

9 Heiti Listaskáli Gólf 0,245 4,021 3,18 12,79 15 47

Heimastofa

1 útveggur+loft+gólf

1 útveggir+loft+gólf

Útigallar st/þurrkskápur

1 útveggur+loft+gólf

V.s

Gangur

1 útveggur+loft+gangur

1 Útveggur+loft+gólf

2 útveggir+loft+gólf

Fataherbergi

1 útveggur+loft+gólf

HERBERGI BYGGINGAHLUTAR HITATAP

Snyrting

3 útveggur+loft+gólf
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Loft 0,159 4,021 3,18 12,79 35 71 387 S 0 387 n 0,8
4,021 3,18 3 12,8 38,4 Útveggur 0,33 0 0 0,00 35 0

gluggi 1,5 0 0 0,00 35 0
0,0 0,00 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 118 505

Aukaálag v/kaldra flata 0 505 39,5

10 Heiti Fjölnotarými Gólf 0,245 4 7,52 30,08 15 111
Loft 0,159 4 7,52 30,08 35 167 910 S 0 910 n 0,8

4 7,52 3 30,1 90,2 Útveggur 0,33 3,791 3 3,47 35 40
gluggi 1,5 2,5 3,16 7,90 35 415

0,0 0,00 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 11,32 35 12

5,66 Samtals 745 1654

Aukaálag v/kaldra flata 3 1704 56,6

11 Heiti Gólf 0,245 6,701 7,16 47,98 15 176
Loft 0,192 6,701 7,16 47,98 35 322 1838 NA 0 1838 n 0,8

6,701 7,16 3,8 48,0 182,3 Útveggur 0,33 6,701 4,133 5,59 35 65
Gluggi 1,5 3,3 6,7 22,11 35 1161
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 20 35 21

10 Samtals 1745 3583

Aukaálag v/kaldra flata 3 3690 76,9
12 Heiti Gólf 0,245 3,791 7,8 29,57 15 109

Loft 0,159 3,791 7,8 29,57 35 165 894 NA 0 894 n 0,8
3,791 7,8 3 29,6 88,7 Útveggur 0,33 3,791 3 3,52 35 41

Gluggi 1,5 2,5 3,14 7,85 35 412
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 11,28 35 12

5,64 Samtals 738 1632

Aukaálag v/kaldra flata 3 1681 56,8

13 Heiti Gólf 0,245 4,081 2,37 9,67 15 36
Loft 0,159 4,081 2,37 9,67 35 54 292 S 0 292 n 0,8

4,081 2,37 3 9,7 29,0 Útveggur 0,33 0 0 0,00 35 0
Gluggi 1,5 0 0 0,00 35 0
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 89 382

Aukaálag v/kaldra flata 0 382 39,5

14 Heiti Gólf 0,245 4,081 1,2 4,90 15 18
Loft 0,159 4,081 1,2 4,90 35 27 370 S 0 370 n 2

4,081 1,2 3 4,9 14,7 Útveggur 0,33 0 0 0,00 35 0
Gluggi 1,5 0 0 0,00 35 0
Lofttap 0,0 0 0 0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 35 0
Samtals 45 415

Aukaálag v/kaldra flata 0 415 84,8

15 Heiti Hópar Gólf 0,245 4,081 3,18 12,98 15 48
Loft 0,159 4,081 3,18 12,98 35 72 392 S 0 392 n 0,8

4,081 3,18 3 13,0 38,9 Útveggur 0,33 4,081 3 9,08 35 105
Gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103
Gluggi 1,5 0,8 1,5 1,20 35 63

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 10,2 35 11

5,1 Samtals 401 794

Aukaálag v/kaldra flata 3 818 63,0

16 Heiti Gólf 0,245 3,95 7,6 30,02 15 110
Loft 0,159 3,95 7,6 30,02 35 167 908 NA 0 908 n 0,8

3,95 7,6 3 30,0 90,1 Útveggur 0,33 3,95 3 8,69 35 100
Gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103
Gluggi 1,5 0,8 1,5 1,20 35 63
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 10,2 35 11

5,1 Samtals 554 1462

Aukaálag v/kaldra flata 3 1506 50,2
0,0

17 Heiti Gólf 0,245 3,1 11,9 36,89 15 136
Loft 0,159 3,1 11,9 32,89 35 183 1116 S 0 1116 n 0,8

3,1 11,9 3 36,9 110,7 Útveggur 0,33 1,535 3 2,08 35 24
Þakgluggi 1,5 2 2 4,00 35 210

Gluggi 1,5 1,15 2,2 2,53 35 133
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 14,7 35 15

7,35 Samtals 701 1816

Aukaálag v/kaldra flata 3 1871 50,7

18 Heiti Gólf 0,245 4,7 7,06 33,18 15 122
Loft 0,159 4,7 7,06 33,18 35 185 3763 S 0 3763 n 3

4,7 7,06 3 33,2 99,5 Útveggur 0,33 4,9 3 10,62 35 123
Gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
Gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
Gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
Gluggi 1,5 2,2 1,62 3,56 35 187
Lofttap 0,0 0 0 0,00 35 0

