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„Það fagra sem var skal ei lastað og lýtt 

en lyft upp í framför, hafið og prýtt. 

Að fortíð skal hyggja, ef frumlegt skal byggja, 

án fræðslu þess liðna sést ei hvað er nýtt“ 

Einar Ben 

 

 

 

Lokaverkefnið er síðasta námskeiðið í byggingafræði við Háskólann í Reykjavík að 

undangengnu námi í byggingariðnfræði. 

 

Sextán ára hóf ég nám í húsamálun í Tækniskólanum. Ég tók verknám mitt hjá HH-Verktak 

og reyndust meistararnir mér ótrúlega vel og miðluðu þeir þekkingu sinni og reynslu eins vel 

og hugsast gat. Eftir að ég lauk námi mínu í húsamálun skráði ég mig í byggingariðnfræði í 

Háskólanum í Reykjavík. Ég var staðsettur í Munaðarnesi að mála sumarbústaði þegar ég tók 

þessa ákvörðun þar sem við hjá HH-Verktak tókum að okkur endurmálun á 50 sumarhúsum. 

Eftir að ég lauk námi í byggingariðnfræði fór ég beint í byggingafræði. Nú þegar þessum 

áfanga skólagöngu minnar, sem lýkur með lokaverkefni þessu í byggingafræði við Háskólann 

í Reykjavík, verð ég að nota tækifærið og þakka fyrir mig. Sérstaklega pabba mínum Helga 

Má Haraldssyni og mömmu minni Ingu Rún Sigfúsdóttur sem hafa sýnt mér óskiljanlega 

þolinmæði, stuðning og hvatningu. 

 

Takk fyrir. 
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1. Inngangur

Námið í byggingafræði hefur verið bæði krefjandi og fjölbreytt. Þar hefur nemandi tekist á við 
verkefni af ýmsu tagi og má þá helst nefna hönnun fjölbýlishúss, breytingar og endurbætur á 
fjölbýlishúsi, hönnun stórbyggingar og einnig hefur hann setið ýmis námskeið. Nemandi hefur 
nýtt sér þá þekkingu og reynslu sem hann öðlaðist í iðnfræðinni og einnig lært mikið af nýjum 
hlutum. Markmið lokaverkefnisins í byggingafræði er að nemendur fái að spreyta sig upp á 
eigin spítur á flest öllu sem þeir hafa lært í náminu og nýti sér þá þekkingu sem þeir hafa 
fengið og fullklára tillögu teiknistofunnar. 

Í lokaverkefni þessu eiga nemendur að hanna eða fullklára hönnun á mannvirki sem 
ekki var reist. Húsið á að vera á bilinu 1000 til 2000 fermetrar. Það tók nokkuð langan tíma að 
finna tillögu sem hentaði þessu verkefni. Skoðaðar voru tillögur af elliheimili, öðrum 
leikskólum og menningarhúsi, svo eitthvað sé nefnt. Leikskólinn Sjáland varð fyrir valinu hjá 
mér og notaðist ég við tillögu frá Teiknistofunni Tark. Teiknistofan Tark sendu mér 
grunnmynd af tillögu þeirra af leikskóla þessum og bar ég teikningu undir leiðbeinanda og 
fékk samþykki. Tillagan sem nemandi vann með sigraði ekki í hönnunarsamkeppni og stendur 
nú annar leikskóli á lóðinni. Hann er nokkuð frábrugðinn þeim leikskóla sem unnið var að hér 
í þessu lokaverkefni og má þá helst nefna að núverandi leikskóli er einshæðótt hús með 
bogalaga útvegg og klæðningarefnum ekki blandað eins mikið saman. Einnig má bæta við að 
leikskólinn sem stendur í dag hefur nánast engin leiktæki á lóðinni. Sérstæða skólans sem 
stendur í dag er að hann er einkarekinn og styðst við fjölgreindarkenningu Howard Gardner 
og nefnist sú stefna fjölvísistefnan (Sjáland). Forsögn verkefnis kemur fram í „Reglur um 
lokaverkefni (BF-LOK 1010) til BSc gráðu í byggingafræði við tækni og verkfræðideild HR“. 
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1.1 Lýsing á húsinu 

 

Form hússins er lægri bygging sem er klofin af fleygmyndaðri hærri byggingarhluta. 

