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Formáli 

Nú er komið að leiðarlokum á námsferli mínum.  Byggingafræðinám sem hófst haustið 2010 með 

inngöngu í byggingaiðnfræði við Háskólann í Reykjavík lýkur með útgáfu skýrslu þessarar.  Skýrslan og 

viðaukar hennar snúast um að leiða þig lesandi góður í allan sannleika um þau vinnubrögð sem ég hef 

lært síðastliðin fjögur og hálft ár.  

Verkefni þetta er lokaverkefni í byggingafræði við Háskólann í Reykjavík.  Verkefnið felur í sér að 

klára hönnun og útfærslu hjúkrunarheimilis á Ísafirði með tilheyrandi verkþáttum og gögnum.  

Forhönnun, aðaluppdráttum og verkteikningum ásamt samnings og útboðsgögnum. 

  

Ég vill koma á framfæri sérstökum þökkum til Ásdísar Ágústsdóttur hjá Yrki arkitektum fyrir veitta 

aðstoð við val á verkefni og Bergþór Helgason hjá BM-Vallá fyrir aðstoð við deililausnir.  Auk þess eiga 

kennarar í náminu heiður skilinn fyrir veitta aðstoð. 
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1. Inngangur 

1.1 Lýsing á verkefni 
 

Verkefnið mitt snýst að öllu leyti um það að taka við hönnun hjúkrunarheimilis á Ísafirði úr 

hönnunarsamkeppni og vinna það líkt og um raunverulegt verkefni sé að ræða.  Ég tók við 

samkeppnisgögnum frá Yrki arkitektum sem samanstóðu af grófunnum grunn-, útlits- og sniðmynda 

sem allar voru enn á forhönnunarstigi.  Markmið verkefnisins er að ég fari gegnum það ferli sem 

byggingafræðingar eru alla jafna að vinna eftir þ.e. frumhönnun, forhönnun, vinnu aðaluppdrátta, 

verkteikninga og samnings- og útboðsgagna.   

Ég „stofnaði“ teiknistofuna Til hamingju.. til að halda utan um vinnuna.  Ég útbjó „logo“ fyrir 

stofuna. Í upphafi var gerður hönnunarsamningur milli Ísafjarðarbæjar og teiknistofunnar.  Í kjölfarið 

gerði ég grófa hönnunarátlun auk þess sem ég hélt bókhald um rauntímaskráningu.   

 

1.2 Hönnunarsamkeppni 
 

Yrki arkitektar tóku þátt í hönnunarsamkeppni á hjúkrunarheimili á Ísafirði í byrjun árs 2012 eftir 

forval þar sem 14 aðilar óskuðu eftir þáttöku í hönnunarsamkeppni.  Byggingarnefnd sem skipuð var 

um þetta verkefni valdi svo 6 aðila til að taka þátt í samkeppninni.   

Yrki arkitektar fengu gagnrýni fyrir þunglamalega hönnun, byggingarhlutar séu keyrðir full nærri 

suðurhorni spítalans sem feli í sér tilfærslu á loftræsieiningu við suðurhornið.  Helstu veikleikar 

tillögunnar voru þó tengdar breytingu á sjúkrahúsinu sjálfu en í umsögn dómnefndar eru þær sagðar 

„óraunhæfar og kostnaðarsamar“. 

Sjá niðurstöðu hönnunarsamkeppni í viðauka I, kafla 1.1 bls: 3 

 

1.3 Lýsing á hönnun 
 

Markmið tillögunnar er að skapa friðsælt, vingjarnlegt og skjólríkt samfélag fyrir eldri borgara - 

hjúkrunarheimili, sem er eins og lítið þorp þar sem íbúarnir geta blómstrað og notið tilverunnar.  

Hjúkrunarheimilið á að veita íbúunum öryggi en um leið á það að vera lifandi og opið samfélag, bæði 

fyrir þá sem þar búa, gesti þeirra og eldri borgara sem koma til dagvistar eða sækja þangað aðra 

þjónustu. Aðalinngangurinn í hjúkrunarheimilinu er miðlægur þar sem jafn langt er í allar fjórar 

íbúðarþyrpingarnar. Aðalstígurinn er glerjaður gönguás sem liggur þvert á aðalinnganginn frá norðri 

til suðurs. Við aðalstíginn eru þau sameiginlegu rými sem heimilismenn, gestir og starfsfólk hafa 

aðgang að og þaðan er gengið niður greiðfæra skábraut inn í aðalbyggingu sjúkrahússins þar sem 
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hún endar á milli sjúkraþjálfunar og stiga- og lyftukjarna. Gert er ráð fyrir að kapella og líkhús verði 

flutt á annan stað innan sjúkrahússins. Hæðasetning hjúkrunarheimilisins í landinu miðast við að gólf 

þess sé 60 sm hærra en neðsta hæð sjúkrahússins og að þak þess nemi við hæð gólfflatar á annari hæð 

sjúkrahússins. 