0 útveggur+loft+gólf

Gangur

1 útveggur+loft+gólf

Fataherbergi

Leirbrennsal

0 Útveggur+loft+gólf

1 útveggir+loft+gólf

Heimastofa

1 útveggur+loft+gólf

Fjölnotarými

1 útveggur+loft+gólf

Listaskáli

0 útveggur+loft+gólf

1 útveggur+loft+gólf

Salur

1 útveggur+loft+gólf
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W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 12,62 35 13
6,31 Samtals 657 4419

Aukaálag v/kaldra flata 3 4552 137,2

19 Heiti V.s fatlaða Gólf 0,245 2,2 2,4 5,28 15 19
Loft 0,159 2,2 2,4 5,28 35 29 160 S 0 160 n 0,8

2,2 2,4 3 5,3 15,8 Útveggur 0,33 4,6 3 13,12 35 151
Gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
Gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
Gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
Gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 6,64 35 7

3,32 Samtals 243 403

Aukaálag v/kaldra flata 6 427 80,9

20 Heiti útigal.st/þurrkskáp Gólf 0,245 2,2 1,727 3,80 15 14
Loft 0,159 2,2 1,727 3,80 35 21 287 S 0 287 n 2

2,2 1,727 3 3,8 11,4 Útveggur 0,33 1,727 3 5,01 35 58
gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 1,66 35 2

0,83 Samtals 104 391

Aukaálag v/kaldra flata 3 403 106,0

21 Heiti Snyrting Gólf 0,245 4,7 3,781 17,77 15 65
Loft 0,159 4,7 3,781 17,77 35 99 1343 S 0 1343 n 2

4,7 3,781 3 17,8 53,3 Útveggur 0,33 7,964 3 23,38 35 270
gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9
gluggi 1,5 0,38 0,45 0,17 35 9

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 4,98 35 5

2,49 Samtals 466 1810

Aukaálag v/kaldra flata 9 1973 111,0

22 Heiti Gólf 0,245 3,975 3,811 15,15 15 56
Loft 0,159 3,975 3,811 15,15 35 84 458 NA 0 458 n 0,8

3,975 3,811 3 15,1 45,4 Útveggur 0,33 11,761 3 32,12 35 371
Gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103
Gluggi 1,5 0,8 1,5 1,20 35 63
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 10,2 35 11

5,1 Samtals 688 1146

Aukaálag v/kaldra flata 9 1249 82,4
23 Heiti Gólf 0,245 4 7,63 30,52 15 112

Loft 0,159 4 7,63 30,52 35 170 923 NA 0 923 n 0,8
4 7,63 3 30,5 91,6 Útveggur 0,33 7,8 3 19,48 35 225

Gluggi 1,5 1,4 1,4 0,76 35 40
Gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103
Gluggi 1,5 0,8 1,5 1,20 35 63
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 15,8 35 17

7,9 Samtals 729 1652

Aukaálag v/kaldra flata 6 1751 57,4

24 Heiti Gólf 0,245 4 7,52 30,08 15 111
Loft 0,159 4 7,52 30,08 35 167 910 S 0 910 n 0,8

4 7,52 3 30,1 90,2 Útveggur 0,33 4 3 8,84 35 102
Gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103
Gluggi 1,5 0,8 1,5 1,20 35 63
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 10,2 35 11

5,1 Samtals 557 1466

Aukaálag v/kaldra flata 3 1510 50,2

25 Heiti Gólf 0,245 4,006 3,832 15,35 15 56
Loft 0,159 4,006 3,832 15,35 35 85 464 S 0 464 n 0,8

4,006 3,832 3 15,4 46,1 Útveggur 0,33 3,832 3 8,34 35 96
Gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103
Gluggi 1,5 0,8 1,5 1,20 35 63
Lofttap 0,0 0 0 0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 10,2 35 11
5,1 Samtals 415 879

Aukaálag v/kaldra flata 3 905 59,0

26 Heiti Geymsla Gólf 0,245 1,9 3,832 7,28 15 27
Loft 0,159 1,9 3,832 7,28 35 41 220 S 0 220 n 0,8

1,9 3,832 3 7,3 21,8 Útveggur 0,33 0 0 0,00 35 0
Gluggi 1,5 0 0 0,00 35 0

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 67 287

Aukaálag v/kaldra flata 0 287 39,5

27 Heiti Gólf 0,245 5,802 4,25 24,66 15 91
Loft 0,159 5,802 4,25 24,66 35 137 746 NA 0 746 n 0,8

5,802 4,25 3 24,7 74,0 Útveggur 0,33 7,002 3 16,69 35 193
Gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103
Hurð 1,5 1,07 2,2 2,35 35 124

1 útveggur+lof+gólf

1 Útveggur+loft+gólf

Kaffistofa

Heimastofa

Hópar

0 útveggir+loft+gólf

Hópar

3 útveggur+loft+gólf
Heimastofa

2 útveggur+logt+gólf

2 útveggir+loft+gólf 

1 útveggur+loft+gólf

1 útveggur+loft+gólf

3 útveggur+loft+gólf
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Lofttap 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 12,14 35 13
6,07 Samtals 660 1406