Heimasvæði deildanna eru í tveimur vængjum lægra hússins, þrjár deildir í hvorum hluta með 

sameiginlegu leiksvæði og snyrtiaðstöðu. Í fleygnum eru starfsmannarými, fjölnotasalur og 

anddyri starfsmanna. Þegar farið er inn aðalinngang hússins er gengið inn í anddyri. Í anddyri 

eru tvær salernisaðstöður og fataskápur fyrir útigalla starfsmanna.  

 Frá anddyri liggur leið inn í fataherbergin, sem eru sameiginleg fyrir þrjár deildir. Þar 

eru fatageymslur barna, bekkir og þurrkskápar. Þegar gengið er frá fatahengi er farið inn á 

tengigang með ofanljósi á sitthvorum enda sem liggur eftir endilöngu húsinu. Gangurinn 

tengir alla þrjá byggingarhlutana saman og er aðallífæð skólans.  

 Á sitthvorum enda tengigangs eru heimasvæðin. Heimasvæðin tengjast við 

fataherbergið og salinn með gangi, þau samanstanda af leikstofu og hvíldarherbergi. 

Hvíldarherbergin eru þó kölluð hópherbergi hjá eldri börnum. Leiksvæðin eru tvö, eitt fyrir 

hverjar þrjár deildir og eru það sameiginleg svæði fyrir deildirnar.  

 Fyrir miðju tengigangs er fjölnotasalur sem má loka frá öðrum hlutum skólans. Þetta 

gefur tækifæri á því að nota hann fyrir einstakar deildir eða hluta þeirra án þess að röskun 

verði á annarri starfsemi. Vestan megin við gangsvæðin eru starfsmannarými. Þau eru töluvert 

einangruð frá kennslurýmum sem gerir það að verkum að betri vinnufriður er í rýmum 

þessum. Starfsmenn hafa sérinngang. Starfsmannarými er með snyrtingum, fatahengi, 

vinnuaðstöðu og kaffiaðstöðu. Skrifstofa leikskólastjóra er staðsett hægra megin við anddyri 

starfsmanna. Eldhúsið er staðsett miðlægt í leikskólanum og er í tengslum við fjölnotasal og 

stutt er einnig í kaffistofur starfsmanna. Forðabúr er inn af eldhúsi. Ræsting og þvottahús er 

staðsett í starfsmannakjarna ásamt snyrtingu fyrir hreyfihamlaða sem er aðgengileg úr 

tengigangi og er hún miðsvæðis í húsinu.  

  

2



 

 

1.2 Verkefninu er skipt í fjóra hluta 

 

1.2.1 Frumhönnun, forhönnun, hugmyndir 

Í þessum fasa fór ég yfir þær teikningar, sem ég fékk frá Teiknistofunni Tark, gaumgæfilega 

og reyndi að finna út hvað mætti betur fara og hvernig ég gæti gert húsið að enn þá betri 

húsakosti. Fundir voru haldnir með leiðbeinanda og sérfræðingum á ýmsum sviðum.  

Tímaáætlun var gerð fyrir nemanda til þess að sporna við því að nemandi myndi lenda í 

tímaþröng undir lok annar. Ég var nokkuð ánægður með hugmyndina og uppröðun rýma en 

þurfti þó að breyta ýmsum hlutum til þess að húsið myndi uppfylla kröfur reglugerðar. 

Ýmsar greiningar voru gerðar og gróf kostnaðaráætlun til þess að reyna fá upp einhverja 

mynd af því hver byggingarkostnaður myndi vera. 

 

1.2.2 Aðaluppdrættir 

Teikningasett í 1:100 sem inniheldur allar þær upplýsingar sem eiga að vera á slíkum 

uppdráttum. Einnig má þar finna byggingarlýsingu og skráningartöflu. 

 

1.2.3 Verkteikningar 

Vinnuteikningar skulu gerðar og eiga þær að innihalda: grunnmyndir, útlit og snið 1:50. 

Hlutateikningar, svo sem glugga- og hurðateikningar og af föstum innréttingum 1:20, deili 

1:5. 

