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Formáli 
 
Ég hóf nám í byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík haustið 2007 og 

útskrifaðist þaðan með diplómagráðu jólin 2009. Áður hafði ég lokið sveinsprófi í 

húsasmíði frá Iðnskólanum í Reykjavík (nú Tækniskólinn) vorið 2007. Upprunalegt 

markmið mitt var að fá réttindi sem húsasmíðameistari og var ekki á döfinni að halda 

áfram eftir það. Á þessum tíma erum við hjónin að byggja og eignuðumst við tvær 

dömur með 17 mánaða millibili árið 2009 og 2010.  En hálfnað verk þá hafið er og 

ákvað ég að skrá mig í byggingarfræðina haustið 2012. Um þetta leyti bauðst mér 

starf í Noregi og tók námið lengri tíma en ég ráðgerði. Þetta er krefjandi nám með 

fullri vinnu og vil ég nota tækifærið hér til að þakka fjölskyldu minni fyrir að hafa staðið 

þétt við bakið á mér í öll þessi ár. Hún hvatti mig áfram þegar á þurfti að halda og 

sýndi mér einstakan skilning og þolinmæði. Einnig vil ég þakka foreldrum mínum og 

tengdaforeldrum fyrir veittan stuðning sem og kennurum í Háskólanum í Reykjavík 

sem ég hef leitað til vegna lokaverkefnisins.   
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Inngangur 

Þessi skýrsla er lýsing á lokaverkefni mínu til B.Sc náms í byggingafræði við 

Háskólann í Reykjavík vorið 2016. Verkefnið fólst í því að finna samkeppnistillögu af 

einhverri opinberri byggingu og fullgera. Ég hafði samband við arkitektastofuna Gylfa 

og félaga og fékk í hendur samkeppnistillögu frá þeim sem hafði lent í öðru sæti um 

stækkun á verkmenntaaðstöðu Fjölbrautarskóla Suðurlands. Samkeppnistillagan er 

númer 54672. Eftir að þessi bygging varð fyrir valinu tók við mikið vinna við að afla 

gagna áður en byrjað var að teikna.  

Fjölbrautarskóli Suðurlands er staðsettur á Selfossi og er til húsa á Tryggvagötu 25.  

Lokaverkefnið eru breytingar á innra skipulagi á frumhönnun skólans, frágangur 

aðalteikningi, verkteikninga, sniða, grunnmynda og deililausna á afmörkuðum stöðum 

byggingarinnar. Einnig eru útboðs- og verklýsingar af afmörkuðum hlutum 

byggingarinnar. Fylgiskjöl eru um efnisval, greiningar á byggingu og fleira. Teikningar 

eru í viðauka G.  

Úrdráttur 
Lokaverkefni þetta snýst um að klára hönnun viðbyggingu á Fjölbrautarskóla 
Suðurlands samkvæmt tillögu í samkeppni um hönnun hans. Í því felst að klára 
frumhönnun, byggingarnefndarsett, vinnuteikningar ásamt útboðs-, verklýsingum, 
kostnaðar-, hönnunaráætlun og fleiru. 

Byggingin er rúmlega 3.728m2, Steinsteyptir útveggir úr ljósri sjónsteypu og ál klædd 
steinsteyptir burðarveggir. Þak byggingarinnar er létt þak með litlum  halla. Þakið er 
klætt ábræddum asfaltspappa. 

Allar teikningar voru teiknaðar á Revit Architecture 2016 

Samræming teikninga, rýmisskipulagsvinna og uppsetning 
hönnunar yfir í Revit 
Eftir að ákvörðun hafði verið tekin um val á samkeppnistillögu byrjaði ég að vinna upp 

úr Autocad teikningunum. Þær voru lagðar undir Revit grunninn. Þá þurfti að byrja að 

aðskilja og hreinsa út óþarfa línur.   
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Næsta skref var að greina innra skipulag byggingarinnar, aðgengi, rýmisplan, 

hljóðkröfur og fleira þannig að það yrði allt í samræmi við gildandi reglugerðir, staðla 

og kröfur sem gerðar eru til skólabygginga.  

Lítið þurfti að breyta í innra skipulagi nema klósett fyrir fatlaða voru stækkuð, bæta 

þurfti við loftræstiklefa og inntaksrými auk þess sem þurfti að setja kjallara undir húsið 

fyrir lagnir til að leysa lagnamál sómasamlega.  

Greiningarvinna 
Við greiningu á efni utanhúss ákvað ég að halda mig sem mest við upprunalegu 

hönnunina þar sem  hún uppfyllir flesta þá kosti sem gerðar eru til 

utanhússklæðninga í dag auk þess sem hún er í samræmi við eldri byggingar á 

svæðinu. Efnin sem eru í klæðningu utanhúss er læst álklæðning, sjónsteypa í 

tvöföldum veggjum með einangrun á milli. Léttir timburveggir eru líka notaðir auk 

álgluggakerfis. Ekki var farið í neina sérstaka greiningu til að fá umhverfisvottun eða 

aðra umhverfisstaðla eins og BREEAM staðal eða annað sambærilegt.  

Ein grundvallarbreyting var gerð á hönnun byggingarinnar. Í stað þess að hluti 

byggingarinnar væri stálgrindarbygging með samlokueiningum var farið í að steypa 

upp burðarkjarna og klæða að utan með einangrun og álklæðningu 

Eftir þessa vinnu byrjaði ég að greina hvað þyrfti að gera til þess að leysa ýmis 

vandamál. Byggingin var svo teiknuð í Revit og þar fór fram nánast öll hönnunar- og 

deilivinna.  

 

Niðurstöður 
Hér er vinnuferlið útlistað í grófum dráttum.  
 
1. Tvívíddarteikningar yfirfærðar í BIM þrívíddarlíkan (Revit).  

2. Hönnunaráætlun. 

3. Byggingarnefndarteikning af völdu svæði. 

4. Framkvæma valdar greiningar á líkani. 

5. Greining á notkun upplýsinga úr líkani. 
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6. Magntökur gerðar úr líkani. 

7. Verkáætlun sett upp. 

8. Kostnaðaráætlun gerð. 

9. Teikningar, framsetning og skipulag. 

10. Skýrslugerð um notkun og framsetningu. 

11. Vinnuteikningar gerðar af afmörkuðum þætti í samráði við leiðbeinendur. 

12. Deiliteikningar teiknaðar upp af völdum stöðum í samráði við leiðbeinendur. 

   

Byggingarlýsing 
Fjölbrautarskóli Suðurlands 

Tryggvagötu 25 

800 Selfossi 

MHL 01 

Landnúmer: 16285 / Staðgreinir: 8200-01-88636250 

 

Staðsetning 

Byggingin er í miðju Selfoss í grónu hverfi. Aðliggjandi götur eru Langholt og 

Engjavegur. Byggingin er viðbygging við núverandi verknámsaðstöðu FSU Hamar. Á 

lóðinni eru auk þess íþróttahús (Iða) og aðalbygging FSU (Oddi). Á nærliggjandi 

svæðum eru grunnskóli og íþróttamannvirki. 

Starfssemi 

Markmiðið með byggingunni er að auka og efla iðnnám á suðurlandi. Um er að ræða 

skólabyggingu fyrir verknám á framhaldsskólastigi fyrir verklegt og bóklegt nám. 

Byggingin er kjallari og tvær hæðir. Einkunnarorð skólans eru fjölbreytni, sköpun og 

upplýsing. 

 

Fjöldi nemenda og kennara er áætlaður um 100 manns. Mestur fjöldi í byggingu getur 

verið allt að 350 manns. 
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Fjöldi snyrtinga fyrir starfsmenn eru þrjár, þar af ein fyrir fatlaða. 

Fjöldi snyrtinga fyrir nemendur eru sex, þar af tvær fyrir fatlaða. 

Ræsti- og geymslurými er eitt. 
 
Bílastæði á lóðinni eru fyrir 306 bíla ásamt 10 stæðum fyrir hreyfihamlaða.  

Engir stigar eru í byggingunni fyrir almenning. Þeir stigar sem eru eru eingöngu 

ætlaðir fyrir þjónustu við lagnarými.  

Heildarstærðir  
Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð 
nr. 200/1994. Kerfisbundið eigið eftirlit verður í húsinu. 

Heildarstærðir Flatarmál (m²) Rúmmál (m³) 
Kjallari 1.861,4m² 6.142,6m³ 
1. hæð 1.856,6m² 11.104,2m³ 
2. hæð 98,9m²  milligólf  
Samtals 3.718,0m²   17.619m³ 
Flatarmál lóðar 44.749,0 m²    
Nýtingarhlutfall   
 

Kröfur og gildi 
Byggingin uppfyllir kröfur byggingarreglugerðar (gr. 9.6.13) um loftræsingu. 

Byggingin uppfyllir kröfur byggingarreglugerðar um eftirfarandi gildi:  

Þak: 0,2w/m2k  

Útveggur: 0,4w/m2k  

Gluggar: 2,0w/m2k  

Gólf á fyllingu: 0,3w/m2k  

Útveggir vegið meðaltal: 0,83 

 

Burðarvirki  
Burðarkerfi hússins er úr steinsteypu og timbri. Allir berandi veggir eru úr steinsteypu. 
Þak er sperruþak úr timbri.   
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Botnplata 
Í kjallara er 160mm þykk staðsteypt steypa á 100mm plasteinangrun 25kg m³.  

Gólfplata 1. hæðar er staðsteypt á trapissustál 300mm. Ofan á steypuna kemur 

75mm ílögn með gólfhita. Gólfplötur í loftræstirýmum á 2. hæð eru úr 200mm 

staðsteyptri steinsteypu. 

 

Þak 

Þakið er með litlum  halla eða 0,5° til 1° halla. Þakið er klætt ábræddum asfaltspappa, 

lágmark tvö lög. Pappinn er bræddur á 21mm þakkrossviðarplötur. Krossviðurinn er 

skrúfaður á 35mm loftunargrind c/c 400 sem skrúfuð er þvert á sperrurnar. Þakið er 

timbursperruþak með 50x300mm sperrum c/c 600. Neðan á sperrurnar kemur 

rakavarnarlag. Neðan á rakavarnalagið og sperrurnar koma trapisublikk 16mm. 

Neðan á trapisuna kemur tvöfalt gips. Neðra lagið skal vera Protect gips sem hefur 

aukið brunaþol eða harðgips.  

Innveggir 
Berandi innveggir eru staðsteyptir í ljósri sjónsteypu og meðhöndlaðir. Aðrir innveggir 

eru úr gipsi. Innveggur inni í flæðirými að málmiðn er klæddur með áli í sama lit og 

utanhúss innveggir uppfylla brunakröfu EI-60 og hljóðeinangrun R´w 48db. Allar 

klæðningar innanhúss í flokki 1 uppfylla ÍST EN 13501-1 um flokk k210Bs1,d0. 

Útveggir 
Steinsteyptir útveggir  nýbyggingarinnar vestan flæðiáss eru úr ljósri sjónsteypu. 

Veggirnir eru tvöfaldir annars vegar burðarhluti 180mm og hins vegar veðurkápa 

150mm. Á milli verður einangrað með drenerandi plasteinangrun (Sto-InnoDrain) eða 

sambærilegu. Útveggir austan flæðiáss eru byggðir upp í kringum álgluggakerfi með 

berandi póstum upp í 3000mm og þar fyrir ofan kemur léttur timburveggur klæddur 

með áli að utan og gipsi að innan. Útveggir verkstæðisbyggingar eru steinsteyptir 

200mm, einangraðir að utan með 150mm steinull og klæddir áli. 

Loft 
Loft eru niðurtekin kerfisloft. 
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Gluggar 
Gluggar eru álgluggar, gler er tvöfalt gasfyllt einangrunargler. U-gildi eru  að lágmarki 
2,00 en í þakgluggum að lágmarki 2,5. 

Innihurðir 
Innihurðar eru sprautulakkaðar með brunamótstöðu EI 2 30Csm. 

Útihurðir 
Útihurðir eru álhurðir með sjálfvirkum opnurum í aðalinngöngum. 

Lagnaleiðir 
Lagnaleiðir verða í lagnakjallara og í kerfisloftum. 

Hitun byggingarinnar verður með gólfhitakerfi, ofnum og loftræsingu. Meðfram 
gólfsíðum gluggum verða ofnagrifjur með convertor ofnum. Loftræsissamstæða blæs 
18˚c heitu lofti í rýmin. Kjallari verður hitaður með ofnakerfi. 

Loftræsing 
Loftræsing er vélræn og skiptist í þrjár stæður sem staðsettar eru á milligólfum í 
málmiðn og rafiðn. Annars vegar tvær í málmiðn fyrir frásog frá tækjum og hins vegar 
fyrir almenn loftskipti í málmiðn. Auk þess er ein á milligólfi í rafiðn sem sér um 
loftskipti í öðrum rýmum í byggingunum. 

Önnur öryggiskerfi 
Í húsinu er miðlægt brunaviðvörunarkerfi og vatnsúðakerfi. 

Aðgengi og algild hönnun 
Aðgengi fyrir hreyfihamlaða er um alla innganga og gólfflöt 1. hæðar. Breidd ganga 
og aðgengi að herbergjum uppfylla aðgengiskröfur. Þrjú salerni uppfylla 
aðgengiskröfur fyrir fatlaða. 

Skólalóðin 
Lögð er áhersla á skýra aðkomu sem er aðlaðandi fyrir notendur með markvissum 
göngu- og akstursleiðum. Gert er ráð fyrir frekari gróðursetningu til að skerpa 
rýmismyndun og milda ásýnd bílastæða. 

Hljóðvist 
Byggingin er í flokki C samkvæmt ÍST 45.  

Byggingin skal uppfylla kröfur 11. kafla um byggingarreglugerð ÍST 45. 
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Brunavarnir 

Almennt um brunavarnir 
Um er að ræða viðbyggingu við eldri byggingu. Í allri byggingunni verða starfræktar 
verknámsdeildir fyrir Fjölbrautarskóla Suðurlands. 

Byggingin fellur undir notkunarflokk 1 sem skólabygging. 

Brunavarnir eru í samræmi við byggingarreglugerð nr. 112/2012 með síðari 
breytingum. 

Brunahólf 
Byggingin skiptist upp í nokkur brunahólf. Flæðiás eða gangur sem liggur eftir 
endilangri byggingu frá rafiðn að núverandi byggingu tréiðnar ásamt skólatorgi er eitt 
brunahólf. Álma austanmegin við flæðiás fyrir rafiðn, háriðn og bóknámsstofur er 
aðskilið brunahólf frá flæðiás. Auk þess sem gangur sem liggur eftir endilangri 
byggingunni skiptir henni einnig í tvö aðskilin brunahólf. Bygging fyrir málmiðn sem 
staðsett er austan flæðiáss er sér brunahólf auk þess sem loftræsis og sprinklerklefi 
er sér brunahólf í þeirri byggingu. Tvær teiknistofur vestan megin flæðiáss eru sér 
brunahólf. Aðstaða fyrir kennara vestan megin flæðiáss er sér brunahólf. Bygging 
fyrir búningsaðstöðu og snyrtingu vestan flæðiáss er sér brunahólf. Allir veggir millli 
brunahólfa eru að lágmarki EI 60. Hurðir milli brunahólfa eru EI30-CSm. Gluggar í 
brunahólfandi veggjum og þar sem gluggar koma að öðrum glugga milli brunahólfa 
eru E30. Reynt verður að tryggja eins og kostur er að reykur berist ekki á milli 
brunahólfa. Bruna og reykþétta skal með viðurkenndum efnum með öllum lögnum 
sem liggja milli brunahólfa. 

Skipting brunahólfa er sýnd á aðaluppdráttum. Auk þess er gerð nánari grein fyrir 
brunahólfum og vörnum í brunahönnunarskýrslu. 

Flóttaleiðir 
Flóttaleiðir eru að lágmarki tvær frá öllum rýmum þar sem folk dvelur. Þegar út úr 
kennslustofu er komið er hægt að velja flóttaleiðir í tvær áttir. Engin flóttaleið er lengri 
en 30m samkvæmt töflu 9.04 í kafla 9.5.6 í byggingarreglugerð. “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.” 

Klæðningar 
Allar veggja- og loftklæðningar innanhús verða í flokki 1. Niðurtekin loft ásamt 
upphengjum skulu vera úr efnum sem uppfylla flokkun B-s1,d= samkvæmt ÍST en 
13501-1. Gólfefni skulu uppfylla flokk G og þakklæðningar flokk B roof. 
Utanhúsklæðningar eru í flokki 1. Húsið er að mestu leyti ein hæð og kjallari. Tvö 
milligólf eru í byggingunum fyrir loftræstisamstæður. Annað í rafiðn og hitt í málmiðn. 
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Brunaviðvörunarkerfi 
Í byggingunni skal vera viðurkennt, sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi tengt viðurkenndri 
vaktstöð. Það verður á báðum hæðum, hannað og sett upp samkvæmt reglum 
Mannvirkjastofnunar og ÍST EN 54 um sjálfvirk brunaviðvörunarkerfi. Aðalstjórn- og 
vaktstöð kerfisins fyrir bygginguna verður í aðkomu slökkviliðs í sprinklerrými. Einnig 
eru yfirlitsmyndir um kerfið í aðstöðu kennara. Kerfið stjórnar viðvörunarbjöllum, 
segulgripum á hurðarpumpum og loftræsikerfum. 

Neyðarlýsing og út- ljós 
Neyðarlýsing, sjálflýsandi merkingar og út-ljós eru í húsinu. Hönnun neyðarlýsingar 
skal vera í samræmi við byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50171, ÍST 
EN50172, ÍST 150 og ÍST EN 60598-2-22. 

Slökkvitæki og slöngukefli  
Í húsinu skulu vera brunaslöngur eins og aðaluppdrættir sýna. Brunaslöngur skulu ná 
í öll horn byggingarinnar. Handslökkvitæki verða sett við hvert slöngukefli og á öðrum 
stöðum í samræmi við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar og eldvarnaeftirlits. 
Slöngukefli munu uppfylla ÍST EN 671-1 og gr. 9.4.5 í byggingarreglugerð.  
Handslökkvitæki munu vera skv. leiðbeiningum 165.BR1 og ÍST EN 3. 

Slökkvibúnaður 
Vatnsúðarakerfi: Vatnsúðarakerfi  verður á fyrstu hæð. Kerfið verður votpípukerfi. 
Jarðskjálftafestingar verða samkvæmt NFPA13. Flæðivakar á kerfinu tengjast 
brunaviðvörunarkerfi. Slöngukefli og slökkvitæki verður á báðum hæðum og þannig 
staðsett að brunaslöngur nái í öll hornrými hússins. Staðsetning þeirra er sýnt á 
aðaluppdráttum. Handslökkvitæki verða af viðeigandi gerð og verður gerð þeirra og 
staðsetning ákveðin í samræmi við Eldvarnaeftirlit Akureyrarbæjar. Þau verða 
staðsett við brunaslöngur og víðar þar sem þörf þykir. 