Aukaálag v/kaldra flata 6 1490 60,4

28 Heiti Gólf 0,245 2,737 3,67 10,04 15 37
Loft 0,159 2,737 3,67 10,04 35 56 304 S 0 304 n 0,8

2,737 3,67 3 10,0 30,1 Útveggur 0,33 0 0 0,00 35 0
Gluggi 1,5 0 0 0,00 35 0
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 93 397

Aukaálag v/kaldra flata 0 397 39,5

29 Heiti Gólf 0,245 3,08 4,227 13,02 15 48
Loft 0,159 3,08 4,227 13,02 35 72 394 S 0 394 n 0,8

3,08 4,227 3 13,0 39,1 Útveggur 0,33 0 0 0,00 35 0
Gluggi 1,5 0 0 0,00 35 0
Lofttap 0,0 0 0 0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 35 0
Samtals 120 514

Aukaálag v/kaldra flata 0 514 39,5

30 Heiti Aðstoðar leikskólastj Gólf 0,245 2,435 4,25 10,35 15 38
Loft 0,159 2,435 4,25 10,35 35 58 313 S 0 313 n 0,8

2,435 4,25 3 10,3 31,0 Útveggur 0,33 2,435 3 5,35 35 62
Gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 5,6 35 6

2,8 Samtals 266 579

Aukaálag v/kaldra flata 3 596 57,6

31 Heiti Leikskólastjóri Gólf 0,245 2,8 4,25 11,90 15 44
Loft 0,159 2,8 4,25 11,90 35 66 360 S 0 360 n 0,8

2,8 4,25 3 11,9 35,7 Útveggur 0,33 2,8 3 6,44 35 74
gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 5,6 35 6

2,8 Samtals 293 653

Aukaálag v/kaldra flata 3 673 56,5

32 Heiti Gangur Gólf 0,245 1,5 24,75 37,13 15 136
Loft 0,159 1,5 24,75 34,13 35 190 1123 S 0 1123 n 0,8

1,5 24,75 3 37,1 111,4 Útveggur 0,33 0 0 0,00 35 0
Þakgluggi 1,5 1 1 1,00 35 53
Þakgluggi 1,5 1 1 1,00 35 53
Þakgluggi 1,5 1 1 1,00 35 53

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 12 35 13

6 Samtals 496 1619

Aukaálag v/kaldra flata 0 1619 43,6
33 Heiti Eldhús Gólf 0,245 4,227 9,13 38,59 15 142

Loft 0,159 4,227 9,13 38,59 35 215 2918 S 0 2918 n 2
4,227 9,13 3 38,6 115,8 Útveggur 0,33 0 0 0,00 35 0

gluggi 1,5 0 0 0,00 35 0
0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 357 3274

Aukaálag v/kaldra flata 0 3274 84,8

34 Heiti Andyrri/föt Gólf 0,245 2,821 4,25 11,99 15 44
Loft 0,159 2,821 4,25 11,99 35 67 906 S 0 906 n 2

2,821 4,25 3 12,0 36,0 Útveggur 0,33 2,821 3 5,89 35 68
Hurð 1,5 1,17 2,2 2,57 35 135

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 6,74 35 7

3,37 Samtals 321 1227

Aukaálag v/kaldra flata 3 1264 105,4

35 Heiti Gólf 0,245 4,735 4,25 20,12 15 74
Loft 0,159 4,735 4,25 20,12 35 112 609 NA 0 609 n 0,8

4,735 4,25 3 20,1 60,4 Útveggur 0,33 4,735 3 10,29 35 119
Gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103
Gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 11,2 35 12

5,6 Samtals 522 1131

Aukaálag v/kaldra flata 3 1165 57,9
36 Heiti Gólf 0,245 2,2 3,8 8,36 15 31

Loft 0,159 2,2 3,8 8,36 35 47 632 NA 0 632 n 2
105 2,2 3,8 3 8,4 25,1 Útveggur 0,33 0 0 0,00 35 0

Gluggi 1,5 0 0 0,00 35 0
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 77 709

2 útveggur+loft+gólf

0 útveggur+loft+gólf

0 útveggur+loft+gólf

1 útveggir+loft+gólf

Viðtöl

0 útveggur+loft+gólf

Fundir

1 útveggir+loft+gólf

0 útveggur+loft+gólf

1 útveggur+loft+gólf

Vinnuherbergi

1 útveggur+loft+gólf
V.s. Fatlaðir
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Aukaálag v/kaldra flata 0 709 84,8

37 Heiti Gólf 0,245 1,45 3,45 5,00 15 18
Nr. Loft 0,159 1,45 3,45 5,00 35 28 378 S 0 378 n 2

1,45 3,45 3 5,0 15,0 Útveggur 0,33 0 0 0,00 35 0
Gluggi 1,5 0 0 0,00 35 0
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 46 424

Aukaálag v/kaldra flata 0 424 84,8

38 Heiti Gólf 0,245 1,45 2,4 3,48 15 13
Loft 0,159 1,45 2,4 3,48 35 19 105 S 0 105 n 0,8

1,45 2,4 3 3,5 10,4 Útveggur 0,33 0 0 0,00 35 0
Gluggi 1,5 0 0 0,00 35 0
Lofttap 0,0 0 0 0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 35 0
Samtals 32 137