 

1.2.4 Útboðsgögn 

Það skal gera útboðsgögn fyrir frágang utanhúss, útboðslýsingu, verklýsingu, magntöluskrá, 

kostnaðaráætlun og verkáætlun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



 

 

2. Kaflar 

 

2.0 Frumhönnun, forhönnun og hugmyndir 

 

Í janúar 2014 hófst leit við að finna verkefni til þess að vinna í fyrir lokaverkefni. Eftir 

töluverða leit var ákveðið að nemandi myndi vinna með leikskólann Sjáland. Umsókn um 

lokaverkefni var gerð og hún staðfest af leiðbeinanda. Því næst byrjaði nemandi á því að afla 

sér gagna. Í fyrstu fékk nemandi pdf skjal frá Teiknistofunni Tark sem innihélt grunnmynd af 

leikskólanum. Seinna hafði nemandi svo aftur samband við Teiknistofuna Tark og fékk hjá 

þeim autocad grunn en hann var notaður til þess að átta sig á lengdum og breiddum á húsinu. 

Nemandi setti sig í samband við þrjá leikskólakennarar og forvitnaðist um hvað þeim þætti 

mikilvægt að leikskóli þyrfti að hafa til þess að vera góður og þægilegur vinnustaður. 

 Nemanda finnst mikilvægt að hafa góð tengsl við þá aðila sem raunverulega hafa afnot 

af byggingunni og eru þeirra hugmyndir mikilvægur liður í því hönnunarferli sem á sér stað 

við hönnun á atvinnuhúsnæði og í raun öllum húsnæðum. Gerður var verksamningur milli 

verkkaupa og hönnuðar og gerði nemandi einnig tímaáætlun sem notuð var til stuðnings alla 

önnina.  

 

2.1 Greiningar 

 

2.1.1 Útlit 

Form hússins er að vissu leiti framandi og sérstakt. Nemandi skoðaði mögulegar breytingar sem hann 

gæti gert á útliti og formi hússins en eftir hugmyndavinnu og vangaveltur komst nemandi að þeirri 

niðurstöðu að form hússins væri skemmtilegt og efnisval útveggja fallegt og langt frá því að vera 

alslæmt. 

 

2.1.2 Útveggir 

Þegar útveggir hússins voru greindir og skoðaðir var þáverandi efnisval greint og í 

samanburðartöflu. Útveggjaklæðningarnar þrjár sem hús þetta príðir stóðust í raun allar þær 

kröfur sem nemanda þóttu raunhæfar fyrir leikskóla.  
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2.1.3 Þak 

Þakgreining var gerð og var nemandi fyrst og fremst með hugann við „grænt þaki“. Skoðaðir 

voru kostir þess og gallar og þeir settir niður á blað. Eftir að nemandi ákvað að hafa „grænt 

þak“ var farið í að skoða og skissa upp ýmsar útfærslur af þökum sem slíkum. Efnisval var 

kannað, vatnsbúskapskerfi, frárennsli og burður. Val á þakefni var helsta breyting á útliti og 

efnisvali utanhúss. 

 

2.1.4 Gluggar 

Í efnisgreingu á gluggum setti nemandi upp samanburðartöflur og kannaði kosti og galla á 

þrennum tegundum af gluggum. Kannaðir voru plast-, tré- og ál/tré gluggar og hurðir. 

Nemandi kynnti sér einnig öryggisgler og notaðist hann við RB-blað Val á gleri. 

 

2.1.5 Rými 

Við rýmisgreiningu mannvirkis þurfti að huga að ýmsu. Teikningar af grunnmynd frá 

Teiknistofunni Tark voru gamlar en þó að mestu leiti raunhæfar. Nemandi notaðist við 

byggingarreglugerð 2013, reglugerð um starfsemi leikskóla og reglugerð um starfsumhverfi 

leikskóla. Kannað var hvaða rými þyrftu að vera í leikskólum og hversu stór þau ættu að vera. 

Breyddir og lengdir voru kannaðar með tilliti til algildrar hönnunar og innra skipulag mótað 

eftir því. Ekki þurfti í raun að gera neina stórvægilegar breytingar á innra skipulagi. 

 

2.1.6 Burðarþol 

Við burðargreiningu á mannvirkinu hafði nemandi samband við burðarþolskennara og fékk 

hann staðfestingu á því að ekki mætti vera lengra en 7-8 metra haf á milli burðarveggja. 

Nemandi fór yfir hugmyndir sínar með kennara varðandi steypta innveggi og kannaði hvort 

og hvar þyrfti jafnvel að staðsetja burðarsúlur. 