Sjálfvirkt slökkvikerfi 
Í öllu húsinu er sjálfvirkt vatnsúðakerfi. Úðakerfið verður hannað í samræmi við ÍST 
EN 12845 og búnaður uppfyllir ÍST EN 12259. Meginhluti hússins fellur í áhættuflokk 
OH1 (ordinary hazard 1). Vatnsþéttleiki fyrir OH1 er 5mm/mín og hönnunarflatarmál 
72m2. Jarðskjálftafestingar verða samkvæmt NFPA13. 

Reyklosun 
Reyklosun er um glugga og hurðir. 

Loftræsikerfi 
Brunavarnir loftræsikerfa hússins verða í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar. 
Brunavarnir verða hannaðar í samræmi við DS 428. Við brunaboð eiga loftræsikerfin 
að stöðvast. Nánari lýsing og útfærsla á loftræsikerfunum er að finna á sérteikningum 
lagnahönnuðar af kerfunum.  
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Brunaþéttingar 
Lagnagöt og önnur göt á milli brunahólfa og brunasamstæðna verða þétt með 
sérstökum brunaþéttiefnum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða til 
verksins skulu vera notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda efnanna og vera 
viðurkennd af Mannvirkjastofnun til fyrirhugaðrar notkunar. 

Eigið eldvarnareftirlit og viðbragðsáætlun  
Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð 
nr. 200/1994. Kerfisbundið eigið eftirlit verður í húsinu. 

Viðhald 
Allar viðgerðir og viðhald brunavarna hússins skulu vera framkvæmdar af 
viðurkenndum aðilum með tilskilin leyfi.  

Lóð 
Ég hef ekkert bætt neinu við lóðina nema nokkrum bílastæðum fyrir fatlaða sem 
vantaði. 

Aðgengi og ferlimál 

Aðgengi að inngöngum er öruggt og án hindrana. Aðgengi er gott, öruggt og án 

hindrana að öllum inngöngum. Á aðalinngangum verður sjálfvirkur opnunarbúnaður, 

umferðarmál dyra er lágmark 0,90 m. Engir þröskuldar verða í byggingunni. Þar sem 

við á verða felliþröskuldar.  

Sorpskýli 
Sorpskýli eru á lóð en ekki verður fjallað um þau í þessum hönnunarfasa.  
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1 Almenn atriði  
1.1 Inngangur  
Í mars árið 2012 var gerður samningur milli mennta- og menningarmálaráðuneytisins og allra 
sveitarfélaga á Suðurlandi sem aðild eiga að Fjölbrautaskóla Suðurlands (FSu) um stækkun á 
verknámsaðstöðu skólans. Við skólann er stefnt að því að reisa myndarlega viðbyggingu í góðum 
tengslum við verknámshúsið Hamar. Viðbyggingunni er ætlað að bæta aðstöðu til verk- og starfsnáms 
við skólann og gera hana þannig úr garði að hæfi markmiðum um metnaðarfullt verk- og starfsnám og 
að framhaldsskólinn sé skóli fyrir alla nemendur á framhaldsskólastigi. Um langt skeið hefur 
verknámsaðstaða við skólann verið ófullnægjandi enda var verknámsbyggingin Hamar tekin í notkun 
um 1980, áður en Fjölbrautaskólinn var stofnaður, og hefur ekki verið stækkuð síðan. FSu er þróttmikill 
framhaldsskóli sem markað hefur sér skýra framtíðarsýn um fjölbreytt og metnaðarfullt skólastarf. Með 
samkeppni þeirri sem nú er efnt til um stækkun verknámsaðstöðu FSu er leitað hugmynda að bættri 
umgjörð um það starf. FSu er skóli allra Sunnlendinga þar sem lögð er áhersla á fjölbreytt 
námsframboð og hlýlegt og skapandi námsumhverfi. Nauðsynlegt er að efla verk- og starfsnám við 
skólann þannig að sem flestir nemendur hans kynnist verklegum greinum. Verkefni FSu, eins og 
annarra íslenskra framhaldsskóla, er að skapa ungmennum skilyrði til góðrar menntunar sem nýtist 
þeim til starfa, frekara náms, lífs og þátttöku í lýðræðissamfélagi.  
Með ofangreint í huga eru væntanlegir þátttakendur boðnir velkomnir til þessarar hönnunarsamkeppni.  
1.2 Verkkaupi  
Mennta- og menningarmálaráðuneytið og öll sveitarfélög á Suðurlandi sem aðild eiga að 
Fjölbrautaskóla Suðurlands, Sveitarfélagið Árborg, Héraðsnefnd Árnesinga (án Árborgar), 
Héraðsnefnd Rangæinga, Héraðsnefnd Vestur-Skaftfellinga, verkkaupar þessa verkefnis, bjóða hér 
með til opinnar hönnunarsamkeppni um stækkun verknámsaðstöðu við Fjölbrautaskóla Suðurlands. 
Framkvæmdasýsla ríkisins er umsjónaraðili samkeppninnar f.h. verkkaupa.  
1.3 Yfirlit yfir verkefnið  
Verknámsaðstaða Fjölbrautaskóla Suðurlands hefur búið við þröngan kost hvað húsnæði varðar um 
all langt skeið. Mennta- og menningarmálaráðuneytið og fyrrnefnd sveitarfélög á Suðurlandi, sem aðild 
eiga að skólanum, hafa nú ákveðið að láta fara fram opna hönnunarsamkeppni til lausnar verkefninu: 
Fjölbrautaskóli Suðurlands - stækkun verknámsaðstöðu. Gert er ráð fyrir að stækkunin fari ekki 
yfir 1.653 m² brúttó. Áhersla er lögð á innri tengsl, sveigjanleika í skólastarfinu og að viðbyggingin falli 
vel að núverandi húsnæði, bæði innra fyrirkomulag og ytra útlit.  
Markmið verkkaupa með samkeppninni er að fá fram lausnir sem uppfylla þær þarfir FSu, sem fram 
koma hér í þessari samkeppnislýsingu, og meðfylgjandi þarfagreiningu og þurfa þátttakendur að sýna 
fram á að með hugmyndum um viðbyggingu uppfylli þeir þarfir og óskir, sem þar koma fram. 
Undirbúningur verkefnisins hefur m.a. falið í sér gerð frumathugunar auk fyrrnefndrar þarfagreiningar.  
Viðbygginguna skal hanna með vistvænar lausnir að leiðarljósi og eru keppendur hvattir til að kynna 
sér rit Framkvæmdasýslu ríkisins um vistvænar byggingar (Fylgiskjal I). Á síðari stigum verður umfang 
vistvænnar hönnunar ákveðið. Huga skal einnig að stefnu sem fram kemur í ritinu: Menningarstefna í 
mannvirkjagerð, Stefna íslenskra stjórnvalda í byggingarlist (Fylgiskjal H).  
Nýbyggingin skal taka mið af samþykktu aðalskipulagi (Sjá fylgiskjal B), en deiliskipulag verður unnið í 
framhaldi samkeppninnar.Samkeppni um Fjölbrautaskóla Suðurlands - stækkun 
verknámsaðstöðu Samkeppnislýsing 
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Stefnt er að því að útboð á verklegri framkvæmd, á grundvelli fullbúinna hönnunarteikninga verði 
auglýst í lok árs 2013 og verkinu að fullu lokið vorið 2015 (sbr.kafla 4.1 Hönnunar- og 
framkvæmdatími).  
1.4 Samkeppnisform  
Samkeppnin fer fram í samræmi við samkeppnislýsingu þessa og byggir á ritinu Leiðbeiningar um 
hönnunarsamkeppni, 20.12.2011. (fylgiskjal J). Um samkeppni þessa gilda lög nr. 84/2007 um opinber 
innkaup.  
Samkeppnin er almenn framkvæmdasamkeppni, opin öllum sem uppfylla skilyrði samkeppnislýsingar 
samanber kafla 2.1 Þátttökuréttur.  
Dómnefnd mun vísa frá tillögum sem:  
• Ekki er skilað inn á tilsettum tíma.  
• Ekki fullnægja kröfu um nafnleynd.  
• Ekki uppfylla kröfur samkeppnislýsingar (skv. greinum 2.9 Innihald og skil, og 2.10 Merking, 
afhending og skilafrestur.)  
Um greiðslur og verðlaunafé er fjallað í kafla 1.7 Verðlaun. Um hagnýtingu verðlaunatillagna er fjallað í 
kafla 4.2 Hagnýting keppnistillagna.  
Að lokinni samkeppni óskar verkkaupi eftir því að vinningshafi myndi hönnunarteymi með þeim 
hönnuðum sem að verkinu þurfa að koma til að fullhanna tillöguna.  
1.5 Lykildagsetningar  
Samkeppnisgögn auglýst 26. janúar 2013 (sjá nánar kafla 2.6 )  
Skilafrestur fyrirspurna (nr. 1) 28. febrúar 2013 (sjá nánar kafla 2.8)  
Svör við fyrirspurnum (nr. 1) 6. mars 2013 (sjá nánar kafla 2.8)  
Lokaskilafrestur fyrirspurna (nr. 2) 4. apríl 2013 (sjá nánar kafla 2.8)  
Lokasvör við fyrirspurnum (nr. 2) 12. apríl 2013 (sjá nánar kafla 2.8)  
Skilafrestur tillagna – fyrir kl. 16.00 24. apríl 2013 (sjá nánar kafla 2.9/2.10)  
Stefnt er að því að niðurstaða dómnefndar liggi fyrir 31. maí 2013en lokadagsetning ræðst  
af fjölda innsendra tillagna (sjá nánar kafla 2.11)  
Hönnunarsamkeppni þessi verður auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu 24. janúar 2013.  
1.6 Áherslur dómnefndar  
Dómnefnd metur tillögur sem berast í samkeppnina með hliðsjón af fyrirliggjandi samkeppnislýsingu 
og gögnum sem þar er vísað til. Hún leggur áherslu á að tillögur höfunda uppfylli markmið 
samkeppninnar.  
Dómnefnd leggur höfuðáherslu á eftirfarandi atriði við mat sitt á úrlausnum keppenda:  
Heildarlausn húsnæðisins skili vandaðri og góðri byggingarlist, þ.m.t. form, efnisval og 
heildaryfirbragð, sem hæfi starfseminni. 
Samkeppni um Fjölbrautaskóla Suðurlands - stækkun verknámsaðstöðu Samkeppnislýsing 
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Samspil byggingar og eldri húsa, bæði hvað varðar fyrirkomulag og yfirbragð.  
Snjallar lausnir með vel ígrunduðum innbyrðis tengslum, m.a. milli hæða – ef þær eru tvær, 
athyglisverðum rýmum í samræmi við markmið skólans um kennsluhætti, ásamt markvissri notkun 
dagsbirtu.  
Hagkvæma byggingu sem uppfylli kröfur forsagnar um stærðir rýma og innra fyrirkomulag.  
Lausnir og efnisval sé ákjósanlegt með tilliti til endingar, rekstrarkostnaðar, umhverfis- og 
vistfræðiþátta.  
Sveigjanleika í samnýtingu kennslurýma.  
Umferðar-, aðgengis- og öryggismál séu í þágu gangandi vegfarenda.  
Fyrirkomulag á lóð og aðlögun að umhverfinu.  
Skýrleika í framsetningu.  
 
Dómnefnd mun í niðurstöðum sínum, sem gefnar verða út, fjalla sérstaklega um hverja tillögu fyrir sig 
og gefa henni umsögn.  
Niðurstöður dómnefndar verða gefnar út á heimasíðu Ríkiskaupa (www.rikiskaup.is), á heimasíðu 
Framkvæmdasýslu ríkisins (www.fsr.is), heimasíðu AÍ (www.ai.is) og á heimasíðum verkkaupa, þ.e. 
mrn (www.mrn.is), Árborgar (www.arborg.is) og Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga (www.sass.is).  
1.7 Verðlaun  
Veitt verða verðlaun að heildarfjárhæð kr. 6.000.000 auk vsk. Veitt verða 1., 2. og 3. verðlaun. Fyrstu 
verðlaun verða ekki lægri en kr. 3.000.000 auk vsk.  
Auk þess hefur dómnefnd umboð til að kaupa áhugaverðar tillögur fyrir allt að kr. 1.000.000 auk vsk. 
Dómnefnd getur einnig veitt viðurkenningar án peningaverðlauna.  
Verðlaunafé er ekki hluti af þóknun ráðgjafa.  
Komi í ljós eftir að nafnleynd hefur verið rofin að keppandi hafi ekki átt rétt til þátttöku í samkeppninni, 
m.a. þar sem hann hafi ekki uppfyllt skilyrði til þátttöku samkvæmt grein 2.1 eða ekki vakið athygli á 
tengslum við dómnefndarmann, skal verkkaupi svipta hlutaðeigandi verðlaunum. Skulu þá næstu 
keppendur færðir upp um sæti, og eftir atvikum innkeyptar tillögur (sbr.gr.2.1). Áður en til sviptingar 
verðlauna kemur skal viðkomandi keppanda gefinn kostur á að koma sínum sjónarmiðum á framfæri.  
Verkkaupi hyggst nýta sér niðurstöðu samkeppninnar og að fyrstu verðlaun verði útfærð sbr. kafla 4. 
Verk í kjölfar samkeppni. Verkkaupi áskilur sér rétt til þess að nýta hugmyndir úr öllum verðlaunuðum 
og innkeyptum tillögum að teknu tilliti til höfundarréttar. Verkkaupi áskilur sér einnig rétt til að hafna 
öllum tillögum sé dómnefnd sammála um að engin þeirra sé verðlaunahæf.  
1.8 Tungumál samkeppninnar  
Tungumál þessarar samkeppni er íslenska og sama á við um verkefnið sjálft eftir samkeppnina. Öll 
gögn keppenda svo sem fyrirspurnir, greinargerðir og útskýringar á teikningum við skil tillögu, skulu 
vera á íslensku. Svör við fyrirspurnum verða á íslensku sbr. kafla 2.5 í Leiðbeiningum um 
hönnunarsamkeppni (Fylgiskjal J).  
1.9 Höfundarréttur tillagna  
Varðandi höfundarrétt tillagna vísast í „Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni“, kafla 3.3.4 
Höfundarréttur tillagna. (Fylgiskjal J).Samkeppni um Fjölbrautaskóla Suðurlands - stækkun 
verknámsaðstöðu Samkeppnislýsing 
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2 Tilhögun samkeppninnar  
2.1 Þátttökuréttur  
Þátttaka í samkeppninni er öllum heimil að undanskildum eftirfarandi aðilum sem hafa eftirfarandi 
tengsl við einn eða fleiri einstaklinga í dómnefnd:  
a. Aðili rekur ráðgjafaþjónustu eða aðra atvinnustarfsemi með einstaklingi í dómnefnd.  
b. Dómnefndarmaður er tengdur aðila, sbr. 3. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.  
c. Aðili vinnur að verkefni með einstaklingi í dómnefnd, svo sem í samstarfshópi fleiri ráðgjafa, sem 
vinna sameiginlega fyrir einn og sama aðilann í öðru verkefni.  
d. Aðili hefur á síðustu 6 mánuðum, áður en samkeppnin var auglýst, unnið að verkefni með 
einstakling í dómnefnd, eins og lýst er í staflið c).  
Þá hafa þeir sem tóku þátt í undirbúningi samkeppninnar eða hafa komið að undirbúningi verkefnisins 
á fyrri stigum ekki þátttökurétt.  
Þar sem nafnleynd er viðhöfð í samkeppninni bera þátttakendur sjálfir ábyrgð á að gæta að því að ekki 
séu þau tengsl við dómnefnd er áhrif geta haft á þátttökurétt viðkomandi þátttakanda og þar með hæfi 
áðurnefndra aðila. Í því felst meðal annars að þátttakendur bera sjálfir ábyrgð á því að ekki séu þau 
tengsl til staðar sem kveðið er á um í þessari grein. Þátttakandi sem telur að fyrir hendi séu þau tengsl 
sem kveðið er á um skal tilkynna trúnaðar- og umsjónarmanni samkeppninnar um það skriflega. 
Ákvörðun um hvort viðkomandi dómnefndarmaður víki sæti eða aðrar viðeigandi ráðstafanir verði 
gerðar skal taka innan 10 daga frá því að tilkynning berst.  
Vísað er til ritsins: „Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppnir“, 20.12.2011, sem er fylgiskjal J með 
þessari samkeppni. En ákvæðum í tveimur greinum (3.2.4 og 3.2.5) hefur verið breytt og gildir 
eftirfarandi texti um þessa samkeppni: Grein: 3.2.4 Dómnefndarstörf, verðlaun og hæfi: 13. mgr.: Komi 
upp hagsmuna- eða venslatengsl milli keppanda og fulltrúa í dómnefnd sem valdið geta vanhæfi í 
skilningi stjórnsýslulaga skal dómnefndarmaður víkja sæti. Varamaður tekur þá sæti hans og skal 
keppendum tafarlaust tilkynnt um slíka breytingu. Þar sem nafnleynd er almennt viðhöfð í samkeppni 
hvílir sú skylda á keppendum að vekja athygli trúnaðar- og umsjónarmanns á hugsanlegu vanhæfi 
einstakra dómnefndarfulltrúa. Komi í ljós eftir að nafnleynd hefur verið aflétt að keppandi hafi ekki 
orðið við þeirri skyldu getur verkkaupi ákveðið að hann missi verðlaunasæti. (Sjá nánar grein 1.7 í 
Samkeppnislýsingu). Dómnefnd skal vekja athygli verkkaupa á því ef keppandi hefur ekki orðið við 
þessari skyldu. Enn fremur Grein: 3.2.5 Nafnleynd rofin: Dómnefnd er óheimilt að endurskoða 
niðurstöðu sína eða röðun í sæti eftir að nafnleynd hefur verið rofin en komi í ljós að tillöguhöfundur 
hafi ekki haft rétt til þátttöku í samkeppni skal hann sviptur verðlaunum og verðlaunasæti færð upp. 
Hafi verðlaunafé verið greitt út skal verkkaupi sjá um að endurkrefja tillöguhöfund um verðlaunaféð.  
2.2 Afhending samkeppnisgagna  
Samkeppnislýsing þessi verður birt á vefsíðu Ríkiskaupa: http://rikiskaup.is, útboðsnúmer 15378 frá og 
með þeim tíma sem fram kemur í kafla 1.5 Lykildagsetningar.  
Samkeppnislýsingin er öllum opin en til þess að fá ítargögn þurfa keppendur að skrá sig til þátttöku á 
vefsíðu Ríkiskaupa: http://rikiskaup.is, útboðsnúmer 15378.  
Þegar þátttakandi hefur skráð sig á vef Ríkiskaupa, sem er án greiðslu þátttökugjalds, fær viðkomandi 
senda staðfestingu í tölvupósti. Í kjölfarið getur þátttakandi hlaðið niður ítargögnum af vefnum. 
Ítargögn verður einnig hægt að nálgast, gegn framvísun staðfestingar á þátttöku og 3500 kr. greiðslu, 
á skrifstofu Ríkiskaupa Borgartúni 7C, 105 Reykjavík. Skrifstofan er opin virka daga frá kl. 9:00 - 
15:00.  
Tengil inn á gögnin má einnig finna á vef Arkitektafélags Íslands: http://ai.is og á vef 
Framkvæmdasýslu ríkisins, http://fsr.is.  
Ítargögn eru tilgreind í kafla 2.6 Samkeppnisgögn. Samkeppni um Fjölbrautaskóla Suðurlands - 
stækkun verknámsaðstöðu Samkeppnislýsing 
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2.3 Forval  
Ekki var um forval að ræða í þessari samkeppni.  
2.4 Dómnefnd, ritari dómnefndar og sérfræðingar  
Verkkaupi hefur skipað eftirtalda aðila í dómnefnd:  
Tilnefndir af verkkaupum:  
Þórunn Jóna Hauksdóttir, sérfræðingur í framhaldsskóladeild mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, formaður dómnefndar  
Gunnar Egilsson, bæjarfulltrúi í Árborg og formaður framkvæmda- og veitustjórnar sveitarfélagsins  
Þráinn Sigurðsson, sérfræðingur á fjármálasviði mennta- og menningarmálaráðuneytisins  
Tilnefndir af Arkitektafélagi Íslands:  
Jóhann Sigurðsson, arkitekt FAÍ  
Valdís Bjarnadóttir, arkitekt FAÍ  
Ritari dómnefndar:  
Gíslína Guðmundsdóttir, verkefnastjóri FSR/arkitekt FAÍ  
Dómnefnd hefur rétt til að kalla ráðgjafa til aðstoðar við dómnefndarstörf.  
Sérfræðingar (ráðgjafar) dómnefndar:  
Olga Lísa Garðarsdóttir, skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurlands  
Ari Guðmundsson, verkfræðingur, Verkís  
Bárður Guðmundsson, skipulags- og byggingarfulltrúi Árborgar  
Sérfræðingur dómnefndar varðandi stærðar- og kostnaðarmat tillagna er Sigurður Norðdahl, 
verkfræðingur/verkefnastjóri hjá FSR.  
Sérfræðingar dómnefndar mega hvorki eiga þátt í neinni tillögu, né hafa hagsmunatengsl við neinn 
tillöguhöfunda. Viðfangsefni sérfræðinga er eingöngu á þeirra sérsviði og koma þeir ekki að annarri 
umfjöllun dómnefndar og dæma ekki tillögurnar. Sérfræðingur er kallaður til í samráði við trúnaðar- og 
umsjónarmann. Sjá einnig grein 3.2.4 Dómnefndarstörf og gr. 4.7 Sérfræðingar dómnefndar í 
„Leiðbeiningum um hönnunarsamkeppni“.  
2.5 Trúnaðar- og umsjónarmaður, verkefnisstjóri  
Trúnaðar- og umsjónarmaður samkeppninnar er:  
Gísli Þór Gíslason  
Ríkiskaup  
Borgartúni 7c  
105 Reykjavík  
Sími: 530 1400  
Fax: 530 1414  
Netfang: gisli15378@rikiskaup.is  
Honum til ráðgjafar er Haraldur Helgason, arkitekt FAÍ.  
Verkefnisstjóri samkeppnisferilsins á vegum Framkvæmdasýslu ríkisins er: Gíslína Guðmundsdóttir, 
arkitekt FAÍ/verkefnastjóri FSR.Samkeppni um Fjölbrautaskóla Suðurlands - stækkun 
verknámsaðstöðu Samkeppnislýsing 
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2.6 Samkeppnisgögn  
Eftirtalið eru samkeppnisgögn þessarar samkeppni. Ítargögn eru öll önnur gögn en 
samkeppnislýsingin:  
• Samkeppnislýsing þessi.  
 