Aukaálag v/kaldra flata 0 137 39,5

39 Heiti Tæknirými/inntak Gólf 0,245 4,944 3,92 19,38 15 71
Loft 0,159 4,944 3,92 19,38 35 108 586 S 0 586 n 0,8

4,944 3,92 3 19,4 58,1 Útveggur 0,33 6,244 3 16,38 35 189
Hurð 1,5 1,07 2,2 2,35 35 124

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 6,54 35 7

3,27 Samtals 499 1085

Aukaálag v/kaldra flata 3 1117 57,7

40 Heiti Gólf 0,245 2,1 4,03 8,46 15 31
Nr. Loft 0,159 2,1 4,03 8,46 35 47 640 NA 0 640 n 2
106 2,1 4,03 3 8,5 25,4 Útveggur 0,33 0 0 0,00 35 0

Gluggi 1,5 0 0 0,00 35 0
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 35 0

Samtals 78 718

Aukaálag v/kaldra flata 0 718 84,8

41 Heiti Gólf 0,245 4,03 3,72 14,99 15 55
Loft 0,159 4,03 3,72 14,99 35 83 453 S 0 453 n 0,8

4,03 3,72 3 15,0 45,0 Útveggur 0,33 4,03 3 8,93 35 103
Gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103
Gluggi 1,5 0,8 1,5 1,20 35 63
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 10,2 35 11

5,1 Samtals 418 872

Aukaálag v/kaldra flata 3 898 59,9

42 Heiti Gólf 0,245 4 7,53 30,12 15 111
Loft 0,159 4 7,53 30,12 35 168 911 S 0 911 n 0,8

4 7,53 3 30,1 90,4 Útveggur 0,33 4 3 8,92 35 103
Gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103
Gluggi 1,5 0,8 1,4 1,12 35 59
Lofttap 0,0 0 0 0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 8,4 35 9
4,2 Samtals 552 1463

Aukaálag v/kaldra flata 3 1507 50,0

43 Heiti Heimastofa Gólf 0,245 4 7,63 30,52 15 112
Loft 0,159 4 7,63 30,52 35 170 923 S 0 923 n 0,8

4 7,63 3 30,5 91,6 Útveggur 0,33 14,98 2,535 32,85 35 379
Gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103
Gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103
Gluggi 1,5 0,8 1,5 1,20 35 63

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 15,8 35 17

7,9 Samtals 947 1870

Aukaálag v/kaldra flata 6 1982 64,9

44 Heiti Hópar Gólf 0,245 3,811 3,975 15,15 15 56
Loft 0,159 3,811 3,975 15,15 35 84 458 S 0 458 n 0,8

3,811 3,975 3 15,1 45,4 Útveggur 0,33 11,761 3 30,16 35 348
gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103
gluggi 1,5 1,4 1,4 1,96 35 103
gluggi 1,5 0,8 1,5 1,20 35 63

0,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 15,8 15 7

7,9 Samtals 764 1222

Aukaálag v/kaldra flata 9 1332 88,0

Heildar leiðnitap = 18746
m2 m3

828,8 2524,9 Φ 57063

meðaltal W á m2 68,85
meðaltal W á m3 22,60

0 útveggur+loft+gólf

V.s

0 útveggur+loft+gólf

V.s

0 útveggur+loft+gólf

1 útveggur+loft+gólf

Þvottur

0 útveggur+loft+gólf

3 útveggir+loft+gólf

heldar varmatap

Hópar

1 útveggur+loft+gólf

Heimastofa

1 útveggur+loft+gólf

2 útveggir+loft+gólf
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Stærð á loftræstiklefa
Fjöldi/Börn= 130 manns Loftmagn er 3 l/s pr barn, 6 l/s pr fullorðin og 0,35 l/s pr m2 gólf vegna mengunar frá húsbúnaði og byggingarhlutum
Fjöldi/fullorðin = 30
130*3 = 390 Lofthæð ræðst af afköstum stærstu loftræsisamstæðu
30*6 = 180 •- 5000 m3/klst 2,4-2,5 m
928*0,35 = 324,8 •5000-10.000 m3/klst 2,5-3,0 m
Samtals = 894,8 l/s •10.000-20.000 m3/klst 3,0-3,5 m
3,6*894,8= 3221,28 m3/h
3221,28/1000= 3,22
2*3,22= 6,44 m2 min
4*3,22= 12,88 m2 max
6,44+12,88/2= 9,66 m2 meðaltal.