 

2.1.7 Lagnir 

Í lagnagreiningu skoðaði nemandi hvernig best væri að leiða lagnirnar um húsið, hvar inntök 

ættu að vera, hvernig skildi ganga frá regnvatnslögnum, hita- og neysluvatnslögnum og 

loftræsingu, og einnig hvernig ætti að hita upp húsið. Nemandi setti sig í samband við 

loftræsihönnuð, notaðist við gömul kennslugögn og fékk leiðbeiningar frá lagnakennara.  
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2.1.8 Brunavarnir 

Við brunagreiningu notaðist nemandi við kafla um brunavarnir í byggingarreglugerð 2013. 

Skoðað og greint var brunahólfun, burðarvirki, flóttaleiðir, brunaviðvörunarkerfi, 

loftræsikerfi, reyklosun, vatnsúðakerfi, slöngukefli, slökkvitæki, sambrunahætta og 

neyðarlýsingar. 

 

2.1.9 Hljóðvist 

Við hljóðvistargreiningu var notast við ÍST-45. Nemandi kannaði þær kröfur sem ÍST-45 

kveður á um og gerði tiltekið greiningarblað þar sem skrifaðar voru niður kröfur. Einnig 

kannaði nemandi þykkt á einangrun innveggja og valdi hann innveggi í samræmi við þær 

kröfur sem gerðar eru. Leikskóla þarf alltaf að hljóðhanna af sérfræðing. 

 

2.1.10 Varmatap 

Í greiningu á varmatapi var farið eftir byggingarreglugerð 2013 og ÍST-66 og varmatap 

einstakra byggingarhluta reiknaðir út og kannað hvort þeir uppfylltu þær kröfur sem gerðar 

eru um varmatap í húsbyggingum. 

 

2.2 Aðaluppdrættir 

  

Í lok forhönnunarfasans var haldið af stað í aðaluppdrætti. Búið var að greina mest alla 

bygginguna svo ekki ætti að vera mikið sem myndi koma á óvart í gerð aðaluppdrátta. 

Aðaluppdráttarsett er í mælikvarðanum 1:100 með afstöðumynd í mælikvarða 1:500, 

byggingarlýsing sem gerð var eftir formi úr kafla 4.3 byggingarreglugerðar og skráningartafla 

eru á sama blaði og afstöðumynd. 
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2.2.1 Byggingarlýsing 

Skv.gr.4.3.9 í byggingarreglugerð 2013 

 

a.  Vesturbrú 7, 210 Garðabæ.  

 Landnúmer: 198237 

 Staðgreinir: 1300-1-92700070 

 

b.  Deildir = 6 

 Fjöldi barna á deild = 20 

 Börn alls = 120 

 Börn á kennara = 7 

 Kennarar = 17 

 Starfsfólk alls = 27 

 

c.  Húsið er á einni hæð. 

 Hæð 1 = 796,9 m2 

 Hæð 1 = 2711,7 m3 

 

d.  Nýtingarhlutfall 

 Stærð hússins = 796,9 m2 

 Stærð lóðar = 5000 m2 

 Nýtingarhlutfall = 796,9/5000 = 0,16 

  

 Bílastæðabókhald 

 Almenn bílastæði = 41 

 Bílastæði fyrir fólk með fötlun = 3 

 Bílastæði alls = 44 

 

e. Burðarvirki er úr hefðbundinni staðsteyptri járnbentri steypu. Veggir eru einangraðir að 

utan. 

Þakplata er úr járnbentri steinsteypu. Steyptir veggir og ein súla bera plötur. 

Gólfplötur eru úr staðsteyptri járnabentri steinsteypu á vegg og súlu. 
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Á fleyg þar sem gluggakerfi er eru stálprófílar. 

 

f. Þakið er staðsteypt 250mm steinsteypa. Ofan á steinsteypuna er lagður filtdúkur og því næst 

180mm einangrun. Ofan á einangrun er lagt tvöfalt lag af filtdúk og því næst 30mm  

„eggjabakki“ (sjálfvökvunarkerfi). Ofan á sjálfvökvunarkerfið er lagt sandlag og því næst 

grastorfur. 

Allir útveggir eru einangraðir að utan. Fleygurinn er klæddur með láréttri bárujárnsklæðningu. 

Lægri byggingarnar eru með sléttri múrpússningu og eru málaðar í ljósum lit. 