Ítargögn, sem aðgengileg verða á vefsíðu Ríkiskaupa, http://rikiskaup.is eða á geisladiski gegn gjaldi 
eru:  
• Þarfagreining um stækkun verknámsaðstöðu FSu – nóv. 2012, ásamt viðaukum (fylgiskjal A)  
• Aðalskipulag Árborgar 2010-2030, uppdráttur og greinargerð (fylgiskjal B)  
• Aðaluppdrættir núverandi bygginga á lóðinni í mkv. 1:100, (fylgiskjal C)  
• Ljósmyndir af núverandi aðstæðum (fylgiskjal D)  
• Kortagrunnar og loftmynd. (fylgiskjal E) - (Kjósi keppendur önnur skráarform skal hann hafa samband 
við umsjónar- og trúnaðarmann). Öll kort eru í Isn93-hnitakerfi. Hnit (texti) vísa í hnitalista í kerfi 
Sveitarfélagsins Árborgar. o Lóðarblað  
o Loftmynd  
 
 
Vakin er athygli á því að verið er að vinna þrívíddargrunn af lóð og byggingum á lóðinni og verður 
hann settur á vef Ríkiskaupa um leið og hann liggur fyrir (væntanlega í viku 5).  
• Tölvugrunnar, grunnmyndir, útlit og þrívíddargrunnur (sjá skýringar hér fyrir ofan) (fylgiskjal F)  
• Rýmistafla (excel) og tengslarit (fylgiskjal G)  
• Ritið: Menningarstefna í mannvirkjagerð - Stefna íslenskra stjórnvalda í byggingarlist. (fylgiskjal H)  
• Rit Framkvæmdasýslu ríkisins um vistvænar byggingar (fylgiskjal I)  
• Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni (fylgiskjal J)  
• Leiðbeiningar fjármálaráðuneytisins um kaup á ráðgjöf (fylgiskjal K)  
• Ritið: Aðgengi fyrir alla. Handbók um umhverfi og byggingar. (fylgiskjal L)  
 
Sjá einnig kafla 2.2 Afhending keppnisgagna  
2.7 Vettvangsskoðun  
Ekki verður boðið upp á vettvangsskoðun á samkeppnissvæðinu með fulltrúum verkkaupa, en 
þátttakendur eru hvattir til að kynna sér eftir föngum aðstæður í skólanum og á lóðinni og nágrenni 
hennar.  
2.8 Fyrirspurnir  
Fyrirspurnir skal senda með tölvupósti beint til trúnaðar- og umsjónarmanns á netfangið 
gisli15378@rikiskaup.is sem tekur af þeim öll auðkenni og sendir til verkefnisstjóra/ritara 
samkeppninnar. Verkefnisstjóri FSR flokkar fyrirspurnirnar og leitar svara við þeim. Öll svör eru borin 
undir dómnefnd áður en þau eru send til trúnaðarmanns, sem að lokum setur fyrirspurnir og svör á vef 
Ríkiskaupa.  
Um er að ræða tvo formlega fyrirspurnatíma, sjá tímasetningar í kafla 1.5 Lykildagsetningar 
samkeppninnar. Keppendum er heimilt að senda fyrirspurnir fyrr en dagsetningar segja til um og mun 
dómnefnd leitast við að svara þeim eins fljótt og kostur er eftir að þær berast, í síðasta lagi skv. 
uppgefnum fyrirspurnatíma. Öll svör og tilkynningar eru sett á vef Ríkiskaupa. Keppendur eru hvattir 
til að fylgjast reglulega með vefnum.  
Þátttakendum er sérstaklega bent á að nýta sér fyrri fyrirspurnatímann.  
Vakin er athygli á að upplýsingar, fyrirspurnir og svör við þeim verða eingöngu birt á vef 
Ríkiskaupa http://rikiskaup.is, útboðsnúmer 15378.  
Svör verða ekki send í tölvupósti til keppenda.  
Sjá einnig kafla 3.2.2 Fyrirspurnir í ritinu „Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni.“Samkeppni um 
Fjölbrautaskóla Suðurlands - stækkun verknámsaðstöðu Samkeppnislýsing 
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2.9 Samkeppnistillögur – innihald og skil  
Keppendur skulu skila gögnum, útprentuðum og á geisladiski/minnislykli til trúnaðar- og 
umsjónarmanns hjá Ríkiskaupum. Óskað er eftir öllum gögnum á geisladiski/minnislykli og skulu þau 
vera á pdf-formi auk rýmistöflu á excel formi. Óskað er eftir tveimur eintökum af umræddum 
geisladiski/minnislykli.  
Skila skal eftirfarandi gögnum:  
UPPDRÆTTIR:  
• Afstöðumynd (með norður upp) í mkv. 1:1000, sem sýnir svæðið og tengsl við nágrenni.  
• Grunnmyndir, skurðmyndir og útlit af viðbyggingunni og núverandi húsnæði, í mælikvarðanum 1:200  
• Fjarvíddar og rúmteikningar (þrívíddarmyndir), og/eða ljósmyndir að vali höfunda.  
• Skýringarmynd, sem sýnir flæði og innri tengsl.  
• Skýringarmyndir (riss) að vali höfunda.  
 
Tillöguarkir (teikningar) skulu vera í stærð A1 (594x841 mm) prentaðar út á ógegnsæjan pappír og 
upplímdar á hörð spjöld. Allur texti skal ritaður á vélrænan hátt.  
Tillöguarkir skulu ekki vera fleiri en 4, raðað upp á hákant (standandi) hlið við hlið.  
Keppendur skulu gera grein fyrir upphengingu tillöguarka í hægra horni að neðan.  
Tillöguarkir skulu einnig vera í pdf-formi á geisladiski.  
Líkön og önnur gögn, sem ekki er beðið um í keppnislýsingu, verða ekki lögð fyrir dómnefnd. 
Tillöguarkir í ramma eða gleri verða ekki lagðar fyrir dómnefnd.  
GREINARGERÐ:  
Í greinargerð með tillögu (að hámarki 1000 orð fyrir utan rýmistöflu) skal koma fram:  
• Lýsing á megininntaki tillögunnar, helstu forsendum, markmiðum og áherslum tillöguhöfunda.  
• Lýsing á skipulagi, helstu stærðum, efnisnotkun og tæknilegum útfærslum. Þar skal gerð grein fyrir 
þeim atriðum sem dómnefnd leggur áherslu á samanber kafla 1.6 Áherslur dómnefndar og 3.1 
Markmið auk annarra atriða sem keppendur vilja skýra frá.  
• Lýsing á frágangi byggingarinnar, þ.e. efnisvali, frágangi utanhúss, frágangi gólfa, lofta og veggja 
innanhúss, loftræsingu, lagnakerfi, frágangi lóðar og bílastæða og öðru því sem getur haft áhrif á 
kostnaðarmat dómnefndar og ráðgjafa hennar.  
• Rýmistöflu keppenda skal birta í greinargerð.  
• Greinargerð skal birta í heild sinni á tillöguörkum, A1, en nægjanlegt er að birta samantekt rýmistöflu 
á uppdráttum.  
 
Greinargerðinni skal skila í 7 eintökum í arkarstærðinni A4.  
Birta skal smækkuð afrit allra uppdrátta í greinargerð í A3 (brotnu) og gæta ber þess að samræmi sé 
milli texta á uppdráttum og í greinargerð.  
Greinargerð skal einnig skila á pdf-formi á geisladiski/minnislykli.  
RÝMISTAFLA:  
Rýmistafla, sem fylgir samkeppnisgögnum, er excel-skjal (fylgiskjal G). Höfundum ber að skila 
rýmistöflu með tillögum sínum og er mælst til þess að fyrrgreind rýmistafla verði notuð og skal hún þá 
fyllt út, eins og texti hennar segir til um. Rýmistölur fyrir einstök rými skulu vera nettóstærðir. 
Ennfremur skal gefa upp brúttóstærð fyrir heildarstærð viðbyggingarinnar.Samkeppni um 
Fjölbrautaskóla Suðurlands - stækkun verknámsaðstöðu Samkeppnislýsing 
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2.10 Merking, skil og skilafrestur tillagna  
MERKING TILLAGNA:  
Tillögur skal merkja sem hér segir:  
• Auðkenna skal öll tillögugögn með fimm stafa tölu, að vali tillöguhöfundar. o Í 2x5 sm stóran reit í 
hægra horni að neðan hverrar tillöguarkar.  
o Í haus greinargerðar eða neðanmáls.  
o Á geisladiski/minnislykli (bæði eintökin).  
o Á umslag með nafnmiða.  
 
 
• Ógagnsætt umslag, merkt orðinu „Nafnmiði“ skal fylgja tillögunni. Í umslaginu skulu vera nöfn og 
heimilisföng tillöguhöfunda. Þar skal koma fram hver er tengiliður höfundanna og netfang hans og 
símanúmer. Auk auðkennisins: „Nafnmiði“ skal auðkennitalan einnig vera á þessu umslagi.  
 
• Allar umbúðir skal merkja með auðkennistölunni.  
• Þess skal gætt sérstaklega að ekki komi fram neinar upplýsingar um tillöguhöfund á gögnum 
sem sett eru á geisladisk/minnislykil.  
 
SKIL TILLAGNA:  
Gögnum skal skila sem hér segir:  
• Tillöguörkum skal skilað innpökkuðum í ógegnsæjar umbúðir merktum með auðkennisnúmerinu og 
skulu ekki önnur gögn vera í þeim umbúðum.  
• Greinargerð í 7 eintökum ásamt geisladiski/minnislykli skal skilað í ógegnsæjum umbúðum með 
auðkennisnúmerinu.  
• Nafnmiða skal skila í sérstöku umslagi (merktu: Nafnmiði og auðkennisnúmeri).  
 
SKILAFRESTUR TILLAGNA:  
Tillögum skal skila sem hér segir:  
• Skila skal tillögum til trúnaðar- og umsjónarmanns hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, Reykjavík í 
síðasta lagi á þeim tíma og þeim degi sem fram kemur í kafla 1.5 Lykildagsetningar. Við afhendingu 
tillagna fær keppandi kvittun merkta auðkennitölunni. Þeir sem óska eftir að skila tillögum fyrir þann 
tíma skulu hafa samráð við trúnaðar- og umsjónarmann.  
• Þeim keppendum, sem ekki geta afhent tillögu á þeim stað og tíma sem sett er fram í kafla 1.5 
Lykildagsetningar, er heimilt að koma tillögum sínum í póst eða flugafgreiðslu fyrir lok skilafrestsins. 
Keppandi skal í framhaldi af því og fyrir lok skilafrests senda vottorð um afhendingu gagnanna, frá 
hlutaðeigandi afgreiðslumanni, til trúnaðar- og umsjónarmanns í tölvupósti, símskeyti eða símbréfi eða 
með öðrum sannanlegum hætti. Keppendur fái staðfest að gögnin hafi borist trúnaðarmanni. o Í 
vottorðinu skal koma fram auðkennistala tillögunnar.  
o Póstsendar tillögur skal merkja trúnaðar- og umsjónarmanni samkeppninnar. Tillögum, sem sendar 
eru inn með framangreindum hætti verður ekki veitt viðtaka lengur en sjö dögum eftir að skilafresti 
lýkur. Vakin er athygli á að póstsending getur tekið lengri tíma en sjö daga.  
 
 
Ófrávíkjanlegt skilyrði þess að tillögu sé veitt viðtaka og hún dæmd er að henni sé skilað á réttum tíma 
samkvæmt framangreindu og að nafnleyndar sé gætt.  
2.11 Niðurstaða samkeppninnar  
Áætlað er að dómnefnd ljúki störfum á þeim tíma sem um er getið í kafla 1.5 Lykildagsetningar.  
Um rof nafnleyndar verður farið í samræmi við grein 3.2.5 í „Leiðbeiningum um hönnunarsamkeppni“. 
Samkeppni um Fjölbrautaskóla Suðurlands - stækkun verknámsaðstöðu Samkeppnislýsing 
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Ákvæði um dómnefndarálit er að finna í grein 3.2.6 í „Leiðbeiningum um hönnunarsamkeppni“.  
Verkkaupi gefur út dómnefndarálit á prentuðu formi.  
2.12 Sýning  
Eftir að úrslit liggja fyrir verður haldin sýning á þeim tillögum sem bárust, í samræmi við grein 3.3.3 í 
„Leiðbeiningum um hönnunarsamkeppni“.  
2.13 Rýnifundur  
Í samræmi við grein 3.3.2 í „Leiðbeiningum um hönnunarsamkeppni“, verður haldinn rýnifundur innan 
eins mánaðar frá verðlaunaafhendingu. Forsvarsmaður hverrar tillögu fær tilkynningu um rýnifundinn. 
Að lokinni sýningu og rýnifundi mun Hönnunarsafn Íslands fá allar samkeppnistillögurnar afhentar til 
varðveislu að fengnu samþykki verkkaupa.  

3 Lýsing verkefnis  
3.1 Markmið  
Markmið samkeppninnar er að fá tillögur um stækkun verknámsaðstöðu við Fjölbrautaskóla 
Suðurlands í samræmi við markmiðssetningar og hugmyndir sem lýst er í þessum gögnum og 
meðfylgjandi rýmisáætlun.  
Markmið í samkomulagi verkkaupa eru að við stækkun verknámsaðstöðu skuli lögð áhersla á að með 
tilkomu hennar verði aðstaða verkmenntahluta skólans bætt verulega, en til viðbótar aukist 
sveigjanleiki aðstöðunnar og möguleiki til nýbreytni í skólastarfinu. Jafnframt aukist gæði innra flæðis 
og fyrirkomulags með stækkuninni. Þátttakendur í samkeppninni þurfa að sýna fyrirkomulag og nýtingu 
alls húsnæðis verknámsaðstöðu skólans og hvernig nýbygging tengist starfsemi núverandi 
verknámsaðstöðu.  
Áhersluþættir skólans eru að umhverfið verði nemendavænt, það stuðli að fjölbreyttum kennsluháttum 
og öflugu þróunarstarfi, efli sjálfstæð vinnubrögð nemenda og virkt sjálfsmat. Einnig verði auknir 
möguleikar fyrir alþjóðlegt samstarf, bæði fyrir nemendur og kennara og góðan starfsanda með 
nútímalegum aðbúnaði til náms og kennslu. Verknámshúsnæðið skal geta þjónað um 130 til 150 
nemendum á verknámsbrautum.  
Þátttakendur eru hvattir til að leita leiða við tillögugerðina sem miða að því að byggingin og umhverfi 
hennar verði góður og vistlegur vinnustaður.  
Minnt er á stefnu ríkisins um opinberar byggingar sem fram kemur í ritinu: Menningarstefna í 
mannvirkjagerð (fylgiskjal H).  
Byggingin á að falla vel að og vera hluti af hinni örvandi og fjölþættu starfsemi sem fer fram í 
skólanum.  
Byggingin skal vera í samræmi við markmið aðalskipulags (fylgiskjal B) og taka mið af umhverfinu.  
Keppendur skulu sýna kostnaðargát við tillögugerðina og hafa í huga viðmið verkkaupa sbr. gr. 3.8.  
 