 

Garðurinn og umhverfið í kring 

Lóð hjúkrunarheimilisins er að mörgu leyti erfið til byggingar. Hljóðmengun er nokkur frá 

Skutulsfjarðarbraut og Hafnarstræti og mikilvægt er að húshliðar séu utan þeirra 55dB marka sem 

gefin eru upp í gögnum. Að sama skapi er nauðsynlegt að staðsetja hverja þyrpingu og garðrými þeim 

tengdum m.t.t. sólar, útsýnis til sjávar og miðbæjar auk fjallasýnar handan Skutulsfjarðar. 

Til þess að auka hljóðvist og væga afmörkun frá Skutulsfjarðarbraut, án þess þó að skerða útsýni, 

verður komið fyrir lágri, aflíðandi og gróðurklæddri mön (100 sm) meðfram götunni. Við gróðurval í 

mön og garðrýmum verður leitast við að velja harðgerðar og fjölbreytilegar plöntur sem reynst hafa 

vel á þessu landsvæði. Gert er ráð fyrir sígrænum, skjólmyndandi gróðurreitum við aðkeyrslu og 

meðfram gönguleiðum en slíkar skjólmyndandi aðgerðir eru sérstaklega mikilvægar þar sem að 

hvassra NA-lægra átta gætir s.s. við aðkomu frá Hafnarstræti. Um leið er lögð áhersla á sjónræna 

tengingu eftir gangstíg að gamla sjúkrahúsinu. Garðar, grasfletir og timburpallar eru staðsettir víða 

umhverfis hjúkrunarheimilið og snúa vel við sólarátt. Skjólmyndandi gróðurreitum er komið fyrir nærri 

aðkomu og þar sem sólar nýtur við íbúðir. Um leið skapast kjörskilyrði fyrir íverusvæði með 

útihúsgögnum, fjölbreyttum runnagróðri, fjölæringum og jafnvel matjurtagarða. Lýsing utandyra 

verður lágstemmd og beint að yfirborði stíga og íverusvæða þannig að útsýni og upplifun 

norðurljósa skerðist ekki. Sameiginlegri sorpgeymslu sjúkrahúss og hjúkrunarheimilis er komið fyrir við 

norðurhlið sjúkrahússins þar sem greitt aðgengi er frá báðum byggingunum. Til að draga úr hugsanlegri 

sjón- og lyktarmengun frá úrgangi er gert ráð fyrir þéttum gróðurlundi umhverfis sorpgeymsluna. 

Hringlaga loftræstiútkast sem er sunnanmegin við núverandi tæknirými er fært 

vestur fyrir tæknirými sjúkrahúss og falið innan í þyrpingu sígrænna runna eða trjáa. 

Hver þyrping er hugsað sem heimili með miðlægu sameiginlegu rými sem í eru eldhús, borðstofa, 

sjónvarpskrókur og aðstaða fyrir tvo starfsmenn. Þessi aðstaða opnast til suðurs að stóru sameiginlegu 

garðrými með skjólgóðri timburverönd ásamt tengingu við einkagarðrými og stígakerfi á lóð.  

 

Innra skipulag. 

Hver þyrping inniheldur 10 íbúðir, sem raðast umhverfis sameiginlega rýmið. Inngangur í hverja íbúð 

úr sameiginlegu rými er rúmgóður og getur hver íbúi valið litaflöt að eigin vali og á þannig auðvelt með 

að þekkja sína íbúð. Íbúðunum er raðað umhverfis sameiginlega rýmið þannig að flestar njóti birtu að 
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utan frá tveimur hliðum. Gluggar í vistarverum eru misháir; lægri gluggi við svefnkrók, hár gluggi við 

stofu og glerjuð hurð opnast út á skjólgóðan pall. Innra fyrirkomulag íbúðanna skiptist í tvö megin 