Timburklæðning á einstaka stöðum er origon pine,  einangrað með 100mm 

steinullareinangrun og er fest á undirkerfi. 

Þökin eru „græn þök“ og eru klædd með grastofum. Ofan á alla þakkanta, í kring um 

þakglugga og neðan við gluggakerfið eru málmflasningar. 

Hærri bygging (fleygurinn) verður með innbrenndum dökkum lit úr RAL kerfinu. Lægri 

byggingarnar eru málaðar með ljósum lit. 

Gluggar og hurðir eru ál/tré. Allt gler sem er 0,6m frá jörð er öryggisgler. 

 

 

g.  Á ekki við. 

 

h.  Sökklar eru einangraðir með 100mm steinull. 

 Gólfplata er einangruð með 100mm einangrunarplasti. 

 Útveggir eru einangraðir með 100mm steinull. 

 Þakið er einangrað með 180mm steinull. 

 

 Kólnunartölur og orkurammi: 

 Gólfplata = 0,35 W/m2K  Skv.Br = 0,3 

 Útveggir = 0,38 W/m2K  Skv.Br = 0,4 

 Þak = 0,22 W/m2K   Skv.Br = 0,2 

 Gluggar = 1,6 W/m2K  Skv.Br = 2 

 Hurðir = 3 W/m2K   Skv.Br = 3 

 Ofanljós = 2 W/m2K    Skv.Br = 2 

 

 Heildar hitatap mannvirkis = 38494 W 

 Heildar hitatap skv.br = 40684 W 
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i. Veggir: 

Steyptir veggir: 180mm sem er EI60 og með 54dB hljóðdempun milli rýma. 

Léttir veggir: 100mm álprófílagrind einangruð með steinull og klædd með 2x13mm gipsi. 

48dB og EI60. 

 

 Gólfefni: 

Anddyri: 200x200 mm leirflísar 

Salerni: 200x200 mm leirflísar 

Geymslur: 200x200 mm leirflísar 

Eldhús: 200x200 mm leirflísar 

Leiksvæði/smiðja: Parket 

Matsalur: Parket 

Heimsvæði: Linoleum dúkur 

Starfsmannarými: Linoleum dúkur 

 

 Innihurðir: 

Hurðakarmar og áfellur eru úr eik. Hurðaspjöld eru úr samlímdum plötum, kantlímdum og 

lögðum harðplasti. Gler er í öllum innihurðum nema í hurðum að snyrtingu, geymslu og 

blautrýmum. Allar hurðir sem afmarka brunahólf skulu uppfylla brunavarnarákvæði skv. 

reglugerðum. Hurðir að hvíldarrýmum og hópherbergjum eru glerrennihurðir. Klemmuvörn 

skal vera á öllum innihurðum sem eru í rýmum sem börn dveljast í. 

 

j. Kerfisloft með hljóðísogi eru í allri bygginni. Klæðningar að innan eru í flokki 1. 

 

k. Almennt: 

Inntök fyrir heitt og kalt vatn eru tekin inn í tæknirými þar sem aðaltengitöflur verða fyrir alla 

bygginguna. 

 

 Rafmagnslagnir: 

Lagnir verða lagðar í stigum fyrir ofan kerfisloft og þaðan munu þær vera lagðar í þar til 

gerðum stokkum. 
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 Frárennslislagnir: 

Frárennslislagnir verða lagðar undir gólfplötu og safnast allar saman á tilteknum stað undir 

húsinu og liggja svo í sameiginlegri stofnæð beint út. 

 

 Neysluvatnslagnir: 

Neysluvatnslagnir eru lagðar fyrir ofan kerfisloft og verða teknar niður í gegn um loft og 

verða sýnilegar. 

 

 Loftræsilagnir: 

Loftræsisamstæða er staðsett í tæknirými og liggja lagnirnar frá því í kerfisloft. Sérstakt útsog 

verður í eldhúsi og við þurrkskápa. 

 

 Lagnir: 

Allar lagnir skulu vera úr viðurkenndu efni og uppfylla ákvæði staðla og reglugerða. 