3.2 Keppnissvæðið  
Keppnissvæðið er á lóð Fjölbrautaskóla Suðurlands að Tryggvagötu 25, 800 Selfossi.  
Tillaga að byggingarreit í Þarfagreiningu (fylgiskjal A) er ekki bindandi en lögð er áhersla á góða 
tengingu við núverandi verknámshús (Hamar).  
Eins og kemur fram í gögnum er húsnæði verknámsdeildar, Hamar, orðið gamalt og farið að láta á sjá. 
Í samkeppninni er þó gert ráð fyrir að húsnæðið verði notað áfram, a.m.k. enn um sinn. Mikilvægt þykir 
að heildstæð mynd sé gefin af því hvernig lóðin getur þróast eftir að Samkeppni um Fjölbrautaskóla 
Suðurlands - stækkun verknámsaðstöðu Samkeppnislýsing 
______________________________________________________________________________ 13  



Lokaverkefni í byggingafræði                                                              Skýrsla 
Fjölbrautarskóli Suðurlands                                                      Daníel Erlingsson 
 

31 
 

nýbyggingin hefur verið reist. Það er því æskilegt er að keppendur geri grein fyrir því í skýringarmynd 
hvernig hægt yrði að byggja við fyrirhugaða nýbyggingu til að rúma þann hluta verknámsdeildar sem 
staðsettur verður í Hamri, þegar og ef til þess skyldi koma að Hamar yrði rifin eða tekin undir aðra 
starfsemi í framtíðinni.  
3.3 Lóð aðkoma og nánasta umhverfi  
3.3.1 Lóð og umhverfi  
Fjölbrautaskóli Suðurlands er staðsettur í grónu umhverfi í miðju bæjarfélagsins Selfoss. Í næsta 
umhverfi eru íþróttasvæði, leik- og grunnskólar, nýlenduvöruverslun og fyrirhugaður veitingastaður. Á 
lóð skólans eru aðalbygging skólans, Oddi, íþróttahúsið Iða og verknámshúsið Hamar. Gert er ráð fyrir 
að hönnun lóðar falli að stækkuninni og umhverfinu.  
3.3.2 Skipulag  
Gildandi Aðalskipulag Árborgar er staðfest í janúar 2012 og er lóðin þar skilgreind fyrir 
þjónustustofnanir. Ekki er til gildandi deiliskipulag af lóðinni, það verður unnið í framhaldi af samkeppni 
þessari.  
Bílastæði  
Gert er ráð fyrir að fjöldi bílastæða verði ekki færri en nú er (um 280), bílastæði fyrir hreyfihamlaða 
verði í samræmi við byggingarreglugerð og einnig er kvöð um hjólastæði. Keppendur setji fram tillögu 
um staðsetningu hjólastæða. Hugmyndir um staðsetningu bílastæða og umferðarmál í þarfagreiningu 
eru ekki bindandi.  
3.4 Náttúru- og veðurfar  
Mynd 1. Vindrós fyrir Árborg - allt árið.  
3.4.1 Umhverfisvottun  
Ekki er stefnt að alþjóðlegri umhverfisvottun viðbyggingarinnar, en minnt er á að við alla hönnun skulu 
umhverfissjónarmið í hávegum höfð og bent er á ritin Menningarstefna í mannvirkjagerð, (Fylgiskjal H) 
um stefnu íslenskra stjórnvalda í byggingarlist og rit FSR : Vistvænar byggingar (Fylgiskjal I) um 
markmið um sjálbærni o.fl.  
3.5 Almenn starfsemislýsing  
Fjölbrautaskóli Suðurlands Tryggvagötu 25 á Selfossi er áfangaskóli með tveggja anna kerfi á skólaári, 
haust- og vorönn. Skólinn býður upp á fjölbreytt námsframboð, fjórar námsbrautir til stúdentsprófs, 3 
grunndeildir iðnbrauta, heildstæða húsasmíðabraut, sjúkraliðabraut og Samkeppni um 
Fjölbrautaskóla Suðurlands - stækkun verknámsaðstöðu Samkeppnislýsing 
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nokkrar styttri námsbrautir. Það er eitt af markmiðum skólans að bjóða sem heildstæðast iðnnám og 
því leggur skólinn mikla áherslu á að með nýju húsi verði aðstaða til þess sem allra best. Óskastaða 
FSu er að nýtt hús stuðli að enn betra námsframboði, árangri og undirbúningi nemenda til bættra 
lífskjara.  
3.5.1 Kennsluhættir og hugmyndafræði  
Það er stefna skólans að þau rými sem bætast við verði nemendavæn, að þau stuðli að fjölbreyttum 
kennsluháttum, efli sjálfstæð vinnubrögð nemenda, skapi möguleika á alþjóðlegu samstarfi og að allir 
aðbúnaður verði nútímavænn, í anda framþróunar hátækni. Ný námsbraut kemur til vegna 
nýbyggingarinnar - háriðnbraut. Einnig er gert ráð fyrir margmiðlunarrými og smiðju sem nýtast munu 
til margvíslegrar starfssemi (fjölnota rými). Bóklegar stofur verða annars vegar notaðar undir kennslu í 
fagbóklegum iðngreinum og hins vegar til kennslu í almennum námsgreinum þegar tími og þörf kallar. 
Það er afar mikilvægt að húsnæðið sé staðsett í tengslum við núverandi verkkennsluhúsnæði þar sem 
flæði milli eldra húsnæðis og þess nýja sé sem best vegna samnýtingar á tækjum í umræddum 
rýmum.  
3.6 Húsrýmisáætlun  
Í húsrýmisáætlun er miðað við nettóstærðir einstakra rýma og skal hún lögð til grundvallar við 
tillögugerð.  
Hámarks brúttóstærð stækkunar er 1.653 m². Núverandi húsnæði verknámshluta FSU er 1230 m². Til 
að þjóna 130-150 nemendum er rýmisþörf verknámshluta skólans 2.883 m²  
Í meðfylgjandi húsrýmisáætlun (Rýmistafla -fylgiskjal G) er yfirlit yfir nettó viðmiðunarstærðir. 
Þátttakendum er heimilt að víkja frá stærðum einstakra rýma en þeir mega ekki fara fram yfir 
heildarstærð stækkunarinnar. Nettó stækkun er um 1.270 m² (1.272 m²). Eftirfarandi rými eru ekki 
innifalin í nettófermetrum:  
• Umferðarrými og gangar, enn fremur stigar, lyftur og tengibygging sé slíkt fyrirhugað.  
• Tæknirými og lagnaleiðir, láréttar sem lóðréttar.  
• Innveggir og útveggir.  
 