íverusvæði. Öðru megin er svefnkrókur en hinum megin er stofa með lítilli vinnuaðstöðu. Sjónvarp 

getur verið á lítilli einingu á gólfi eða fest á vegg svo að bæði sé hægt að horfa á skjáinn úr rúminu eða 

stofunni. Ein íbúð í hverri þyrpingu er örlítið stærri þannig að mögulegt sé að koma fyrir tvíbreiðu 

hjónarúmi en þá íbúð er einnig mögulegt að tengja við næstu íbúð með opnanlegri millihurð. Ytri hlið 

íbúðanna er skipulögð þannig að alltaf myndist lítið skot við hvern 

sérútgang í garð. Á útveggjum hverrar einingar eru festar stálgrindur fyrir t.d. bergfléttur, bergsóley 

eða skógartopp og í hverjum garði er lítill reitur fyrir runna eða blómabeð. Á milli þyrpinga eru 

skjólgóðir garðar með gróðurbeðum og færanlegum garðhúsgögnum sem tengjast göngustígakerfinu 

á lóðinni. Þar er ekki fært bílum. Hins vegar er neyðarbílum gert mögulegt að komast að öllum  íbúðum 

þar sem rúmgóð op eru inn í garðana. Þótt allar þyrpingarnar séu eins í grundvallaratriðum er 

fyrirkomulagið nokkuð sveigjanlegt og mögulegt að breyta þeim. Til dæmis má laga þyrpinguna sem 

stendur næst aðkomuleið frá Hafnarstræti í sérhannað heimili fyrir íbúa með alzheimer. Það er m.a. 

gert með sérlausnum í lóðahönnun þar sem svæðið umhverfis þarf að vera afgirt. 

 

Bílastæði - gestabílastæði og móttaka fyrir sjúkrabíla og aðföng 

Aðalaðkoma að hjúkrunarheimilinu og skammtíma bílastæði eru staðsett í skjólgóðum aðkomugarði 

milli hjúkrunarheimilisins og sjúkrahússins. Þar er einnig gert ráð fyrir aðkomu neyðarbíla og 

vörumóttöku. Starfsfólk og gestir eru hvattir til að nýta sér aðra ferðamáta eða samnýta bílastæði í 

nærumhverfi sjúkrahússins þ.m.t. bílastæði framan við kirkju. Yfirbyggðum hjólastæðum er komið fyrir 

við aðalinngang hjúkrunarheimilisins við útigeymslu. Svæðið umhverfis bílastæðin er grasi lagt og prýtt 

gróðurbeðum þar sem því verður við komið. Fánastöng og lítil tjörn eru innst í aðkomugarði. 

 

1.4 Upphaf verkefnis 
 

Í upphafi var haft samband við Ásdísi Ágústsdóttur arkitekt og einn eiganda Yrki arkitekta.  Hún 

var afar liðleg og gaf mér öll þau gögn sem hún fann hjá sér auk leyfis til að halda áfram með vinnuna 

gegn því að ég kynnti það fyrir henni að verkefni loknu.   

Ég fór með þau gögn sem hún gaf mér og við tók vinna við frumhönnunarfasa.        

Sjá aðsend gögn í viðauka I, kafla 1.2 bls: 13 

 

2 Frumhönnun 
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2.1 Teiknistofan 
 

Til að auðvelda mér yfirsýn yfir verkið og líkja eftir raunverulegum verkefnum þá stofnaði ég teikni- 

og ráðgjafastofuna Til hamingju.. Nafnið kemur til vegna Facebook staðlaðra afmæliskveðja sem vinir 

mínir eru orðnir leiðir á að fá. 

 

2.2 Hönnunarsamningur 
 

Áður en hafist er handa við öll verkefni er ljóst að mikilvægt er að undirrita samning milli verkkaupa 

og verktaka, hönnuðs í þessu tilfelli.  Þetta verkefni er engin undantekning.  Því útbjó ég 

hönnunarsamning milli Ísafjarðarbæjar og teiknistofunnar Til Hamingju.. Frá áramótum hafa verið í 

gildi reglur um gæðakerfi aðalhönnuða.  Ég útbjó gæðahandbók fyrir verkið og sótti um skráningu 

gæðastjórnunarkerfis fyrirtækis hjá Mannvirkjastofnun.   

Sjá hönnunarsamning og fylgigögn hans í viðauka I, kafla 1.3 bls: 27 

 

2.3 Hönnunaráætlun 
 

Ég útbjó grófa hönnunaráætlun áður en ég hófst handa við að teikna húsið.  Eins og gefur að skilja 

er hún ekki mjög nákvæm en gefur mér samt grófa hugmynd um hversu langan tíma ég má eyða í 

hvern verkþátt.  Ég notaðist við MS Project við gerð áætlaninnar. 