 

 Upphitun:  

Húsið er hitað upp með bæði ofnakerfi og gólfhitakerfi. Ofnar verða í öllum 

starfsmannarýmum, salernisaðstöðum og anddyrum. Fjölnotasalur, heima-/leiksvæði og 

gangur er hitaður upp með gólfhitakerfi. Bakrás hitaveitu verður nýtt til snjóbræðslu á 

göngustígum. Það verður gert ráð fyrir innspýtingu á heitu vatni í snjóbræðslulagnir eftir 

þörfum. 

 

l. Skv. byggingarreglugerð 2013 eru leikskólar í notkunarflokki 5 og slík hús skulu ávallt 

brunahanna. 

Mannvirkið skiptist í þrjú megin brunahólf á hæðarskilum. Hvert megin brunahólf skiptist svo 

niður í mörg minni brunahólf sem eru skilgreind sem EI60. Brunahólf eru sýnd á grunnmynd 

aðaluppdrátta. Hurðir eru EI2 60-CSm. 

Brunaslanga er staðsett í fjölnotasal og er staðsett þannig að hún nær út í öll hornrými í 

húsinu.  

Útljós og neyðarlýsing skal vera í byggingunni skv. byggingarreglugerð og ÍST EN 

1838:1999: lighting Systems. Flóttaleiðir standast kröfur byggingarreglugerðar og fara ekki 

yfir 25m. 

Björgunarop eru í öllum kennslustofum. 

Reyklosun verður um lúgur sem staðsettar eru á þaki. Hver lúga er minnst 1m2 og er 
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sjálfopnandi. 

 

m. Leikskóli þessi fellur í notkunarflokk C og þarf að hljóðhanna sérstaklega af hljóðhönnuði.  

Lágmarksgildi fyrir R´w er mælt á staðnum skv.ÍST 45:2011. 

Ómtími í kennaraaðstöðu og matsal er 0,6 og í kennslurýmum og gangi 0,5. 

 

n. Í húsinu skal vera sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi. Hönnun þess og uppsetning á að vera í 

samræmi við staðla. Kerfið skal vera tengt við viðurkennda vaktstöð og þjónustað af 

viðurkenndum aðila. 

Í húsinu skal vera innbrotsviðvörunarkerfi sem tengist stjórnstöð öryggisþjónustuaðila. 

 

o. Útihurðir mannvirkis skulu vera með rafmagnslæsingu, einnig skulu þær hafa 

rafmagnsopnunarbúnað. 

 

p. Húsið uppfyllir kröfur byggingarreglugerðar hvað varðar algilda hönnun. Gott rými er fyrir 

fólk í hjólastólum. Húsið er með eitt sérstakt salerni fyrir hreyfihamlaða og er uppsetning á 

því skv. leiðbeiningarblaði Mannvirkjastofnunar. Breidd ganga uppfyllir kröfur 

byggingarreglugerðar. 

 

q. Öll bílastæði verða malbikuð og afmörkuð með máluðum línum. Timburverönd er fyrir 

framan leikherbergi/smiðju og fyrir framan starfsmannarými.  

Gangstígar verða hellulagðir og í kringum rólur verða lagðar gúmmíhellur.  

Útigeymsla er staðsett á suð-austur hlið hússins. 

„Bryggjan“ sem liggur út frá fleyg er úr timbri. 

 

r. Sorpgámar eru staðsettir við starfsmannainngang. 
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2.3 Verkteikningar 

 

Í beinu framhaldi af aðaluppdráttum var hafist handa við að gera verkteikningar fyrir 

leikskólann. Verkteikningarnar eru í skalanum 1:50, 1:20 og 1:5. Grunnmynd hússins er í 

skalanum 1:50 og skiptist niður á þrjá A1 blöð vegna stærðar. Sama gildir með útlitsmyndir 

en skipta þurfti hverri útlitsmynd niður í tvo hluta vegna stærðar. Engu að síður eru teikningar 

auðlesanlegar og lítið mál að átta sig á þeim. Verkteikningar þessar samanstanda af 

grunnmyndum, útlitsteikningum, sniðum, deilum, hlutateikningum og verkstaðateikningu.  

Hlutateikningar voru gerðar af þeim fáu rýmum sem innihalda fastar innréttingar. Í 

hlutateikningum má einnig finna glugga- og hurðateikningar sem eru í skalanum 1:20. 

 

 

2.4 Útboðsgögn 

  

Eftir að verkteikningar voru kláraðar var byrjað á að vinna útboðsgögn. Útboðsgögn þessi 

innihalda útboðslýsingu, verklýsingu, kostnaðaráætlun, verkáætlun og magntöluskrá með 

tilboðsblaði. 