3.6.1 Rýmistafla verknámsaðstöðu FSu  
(Er einnig Fylgiskjal G, í excel-formi)  
Í brúttófermetratölu er allt rými viðbyggingarinnar, þar með talið allt gangarými, anddyri, forstofa, 
geymslur, tæknirými, inn- og útveggir. Nettóflatarmál byggingar er samanlagt nettóflatarmál einstakra 
rýma (gólfflatarmál mælt milli veggja).  
Farið er fram á að keppendur skili rýmistöflu er sýni brúttóstærð byggingarinnar og nettóstærðir allra 
helstu rýma. Jafnframt geri þeir grein fyrir flatarmáli umferðarrýmis (ganga, anddyris, forstofu o.fl) að 
viðbættu grunnflatarmáli inn- og útveggja, og gefi það upp sem prósentuhlutfall af nettóflatarmáli. 
Samkeppni um Fjölbrautaskóla Suðurlands - stækkun verknámsaðstöðu Samkeppnislýsing 
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3.6.2 Rýmislýsing  
(Sjá einnig ítarlegar töflur yfir einstök rými í Viðauka 2 í Þarfagreiningu (Fylgiskjali A))  
Stjórnunardeild  
3.6.2.1	Vinnuherbergi	kennara	–	58	m2	(FSu‐K‐1):		
Vinnustofa með 8 vinnustöðvum með tölvuaðstöðu fyrir kennara. Möguleiki á fjölgun í allt að 11 
vinnustöðvar. Vinnustöðvarnar stúkaðar af með skilrúmum og hillum komið fyrir á svæðinu. Aðstaða 
fyrir tölvur, síma og prentara/ljósritunarvél. Góð dagsbirta, loftræsting og hljóðeinangrun þarf að vera í 
rýminu. Staðsetning miðlæg, stutt í kaffistofu og snyrtingu og skólatorg. Auk þessa vinnuherbergis er 
gert ráð fyrir vinnuaðstöðu kennara í sérgreinastofum/verknámssölum. Samkeppni um 
Fjölbrautaskóla Suðurlands - stækkun verknámsaðstöðu Samkeppnislýsing 
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3.6.2.2	Kaffiaðstaða	kennara	–	20	m2	(FSu‐K‐2):		
Kaffi- og setustofa kennara, sem getur einnig nýst sem fundaraðstaða fyrir starfsmenn verknáms. Í 
rýminu skal vera lítil eldhúsinnrétting, en einnig fundabúnaður svo sem skjávarpi og sýningartjald auk 
tölvu-, síma- og prentara/ljósritunartenginga. Góð dagsbirta, loftræsting og hljóðeinangrun þarf að vera 
í rýminu, borð og stólar fyrir 12 manns. Staðsetning miðlæg, stutt í vinnuherbergi kennara, snyrtingu 
og skólatorg.  
Kennslurými  
3.6.2.3	Verkleg	stofa	Tréiðn–	Bekksalur	205	m2	(FSu‐T‐1):		
Sérgreinastofa sem rúmar kennslu fyrir 2 x 12 nemenda hópa samtímis þ.e. með 24 hefilbekkjum. Á 
svæðinu þarf einnig að koma fyrir umhleðslurými og lágmarkslager auk um 10 m2 kennararýmis, með 
hefðbundinni aðstöðu fyrir kennara og með góðu útsýni yfir salinn (má samnýta með vélasal). Ýmiss 
konar skápar, hillur og geymslurými þurfa að vera á veggjum salarins og ýmiss konar sérbúnaður í 
salnum (sjá töflu í viðauka 2 (fylgiskjali A)) auk stórrar iðnaðarhurðar (u.þ.b. 5 x 6 m), sem er 
sameiginleg með vélasal og gólfplássi f. timburhúsavinnu. Góð dagsbirta, loftræsting og hljóðvist þarf 
að vera í rýminu ásamt góðri hljóðeinangrun og rýmilegri lofthæð. Rýmið þarf að tengjast Verklegri 
stofu - Tréiðn – Vélasal og Verklegri stofur – Tréiðn – gólfplássi, einnig bóklegri kennslustofur 
Verknáms B3 ásamt Lakkklefa og Útisvæði.  
3.6.2.4	Verkleg	stofa	Tréiðn–Vélasalur	200	m2	(FSu‐T‐2):		
Sérgreinastofa sem rúmar kennslu fyrir 2 x 12 nemenda hópa samtímis, auk pláss fyrir útihópa til að 
vinna við verkefni tengd sumarhúsi. Kennararými getur verið sameiginlegt með Bekksal með útsýni yfir 
báða salina. Ýmiss konar skápar, hillur og geymslurými þurfa að vera á veggjum salarins og ýmiss 
konar sérbúnaður í salnum (sjá töflu í viðauka 2). Góð dagsbirta, loftræsting og hljóðvist þarf að vera í 
rýminu ásamt góðri hljóðeinangrun og rýmilegri lofthæð. Rýmið þarf að tengjast Bekksal og sömu 
rýmum og hann.  
3.6.2.5	Verkleg	stofa	Tréiðn–Gólfpláss	fyrir	timburhúsavinnu	200	m2	(FSu‐T‐3):		
Sérgreinastofa sem rúmar kennslu fyrir 2 x 12 nemenda hópa samtímis. Ýmiss konar sérbúnaður og 
útfærslur þurfa að vera á svæðinu (sjá töflu í viðauka 2) auk góðrar loftræstingar og hljóðvistar, 
hljóðeinangrunar og rýmilegrar lofthæðar. Rýmið þarf að tengjast Bekksal og Vélasal Tréiðnar, auk 
bóklegrar kennslustofu Verknáms B3 og Útisvæði.  
3.6.2.6	Lakk‐	og	málunarklefi	35	m2	(FSu‐T‐4):		
Herbergi til hand- og sprautulökkunar verkefna og fleira þ.h., í beinum tengslum við Tréiðn-Bekksal og 
helst einnig Tréiðn-Vélasal. Sérbúnaður s.s. hillur/rekkar/búkkar o.fl. auk mjög góðrar loftræsingar.  
3.6.2.7	Útisvæði	Tréiðn–300	m2	(FSu‐T‐5):	(Ekki	innfalið	í	fermetratölu	húsnæðis)		
Afgirt útisvæði með upphituðu plani fyrir kennslu í smíði sumarhúsa fyrir 2 x 12 nemenda hópa. Á 
svæðinu skal vera ýmis búnaður og tækjakostur sbr. viðauka 2 og skal tengjast fyrst og fremst 
Verklegri stofu Tréiðn- gólfpláss og búningsaðstöðu útisvæða og lagers, en einnig er æskileg tenging 
við Tréiðn-Vélasal og Tréiðn-Bekksal. Á útisvæðinu þarf að koma fyrir yfirbyggðu skyggni og annari 
aðstöðu fyrir timburlager, auk aðstöðu fyrir timburgám. Aðkeyrsla að svæðinu þarf að vera mjög rúm 
og góð (flytja þarf af svæðinu allt að 60 m2 sumarhús).  
3.6.2.8	Búningsaðstaða	Útisvæðis	og	Lager	–	Tréiðn	15	m2	(FSu‐T‐6):		
Búningsaðstaða fyrir útigalla og verkfæri með snögum og hillum á lager fyrir saum, skrúfur o.fl. 
Samtenging við Verklega stofu Tréiðn – gólfpláss, Verklega stofu Tréiðn – Vélasal og Útisvæði.  
3.6.2.9	Verkleg	stofa	Málmiðn–500	m2	(FSu‐M‐1):		
Sérgreinastofa sem rúmar kennslu fyrir 2 x 12 nemenda hópa samtímis. Á svæðinu þarf einnig að 
koma fyrir umhleðslurými og lágmarkslager auk um 10 m2 kennararýmis, með hefðbundinni aðstöðu 
fyrir kennara með góðu útsýni yfir salinn (má e.t.v. samnýta með Samkeppni um Fjölbrautaskóla 
Suðurlands - stækkun verknámsaðstöðu Samkeppnislýsing 
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Tréiðn). Ýmiss konar skápar, hillur og geymslurými þurfa að vera á veggjum salarins og ýmiss konar 
sérbúnaður í salnum (sjá töflu í viðauka 2) auk stórrar iðnaðarhurðar (ca 3 x 3 m). Góð dagsbirta, 
loftræsting og hljóðvist þarf að vera í rýminu ásamt góðri hljóðeinangrun og rýmilegri lofthæð (a.m.k. 4 
m) . Rýmið þarf að tengjast bóklegri kennslustofur Verknáms B4.  
3.6.2.10	Verkleg	stofa	Rafiðn	1–100	m2	(FSu‐R‐1):		
Sérgreinastofa með básum, sem rúmar kennslu fyrir a.m.k. 2 x 12 nemenda hópa samtímis. Á 
svæðinu þarf einnig að koma fyrir umhleðslurými og efnislager auk hefðbundinnar aðstöðu fyrir 
kennara. Básar eru u.þ.b. 150 cm breiðir og a.m.k. 60 cm djúpir , en auk þeirra þarf að koma fyrir á 
svæðinu ýmiss konar sérstökum rafbúnaði auk skápa, hillna og geymslurýmis (sjá töflu í viðauka 2). 
Góð dagsbirta, loftræsting og hljóðvist þarf að vera í rýminu ásamt góðri hljóðeinangrun . Rýmið þarf 
að tengjast Rafiðn 2 og Teiknistofu 2 – Iðnteikning og rafiðn.  
3.6.2.11	Verkleg	stofa	Rafiðn	2–70	m2	(FSu‐R‐2):		
Verkleg kennslustofa sem rúmar 14 nemendur með ýmis konar sérinnréttingum og búnaði, bæði fyrir 
nemendur og kennara (sjá töflu í viðauka 2). Góð dagsbirta, loftræsting og hljóðvist þarf að vera í 
rýminu ásamt góðri hljóðeinangrun. Rýmið þarf að tengjast Rafiðn 1 og Teiknistofu 2 – Iðnteikning og 
rafiðn.  
3.6.2.12	Teiknistofa	1	–	Grunnteikning	‐	50	m2	(FSu‐S‐1):		
Bóknámsstofa með aðstöðu fyrir 16 nemendur með ýmis konar sérinnréttingum og búnaði, bæði fyrir 
nemendur og kennara (sjá töflu í viðauka 2). Góð dagsbirta, loftræsting og hljóðvist þarf að vera í 
rýminu ásamt góðri hljóðeinangrun.  
3.6.2.13	Teiknistofa	2	–	Iðnteikning	og	rafiðn	‐	60	m2	(FSu‐S‐2):		
Bóknámsstofa með aðstöðu fyrir 16 nemendur með ýmiss konar sérinnréttingum og búnaði, bæði fyrir 
nemendur og kennara (sjá töflu í viðauka 2). Góð dagsbirta, loftræsting og hljóðvist þarf að vera í 
rýminu ásamt góðri hljóðeinangrun. Rýmið þarf að tengjast Verklegu stofunum – Rafiðn 1 og Rafiðn 2.  
3.6.2.14	Bókleg	kennslustofa	Verknáms	B1–50	m2	(FSu‐S‐3):		
Bóknámsstofa með aðstöðu fyrir 25 nemendur með ýmiss konar innréttingum og búnaði, bæði fyrir 
nemendur og kennara (sjá töflu í viðauka 2). Góð dagsbirta, loftræsting og hljóðvist þarf að vera í 
rýminu ásamt góðri hljóðeinangrun.  
3.6.2.15	Bókleg	kennslustofa	Verknáms	B2–50	m2	(FSu‐S‐4):		
Bóknámsstofa með aðstöðu fyrir 25 nemendur með ýmiss konar innréttingum og búnaði, bæði fyrir 
nemendur og kennara (sjá töflu í viðauka 2). Góð dagsbirta, loftræsting og hljóðvist þarf að vera í 
rýminu ásamt góðri hljóðeinangrun.  
3.6.2.16	Bókleg	kennslustofa	Verknáms	B3–30	m2	(FSu‐S‐5):		
Bóknámsstofa með aðstöðu fyrir 14 nemendur með ýmiss konar innréttingum og búnaði, bæði fyrir 
nemendur og kennara (sjá töflu í viðauka 2). Góð dagsbirta, loftræsting og hljóðvist þarf að vera í 
rýminu ásamt góðri hljóðeinangrun. Rýmið þarf að tengjast verklegum stofum Tréiðndeildar a.m.k.  
3.6.2.17	Bókleg	kennslustofa	Verknáms	B4–30	m2	(FSu‐S‐6):		
Bóknámsstofa með aðstöðu fyrir 14 nemendur með ýmiss konar innréttingum og búnaði, bæði fyrir 
nemendur og kennara (sjá töflu í viðauka 2). Góð dagsbirta, loftræsting og hljóðvist þarf að vera í 
rýminu ásamt góðri hljóðeinangrun. Rýmið þarf að tengjast verklegri stofu Málmiðndeildar a.m.k.  
3.6.2.18	Bókleg	kennslustofa	Verknáms	B5–30	m2	(FSu‐S‐7):		
Bóknámsstofa með aðstöðu fyrir 14 nemendur með ýmiss konar innréttingum og búnaði, bæði fyrir 
nemendur og kennara (sjá töflu í viðauka 2). Góð dagsbirta, loftræsting og hljóðvist þarf að vera í 
rýminu ásamt góðri hljóðeinangrun. Rýmið þarf að tengjast verklegri stofu Háriðndeildar. Samkeppni 
um Fjölbrautaskóla Suðurlands - stækkun verknámsaðstöðu Samkeppnislýsing 
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3.6.2.19	Margmiðlun	(FABLAB)	–70	m2	(FSu‐MM‐1):		
Sérgreinastofa með aðstöðu fyrir allt að 20 nemendur með ýmiss konar innréttingum og búnaði, bæði 
fyrir nemendur og kennara (sjá töflu í viðauka 2). Góð loftræsting og hljóðvist þarf að vera í rýminu 
ásamt góðri hljóðeinangrun og hæfilegri lofthæð, auðvelt þarf að vera að loka fyrir dagsbirtu í rýminu. 
Rýmið þarf að tengjast Ljósmyndun og stúdíói og Smiðju.  
3.6.2.20	Ljósmyndun	og	stúdíó	–30	m2	(FSu‐MM‐2):		
Sérgreinastofa fyrir ljósmyndun og hljóðvinnslu. Í rýminu þurfa að vera ýmiss konar innréttingar og 
sérbúnaður (sjá töflu í viðauka 2). Rýmið þarf einnig að vera sérstaklega hljóðhannað og dýpt þess 
a.m.k. 6 m en auk þess þarf að vera góð loftræsting og hæfileg lofthæð. Rýmið þarf að tengjast 
Margmiðlun og Bóklegri kennslustofu.  
3.6.2.21	Verkleg	stofa	Háriðn	–55	m2	(FSu‐H‐1):		
Sérgreinastofa fyrir allt að 14 nemendur, með aðstöðu fyrir hárklippingu og litun, sem og aðstöðu til 
hárþvotta (4 – 6 vaskar) , með ýmiss konar sérinnréttingum og búnaði (sjá töflu í viðauka 2). Góð 
dagsbirta, loftræsting og hljóðvist þarf að vera í rýminu ásamt góðri hljóðeinangrun g. Rýmið þarf að 
tengjast Bóklegri kennslustofu af minnigerðinni (t.d. B5), með möguleika á opnun á milli rýma.  
3.6.2.22	Smiðja	–100	m2	(FSu‐S‐8):		
Sérgreinastofa fyrir a.m.k. 12 nemendur, sem einkennist af miklu gólfplássi þar sem fram fer 
hópavinna og ýmiss konar verknám/námskeið, t.d. í eldsmíði, kertagerð, leirgerð, leðurgerð, 
skartgripagerð, glersmíði, málningu, veggfóðrun, pípulögnum o.fl. Einhver sérbúnaður og innréttingar 
þurfa að vera í rýminu (sjá töflu í viðauka 2) ásamt góðri iðnaðarhurð (u.þ.b. 4 x 4 m). Góð dagsbirta, 
loftræsting og hljóðvist þarf að vera í rýminu ásamt góðri hljóðeinangrun og rýmilegri lofthæð (ca 4 m). 
Æskilegt að rýmið gæti tengst: Tréiðn, Málmiðn, Margmiðlun og Rafiðn.  
3.6.2.23	Skólatorg	og	anddyri	–80	m2	(FSu‐ST‐1):		
Miðsvæði húsnæðis, þar sem nemendur og kennarar koma saman og tenging myndast milli 
bygginganna á lóðinni. Í rýminu eru innréttingar og sérbúnaður (sjá töflu í viðauka 2). Góð dagsbirta, 
loftræsting og sérlega góð hljóðvist þarf að vera í rýminu ásamt hæfilegri lofthæð. Í tengslum við þetta 
rými eru nánast öll rými sem flokkast undir Almenn rými, svo sem: Búningsaðstaða nemenda og 
snyrtingar. Einnig góð tenging frá því við Vinnuherbergi og Kaffiaðstöðu kennara.  
Almenn rými  
3.6.2.24	Snyrting	kennara	–10	m2	(FSu‐K‐3):		
Snyrtingar fyrir starfsfólk, þ.e. bæði kynin í samræmi við reglur vinnueftirlits. Á snyrtingunum er 
hefðbundinn búnaður, innréttingar og frágangur (sjá töflu í viðauka 2). Æskileg er að snyrtingarnar séu 
nálægt aðstöðu kennara.  
3.6.2.25	Snyrting	nemenda–40	m2	(FSu‐N‐1):		
Snyrtingar fyrir um 130-150 nemendur, í samræmi við byggingarreglugerð. Sama á við fjölda snyrtinga 
fyrir hvort kynið og fyrir fatlaða. Á snyrtingunum er hefðbundinn búnaður, innréttingar og frágangur og 
búnaður fyrir fatlaða á þeim snyrtingum (sjá töflu í viðauka 2). Æskilegt er að snyrtingarnar séu nálægt 
Skólatorgi.  
3.6.2.26	Búningsaðstaða	nemenda	–	60	m2	(FSu‐N‐2):		
Búningsaðstaða fyrir um 130 til 150 nemendur, þ.e. fyrir bæði kynin með læsanlegum skápum, 
sturtuaðstöðu o.fl. sbr. töflu í viðauka 2. Æskileg tenging við Skólatorg og inngang og snyrtingar 
nemenda, ásamt þvottaaðstöðu/ræstingu, en einnig við Verknámsstofur almennt. Samkeppni um 
Fjölbrautaskóla Suðurlands - stækkun verknámsaðstöðu Samkeppnislýsing 
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3.6.2.27	Ræsting/þvottur	–	12	m2	(FSu‐Ó‐1):		
Herbergi með ræstiaðstöðu, iðnaðarþvottvél, þurrkara o.fl. sbr. Viðauka 2. Æskileg staðsetning 
miðsvæðis.  
3.6.2.28	Sjúkraaðstaða	–	8	m2	(FSu‐Ó‐2):		
Herbergi með aðstöðu fyrir sjúkling, hjúkrunarfræðing og/eða lækni ef á þarf að halda. Búnaður og 
innrétting samkv. viðauka 2. Staðsetning æskileg nálægt aðstöðu kennara.  
3.6.2.29	Sorpgeymsla	–	20	m2	(FSu‐Ó‐3):		
Aðgengileg sorpgeymsla, bæði innanhúss og utanhúss, þar sem hægt verður að flokka sorp til 
endurvinnslu.  
Tengslarit: (er einnig í ítargögnum (fylgiskjali G))  
3.7 Gerð og gæði byggingar  
Miða skal við að allur frágangur bygginga og lóðar sé vistvænn, vandaður, viðhaldslítill og 
endingargóður. Tillöguhöfundar skulu gera grein fyrir efnisvali og uppbyggingu hússins í greinargerð. 
Nýbygging skal falla vel að nánasta umhverfi. Mikilvægt er að vandað sé til heildarhönnunar á frágangi 
kringum byggingarnar.  
Almennt skal gera ráð fyrir hefðbundnum innanhússfrágangi og tæknilegum útfærslum í byggingunni í 
samræmi við starfsemina og núverandi húsnæði. Taka skal tillit til sólarljóss og afstöðu þess til 
einstakra rýma svo sem vinnurýma, kennslurýma og fundaherbergja með skjávarpa og 
fjarfundabúnaði.  
Byggingu af þessari gerð fylgja eðlilega miklar kröfur til starfseminnar t.d. efnisval og hönnun, 
orkunotkun, brunavarnir, hljóðvist, rakastig o.fl. og skulu þátttakendur taka tillit til þess við gerð 
tillögunnar.Samkeppni um Fjölbrautaskóla Suðurlands - stækkun verknámsaðstöðu 
Samkeppnislýsing 
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Gæta skal að aðgengi og vinnuaðstöðu fatlaðra.  
3.7.1 Listskreyting  
Reglur um listskreytingu í opinberum byggingum eru gefnar út af Listskreytingarsjóði og er aðilum bent 
á að kynna sér þær af þessu tilefni, en listskreytingin sjálf er ekki hluti samkeppninnar.  
3.7.2 Hönnun lóðar  
Áhersla er lögð á að frágangur og hönnun lóðar við stækkunina sé í samræmi við umhverfið og tengist 
á eðlilegan hátt lóðarhönnun og byggingum. Gera skal ráð fyrir skjólgóðu útivinnusvæði, sem unnt er 
að loka af.  
3.7.3 Tæknilegar útfærslur  
Sjá kafla 6.3 í meðfylgjandi þarfagreiningu (fylgiskjali A). Lýsingar eru til viðmiðunar  
3.8 Kostnaðarviðmið  
Ekki er ætlast til þess að keppendur skili inn kostnaðaráætlun með tillögum sínum, en á dómsstigi 
verða þær tillögur, sem að mati dómnefndar koma til álita, stærðar- og kostnaðarreiknaðar.  
Verkkaupi gerir ráð fyrir að framkvæmdakostnaður (verktakakostnaður) verði um 320.000 kr/m² fyrir 
bygginguna og skulu keppendur miða við þann ramma. Ofangreind tala inniheldur eingöngu beinan 
verktakakostnað. Hönnun, umsjón og eftirlit, opinber gjöld og búnaður er ekki inni í ofangreindri tölu.  
Keppendur skulu sýna kostnaðargát og er miðað við að allur frágangur byggingarinnar og lóðar 
hennar sé vandaður og viðhaldskostnaður í lágmarki. Þær kröfur verða gerðar við endanlega hönnun 
mannvirkisins að tekið verði tillit til vistferilskostnaðar (life cycle cost).  
Tillagan skal uppfylla öll skilyrði, sem lýst er í samkeppnislýsingu þessari, fylgja húsrýmisáætlun, 
uppfylla tæknilegar kröfur, o.s.frv. Í tillögunni skal gera grein fyrir frágangi byggingarinnar, þ.e. 
efnisvali, frágangi utanhúss, frágangi gólfa, lofta og veggja innanhúss, loftræstingu, lagnakerfi, 
frágangi lóðar og bílastæða og öðru því sem getur haft áhrif á kostnaðarmat dómnefndar og ráðgjafa 
hennar. Samkeppni um Fjölbrautaskóla Suðurlands - stækkun verknámsaðstöðu 
Samkeppnislýsing 
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4 Verk í kjölfar samkeppni  
4.1 Hönnunar- og framkvæmdatími  
Gert er ráð fyrir að fylgja eftirfarandi tímaáætlun:  
Úrslit samkeppninnar kynnt maí 2013 Deiliskipulagi lóðar lokið sumar 2013  
Hönnun lokið og útboðsgögn tilbúin snemma árs 2014  
Framkvæmdir hefjast vorið 2014 Framkvæmdum lokið og bygging tekin í notkun vorið 2015  
Almennur fyrirvari er gerður vegna fjárveitinga til verksins.  
Sjá einnig umfjöllun í kafla 4.3. Þóknun hönnuða, samningur.  
4.2 Hagnýting keppnistillagna  
Verkkaupi stefnir að því að ganga til samninga við höfunda þeirrar tillögu sem dómnefnd mælir með til 
áframhaldandi hönnunar á húsinu.  
Falli verkkaupi frá frekari áformum um að framkvæma skv. 1. verðlaunatillögunni eða óski útbjóðandi 
að ráða annan aðila til verksins en dómnefnd hefur mælt með, skal greiða 1. verðlaunahafa bætur 
vegna verkefnismissis, sem nema upphæð 1. verðlauna.  
Verkkaupi öðlast afnotarétt af verðlaunuðum og viðurkenndum tilögum, með þeim takmörkunum sem 
höfundarlög setja.  
Í samræmi við samning A.Í. við Hönnunarsafn Íslands um varðveislu samkeppnistillagna mun 
Hönnunarsafnið varðveita allar tillögur sem berast í samkeppninni.  
4.3 Þóknun hönnuða, samningur  
Farið er fram á að hönnuðir þeirrar tillögu sem hlýtur fyrstu verðlaun myndi teymi um heildarhönnun 
byggingarinnar áður en samið er um hönnunina.  
Í Leiðbeiningum fjármálaráðuneytisins um kaup á ráðgjöf (fylgiskjal K) er kveðið á um að í 
samkeppnum sé þóknun til hönnuða að lokinni samkeppni skilgreind í keppnislýsingu. Þar sem slíkt 
ákvæði er ekki í Leiðbeiningum um hönnunarsamkeppni hefur verkkaupi, í samráði við AÍ, ákveðið að í 
þessari samkeppni verði hafður sá háttur á að sest verði að samningaborði með þeim aðila sem hlýtur 
fyrstu verðlaun í samkeppninni og samið um hönnunarþóknunina. Verkkaupi setur þó þann fyrirvara að 
ef samningar nást ekki, þá getur hann leitað til þeirra aðila sem fengu önnur verðlaun í samkeppninni 
og samið við þá um útfærslu á sinni tillögu. . Þetta skal einungis gert sé rík ástæða til og augljóst að 
samningar takist ekki og skal sú ákvörðun rökstudd ítarlega sbr. k. 3.3.5 í Leiðbeiningum um 
hönnunarsamkeppni. Einn samningur verður gerður við allt hönnunarteymið og skal teymið koma sér 
saman um hönnunarstjóra verksins og mun hann sjá um alla samræmingu á gögnum hönnuða.  
4.4 Trygging hönnuða  
Verði ekkert af fyrirhuguðu verkefni, af óviðráðanlegum orsökum, innan tveggja ára skal verkkaupi 
greiða verðlaunahöfundum, eða þeim hönnuðum sem samið hefur verið við um verkið, jafnvirði verð
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launaupphæðar tillögunnar í bætur.Vindálag  

Vindálag var ákvarðað skv. EC1-2-4 og þjóðarskjali. Grunngildi vindhraða ref ,0 v fyrir 

vind með 50 ára meðalendurkomutíma á Íslandi er 35,5 m s (einnig er 35,5 / ref v ms 

= ) og miðast við yfirborðsflokk II, þ.e. hrýfislengdina z0(m)=0,05 m. Þessi vindhraði 

samsvarar 37,1 m/s meðalvindi sem mældur er í 10 mínútur í 10 metra hæð yfir 

yfirborði jarðar miðað við hrýfislengdina z0(m)=0,03 m. Þessi vindhraðamæliaðferð er 

í samræmi við reglur Alþjóðlegu veðurstofunnar (WMO) og er oftast notuð á 

veðurathugunarstöðvum hér á landi. Fyrrnefnd gildi eru gefin í þjóðarskjali 

álagsstaðalsins. Hér var látið nægja að skoða vindáraun á langhliðar byggingarinnar 

því sú stefna hefur mest áhrif. Grunnvindþrýstingur er skilgreindur og reiknaður á 

eftirfarandi hátt, þar sem ρ er rúmþyngd lofts: 

6.3.2. gr. Hjúpur byggingar.  

Veðurkápa byggingar skal standast álagskröfur vegna umhverfisþátta sem búist er 

við að mæði á henni vegna veðurfars, s.s. vindálags, regns, snjóálags, salts og sólar. 

Hún skal þannig gerð að bæði innan byggingar og við hana sé tryggð fullnægjandi 

hljóðvist, brunavörn, öryggi, loftgæði og birtuskilyrði auk annarra þátta sem taldir eru 

upp í reglugerð þessari. Almennt skal velja efni í hjúp byggingar sem auðvelt er að 

viðhalda, þrífa og farga. 

8.2.5. gr. Hliðarfærsla og titringur burðarvirkja.  

Hliðarfærsla burðarvirkis vegna vindálags eða annarra orsaka skal vera minni en 

fram kemur í töflu 8.03. Tafla 8.03 Hámarkshliðarfærsla. Flokkur Einnar hæðar 

byggingar og einstakar hæðir Fjölhæða byggingar (fjórar hæðir og hærri) Ekki sérstök 

greinargerð um formbreytingar Sérstök greinargerð um formbreytingar* Ekki sérstök 

greinargerð um formbreytingar Sérstök greinargerð um formbreytingar* A H/400 

H/250 H0/500 H0/350 B H/350 H/150 H0/500 H0/300 C H/300 H/100 H0/500 H0/200 

H = Hæð einstakra hæða í byggingu. H0 = Heildarhæð byggingar. * Í greinargerð 

skal sýna að burðarvirkið og byggingin í heild þoli formbreytinguna með hliðsjón af 

8.2.3. gr. Við notkun töflu 8.03 skal miða við þær skýringar sem fram koma í töflu 

8.01, eftir því sem við á. Lóðréttur færslumunur milli aðliggjandi undirstaða 

samfelldrar, láréttrar burðareiningar vegna sigs eða annarra samsvarandi hreyfinga 
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undirstaðanna, t.d. hitaþenslu, skal vera minni en 15 mm á hverju bili en þó undir 

L/300. Fyrir hallandi burðareiningar gilda samsvarandi kröfur og fram koma í töflum 

8.01 og 8.03. Hönnuði ber að tryggja að hegðun bygginga og burðarhluta vegna 

titrings sé ásættanleg með þægindi notenda í huga og virkni byggingarinnar eða 

einstakra hluta hennar, sbr. ákvæði ÍST EN 1990. 