 

  

Mynd 1 Hönnunaráætlun í upphafi 

Sjá fullkláraða hönnunaráætlun í viðauka I, kafla 1.4 bls: 41 

 

 

2.4 Kostnaður frumhönnunar 
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Ég notaði MS Project við að halda utan um kostnað við hönnunina út frá fyrirfram ákveðnum 

forsendum.  Ég sendi síðan reikninga á Ísafjarðarbæ eftir hvern fasa.   

Sjá reikning frumhönnunar í viðauka I, kafla 1.5 bls 42 

 

 

3 Forhönnun 
 

3.1 Rýmisgreining 
 

Ég byrjaði mína greiningarvinnu á því að renna yfir þarfagreiningu sem Ísafjarðarbær lét gera fyrir 

verkið,   Verkís sá um gerð hennar.  Síðan fór ég vel yfir 6. Grein byggingareglugerðarinnar, klippti úr 

henni allar þær greinar er varða verkefnið.  Loks fór ég yfir skipulag hjúkrunarheimila, bækling sem 

félags- og tryggingamálaráðuneytið gerði síðla árs 2008.  Hjúkrunarheimilið er hannað á grundvelli 

algildrar hönnunar.  Skemmst er frá því að segja að innra skipulag heldur sér óbreytt.  

Þarfagreining Verkís er í viðauka I, kafla 2.1 bls: 43 

Rýmisgreiningar eru í viðauka II, bls: 3.01-3.05 

  

 

3.2 Byggingahlutar 
 

Þegar ég sá grunnmynd fyrst af byggingunni þá sá ég strax að líklega yrði kuldabrú við samskeyti 

útveggja og steyptra innveggja sem gæti orðið vandamál síðar meir. Í gegnum námið hefur það verið 

markmið að reyna að útrýma kuldabrúm úr steyptum húsum.  Ég skoðaði það að hafa húsið kubbahús 

en leist síðan ekki á hvernig steina ætti utan á það.  Niðurstaðan varð hinsvegar að skoða betur 

Smellinn hús frá BM-Vallá.  Það eru steyptar samlokueiningar sem útrýma kuldabrúm að mestu.  

Þak skyldi vera torfþak á steyptri plötu.  Fyrst ég var farinn að skoða forsteypt Smellinn húsin fannst 

mér eðlilegt að nota forsteyptar filegran plötur undir einangrun og loks torf. 

Við val á gluggum hugsaði ég frekar um viðhaldsþörf og útlit heldur en verð.  Eftir að hafa skoðað 

venjulega timburglugga, álglugga og ál/tréglugga varð ál/tré fyrir valinu.  Einfaldlega vegna þess að 

lítið viðhald er á þeim að utanverðu en að innanverðu veita þeir hlýlegt útlit sem ég tel geta gagnast í 

því að skapa notalegt andrúmsloft í íverurýmum. 

 

Val á byggingahlutum eru í viðauka I, kafla 2.2 bls 62  
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3.3 Lagnagreining 
 

Við lagnagreiningu var reynt eftir besta megni að einfalda lagnaleiðir eins og unnt er.  Lág lofthæð 

gerir mér þó mjög erfitt fyrir.  Endanleg lausn gengur út á að loftræsi-, neysluvatns- og sprinklerlagnir 

eru leiddar undir gólfplötu í stokka sem eru á 3 stöðum í hverri álmu.  Loft í baðherbergjum íbúða er 

tekið niður um 30 cm og sprinkler- og loftræsinntak eru á léttum veggjum.   

Frárennslislagnir verða lagðar undir borðplötu og teknar stystu leið út fyrir hús.  Regnvatnslögn er 

umhverfis húsið.  Upphitun húss verður með gólfhita í íverurýmum en ofnum sem eru í ofnagryfum í 

sameiginlegum rýmum.  2 tæknirými eru svo í húsinu. 

Gömlu fólki er yfirleitt kaldara en þeim sem yngri eru.  Ég valdi að hafa gólfhita í íverurýmum til að 

auka þægindi gamals fólks.  Dreifikistur eru á þremur stöðum á hverri deild, í geymslu, þvottahúsi og 

inn á salerni starfsmanna.  2 slaufur ganga inn í herbergin, annars vegar inn á baðherbergi og hinsvegar 

í herbergið sjálft.  Í sameiginlegum rýmum ætla ég svo að notast við ofna í ofnagryfjum en ég tel meiri 

sveiflur í hitaþörf geta verið í sameiginlegu rými og gólfhiti er lengur að bregðast við hækkandi eða 

lækkandi hitunarþörf heldur en ofnakerfi. 