Loftskipti = 3221,28/(160*6) = 3,35 loftskipti
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Stærð þaks 55 m2
Loftunarkr. Skv. regglugerð gr. 10.5.5 1000 mm2
Lágmarksloftun 55000 mm2

Utanmál/ veggþykkt 40/3,3
Innanmál 32,8
Radius Innanm. 16,4
Loftun pr. rör 845 mm 2
Reiknanlegt þverflatarmál 0,65
Reiknuð loftun 550 mm2

Fjöldi röra 100 Stk
Rör í sperrubil 4,5 stk
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Fast álag á mannvirkið:

Eigin þyngd burðarvirkis Rúmþyngd : Steypa 25 kN/m3: Létt þak

25*0,2 =  5 kN/m2

Snjóálag svæði 1: 1 kN/m2 1 kN/m2

Kerfisloft- tæknibúnaður: 0,5 kN/m2 0,5 kN/m2

Þakvirki, sperruþak (timbur): 0,6 kN/m2

Einangrun og hellur: 3,0 kN/m2

Samtals: 9,5 kN/m2 2,1 Kn/m2

Áhrifasvæði = 1,8*9,5 17,1 3,3*2,1= 6,93

G= 17,1+4,63 = q 24,03 kN/m

Mmax = (q*L^2) / 8 =
Mmax = (24,03*6,3^2) / 8 = 119,21 kNm

Hæð = 700 mm
d = 620 mm

Fsd= 500/1,15= 435

A= (Msd)/ 0,9*dn*fyd
A= 119,21*10^6/(0,9*620*435)= 491,12 mm2

Vel 2 stk k 18 járn þá sýnir tafla lágmarks breydd 146 mm
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Fundagerðir	

Fundur 1 

Fundur hefst kl 11:00       21.01.2014 

Fundarstaður er Reykjavík og Vancouver í gegnum skype. 

Þórir Fannar Þórisson, Viggó Magnússon er boðið til fundar. 

Dagskrá fundar Útveggir 

Fundastjóri Þórir FannarÞórisson. 

Fundritari Þórir Fannar Þórisson. 

 

Öllum formsatriðum er fullnægt og fundur því löglegur. Allir sem voru boðaður á fundinn er 
mættir. 

Á fundinum ræddum við útvegginn í húsinu. Þeir eru 3 talsins. Einn af útveggjum er 
einangraður að innan og með sjónsteypu. Þórir vildi færa ullina út og múra veggin. Viggó vildi 
að ég mundi reyna að leysa hann eins næst hönnunargögnum og er og við vorum sammála 
um að það væri ekki múrklæðning. Þannig næsta skref er að greina mismunandi leiðir og 
leysa útveggin eins og hönnuður gerði ráð fyrir í byrjun og komast að ásættanlegri lausn. 

 

Fundi er slitið kl 11:15 

X
Undirskrift

               

X
Undirskrift
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Fundur 2 

Fundur hefst kl 12:00       24.01.2014 

Fundarstaður er Reykjavík og Vancouver í gegnum skype. 

Þórir Fannar Þórisson, Kristinn Arnarson er boðið til fundar. 

Dagskrá fundar Útveggirog snirtingar 

Fundastjóri Þórir FannarÞórisson. 

Fundritari Þórir Fannar Þórisson. 

 

Öllum formsatriðum er fullnægt og fundur því löglegur. Allir sem voru boðaður á fundinn er 
mættir. 

Á fundinum ræddum við útvegginn í húsinu og planlausnir. Um útveggin var pælingin hvort 
betra væri að hafa samlokueiningar eða tvísteypa veggin með einangrun í miðjunni. Báðar 
leiðir hafa klárlega kosti og galla og þarf að greina þá betur og taka endanlega lausn. Í 
sambandi við snirtingar í forstofum var ákveðið að halda forsögn um tvær snirtingar í 
forstofu og ekkert fatlað klósett í yngrideildum en veikja frá forsögn frá eldri deildum og sétja 
fatlaðklósett í stað tveggja snirtinga. Það er gert útaf því að yngri börnin þurfa alltaf hjálp á 
klósettin en eldri börnin gætu mögurlega hjálpað sér sjálf á fatlað klósett. Einnig þarf að 
skoða sturturými hjæa kennurum.    

 

Fundi er slitið kl 12:30 

X
Undirskrift

               

X
Undirskrift
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Fundur 3 

Fundur hefst kl 17:20       30.01.2014 

Fundarstaður er Reykjavík og Vancouver í gegnum skype. 

Þórir Fannar Þórisson, Jón Ólafur Erlendsson er boðið til fundar. 

Dagskrá fundar Burðarþol 

Fundastjóri Þórir FannarÞórisson. 

Fundritari Þórir Fannar Þórisson. 

 

Öllum formsatriðum er fullnægt og fundur því löglegur. Allir sem voru boðaður á fundinn er 
mættir. 

Á fundinum ræddum við upphækkun á þakinu og jón kom með lausnir á súlum sem eru þar 
og bita. Þarf ég þá að taka bitan og lengja hann aðeins út sitthvorumegin við hann eð um 
350cm. Einnig var talað um mogurleika að hafa upphækkun létta en ekki staðsteypta og þarf 
ég að greina það. Eins ræddum við mögurleika á holplötum á móti staðsteyptu þaki og vildi 
jón meina útaf því að ég væri með littlar haflengdir að það væri betra að staðsteypa þakið í 
stað holplötur. Hann var ekki viss að það borgaði sig. Ég hef ákveðið að tala við holplötu 
hönnuð og spurja hann út í þakið og hvort það sé raynhæft að hafa holplötur því húsið er 
frekar flókið. 

 

Fundi er slitið kl 17:40 

X
Undirskrift

               

X
Undirskrift
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Fundur 4 

Fundur hefst kl 12:00       31.01.2014 

Fundarstaður er Reykjavík og Vancouver í gegnum skype. 