Brunavarnir 
Byggingin er öll á einni hæð hæð og skiptist upp í brunahólf þar sem hvert 

kennslurými er sér brunahólf með EI-60 veggjum og EI2 30 CSm hurðum. Almenn 

rými og gangar skiptast í tvö sér brunahólf með EI-60 veggjum og EI2 30 CSm 

hurðum Úr hverju brunahólfi verða amk. tvær óháðar flóttaleiðir að hámarki 30m. 

Allar klæðningar innanhúss í flokki 1 Allar klæðningar utanhúss í flokki 1 

Þakklæðningar í flokki T. Sjálfstæð, sjálfvirk brunaviðvörunarkerfi tengd viðurkenndri 

vaktstöð verða til staðar í byggingunni. Stjórnstöð verður staðsett í andyri við 

aðalinngang. Brunamótstaða burðavirkja amk. R60 Reyklosun er um glugga og 

hurðar. Út og neyðarlýsing skv. byggingareglugerð með amk. 1 lux lýsingu á 

flóttaleiðum. Lýsing við allar útidyr flóttaleiða. Brunaslöngur sem ná út í öll horn 

byggingar verða ti staðar, einnig handslökkvitæki staðsett við hverja brunaslöngu og 

dreifð með skipulögðum hætti um bygginguna. Flóttahurðir skulu vera útbúnar 

neyðarhún , ef um rafdrifnar hurðir er að ræða skal tryggja að þær opnist við 

straumrof og við boð frá kerfi. Reykskynjarar sem tengjast stjórnstöð verða í öllum 

rýmum. Loftræsikerfi og frágangur þeirra skulu ekki rýra brunahólfun, Nánari lýsingar 

í greinagerð brunahönnuðar.  

Aðgengi: Byggingin er hönnuð með aðgengi fyrir alla. Aðkoma og bílastæði eru af 

jafnsléttu.  

Lóð verður hellulögð að hluta og núverandi lóð látin halda sér eins og hægt 

ersérstaklega skal gæta að öllum trjágróðri sem fyrir er og gera viðeigandi ráðstafanir 

til að hann haldi sér. Sorpgeymsla er staðsett í suðvesturhorni Hamars. 

Byggingin er í notkunarflokki 2.  

Uppfylla skal allar krögur reglugerðar í flokki 2. 

Berandi veggir, súlur og bitar skulu vera að lámarki REI 60. 
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Kennslurými og aðstaða kennara eru sér brunahólf EI 60 með EI2 30 Cs hurðum. 

Flóttaleiðir skulu að hámarki vera 30 metrar út úr byggingu eð að næsta brunahólfi. 

Sjálrvirkt slökkvikerfi skal vera sem endist að lámarki í 15 mínútur. 

Slöngukefli skal vera sem endist að lámarki í 15 mínútur.  Söngur skulu ná í hvert 

horn byggingar, þar sem eldhætta er mjög mikil og brunaálag yfir 800 MJ/m² skal 

miða við 40 l/mín vatnsrennsli og 9 m kastlengd. 

Sjálfstætt. Sjálvirkt brunaviðvörunarkerfi tengt skökkvistöð. 

Úrdrættir úr Byggingarreglugerð nr.112/2012 skulu vera leiðbeinandi við greiningar. 

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. 

9.1.1. gr. 

Meginmarkmið. 

Byggingar og önnur mannvirki skulu þannig hönnuð og byggð að öryggi fólks, dýra, 

umhverfis, menningarverðmæta og eigna gagnvart bruna sé ávallt tryggt. Þessu 

öryggi skal viðhaldið allan þann tíma sem mannvirkið stendur. Jafnframt skal tryggt 

eins og framast er unnt að bruni eða niðurrif mannvirkisins valdi sem minnstum 

spjöllum á umhverfinu.Við hönnun mannvirkja skal ávallt gert ráð fyrir að eldur geti 

komið upp og því skal tryggt: 

a. Að viðstaddir geti yfirgefið mannvirkið í eldsvoða eða bjargast eftir öðrum leiðum 

og að öryggi björgunarliðs sé fullnægjandi, 

b. að burðargeta mannvirkisins haldi í tiltekinn tíma í bruna og að glæðing, útbreiðsla 

elds og reyks innan þess sé takmörkuð, 

c. að hætta á útbreiðslu elds til nálægra mannvirkja sé takmörkuð sem og hætta á að 

eldur geti borist til mannvirkisins frá umhverfinu, 

d. að umhverfisáhrif vegna bruna verði innan ásættanlegra marka, 
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e. að gerðar séu fullnægjandi ráðstafanir til að unnt sé að uppgötva og slökkva eld í 

mannvirki og tryggja öflun slökkvivatns, og 

f. að byggingarefni, innréttingar og húsbúnaður séu valin með það í huga að sem 

minnstar líkur séu á því að eldur kvikni og eitraður reykur myndist við bruna. 

9.1.3. gr. 

Notkunarflokkar. 

Mannvirki skiptast í eftirfarandi sex notkunarflokka eins og nánar er tilgreint í töflu 

9.01: 

b. Notkunarflokkur 2 

Mannvirki eða rými þar sem gert er ráð fyrir að fólk geti safnast saman. Ekki er gert 

ráð fyrir að fólk gisti innan mannvirkisins. Fólk sem er í mannvirkinu er ekki allt 

nægjanlega kunnugt umhverfinu til að þekkja flóttaleiðir en er almennt fært um að 

bjarga sér sjálft út úr mannvirkinu eða á öruggt svæði við eldsvoða. 

2 Mannvirki þar sem gert er ráð fyrir að fólk geti safnast saman, s.s. fyrirlestrasalir, 

kirkjur, kvikmyndahús, leikhús, veitingastaðir, diskótek, íþróttasalir, vöruhús, stærri 

verslanir og verslanamiðstöðvar, aðstaða fyrir dans, nám og frístundastarf og 

bílgeymslur aðrar en í notkunarflokki 1 eða 3. 

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 
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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. 

9.4.5. 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. 

9.4.5. gr. 

Slöngukefli. 
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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:  

9.4.6. gr. 

Sjálfvirk slökkvikerfi. 

Meginreglur: Setja skal sjálfvirkan búnað til að slökkva eld þar sem það er 

nauðsynlegt til að tryggja öryggi lífs, umhverfis og eigna. Sjálfvirk slökkvikerfi í 

mannvirkjum skulu þannig útfærð að þau geti slökkt eða takmarkað eld í mannvirkinu 

í viðunandi langan tíma. Þau skulu geta farið í gang innan nægjanlega skamms tíma 

og með nægu öryggi til að uppfylla kröfur. Kerfin skulu vera varin gegn því að eldur 

geri þau óvirk. Virkni búnaðarins skal vera trygg þegar rafmagn er á byggingunni og 

hafa skal viðeigandi varnir gegn rafmagnsleysi. 

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. 
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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. 

9.4.8. gr. 

Sjálfvirk reyklosun. 

Meginreglur: Markmið með sjálfvirkri reyklosun úr mannvirki er að losa út reyk og hita 

áður en hætta skapast fyrir fólk, dýr eða eignir. Sjálfvirk reyklosun skal geta opnast 

eins fljótt og mikið og þörf er á og halda virkni sinni í þann tíma sem nauðsynlegur er 

til að tryggja brunavarnir. Virkni búnaðarins skal vera trygg þegar rafmagn er á 

byggingunni og hafa skal viðeigandi varnir gegn rafmagnsleysi. Við hönnun og val á 

sjálfvirkum reyklosunarbúnaði skal tekið tillit til vind- og snjóálags. Kerfið skal vera 

varið gegn því að eldur geri það óvirkt. Reyklosun sem byggir á gegnumbruna á 

léttbyggðum þakeiningum eða gluggum húsa skal aðeins leyfð þar sem sýnt er fram 

á að hún virki nægjanlega hratt og tryggi nægjanlega reykræsingu. Viðmiðunarreglur: 

Sjálfvirk reyklosun úr mannvirki skal hönnuð í samræmi við ÍST EN 12101. 

Ígluggalausum samkomusölum í notkunarflokki 2, sem eru stærri en 200 m², skal 

setja reyklosunarbúnað á 

9.4.11. gr. 

Almenn lýsing á flóttaleiðum.  

Meginreglur: Allar flóttaleiðir í mannvirkjum skulu vera með nægjanlega almenna 

lýsingu þannig aðnotkun þeirra sé greið. Í byggingum þar sem krafist er algildrar 

hönnunar skal lýsing taka mið af því. Viðmiðunarreglur: Í byggingum sem eru tvær 

hæðir eða hærri skal lýsing í stigahúsum gerð með þeim hætti að tvö samliggjandi 

ljós séu tengd á sitt hvora greinina. Almenn lýsing í flóttaleið skal ekki vera minni en 

100 lux. 

9.4.12. gr. 

Neyðarlýsing.  

Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um neyðarlýsingu: 
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1. Neyðarlýsing skal vera nægjanleg þannig að rýming byggingar sé möguleg við 

straumrof. 

2. Í byggingum í öllum notkunarflokkum, öðrum en flokki 3, skal vera neyðarlýsing. Í 

öllum stigahúsum yfir fjórar hæðir í notkunarflokki 3 og í öllum gluggalausum 

stigahúsum skal vera neyðarlýsing. Við tæknibúnað sem þarf að vinna við þegar 

straumrof verður skal vera fullnægjandi neyðarlýsing. 

3. Neyðarlýsing í byggingum skal að lágmarki lýsa í 60 mín eftir straumrof. 

4. Neyðarlýsing skal ekki vera minni en 1 lux í miðlínu flóttaleiðar en minnst 5 lux í 

tröppum og stigahúsum. Neyðarlýsingin skal ná 50% af ljósstyrknum á 5 sek. og 

fullum styrk á 60 sek. En fullum ljósstyrk skal náð á 0,5 sek. á sérstaklega 

hættulegum svæðum. 

5. Í byggingum þar sem krafist er algildrar hönnunar skal neyðarlýsing taka mið af 

því. 

6. Varastraumgjafar skulu vera vararafstöðvar, rafhlöður eða annar jafntryggur 

búnaður sem tekur sjálfvirkt við ef aðalstraumgjafi bilar. Viðmiðunarreglur: Raflagnir í 

neyðarlýsingu bygginga skulu varðar fyrir eldi í 30 mín. Raflagnir innan hvers EI 90 

brunahólfs skulu vera óháðar raflögnum í öðrum EI 90 brunahólfum. Setja skal 

neyðarlýsingu fyrir utan útihurðir í flóttaleið nema þar sem farið er út á jafnsléttu og 

önnur lýsing gefur fullnægjandi birtu. Út- og neyðarlýsing skal vera í flóttaleiðum 

fjölbýlishúsa. Hönnun neyðarlýsingar skal vera í samræmi við ÍST EN 1838, ÍST EN 

50171, ÍST EN 50172, ÍST 150 og ÍST EN 60598-2-22. Mannvirkjastofnun skal gefa 

út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar. 

9.4.13. gr. 

Búnaður til að draga úr sprengiþrýstingi. 

Ef starfsemi í mannvirki eða hluta þess er slík að sérstök hætta er talin vera á 

sprengingu, t.d. af völdum gass eða vökva, skal mannvirkið þannig hannað og byggt 

að það hrynji ekki eða laskist verulega af völdum sprengingar. Á slíkum rýmum skulu 

vera sprengilúgur, gluggar, léttir útveggir eða þakhlutar sem láta undan við 

sprengingu.  
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9.4.12. gr. 

Neyðarlýsing. Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um neyðarlýsingu: 

1. Neyðarlýsing skal vera nægjanleg þannig að rýming byggingar sé möguleg við 

straumrof. 

2. Í byggingum í öllum notkunarflokkum, öðrum en flokki 3, skal vera neyðarlýsing. Í 

öllum stigahúsum yfir fjórar hæðir í notkunarflokki 3 og í öllum gluggalausum 

stigahúsum skal vera neyðarlýsing. Við tæknibúnað sem þarf að vinna við þegar 

straumrof verður skal vera fullnægjandi neyðarlýsing. 

3. Neyðarlýsing í byggingum skal að lágmarki lýsa í 60 mín eftir straumrof. 

4. Neyðarlýsing skal ekki vera minni en 1 lux í miðlínu flóttaleiðar en minnst 5 lux í 

tröppum og stigahúsum. Neyðarlýsingin skal ná 50% af ljósstyrknum á 5 sek. og 

fullum styrk á 60 sek. En fullum ljósstyrk skal náð á 0,5 sek. á sérstaklega 

hættulegum svæðum. 

5. Í byggingum þar sem krafist er algildrar hönnunar skal neyðarlýsing taka mið af 

því. 

6. Varastraumgjafar skulu vera vararafstöðvar, rafhlöður eða annar jafntryggur 

búnaður sem tekur sjálfvirkt við ef aðalstraumgjafi bilar. Viðmiðunarreglur: Raflagnir í 

neyðarlýsingu bygginga skulu varðar fyrir eldi í 30 mín. Raflagnir innan hvers EI 90 

brunahólfs skulu vera óháðar raflögnum í öðrum EI 90 brunahólfum. Setja 

skalneyðarlýsingu fyrir utan útihurðir í flóttaleið nema þar sem farið er út á jafnsléttu 

og önnur lýsing gefur fullnægjandi birtu. Út- og neyðarlýsing skal vera í flóttaleiðum 

fjölbýlishúsa. Hönnun neyðarlýsingar skal vera í samræmi við ÍST EN 1838, ÍST EN 

50171, ÍST EN 50172, ÍST 150 og ÍST EN 60598-2-22. Mannvirkjastofnun skal gefa 

út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar. 

9.4.13. gr. 

Búnaður til að draga úr sprengiþrýstingi. Ef starfsemi í mannvirki eða hluta þess er 

slík að sérstök hætta er talin vera á sprengingu, t.d. af 



Lokaverkefni í byggingafræði                                                              Skýrsla 
Fjölbrautarskóli Suðurlands                                                      Daníel Erlingsson 
 

59 
 

völdum gass eða vökva, skal mannvirkið þannig hannað og byggt að það hrynji ekki 

eða laskist verulega af völdum sprengingar. Á slíkum rýmum skulu vera sprengilúgur, 

gluggar, léttir útveggir eða þakhlutar sem láta undan við sprengingu. 

9.5.6. gr. 

Göngulengd flóttaleiða. 

Mannvirki þar sem fleiri en 50 manns eru og þar sem fólk þekkir ekki vel til aðstæðna 

eða þar sem hætta er á hraðri útbreiðslu elds. Mannvirki í notkunarflokki 1, t.d. tré- og 

plastiðnaður og lager í iðnaði. Mannvirki í notkunarflokki 2 s.s. verslanir, 

bílgeymsluhús án úðakerfis, veitingahús, skólar, sýningahús og hliðstæðar byggingar 

opnar almenningi. Mannvirki í notkunarflokki 4, 5 og 6. 30 m 

9.6.19. gr. 

Sérákvæði um brunavarnir í notkunarflokki 2. Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi 

viðmiðunarreglur gilda um brunahólfun í notkunarflokki 2: 

7. Hver skólastofa með samliggjandi hópherbergi skal vera sjálfstætt brunahólf, 

a.m.k. EI 60. Hurðir að gangi og öðrum herbergjum skulu vera a.m.k. EI2 30-CS. 

8. Ekki mega vera dyr á milli skólastofu og stigahúss. Brunahólf EI 90 sem inniheldur 

skólastofur má ekki vera stærra en 600 m². Í einnar hæðar húsum má brunahólfið þó 

vera 1.200 m². 

9.6.23. gr. 

Starfsemi sem sérstök hætta stafar af. Meginreglur: Starfsemi í byggingum þar sem 

unnið er með eldfim og önnur hættuleg efni eða þau geymd má ekki skapa óeðlilega 

hættu. Slík starfsemi krefst sérstakra varna, s.s. hólfunar, slökkvikerfa eða annarra 

þátta sem taka mið af viðkomandi hættu. Leyfisveitandi getur krafist öflugri hólfunar, 

slökkvikerfa eða annarra varna sé um að ræða sérstaka hættu eða umtalsvert magn 

efna. Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda fyrir byggingar þar sem 

fram fer starfsemi sem sérstök hætta stafar af, sbr. 1. mgr.: 

1. Almennt skal hólfun vera EI 60 með EI2 60-CSm hurð. 

2. Í brunahólfum bygginga sem eru stærri en 600 m² skal vera sjálfvirk reyklosun. 
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3. Yfirborð gólfs skal vera þannig frá gengið að ekki myndist neistar við gólf. 

4. Sprautuklefar skulu vera sér brunahólf EI 60 með EI2 60-CSa hurðum og hafa 

sjálfstætt loftræsikerfi. Klæðningar á veggjum og lofti sprautuklefa skulu vera í flokki 

1. Útblástursstokkurskal liggja einn sér út undir bert loft og skal vera auðvelt að 

hreinsa hann. Fjarlægð útblástursstokks frá brennanlegu efni skal vera a.m.k. 0,3 m. 

Ef útblástursstokkur liggur um annað herbergi skal hann vera EI 30. Loftþjappa í 

sprautuklefa skal hafa sjálfstætt inntak fyrir útiloft og skal rafmótor við slíka þjöppu 

vera neistafrír. Aðeins má nota neistafría lampa í sprautuklefum. Við sprautuklefa 

skal vera slökkvitæki af viðurkenndri gerð. 

5. Ef olíubrennari er notaður til beinnar upphitunar skal hann staðsettur í kyndiklefa 

sem er EI 60. Loftstokkur milli sprautuklefa og brennara skal vera EI 30 með 

eldvarnarloku EI 30. Brennarinn skal taka loft að utan um rist í útvegg eða gegnum EI 

30 stokk. Á olíulögn skal vera öryggisloki sem hindrar innrennsli olíu komi eldur upp í 

klefanum. 

6. Ekki má vera innangengt á milli rýma í byggingum þar sem unnið er með eld- og 

sprengifimar gastegundir og rýma þar sem unnið er með opinn eld eða kyndiklefa. 

7. Hleðsla á rafdrifnum lyfturum og sambærilegum tækjum í byggingum, sem skapa 

hættulegar lofttegundir, skal fara fram í sérstöku herbergi sem skal afmarka með 

byggingarhlutum EI 60 og EI2 30-CSa hurð. Herbergið skal loftræst á fullnægjandi 

hátt meðan á hleðslu stendur. 