Loftræsing er síðan flutt úr lagnarýmum undir gólfplötu upp í gegnum 3 áðurnefnda stokka og 

þaðan er henni dreift ýmist í íverurými eða sameiginleg rými.  Í íverurýmum er loftræsingin tekin fyrir 

ofan falskt loft á baðherbergi og loftræsirist er á léttum millivegg fyrir ofan rennihurð.  Vélrænt útsog 

er svo á baðherbergi sem blæs lofti beinustu leið upp á þak. 

Sprinkler lagnir eru í öllu húsinu.  Lagnaleiðir sprinkler lagna liggja í áðurnefnum stokkum.  

Sprinkler stútar í lofti þekja u.þ.b 16 m².  Í íverurýmum er farið með sprinkler lagnir sömu leið og 

loftræsingu.  Þar eru 2 stútar sem eru á léttum innveggjum. 

Varmatap hússins og kólnunartölur byggingahluta voru svo fundnar með aðstoð ÍST 66, 

orkuramma sem er hægt að sækja á vef Mannvirkjastofnunar og excel skjals um varmatap sem ég hef 

unnið með í 2-3 ár. 

Loks reiknaði ég stærð á þakrennum og þakniðurföllum.  Ég miðaði reikninga mína við stærsta 

mögulegan þakflöt. 

Lagnagreiningar eru í viðauka I, kafla 2.3 bls 65 og viðauka II bls 4.01-4.06  

 

3.4 Brunagreining 
 

Við greiningu brunavarna kom í ljós misræmi milli þarfagreiningar og byggingareglugerðar.  Í 

þarfagreiningu kemur fram að ekki sé þörf á vatnsúðakerfi vegna þess hversu margir útgangar séu í 
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húsinu en í grein 9.4.6, töflu 9.03 kemur fram að mannvirki í notkunarflokki 5 skulu útbúin sjálfvirkum 

úðakerfum.  Ekki er heimilt að víkja undan reglugerðinni.  Að öðru leiti er farið yfir brunahólfanir, 

burðarvirki, flóttaleiðir, brunaviðvörunarkerfi, slöngukefli og slökkvitæki.  Notast var við kafla 9 í 

byggingareglugerð auk bæklinga sem ég fékk frá BM-Vallá. 

Brunagreiningar eru í viðauka I, kafla 2.4 bls 73 og viðauka II bls 5.01   

 

3.5 Hljóðgreining 
 

Við greiningu hljóðvistar fór ég yfir 11. Kafla byggingareglugerðar og fór vandlega yfir ÍST45.  Á 

heimasíðu Gyproc, sem er framleiðandi gips platna, fann ég út hversu mikið léttir milliveggir 

hljóðdempa. 

Hljóðgreiningar eru í viðauka I, kafla 2.5 bls 79 og viðauka II bls 6.01   

 

3.6 Burðargreining 
 

Upprunalegir arkitektar hússins lögðu til að húsið yrði staðsteypt, með steyptum milliveggjum sem 

tengjast útveggjum.  Eins og farið er yfir í greiningu byggingahluta leist mér illa á þessa lausn.   

Burðarvirkið samanstendur af forsteyptum sökklum, staðsteyptri gólfplötu, forsteyptum út- og 

innveggjum og filegran þakplötum sem steypt er ofan á. 

Ég reiknaði svo súlu við glugga í sameiginlegu rými með aðstoð vina minna hjá Riss verkfræðistofu 

en þar var ég í starfsnámi tengdu byggingafræðináminu. 

Burðargreiningar og útreikningar súlu eru í viðauka I, kafla 2.6 bls 84 og viðauka II bls 7.01 

Kostnaður förhönnunar er svo í viðauka I, kafla 2.7 bls 88 

 

 

4 Aðaluppdrættir 
 

 

4.1 Teikningar og umsókn um byggingarleyfi 
 

Í forhönnunarfasanum var búið að leggja upp og leysa húsið að mestu leyti,  ekkert óvænt gerðist 

við vinnslu aðaluppdrátta.  Aðaluppdrættir og byggingarlýsing voru unnin skv, kafla 4.3 í 

byggingareglugerð.  Byggingarlýsing er unnin beint úr punktum í gr.4.3.9 í byggingarreglugerð 