Þórir Fannar Þórisson, Kristinn Arnarson er boðið til fundar. 

Dagskrá fundar Brunaþol 

Fundastjóri Þórir FannarÞórisson. 

Fundritari Þórir Fannar Þórisson. 

 

Öllum formsatriðum er fullnægt og fundur því löglegur. Allir sem voru boðaður á fundinn er 
mættir. 

Á fundinum ræddum við hvernig maður á að reikna út MJ/m2 og lét Kiddi mig fá töflu til að 
fara eftir. Hann var sammála mínum greinungum að húsið var í flokki R 60 og EI 60, lágmark. 
Rætt var stutt mikilvægi þess að greina veggi rétt. Fundurinn var tekin stutt og ég var í 
miðjum lagnagreiningum þannig hugurinn þar. En allat á réttri leið. 

 

Fundi er slitið kl 12:10 

X
Undirskrift

               

X
Undirskrift
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Fundur 5 

Fundur hefst kl 11:30      07.05.2014 

Fundarstaður er Reykjavík. 

Þórir Fannar Þórisson, Þórmóður Sveinsson er boðið til fundar. 

Dagskrá fundar ritgerð og ýmsarlausnir á húsinu. 

Fundastjóri Þórir FannarÞórisson. 

Fundritari Þórir Fannar Þórisson. 

 

Öllum formsatriðum er fullnægt og fundur því löglegur. Allir sem voru boðaður á fundinn er 
mættir. 

Á fundinum ræddum við um ritgerðina og Þórmóður layst vel á efnið og samþykkti hana. 
Einnig fann hann fyrir mig leiðbeinanda, hann heitir Páll V. Bjarnason.  

Í sambandi við Austurkór 1. Þá ræddum við tvísteiptavegg miða við samlókueiningar og 
honum leist vel á tvísteipta veggin. Einnig fannst honum að ætti að koma fyrir sturtu í 
snirtingu fyrir fatlaða. Fötluð klósett barna var rætt og var hann sammála minni greiningu að 
hafa eitt fatlað salerni fyrir fatla á eldri deildum. Bitin í salnum var líka ræddur og ákveðið að 
hækka opið til að fá meiri birtu inn. 

 

Fundi er slitið kl 12:10 

X
Undirskrift

               

X
Undirskrift
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Fundur 6 

Fundur hefst kl 10:30      05.04.2014 

Fundarstaður er Reykjavík. 

Þórir Fannar Þórisson, Jón Ólafur og Karl Hákon er boðið til fundar. 

Dagskrá fundar Burðarþol og lagnir. 

Fundastjóri Þórir FannarÞórisson. 

Fundritari Þórir Fannar Þórisson. 

 

Öllum formsatriðum er fullnægt og fundur því löglegur. Allir sem voru boðaður á fundinn er 
mættir. 

Á fundinum ræddum við um Jón um burðarþol á steyptumbita yfir sal. Ákveðið var að ég 
mundi reikna út burðarþolið á bitanum og staðfesta það að bitin væri næginlega sterkur. 
Einnig ræddum við að sperrur í létti þaki væru of littlar og þarf ég að skipta þeim út fyrir 
límtré og ætla ég að athugað þau mál betur. 

Við Karl fórum yfir allar lagnir sem snúa af húsinu og komumst við að niðurstöðu um að hvar 
brunnur ætti að vera, lagnaleiðir réttar og kerfisloft næginlega sítt. Við ákvuðum að bæta við 
ofnum í salerni, fatahengi barna og andyrri starsmanna. Einnig þarf ð ath hvort loftræsti 
samstæða og vtnsúðakerfi megi vera í sama rými. 

 

Fundi er slitið kl 15:00 

X
Undirskrift

               

X
Undirskrift
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Fundur 7 

Fundur hefst kl 10:30      08.04.2014 

Fundarstaður er Reykjavík. 

Þórir Fannar Þórisson, Viggó Magnússon er boðið til fundar. 

Dagskrá fundar Alment. 

Fundastjóri Þórir FannarÞórisson. 

Fundritari Þórir Fannar Þórisson. 

 

Öllum formsatriðum er fullnægt og fundur því löglegur. Allir sem voru boðaður á fundinn er 
mættir. 

Á fundinum ræddum við um þakglugga og þurf ég að færa þá fyrir laggnir. Hann ætlar að 
athuga hvort loftræstisamstæða og vatnsúðakerfi meiga vera í sama rými. Einnig var tekist á 
umlétt þak og hvernig bita ég ætlaði að hafa í því. Ég hef ákveðið að hafa límtre en frekari 
greiningu þarf á því. Viggó vill líka sjá kerfisloftateikningu sem vantar hjá mér. Útboðsfasi 
ræddur og tekið ákvörðun um að ég taki útanhúss frágang. 

 

Fundi er slitið kl 15:00 

X
Undirskrift
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Fundur 8 

Fundur hefst kl 10:30      25.04.2014 

Fundarstaður er Reykjavík. 

Þórir Fannar Þórisson, Kristinn Arnórsson er boðið til fundar. 

Dagskrá fundar samningsgerð og verklýsingar o.fl. 

Fundastjóri Þórir FannarÞórisson. 

Fundritari Þórir Fannar Þórisson. 