8. Vararafstöðvar og slíkur búnaður skal vera í sérstöku brunahólfi EI 60 með EI2 60-

CSm hurð. Í slíkum klefa er heimilt að hafa daggeymi með diselolíu. Gera skal 

ráðstafanir til að olía geti ekki runnið frá klefanum og valdið hættu. 

9. Í rýmum þar sem sérstök hætta er á íkviknun, t.d. í stóreldhúsum, skal gera 

sérstakar ráðstafanir til að hindra útbreiðslu elds, t.d. með því að setja upp sjálfvirk 

slökkvikerfi í útsogsháf og yfir eldunartækjum.  

10. Geymsla á gaskútum fyrir brennanlegt gas skal vera utanhúss og skal 

brunahólfun að byggingu vera a.m.k. EI 60. Geymslan skal loftræst og í henni skal 

vera gasskynjari og sjálfvirkur loki sem lokar fyrir kútana verði gasleki. 
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Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar  

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. 
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9.8.7. gr. 

Merkingar. 

Þar sem brunavarnir bygginga gera ráð fyrir sérstökum aðgerðum slökkviliðs skulu 

þær vera merktar og þeim fylgja leiðbeiningar sem komið er fyrir við viðkomandi 

stjórnbúnað. Staðsetning slíks stjórnbúnaðar og gerð hans skal ákveðin við 

brunahönnun. Í mannvirkjum þar sem krafist er brunahönnunar og/eða áhættumats 

skulu upplýsingar um brunavarnir fyrir björgunaraðila vera aðgengilegar. 

Brunavarnabúnað bygginga, þ.m.t. brunahólfandi hurðir og öryggisbúnað, skal 

merkja þannig að hann sé vel sýnilegur björgunaraðilum og öðrum sem eru í 

mannvirkinu. Merkja skal t.d. inndælingu vatnsúðakerfis og stigleiðslu, reyklúgur, 

aðkomuleiðir og sérstakar aðgerðir fyrir slökkvilið. Á búnað sem ætlaður er fyrir 

tengingu við dælur slökkviliðs skal gefa upp þann þrýsting sem nauðsynlegur er til að 

búnaðurinn vinni skv. hönnun og þann hámarksþrýsting sem búnaðurinn þolir. 

Auðkenni um staðsetningu frístundahúsa, fjallaskála, skíðaskála, veiðihúsa og 

annarra slíkra bygginga sem gefa má upp til neyðarlínu skal vera utandyra á útvegg. 

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar. 

9.9. KAFLI 

Burðarvirki við bruna. 

9.9.1. gr. 

Almennt. 

Um hönnun á brunamótstöðu burðarvirkja gilda íslenskir þolhönnunarstaðlar, sbr. 

8.2.1. gr. 

Burðarvirki skal hanna þannig að þau hafi fullnægjandi brunamótstöðu að teknu tilliti 

til öryggis fólks, dýra, eigna og björgunaraðila.[Brunamótstöðu burðarvirkja má 

ákvarða með stöðluðu brunaferli, sbr. 9.9.3. gr., eða með útreikningum eftir 

náttúrulegu brunaferli, sbr. 9.9.5. gr.] 2) Rgl. nr. 280/2014, 28. gr. 

9.9.2. gr. 

Burðarvirkjaflokkar. 
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Krafa til brunamótstöðu burðarvirkja ræðst af áhrifum af hruni mannvirkisins á öryggi 

fólks og dýra skv. töflu 9.10. Við mat á flokkun burðarvirkja m.t.t. brunamótstöðu skal 

taka tillit til: 

a. líkinda þess að fólk, t.d. við rýmingu, eða slökkvilið séu á því svæði sem brot á 

burðarvirki hefur 

áhrif á, 

b. afleiddra afleiðinga hruns, t.d. á önnur burðarvirki, 

c. gerð brots á burðarvirki, og 

d. afleiðinga fyrir mikilvæga þætti byggingar, sem áhrif hafa á rýmingu eða slökkvi- og 

björgunarstörf. Kröfur á burðarvirki sem hafa áhrif á brunahólfun geta ekki verið lægri 

en krafa viðkomandi skila. 

9.9.3. gr. 

Brunamótstaða burðarvirkja – staðlað brunaferli. 

Hrun viðkomandi burðarvirkja skal ekki eiga sér stað innan skilgreindra tímamarka 

skv. töflu 9.11 miðað við staðlað brunaferli. 

Tafla 9.11 Brunamótstaða burðarvirkja eftir brunaálagi. 

Áhætta vegna öryggis fólks Brunaálag qf,k 

≤ 800 MJ/m² ≤ 1.600 MJ/m² > 1.600 MJ/m² 

Mjög takmörkuð 0 0 0 

Lítil R 30 R 30 R 30 

Meðal R 60 R 90 (*R 60) R 120 (*R 90) 

Mikil R 90 (*R60) R 120 (*R 90) R 180 (*R 120) 

Mjög mikil R 120 (*R 90) R 180 (*R 120) R 240 (*R 180) 

* með sjálfvirku vatnsúðakerfi skv. 9.4.6. gr. má lækka kröfuna um eitt þrep. 
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Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar. 

Byggingin er í flokki 2. Allar skólastofur eru sér brunahólf EI 60 með EI2 30-CS 

hurðum. Almenn rými eru sér brunahólf Ei 60 með EI2 30C5SM hurðum. Spennistöð 

er sér brunahólf EI 90 

Gluggar 

7.1.6 Borði soðin á steypta veggi. Sjá teikningar nr. 20-01/02, 20-10/11, 20-20/21, 

20-30/31, 20-40, 20-50/51/52, 31-10, 31-20/21. Sjá almenna lýsingu í grein 7.1.0. 

Á steyptar súlur milli glugga skal bræða tjöruborða (eða annað sambærilegt PVC eða 

EPDM) yfir allt yfirborð súlu er snýr út og skal borði ná á milli gluggakerfa ein og sýnt 

er á teikningum arkitekts. Einnig skal líma borða á öll lárétt steypuskil á steyptum 

útveggjum. Magntölur eru lengdarmetrar shell borða á lóðréttum og láréttum flötum 

nettó. Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem til þarf til að fullklára verklið.



Lokaverkefni í byggingafræði                                                              Skýrsla 
Fjölbrautarskóli Suðurlands                                                      Daníel Erlingsson 
 

65 
 

 

Álgluggar og hurðir 
7.3.0 Almennt 

Sjá teikningar nr. S-101/S-102/S-103/S-104/S-105/S-106/S-10700 

Í þessum kafla verður lýst smíði og ísetningu glugga og útihurða og því efni, sem þarf 

til að fullgera þessa verkþætti. Gluggar og hurðir er úr áli. Allir gluggar eru settir í eftir 

að hús hefur verið steypt upp. Verktaki skal leggja fram vottorð frá 

Nýsköpunarmiðstöð eða öðrum viðurkenndum aðilum um styrk og þéttingar á 

gluggum opnanlegum fögum og öðru sem boðið er. 

Álgluggar og hurðir 

Álgluggarnir smíðist úr gluggakerfi með 50 mm breiðum prófílum. Álgluggakerfi skal 

vera í 7016 Ral lit Gluggalistar, karmar, póstar, útopnanleg gluggafög og hurðar skulu 

vera í 1003Ral. Verktaki skal leggja fram útreikninga vindálags á gluggum og 

hurðum. 

Álagsstaðlar 

Glugga og gler skal hanna í samræmi við gildandi staðla á Íslandi. Vindálagið á 

glugga og gler er metið eftirfarandi af burðarþolshönnuði hússins. 

 Kennigildi (án öryggisstuðuls): 3,5 kN/m2 

 Hönnunargildi (með öryggisstuðli): 5,2kN/m2 

Formbreyting á gluggakörmum skal vera í samræmi við flokk A í Byggingarreglugerð. 

Formbreyting á gleri skal ekki vera meiri en L/150 þar sem L er styttri haflengd rúðu. 

Verktaki skal leggja burðarþols útreikninga af gluggum og gleri inn til Hnits 

verkfræðistofu til samþykktar. Verktaki leggur síðan áritaðar teikningar sínar inn til 

byggingafulltrúa. 

Álefni  

Allt álefni skal uppfylla efnisstaðla viðurkennds framleiðanda sem hafi vottun ISO 

9001 og vera úr málmblöndu AlMgSi 0,5 F22. Allir álprófílar og allt annað sýnilegt ál 



Lokaverkefni í byggingafræði                                                              Skýrsla 
Fjölbrautarskóli Suðurlands                                                      Daníel Erlingsson 
 

66 
 

tilheyrandi álgluggakerfi skal vera Litaðir í Ral í verksmiðju, gluggalistar, karmar, 

póstar og útopnanleg gluggafög. 

Þéttingar og tengingar  

Allar þéttingar og festingar skulu framkvæmdar tryggilega og skal verktaki ganga 

þannig frá þeim að hvergi verði lát á. Verktaki skal ljúka öllum þéttingum að steyptum 

byggingarhlutum samkvæmt teikningum arkitekta. Verktaki og gluggaframleiðandi 

bera fulla ábyrgð á verkinu varðandi lekahættu og fullnaðarfrágang. 

Þéttilistar  

Allir þéttilistar sem tilheyra gluggum og hurðum skulu vera gæðavottaðir af 

framleiðanda gluggaog/eða hurðakerfis. Þeir skulu geirskornir saman á hornum 

þannig að þeir liggi í sama fleti og myndi samfelda þéttingu. Allir þéttilistar skulu vera 

silicon listar eða Epdm siliconbornir þéttilistar. 

Þéttilista skal setja saman í samhangandi ræmu umhverfis allt opið þannig að ekki 

myndist rifur milli listanna. Hornasamskeyti skal vanda sérstaklega vel. Staðsetning, 

gerð og allur frágangur er háður samþykki eftirlits. 

Ákvörðun á stærð gluggaprófíla  

Verktaki skal burðarþolshanna álprófíla og álkarma, þ.m.t. festingar fyrir alla glugga 

og hurðir í húsinu. 

Verktaki skal leggja fram fullnægjandi gögn og útreikninga á sinn kostnað a.m.k. 

2.vikum fyrir pöntun á gluggum til yfirferðar verkfræðinga sem sýna hvernig þessi 

ákvæði verða uppfyllt.  

KAFLI 7 VERKLÝSING FRÁGANGUR UTANHÚSS 

24.8.2014 Bls. 13 af 22 THG 

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 hurðakarma skal ekki vera hærra en Kw=2,0. 

Uppsetning: 
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Gluggar og karmar verða settir í eftir uppsteypu. Frágangur við klæðningar er sýndur 

á hlutateikningum arkitekta. Gluggar skulu settir í með tvöföldu þéttikerfi, utan sem 

innan. 

Notkun festifrauðs til ísetningar hurða og / eða glugga er óheimil. 

Karmarnir festist í stein með vinklum og múrboltum í stein. Vinklar eru skrúfaðir í 

karma. Festingar ákvarðist af verkfræðingum í samræmi við kröfur í verklýsingu hér 

að framan. 

Fúgur milli karma og veggja skal fylla eins og sýnt er á teikningum arkitekts. Að 

utanverðu skal loka fúgum með Shell borða og hamptroði en þéttipylsum og þéttikítti 

að innan. Að innanverðu skal kítta með fúgukítti sem jafnframt er tilbúið til málunar og 

hæfir stærð á fúgu. Frágangur að innan skal vera til fyrirmyndar. 

Búnaður opnanlegra glugga 

Lamir og lokunarbúnaður á opnanlegum gluggum skal vera stillanlegur með 

næturstillingu.Búnaður skal vera viðurkenndur og vandaður búnaður. Allur 

búnaðurinn er háður samþykki verkkaupa. 

Meðan á byggingarframkvæmdum stendur skal verja glugga og gler fyrir hvers 

konarskemmdum, hnjaski og óhreinindum. 

Brunaþéttingar 

Allir gluggar sem ná á milli hæða eru með brunakröfu E30. Gluggaprófílar skulu vera 

gerðir fyrir slíka brunakröfu ásamt glerjum ofan og neðan við hæðarskil. 

Póstar í glerveggjum sem halda uppi eldvarnargleri hafi amk. R30 brunaþol. Leggja 

skal fram vottorð gluggaframleiðanda og glerframleiðanda um brunaþol sem 

viðurkennt er af Mannvirkjastofnun. 

Frágangur við hæðarskil skal vera bæði bruna- og reykþéttur. Nota skal efni til 

þéttinga sem eru viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Festingar glugga við plötur skulu 

vera brunavarðar með amk.R60 brunaþoli. Bjóðandi leggi fram deili af frágangi milli 

hæða þar sem sýnt er fram á hvernig áætlað er að ná fyrirskrifuðu brunaþoli. 



Lokaverkefni í byggingafræði                                                              Skýrsla 
Fjölbrautarskóli Suðurlands                                                      Daníel Erlingsson 
 

68 
 

Útihurðabúnaður 

Á allar hurðir skal setja vandaðar læsingar, þriggja eða fjögurra punkta. Handföng 

skulu vera venjuleg að innan og lykillæsingu að utan. Handföng skulu vera samþykkt 

af verkkaupa áður en smíði hefst. Handföng á hurðum í flóttaleiðum skulu vera með 

neyðarhandfangi (ÍST EN 179). Á útihurðir nema sjálfvirkar hurðir í aðalanddyri skal 

setja vandaðar sterkar útihurðapumpur af tegundinni Geze eða Dorma TS83 eða 

sambærilegar hurðapumpur. Útihurðir skulu vera með hurðarhandföngum úr áli af 

viðurkenndri gerð ákvarðist nánar í samráði við arkitekt. Húnar skulu vera af gerðinni 

Randi 19 mm eða sambærinlegt, sem verkkaupi samþykkir. Lamir á svalahurðum og 

öðrum útihurðum skulu vera vandaðar lamir skv. Framleiðslukerfi 

gluggaframleiðanda, 3 stk. lamir á hverri hurð. Við allar útihurðir skal setja vandaða 

ryðfría hurðastoppara af tegundinni Randi. Stoppararnir festist á aðliggjandi veggi 

eða glugga eða í gólf, eftir því sem við á. Allar hurðaskrár skulu vera með lyklakerfi 

(masterkerfi) sem verkkaupi samþykkir. 

7.3.1 Ál- gluggar og hurðar GL-01 til GL-18 

Sjá teikningar nr. 20-01/02, 20-10/11, 20-20/21, 20-30/31, 20-40, 20-50/51/52, 30-

00/02/03/04/05/06/07, 31-10, 31-20/21. Smíði er samkvæmt lýsingu í grein 7.3.0. Til 

verkliðar telst smíði og uppsetning ál- glugga og hurða GL1 til GL16 samkvæmt 

hurða- og gluggayfirliti arkitekts. Enn fremur felst í verkliðnum öll vinna við þéttingar 

gagnvart vatni/raka og vindum, bæði innanvert og utanvert, í samræmi við teikningar 

arkitekts og fyrirskrift gluggaframleiðanda þess gluggakerfis sem í boði er. Hurðir 

skulu vera með vönduðum 5 punkta hurðaskrám. Hurðir skulu vera með 

hurðarhandföngum úr áli af viðurkenndri gerð ákvarðist nánar.  

KAFLI 7 VERKLÝSING FRÁGANGUR UTANHÚSS 

24.8.2014 Bls. 14 af 22 THG 

í samráði við arkitekt. Hurðapumpur skulu vera af gerðinni Dorma TS83 eða 

sambærilegar hurðapumpur Gler skal vera líkt og lýst er í lið 7.4.0 og sýnt og lýst er á 

teikningum arkitekts. Þröskuldar eiga að vera ávalir ekki hærri en 2 cm. t.d. 

álþröskuldar. Eftir uppsetningu skal hreinsa öll óhreinindi af málminum og fjarlægja 

og ganga frá umhverfi án ummerkja. Ál gluggar og hurðar eru magnteknir í stykkjum 
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hverrar gluggagerðar. Í verði verkliðar er innfalinn allt efni og vinna við smíði og 

ísetningu álglugga og hurða þ.m.t. álkerfi, gler, festingar. hurðarpumpur, handföng, 

hurðaskrár, sílender, tilheyrandi þéttiefni og þéttilistar, vinnupallar, sem og allur 

búnaður sem þarf til að fullklára verklið. 

Gler og glerjun fylgir gluggum og hurðum í verði. 

7.3.2 Álgluggakerfi GLK-01 til GLK-15 

Sjá teikningar nr. 20-01/02, 20-10/11, 20-20/21, 20-30/31, 20-40, 20-50/51/52, 30-

00/02/03/04/05/06/07, 31-10, 31-20/21. Smíði er samkvæmt lýsingu í grein 7.3.0. 

Til verkliðar telst smíði og uppsetning ál- glugga og hurða GLK-01 til GL-15 

samkvæmt hurðaog gluggayfirliti arkitekts. Enn fremur felst í verkliðnum öll vinna við 

þéttingar gagnvart vatni/raka og vindum, bæði innanvert og utanvert, í samræmi við 

teikningar arkitekts og fyrirskrift gluggaframleiðanda þess gluggakerfis sem í boði er. 

Hurðir skulu vera með vönduðum 5 punkta hurðaskrám. Hurðir skulu vera með 

hurðarhandföngum úr áli af viðurkenndri gerð ákvarðist nánar í samráði við arkitekt. 

Hurðapumpur skulu vera af gerðinni Dorma TS83 eða sambærilegar hurðapumpur á. 

Gler skal vera eins og lýst er í lið 7.4.0 og sýnt og lýst er á teikningum arkitekts. Litur 

á lakki á gler framanvið súlur og skyggingar á gler verður valið í samráði við arkitekt. 