Eftir að aðaluppdrættir voru klárir sótti ég um byggingaleyfi fyrir verkefnið. 
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Aðaluppdrættir eru í viðauka II bls A-01 - A-07 

Umsókn um byggingaleyfi er í viðauka I, kafla 3.3 bls 92 

 

4.1 Byggingalýsing 
 

Götuheiti: 

Hjúkrunarheimilið Eyri, Torfnesi 400 Ísafirði 

Landnúmer: 220935 

 

Notkun: 

Húsið er dvalarheimili fyrir aldraða á Ísafirði.  Áætlaður fjöldi starfsmanna er 3-4 starfsmenn á 

hverja þjónustueiningu.  Þjónustueiningarnar eru 4 og því heildar starfsmannafjöldi 12-16.  

Innan hverrar einingar eru 10 íbúðir.  Heildarfjöldi hverrar einingar eru því að jafnaði u.þ.b 25 

manns.   

 

Helstu stærðir: 

Viðbyggingin er öll á einni hæð. 

Stærðir: 

Flatarmál nettó: 2681 m² 

Flatarmál brúttó: 3005,2 m² 

Rúmmál: 8414,2 m³ 

 

Stærð lóðar: 

Lóðarstærð: 10527 m² 

Nýtingarhlutfall:  0,29 

Bílastæði eru 13.  Þar af 1 fyrir fatlaða.  Samnýta á bílastæði með sjúkrahúsi. 

 

Burðarkerfi: 

Burðarkerfið er steyptir útveggir, steyptir innveggir, gólfplata og sökklar. 

Útveggir eru forsteyptar samlokueiningar, byggðar upp sem 150 mm burðarvirki, 100mm 

einangrun og loks 70 mm veðurkápa.  Berandi innveggir eru 150 mm forsteyptar einingar.  

Gólfplatan er 150 mm þykk með 50 mm einangrun undir plötu.  Sökklar eru forsteyptar 

einingar 200 mm þykkar einangraðar á verkstað. 

 

Þakuppbygging: 

Þak er filegran plata 80 mm þykk sem liggur í úrtaki á útveggjum og ofan á forsteyptum 

milliveggjum.  Ofan á plötuna er lögð 200 mm steypa. Þar ofan á er bræddur dúkur, xps 

einangrun 180 mm. Ofan á einangrun er lagt vatnsvarnarlag, síðan takkadúkur og loks tvöfalt 

lag grasþöku þar sem neðra byrðið snýr öfugt. 

 

Handrið: 

Á ekki við 

 

Einangrun byggingahluta: 

Útveggir einangraðir með 100 mm plasteinangrun – u-gildi 0,328 

Þak einangrað með 180 mm plasteinangrun – u-gildi 0,19 
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Botnplata einangruð undir plötu með 50 mm plasteinangrun – u-gildi 0,28 

Ál/tré gluggar og hurðir – u-gildi 1,5 

 

 

 

Gerðir innveggja: 

Innveggir eru annars vegar hefðbundnir léttir veggir.  70mm álgrind klædd með tvöföldu gipsi 

og einangrað með þilull.  Þessi veggur uppfyllir hljóðkröfur milli herbergja og þolir bruna í 60 

mínútur.  Hins vegar eru innveggir forsteyptir 150 mm.  Þessir veggir uppfylla hljóðkröfur milli 

herbergja og þola bruna í 60 mínútur.  Glerveggir skulu vera hert gler lögð í sílikonborða til að 

minnka hljóðburð milli herbergja. 

 

Kerfisloft: 

Í sameiginlegum rýmum er kerfisloft þar sem neðri brún þess er 2,55 m fyrir ofan fullfrágengið 

gólf.   

 

Lagnaleiðir: 

Lagnaleiðir loftræsingar og neysluvatns frá tæknirýmum eru steyptir kjarnar undir botnplötu 

sem teknir eru upp á 3 stöðum í hverri álmu. Þaðan eru stokkarnir færðir upp í kerfisloft og 

dreift á íbúðir.  Íbúðir eru upphitaðar með gólfhita en ofnar í þartilgerðum gryfjum skulu 

notaðar til upphitunar sameiginlegra rýma. 

 

Brunavarnir: 

Sjálfvirkt brunakerfi verður í húsinu.  Tvær flóttaleiðir eru úr öllum íbúðum.  Reyklosun fer 

fram gegnum auðbrennanlega þakglugga auk hefðbundinna hurða og glugga.  Loftræsikerfi 

sem þvera brunaveggi skulu útbúin reyklokunum. Slökkvitæki eru í öllum brunahólfum. 