 

Öllum formsatriðum er fullnægt og fundur því löglegur. Allir sem voru boðaður á fundinn er 
mættir. 

Á fundinum ræddum við verklýsingar á sjónsteypu og útboð á henni. Þar sem ég geri ekki 
útboð fyrir sjónsteypu þá geri ég ekki heldur verklýsingar, en ég þarf samt að vera buin að 
mynda mer skoðun um útlit hennar og frágang. Kiddi fór yfir kostnaðaráætlun hjá mer og 
hún leit vel og aðeins smávæginlegar breytingar sem ég þurfti að gera. Frágangur á þaki var 
einnig ræddur því ég var hræddur um að eg var að gera vitleisu með að bræða pappa á plötu 
í staðin fyrir að setja þolplast en í ljós koma að pappi er betri vegna þess að plast getur mjög 
líklega njaskast og mist eiginleika sína við niðurlögn beint á steypu 

 

Fundi er slitið kl 11:00 
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Tímar í lokaverkefni
Þórir Fannar Þórisson

Dags. Hvað ver gert. Tímar.
Mánudagur                      13.01.14 Skipulag á möppum, fá hæðar og mæliblað, kostnaðaráætlun, umsókn f/lokaverk, hringja í arkís, bókasafn f/ ritgerð. 9-17= 8
Þriðjudagur                     14.01.14 Tímaáætlun, Hringja í arkís, skoða tæknilausnir, u-gildi, 11-19= 8
Miðvikudagur                15.01.14 Ritgerð, Bókasafn 10-16= 6
Fimmtudagur                 16.01.14 Ritgerð 10-16= 6
Föstudagur                      17.01.14 Ritgerð, fá gögn fyrir lokaverkefni 10-16= 6
Laugardagur                    18.01.14
Sunnudagur                    19.01.14
Mánudagur                     20.01.14 Rýmisgreining, Fekk ekki gögn fyrr en eftir hádegi 11-18= 7
Þriðjudagur                    21.01.14 Rýmisgreining 10-20= 10
Miðvikudagur                22.01.14 Rýmisgreining,Efnisval, Teikna Revit 9-20= 11
Fimmtudagur                23.01.14 Rýmisgreining, Byggingarhlutagreining, Teikna Revit 9-19= 10
Föstudagur                     24.01.14 Teikna rýmisgreining, byggingarhlutagreining 9-16= 7
Laugardagur                   25.01.14
Sunnudagur                   26.01.14
Mánudagur                     27.01.14 Hljóðgreining, Teikna Revit 16-00= 8
Þriðjudagur                    28.01.14 Brunagreining 14-00= 10
Miðvikudagur                29.01.14 Brunagreining, Byggingarhlutagreining, (ritgerð 2tímar) 10-21= 11
Fimmtudagur                30.01.14 Burðaþol, Byggingahlutagreining, Lagnagreinig 13-21= 8
Föstudagur                     31.01.14 Lagnagreining,brunagreining,rýmisgreining 07:30-17:30= 10
Laugardagur                   01.02.14
Sunnudagur                   02.02.14
Mánudagur                     03.02.14 Ritgerð 4
Þriðjudagur                    04.02.14 Breytingar frá forhönnun, Burðargreining, Þakgreining 07:30-20:30= 13
Miðvikudagur                05.02.14 Þakgreining, burðargreining, felliveggir, listaskáli.(ritgerð 1 tímar) 9-19= 10
Fimmtudagur                06.02.14 Greiningar 9-17= 8
Föstudagur                     07.02.14 Bókasafn,fundur með Þórmóð, hitta leiðbeinanda ritgerð 9-15= 6
Laugardagur                   08.02.14
Sunnudagur                   09.02.14
Mánudagur                     10.02.14 Ferðalag til Vancouver.
Þriðjudagur                    11.02.14 Sorpgreining. Þakpappagreining, Ritgerð(3tímar) 10-20= 10
Miðvikudagur                12.02.14 Lóð, Bílastæðagreining 9-19= 10
Fimmtudagur                13.02.14 Verkáætlun fyrir hönnun,útboðferil og byggingartíma. Deili 9-17= 8
Föstudagur                     14.02.14 Deili skissur 9-16= 7
Laugardagur                   15.02.14
Sunnudagur                   16.02.14
Mánudagur                     17.02.14 Deili skissur 11-18= 7
Þriðjudagur                    18.02.14 Umhverfisgreining (Ritgerð 2tímar) 10-18= 8
Miðvikudagur                19.02.14 Ritgerð 10-16= 6
Fimmtudagur                20.02.14 Ritgerð 15-23= 8
Föstudagur                     21.02.14 Ritgerð 10-16= 6
Laugardagur                   22.02.14
Sunnudagur                   23.02.14
Mánudagur                     24.02.14 Veikur
Þriðjudagur                    25.02.14 Veikur, Ritgerð 13-16= 3
Miðvikudagur                26.02.14 Veikur, aðaluppdrættir 13-16= 3
Fimmtudagur                27.02.14 Veikur, Aðaluppdrættir 12-22= 10
Föstudagur                     28.02.14 Veikur, Aðaluppdrættir 10-=16 6
Laugardagur                   01.03.14
Sunnudagur                   02.03.14