 Útboðsformið sem nemandi valdi í þessu tilfelli var „almennt útboð“ eða opið útboð 

eins og það er oft kallað. Í opnum útboðum er öllum frjálst að gera tilboð í verkið en er þó 

frjálst val hvaða verktaki sé valinn af þeim sem buðu í verkið. Ekki er nauðsynlegt að velja 

lægst bjóðanda.  
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2.5 Teiknistofa Arons 

 

Nafn og merki „teiknistofunnar“ var ákveðið og gert á augabragði. Líkt og áður kom fram 

hófst verkefnavinna í janúar 2014 og gerður var hönnunarsamningur og tímaáætlun fyrir 

hönnunarferlið. Nemandi skráði niður tíma sem hann vann við verkið. Settir voru upp fjórir 

fasar og þeir voru forhönnun, aðaluppdrættir, verkteikningar og útboðsgögn en einnig var gert 

ráð fyrir tíma í loka annar þar sem færi væri á að fara yfir verkefnið og ganga úr skugga um 

að frágangur væri sæmandi. Hönnuði þótti mikilvægt að styðjast við verkáætlun sína, með 

henni er hægt að hafa góða yfirsýn yfir hvar nemandi er staddur í ferlinu. Verkáætlun kemur í 

veg fyrir að hönnuður lendir í tímaþröng á síðustu stundu. 

Allir fundir sem nemandi hélt með kennurum voru skráðir niður og má finna þá hér í 

fylgiskjölum. 

	

	

3. Lokaorð	

 

 Nú hef ég lokið þessu lokaverkefni mínu í byggingafræði og vinir mínir orðnir langþreyttir á 

tíma- og fjármagnsleysi mínu. Ég hef lært ótrúlega mikið á bæði þessu lokaverkefni og náminu öllu 

eins og það leggur sig. Ég held að verkefnið leikskólinn Sjáland hafi verið sæmilega vel leyst en það 

fær hver að dæma fyrir sig. Eftir alla þessa vinnu verður jafnvel ögn skrýtið að kveðja leikskólann.  

Það sem mér finnst hafa verið stór kostur við byggingafræðinámið er að hafa fengið þjálfun í BIM 

upplýsingalíkani (Building Information Modeling). Nokkuð öruggt er að BIM sé það sem koma skal 

og standa útskriftarnemar 2014 úr byggingafræði nokkuð vel á velli hvað þessi fræði varða. Raunhæf 

verkefni og fjölbreytileiki, góðir kennarar og frábærir samnemendur er það sem mér finnst hafa verið 

einkennandi á þessu ferli. Bjartir og spennandi tímar framundan, ég hef eignast góða vini í þessu námi 

og hefur samstaða okkar verið sterk og góð. Sú þekking sem ég hef aflað mér  á eftir að nýtast mér í 

starfi og mun ég búa að henni til æviloka. En þó svo að þessum áfanga sé lokið þá tel ég afar 

mikilvægt að hafa gamla málsháttinn ávallt bak við eyrað „svo lengi lærir sem lifir“ og það ætla ég að 

gera.  
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4. Heimildir 

 

 Forrit sem notuð voru við verkefnið 

Revit 2013   Snipping tool 

Autocad 2012   Google Earth 

Microsoft Word  Goggle Chrome 

Microsoft Excel  SketchUp 8 

Microsoft Powerpoint  Adobe Acrobat XI Pro 

Microsoft Project 2010 Adobe Reader XI 

Microsoft Paint  Dropbox 

 

 

 Vefsíður sem voru notaðar við verkefnið     

Google   www.google.com 

Hannarr  www.hannarr.com 

Mannvirkjastofnun www.mannvirkjastonun.is 

Diadem   www.diademroof.com 

Faris   www.faris.is 

Garðabær  www.gardabaer.is 

Halfen   www.halfen.com 

Revitcity  www.revitcity.com 

BM Vallá  www.bmvalla.is 

 

 Staðlar  og reglugerðir sem notast við í verkefninu 

Byggingarreglugerð 2013 

ÍST-45 Hljóðvist 

ÍST-66 Varmatap húsa 

RB-blað Val á gleri 

Reglugerð um starfsemi leikskóla 

Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla 
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