Reykskynjarar eru í öllum íbúðum auk sameiginlegra rýma.  Sjálfvirk rennihurð við aðalinngang 

skal opnast og haldast opin ef brunaboð fer í gang. 

 

Hljóðvist: 

Hljóðvist skal uppfylla C kröfur ÍST45 staðals.  Innveggir uppfylla það allir.  Högghávaða frá 

léttum innveggjum má takmarka með því að notast við blikkstoð með filtdúk við gólf og 

útvegg.  Undantekningarlaust skal ganga frá samskeytum með fjaðrandi kítti.  Aldrei skal láta 

gipsplötur mæta útvegg án fjöðrunar.  Veggjaklæðningar eru úr flokki 1 þ.e. óbrennanlegt.  

Innihurðir skulu uppfylla hljóðeinangrun upp á 35 dB.  Hljóðvist útisvæða skal náð með því að 

koma fyrir lágri, aflíðandi og gróðurklæddri mön, 100 cm hárri, meðfram Skutulsfjarðarbraut 

og Hafnarstræti.  Gluggar sem snúa að þessum umferðargötum skulu útbúin hljóðvarnargleri. 

 

Öryggisbúnaður: 

Öryggiskerfi frá löggiltum söluaðila slíkra kerfa skal vera í húsinu. 

 

Tæknibúnaður: 

Sjálfvirk rennihurð við aðalinngang. 

 

Algild hönnun: 

Öll rými eru hönnuð með algilda hönnun í huga.  Snúningsrými hjólastóla eru á öllum 

baðherbergjum íbúðaeininga og við rúm.  Skábraut uppfyllir gr: 6.4.11 byggingarreglugerðar. 
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Lóðarfrágangur: 

Við Skutulsfjarðarbraut verður komið fyrir lágri, aflíðandi og gróðurklæddri mön meðfram 

götunni.  Garðar, grasfletir og timburpallar eru staðsettir víða umhverfis hjúkrunarheimilið og 

snúa vel að sólarátt.  

 

Sorp: 

Sameiginlegri sorpgeymslu sjúkrahússins og dvalarheimilisins er komið fyrir við norðurhlið 

sjúkrahússins þar sem greitt aðgengi er frá báðum byggingum.  Til að draga úr hugsanlegri 

sjón- og lyktarmengum frá úrgangi er gert ráð fyrir þéttum gróðurlundi umhverfis 

sorpgeymsluna.  

 

 

 

4.2 Gátlisti  
 

Gátlisti vegna aðalupprátta sem byggingarfulltrúi Ísafjarðar gefur út var útfylltur.  Meðal fylgigagna 

gátlistans er mæliblað lóðarinnar. 

Gátlisti aðaluppdrátta eru í viðauka I, kafla 3.1 bls 89   

Mæliblað er í viðauka I, kafla 3.2 bls 91 

  

 

4.3 Skráningartafla  
 

Við gerð skráningartöflu tók ég ákvörðun um að Ísafjarðarbær eigi allt húsið þ.e. að bil sem ætluð 

eru hárgreiðslustofu og hand- og fótsnyrtingu séu leigð út til þeirra rekstraraðila sem það vilja.  

Það þýðir að húsið er allt saman einn matshluti. 

Skráningartafla er í viðauka II bls A-07   

Kostnaðir aðaluppdrátta er í viðauka I, kafla 3.4 bls 93 

 

5 Verkteikningar og útboðsgögn 
 

5.1 Almennt um verkteikningar  
 

Verkteikningar samanstanda af grunn-, útlits- og sniðmyndum í skalanum 1:50 auk glugga-,  hurða- 

deili- og hlutateikningum í skölunum 1:20 og 1:5.  Verkteikningar voru unnar í beinu framhaldi 

aðaluppdráttum og umsóknin um byggingaleyfi var samþykkt. 
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Verkteikningar eru í viðauka II bls V-01 – V-23   

 

 

5.2 Deililausnir  
 

Ég fékk aðstoð við deililausnir frá Bergþóri Helgasyni, en hann starfar sem hönnuður á Smellinn 

einingum hjá BM-Vallá.  Hann var svo vænn að láta mig fá deililausnir sem sneru að öllum helstu 

byggingahlutum. 