Mánudagur                     03.03.14 Veikur, Ritgerð (2 tímar) , Aðaluppdrættir 10-14= 4
Þriðjudagur                    04.03.14 Aðaluppdrættir 10-22= 12
Miðvikudagur                05.03.14 Aðaluppdrættir 11-22= 11
Fimmtudagur                06.03.14 Aðaluppdrættir 12-23= 11
Föstudagur                     07.03.14 Aðaluppdrættir 10-17= 7
Laugardagur                   08.03.14
Sunnudagur                   09.03.14
Mánudagur                     10.03.14 Ritgerð (2 tímar) , Aðaluppdrættir 10-16= 6
Þriðjudagur                    11.03.14 Verkteikningar 12-10= 10
Miðvikudagur                12.03.14 Verkteikningar,Hlutateikningar 12-12= 12
Fimmtudagur                13.03.14 Verkteikningar, Hlutateikningar 10-19= 9
Föstudagur                     14.03.14 Hlutateikningar, Deili 11-18= 7
Laugardagur                   15.03.14
Sunnudagur                   16.03.14
Mánudagur                     17.03.14 Deili 13-23= 10
Þriðjudagur                    18.03.14 Deili 11-23= 12
Miðvikudagur                19.03.14 Deili 10-22= 12
Fimmtudagur                20.03.14 Deili 10-19= 9
Föstudagur                     21.03.14 Deili 11-17= 6
Laugardagur                   22.03.14
Sunnudagur                   23.03.14
Mánudagur                     24.03.14 Ritgerð 11-15= 4
Þriðjudagur                    25.03.14 Hlutateikningar, (ritgerð 2 tímar) 10-23= 13
Miðvikudagur                26.03.14 Hlutateikningar 11-23= 12
Fimmtudagur                27.03.14 hlutateikningar 10-22= 12
Föstudagur                     28.03.14 Hlutateikningar 9-17= 8
Laugardagur                   29.03.14
Sunnudagur                   30.03.14
Mánudagur                     31.04.14 Hlutateiknigar 12-17= 5
Þriðjudagur                    01.04.14 Hlutateikningar 9-17= 8
Miðvikudagur                02.04.14 Flug til íslands
Fimmtudagur                03.04.14 Flug til íslands
Föstudagur                     04.04.14 Hlutateikningar 7-16= 9
Laugardagur                   05.04.14 Fundir með kennurum 10-15= 5
Sunnudagur                   06.04.14
Mánudagur                     07.04.14 Ritgerð 12-16= 4
Þriðjudagur                    08.04.14 Lagfæringar frá staðarlotu 7-17= 10
Miðvikudagur                09.04.14 Lagfæringar frá staðarlotu 7-16= 9
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Fimmtudagur                10.04.14 Verkstaðarteikning, teikni skrá, hitta burð og lagnir 9-18= 9
Föstudagur                     11.04.14 Lagfæringar og prentun
Laugardagur                   12.04.14
Sunnudagur                   13.04.14
Mánudagur                     14.04.14 Lagfæringar glugga og hurðar teikn 9-18= 9
Þriðjudagur                    15.04.14 Ritgerð 10-18= 8
Miðvikudagur                16.04.14 Yfirferð og prentun teikninga 10-17= 7
Fimmtudagur                17.04.14 Ritgerð 12-15= 3
Föstudagur                     18.04.14 Páskar
Laugardagur                   19.04.14 Páskar
Sunnudagur                   20.04.14 Páskar
Mánudagur                     21.04.14 Auglýsing-verkáætlun 12-16= 4
Þriðjudagur                    22.04.14 Útboðs og samningsskilmálar 13-24= 11
Miðvikudagur                23.04.14 Kostnaðaráætlun 10-19= 9
Fimmtudagur                24.04.14 Kostnaætlun og verklýsingar 11-21= 10
Föstudagur                     25.04.14 Kostnaætlun og verklýsingar, Fundur Kiddi 9-17= 8
Laugardagur                   26.04.14
Sunnudagur                   27.04.14
Mánudagur                     28.04.14 Útboðsgögn ( ritgerð 3 tímar) 07:30-19:30= 12
Þriðjudagur                    29.04.14 Skýrsla (ritgerð 1 kl) 9-19= 10
Miðvikudagur                30.04.14 Skýrsla 8-18= 10
Fimmtudagur                01.04.14 Ritgerð 10-14= 4
Föstudagur                     02.04.14 skýrsla 10-17= 8
Laugardagur                   03.04.14
Sunnudagur                   04.04.14
Mánudagur                     05.04.14 Skýrsla 8-16= 8
Þriðjudagur                    06.04.14 Skýrsla 8-16= 8
Miðvikudagur                07.04.14 Skýrsla 8-16= 8
Fimmtudagur                08.04.14 Skýrsla 8-16= 8
Föstudagur                     09.04.14 Skýrsla 8-16= 8
Laugardagur                   10.04.14 Skýrsla 8-16= 8
Sunnudagur                   11.04.14
Mánudagur                    12.04.14 Prenta skila 8-12= 4

Heiildar tími= Þórir Fannar Þórisson 670
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