Deililausnir BM-Vallá eru í  viðauka I, kafla. 4.1  bls 94   

Kostnaður verkteikninga er í viðauka I, kafla 4.2, bls 96 

 

 

5.3 Útboðsgögn  
 

Við gerð útboðsgagna var ákveðið að taka fyrir aðstöðu verktaka og frágang innanhúss.  Ég valdi 

að hafa útboðið lokað með forvali.  Ástæðan fyrir þessu vali mínu er að það er líklegra til að laða 

að sterka og stöðuga verktaka og verkkaupi getur verið nokkuð viss um að framkvæmdin muni 

ekki tefjast af völdum verktaka.  Útboðsgögn samanstanda af auglýsingu fyrir útboð, útboðs og 

verkskilmálum, verklýsingum, tilboðsblaði og tilboði frá ímynduðu fyrirtæki, verksamningur, 

tryggingaskjal, gæðahandbók verktaka og verktímaáætlun   

Útboðsgögn eru í viðauka I, köflum 5.1 – 5.4 og byrja á bls 97   

Kostnaður útboðsgagna er í viðauka I, kafla 5.5 bls 151  

 

5.4 Útboðsgögn verktaka 
 

Þegar vinnu útboðsgagna lauk var komið að því að setja sig í spor verktaka.  Þar gerði ég fyrir hönd 

Gummana ehf tilboð í verkið, gerði verksamning, vegna þess að mitt tilboð var hagstæðast, og 

útbjó öll fylgiskjöl verksamnings 

Útboðsgögn verktaka eru í viðauka I, köflum 6.1 og 6.2 byrja á bls 97   

 

 

 

 

6 Niðurstaða 
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6.1 Aðferðir  
 

Nú þegar verkefninu er lokið tel ég mig hafa unnið samkvæmt þeim verkferlum sem brýnd hafa 

verið fyrir mér síðastliðna tvo vetur.  Útfærslu á hjúkrunar heimilinu ásamt tilheyrandi gögnum 

telst lokið.  Ég hélt mig innan þess tímaramma sem ég setti upp í upphafi,  ég uppfærði 

tímarammann jafnóðum og breytingar urðu.  Að mestu hélt ég mig við fasaskiptingu en nokkrir 

hlutir urðu til þess að undir lokin varð ég að vinna mig örlítið aftur í tímann,  kannski er það bara 

eðlilegt, ég mun læra það með tímanum. 

 

6.2 Fundargerðir og rauntímaskráning 
 

Á meðan verkefnavinnu stóð þá hélt ég bókhald um tímann sem ég lagði í verkefnið.  Að verkefni 

loknu setti ég það svo upp þannig tímaskráningin sé auðlesin. 

Rauntímaskráning er í viðauka I, kafla 7.2 á bls 220 

 

Einnig gerði ég fundargerðir.  Ég skal vera fyrstur til að viðurkenna að ég hélt nú ekki nógu vel utan 

um fundargerðir, en ég sýni nú samt fimm fundargerðir sem ég mundi eftir að skrá. 

Fundargerðir eru í viðauka I, kafla 7.1 á bls 215 

 

 

 

6.3 Gögn 
 

Heimildir og gögn sem m.a voru notuð við vinnu verkefnisins.  Athugið að listinn er alls ekki 

tæmandi. 

 

Lög um mannvirki    Byggingarreglugerð 

Skipulag hjúkrunarheimila   ÍST 30 

ÍST 45     ÍST 66 

Vefur Byko     Vefur BM-Vallá 

Hannarr     RB blað um gler 

Vinnuverndarlög    Vefur gyproc 

Vefur Sapa group    Þjóðskrá Íslands 

Bæklingur vinnueftirlitsins „öryggis og heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði“ 
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6.4 Lokaorð  
 

Ferlið við vinnslu þessa verkefnis var bæði langt og strangt en umfram allt hafði ég gaman að því. 

Ferlið var mjög lærdómsríkt, ekki aðeins fræðilega heldur einnig varðandi vinnuaðferðir og skipulag,  

ég komst til dæmis að því að ég þarf að endurskipulegga möppukerfið mitt í tölvunni.  

Eins og segir í öllum amerískum klisjóttum kvikmyndum þá er ferðalag mitt sem byggingafræðingur 

bara rétt að byrja og ég er þess alveg handviss að námskeiðin sem ég sótti á námstímanum muni 

gagnast mér um ókomna framtíð.  Ég er ekki í nokkrum vafa um að ég hafi tekið góða ákvörðun þegar 

ég skráði mig í byggingaiðnfræðina haustið 2010.  

 