Skyggingar / filmur skulu vera límdar á milli glerja. Gera skal ráð fyrir að filmur séu 

munstraðar, í lit og að þær séu ætlaðar innan í gler. Þröskuldar eiga að vera ávalir 

ekki hærri en 2 cm. t.d. álþröskuldar. Eftir uppsetningu skal hreinsa öll óhreinindi af 

málminum og fjarlægja og ganga frá umhverfi án ummerkja. Ál gluggar og hurðar eru 

magnteknir í stykkjum hverrar gluggagerðar. Í verði verkliðar er innfalinn allt efni og 

vinna við smíði og ísetningu álglugga og hurða þ.m.t. álkerfi, gler, festingar, 

hurðarpumpur, handföng, hurðaskrár, sílender, tilheyrandi þéttiefni og þéttilistar, 

vinnupallar, sem og allur búnaður sem til þarf til að fullklára verklið. Gler og glerjun 

fylgir gluggum og hurðum í verði. 
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Viðaukar B við forhönnunarfasa 
 

                          

 

Viðaukar B við forhönnunarfasa 

Rými og útlit  

Brunavarnir 

Hljóðvist 

Burðarþol 

Loftræsing og lagnir 

Orkurammi/ U-gildisútreikningar 

Efnisgreiningar  

Deili 

Teikningar eru í viðauka G 

 

Maí 2016 
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Útreikningar og greiningar 

Útreikningar á loftræsiþörf 

Upplýsingar  Stærðir  Einingar Forsendur    

                 

Stærð húss               1,844     m²     

Hæð veggja 
                     
7        m     

Fjöldi fólks                   6.1     Pers/m²     

Heildarfjördi                  300     Persónur     

Loftmagn 
                     
5        l/s á fullorðir     

Loftþörf vegna uppgfununar                   0.4      

Lámarks loft per einstakling 
                   
12        l/s      

Loftrými á hverja pers 
                   
40        m³    1511*9,367/151=94     

CO₂ max               1,000     ppm    Byggingarreglugerð     

CO2meðal(C∞)                  800     ppm    Byggingarreglugerð     

C∞=Cₑ+G/qᵥ   Glærur Kennara     

V            11,986      m³     

G 
                   
17        l/s     

qᵥ               7,966     m³     

Cₑ 
                     
0         

∞                  744     ppm     

qᵥ=G/(C∞‐Cₑ      2,213       l/s         7,966       m³/h 

Loftmagn per. Mann              12       l/s per mann       

 

 

 3,6 = 6528/1813=n   3.6

 Loftskipti= 3,6  

 

  

n= ᵥ	
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Kæliþörf í Wöttum þegar sól er í hásuðri   

 

Loftmagn miðað við kæliþörf í  

 

 

 

 

 

  

Upplýsingar Stærðir EiningaForsendur
Stærð húsnæðis 1,844                  m²

Fólksfjöldi 0                          pers/m²

Heildarfjöldi 184                      persónur

Gluggar  20% af/m² 530                    m²

Gluggar suður 97                        m²

Gluggar norður 46                        m²

Orka ‐                          

Sól á rúðu 550W/m² 550 53,493                w Glærur Kennara

Gardínur draga úr orku um 50% ‐0.5 26,747 ‐               Glærur Kennara

Sól óbein geislun 25w/m² á lóðréttarúðu allar áttir 25 13,259                w Glærur Kennara

Gardínur draga úr orku um 50% ‐0.5 6,629 ‐                 Glærur Kennara

Fólk 100w per mann 100 30,000                w Glærur Kennara

Tölvur 100w per tölvu 100 30,000                w Glærur Kennara

ljós á skrifstofu 15w/m² gólfflatar 30 fyrir skólastofu 15 27,810                w Glærur Kennara

önnur tæki 40,000               

kæliþörf 299,686   w 163 w/m²

Reiknameð að dregið sé fyrir norðurglugga

Kæliþörf = sól bein geislun + sól óbein geislun + fólk + tölvur + ljós.

Sólvarnargler frá samverk: Tvöfalt 28 mm með ugildi 1,1w/m²k.  LT : 71%

samkvæmt íspan hefur venjulegt flotgler ugildi 2,9w/m²k

samkvæmt íspan hefur cool lite ss‐108  hleipir það aðeins 12% ljóss og 6% hita í gegnum sig 22mm LT 6%

Cool lite tvöfalt 22mm  LT Geislun Einingar með blokk Einingar Gardínur Samtals Einingar

Suðurhlið 6% 575 w/m² 34.5 w/m² 50% 17.25 w/m²

Norðurhlið 6% 25 w/m² 1.5 w/m² 50% 0.75 w/m²

Samtals kæliþörf 18 w/m²

Upplýsingar Stærðir Einingar Forsendur Stærðir Einingar Forsendur

Stærð húsnæðis 1,844               m² 1,844                  m²

Fólksfjöldi 6                       pers/m² 6                          pers/m²

Heildarfjöldi 300                  persónur 300                     persónur

Gluggar  20% af/m² 530                  m² 530                     m²

Gluggar suður 97                     m² 97                        m²

Gluggar norður 46                     m² 46                        m²

Orka ‐                        ‐                          

Sól á rúðu 550W/m² 550 w 53,493            w Glærur Kennara w Glærur Kennara

Cool lite tvöfalt 22mm  Geislun 6% af 550 33 w w 3,210                  w

Gardínur draga úr orku um 50% ‐0.5 w 26,747 ‐           w Glærur Kennara 1,605 ‐                 w Glærur Kennara

Sól óbein geislun 25w/m² á lóðréttarúðu allar áttir 25 w 13,259            w Glærur Kennara w Glærur Kennara

Cool lite tvöfalt 22mm  Geislun 6% af 25 w 1.5 w w 796                     w

Gardínur draga úr orku um 50% ‐0.5 w 6,629 ‐              w Glærur Kennara 398 ‐                    w Glærur Kennara

Fólk 100w per mann 100 w 30,000            w Glærur Kennara 30,000               w Glærur Kennara

Tölvur 100w per tölvu 100 w 30,000            w Glærur Kennara 30,000               w Glærur Kennara

ljós á skrifstofu 15w/m² gólfflatar 30 fyrir skólastofu 15 w 27,810            w Glærur Kennara 27,810               w Glærur Kennara

önnur tæki

kæliþörf 299,686          w 163 w/m² 89,813   w 49 w/m²

 loftmagn í m³/h = Kæliþörf w/(0,35*10) 85,625            m³h 25,661    m³h
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Greining á hitunar kerfi 

Hefðbundnir ofnar  Gólfhitalagnir 

Svörunartími  ‐ 
Svörunartími 

+ 

+ 
  

+ 

Hagkvæmni í Rekstri  (+/‐) 
Hagkvæmni í Rekstri 

‐ 

Umhverfisþættir  (+/‐) 
Umhverfisþættir 

(+/‐) 

Ending og viðhald  + 
Ending og viðhald 

+ 

Verð  (+/‐) 
Verð 

(+/‐) 

Útlit  (+/‐) 
Útlit 

(+/‐) 

Skv. áliti hönnuðar  (+/‐) 
Skv. áliti hönnuðar 

+ 

Öryggi  + 
Öryggi 

+ 

Samtals  5 
Samtals 

4‐2=2 

 

þó svo að venjulegt ofna kerfi sé að jafnaði ódýrar og hagkvæmari 
kostur hefur það endilega ekki útlitið með sér. leiðin sem farin er í 
þessu verkefni er sú að það er notaður gólf hiti sem megin hitunar 
gjafa og setja ofnakerfi í gryfjur með fram stæðstu gluggunum sem 
ná niur í gólf og þrá metra upp. Einnig sem stuðst verður við 
vélrænan upphitaða loftræsing til að takast á við mestu sveiflurnar í 
hitabúskapnum.  
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Einangrun/Kólnunartölur 
U-gildi einstakra byggingahluta skal að minnsta kosti vera í samræmi við kröfur 
byggingarreglugerðar nr. 112/2012. Útreikningur á U-gildum skal vera í samræmi við 
leiðbeiningar ÍST 66.   

 
 

 

 

TAFLA 3 TAP GEGNUM KULDABRÝR 

Kuldabrýr    Lengd L  ψ(W/mK) ψ∙L (W/K) 

           

Lóðréttar kuldabrýr við úthorn    12,0  0,04  0,48 

Láréttar kuldabrýr við plötuskil    0,0  0,83  0,00 

Lóðréttar kuldabrýr við útvegg/innvegg    9,0  0,83  7,47 

Kuldabrýr við svalir    0,0  0,83  0,00 

Kuldabrýr útistigi‐útveggur    0,0  0,60  0,00 

Kuldabrýr við glugga    20,0  0,04  0,80 

TAFLA 1  ORKURAMMI

Flatarmál U U∙ A

A (m
2
)

Þak Létt timburþak 1895,0 0,20 379

Steyptir veggir 200mm, steinað 15490,0 0,40 6196

Léttir veggir Ekki  40,0 0,30 12

Gólf 160 mm plata á fyll. 1895,0 0,30 568,5

Gluggar/Hurðir 304,0 2,00 608

Orkurammi Σ U∙ A 7764

Byggingarhluti Lýsing W/ K) W/

TAFLA 2 RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU

Flatarmál U U∙ A Einangrunarþ.

A (m
2
) mm

Þak Létt timburþak 1895,0 0,17 326 250

Steyptir veggir 200mm, steinað 15490,0 0,40 6196 86

Léttir veggir Ekki  40,0 0,27 11 150

Gólf 160 mm plata á fyll. 1895,0 0,02 15 100000

Gluggar 300,0 1,70 511

Hurðir 4,0 1,66 7

Rauntap Σ U∙ A 7066

Byggingarhluti Lýsing W/ K) W/
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Kuldabrýr við hurðir    10,0  0,04  0,40 

Sökkull undir útvegg    60,0  0,48  12,34 

Sökkull undir innvegg    20,0  0,46  11,83 

Aðrar    0,0     0,00 

Kuldabrýr Σ ψ∙ L  33,3 

 
 

 

 

 
 

ORKURAMMI ( Tafla 1) 7764 Krafa

RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU (Tafla 2) 7066

TAP GEGNUM KULDABRÝR (Tafla 3) 33

Tafla 2+3 7099 Raun

Er   Krafa/Raun>1,0 ? 1,09 Í lagi

Leiðnitap á fermetra gólfs pr.  35,50 Fast gler 1,10

Opnanlegt fag 1,90

Útveggir, vegið meðaltal  0,42 Í lagi

Grein 13.3.2

Grein 13.2.4 U‐ gildi gluggaglerja

W/ ⁰C⁰C
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Efnisgreiningar 

Álklæðning á steyptan burðarvegg, 
einangrað að utan 

Samlokueiningar á  
burðarvirki úr stálgrind 

Burðarþol  +  Burðarþol  ‐ 

Kólnunartala   +  Kólnunartala   + 

Brunaþol  +  Brunaþol  ‐ 

Umhverfisþættir  (+/‐)  Umhverfisþættir  (+/‐) 

Ending og viðhald  +  Ending og viðhald  + 

Verð  (+/‐)  Verð  (+/‐) 

Útlit  (+/‐)  Útlit  (+/‐) 

Skv. áliti hönnuðar  (+/‐)  Skv. áliti hönnuðar  + 

Öryggi  +  Öryggi  + 

Samtals  5  Samtals  4‐2=2 

 

Í skólabyggingu á jarðskjáltasvæðum þar sem unnið er með eldfim efni í miklu magni 
vel ég að fara þá leið að nota staðsteypta burðargrind einangraða að utan klædda 
með áli. 

Efnisgreiningar 

Tvöfaldir sjónsteypuveggir 
með einangrun í milli 

Sjónsteypuveggur 
einangraður að innan og 

múraður 
Burðarþol  +  Burðarþol  + 

Kólnunartala   +  Kólnunartala   ‐ 

Brunaþol  +  Brunaþol  + 

Umhverfisþættir  (+/‐)  Umhverfisþættir  (+/‐) 

Ending og viðhald  +  Ending og viðhald  + 

Verð  (+/‐)  Verð  (+/‐) 

Útlit  +  Útlit  ‐ 

Skv. áliti hönnuðar  +  Skv. áliti hönnuðar  ‐ 

Öryggi  +  Öryggi  + 

Samtals  7  Samtals  4‐3=1 

 

Vegna ágalla á einangrun og kuldaleiðni auk útlits vel ég að fara þá leið að hafa 
vegginn tvöfaldan. 

Sperruþak með einangrun  Steinsteypt þak með 
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milli sperra og loftræsingu 
klætt með tjörupappa (dúk) 

einangrun ofan á klætt 
með tjörupappa (dúk) 

Burðarþol  +  Burðarþol  + 

Kólnunartala   +  Kólnunartala   (+/‐) 

Brunaþol  (+/‐)  Brunaþol  + 

Umhverfisþættir  +  Umhverfisþættir  (+/‐) 

Ending og viðhald  +  Ending og viðhald  + 

Verð  (+/‐)  Verð  (+/‐) 

Útlit  +  Útlit  ‐ 

Skv. áliti hönnuðar  +  Skv. áliti hönnuðar  ‐ 

Öryggi  +  Öryggi  + 

Samtals  8  Samtals  4‐3=1 

 

Steinsteypt þak kallar á þykkara þak sem hefur veruleg áhrif á útlit auk þess sem það 
gæti haft áhrif á aðra burðarþætti í byggingunni, einnig sem það getur haft áhrif á 
kuldaleiðni sem erfitt gæti reynst að koma í veg fyrir. Þess vegna vel ég timburþakið.
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Burðarþolsútreikningar 
Á fundi með Eyþóri R. Þórhallssyni var farið yfir krítíska staði á burðarþoli í 
byggingunni.  

 



Viðaukar C við aðaluppdrætti 
 

 

 

 

     Fjölbrautarskóli Suðurlands 

 

Viðaukar C við aðaluppdrætti 

Aðaluppdrættir í viðauka G 

Teikningar í viðauka G 

Byggingarlýsing í viðauka G 

Skráningartafla 

Byggingarleyfis umsókn 

Gátlisti vegna aðaluppdrátta 

Skráning á byggingarstjóra 

 

Maí 2016  
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Skráningartöflur 
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Lóðarummsókn 
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Umsókn um byggingarleyfi 
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Gátlisti vegna aðaðuppdrátta  
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Skráning á byggingarstjóra  
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Viðaukar D við sérteikningar 
 

 

 

    Fjölbrautarskóli Suðurlands 

 

Viðaukar D við sérteikningar 

Verkteikningar viðauka G 

Hlutateikningar viðauka G 

Deiliteikningar viðauka G 

Lagnateikning 

Eldvarnargreining 

Athafnasvæði 

Allar teikningar í viðauka G 
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Maí 2016 

Viðaukar E við Útboðsgögn  
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Viðaukar E við Útboðsgögn 

Auglýsing um útboð 

Magnskrá 

Verklýsingar Sjá viðauka H 

Útboðs og verkskilmálar Sjá viðauka H 

Verkáætlun Sjá viðauka G 

Verksamningur við  verktaka Sjá viðauka H 

Verksamningur milli verkkaupa og byggingarstjóra 

Verktrygging Sjá viðauka H 

                                                                                                   Maí 2016
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Útboð 

Útboð 

Framkvæmdasýsla ríkisins 

Útboð 15378 
Mennta- og Menningarmálaráðuneytið og öll sveitarfélög á Suðurlandi sem aðild eiga að 
FSU óska eftir tilboði í stækkun verknámsaðstöðu við Fjölbrautaskóla Suðurlands. Í umsjón 
Framkvæmdasýslu ríkisins. Útboð 15378. Útboðsgögn verða afhent hjá 
Framkvæmdarsýslunni og í Ráðhúsi Árborgar til 12.7.2016. 

ÚTBOÐSFORM:  

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í 3. gr. laga nr. 
84/2007 og grein 2.2 í ÍST 30.     

ÚTBOÐSYFIRLIT  

HELSTU TÖLUR: 
 Kjallari     1.859.0 m2 
 1. hæð     1.855.7 m2 
 2. hæð          98.9 m2 
 Samtals    3.813,6 m2 
 Flatarmál lóðar    44.749 m2 
 Steypumótum einfalt byrgði    9.366, m2 
 Steypa        4.015 m3 

   

Tilboð skuli berast: 
Framkvæmdasýslu ríkisins 
Borgartúni 7A 
105 Reykjavík 
Kt: 510391-2259 

·   Kynningarfundur  01.06.2016, kl.10:00    
·   Fyrirspurnatíma lýkur  08.06.2016.  
·   Svarfrestur rennur út  12.06.2016.  
·   Opnunartími tilboða  13.06.2016, kl.10:00  
·   Upphaf framkvæmdatíma  20.07.2016, kl.7:00  
·   Lok framkvæmdatíma  20.07.2018.  
·   Kröfur til bjóðenda  Sérstakar kröfur gerðar  

hæfni og reynslu bjóðanda 
·   Frávikstilboð    Eru ekki heimiluð  
       Opnunarstaður tilboða  Ráðhús Árborgar 

Austurvegi 2, 800 Selfoss 
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Magnsskrá 
	

	

	

	

	

	

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í stækkun Fjöbrautaskóla Suðurlands,

samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:

FJÁRHÆÐ

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 0 ISK

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 0 ISK

2 BURÐARVIRKI 0 ISK
3 LAGNIR 0 ISK

4 RAFKERFI 0 ISK

5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 0 ISK

6 LAUS BÚNAÐUR 0 ISK

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS #REF!

8 FRÁGANGUR LÓÐAR 0 ISK
9 AUKAVERK 0 ISK

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK:  #REF!

Fjölbrautaskóli  Suðurlands
Stækkun verknámsaðstöðu

Útboð 15378. 
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Tilboðsskrá

Númer Heiti verkþátta Magn Einingar Einingarverð Heildarverð

1 AÐSTAÐA,  UMHVERFISMÁL OG JARÐVINNA

1,1 Girðing og hlið

1,1,2 Girðing 543 M ‐ ISK                   ‐ ISK                   

1,1,2 Hlið fyrir bíla 1 Stk. ‐ ISK                   ‐ ISK                   

1,1,2 Hlið fyrir gangandi umferð 3 Stk. ‐ ISK                   ‐ ISK                   

1,1,3 Starfsmannaaðstaða og tengingar 1 Heild ‐ ISK                   ‐ ISK                   

Samtals úr kafla 1.1 Aðstaða ‐ ISK                  

1,2 Jarðvinna

1,2,1 Gröftur úr sökkli og keyrt í burt M³ 0 ISK 0 ISK

1,2,2 Fylling í sökkul keyrsla og efni M³ 0 ISK 0 ISK

1,2,3 Prófun á fyllingu M² 0 ISK 0 ISK

1,2,4 Fylling að húsi efni og vinna M³ 0 ISK 0 ISK

Samtals úr kafla 1.2 Aðstaða 0 ISK

1,3 Einangrun botnplötu

1,3,1 Einangrun botnplötu 1765 M² ‐ ISK                   0 ISK

Samtals úr kafla 1.3 Aðstaða 0 ISK

Kafli 1 færist í tilboðsblað 0 ISK

Stækkun verknámsaðstöðu

Útboð 15378. 
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Tilboðsskrá

Númer Heiti verkþátta Magn Einingar Einingarverð Heildarverð

2 Burðavirki

2,0 Steypumót

2,0 Mót fyrir undirstöður einfalt byrgði 256 M² ‐ ISK                   ‐ ISK                   

2,0 Mót fyrir veggi fyrstu hæðar einfalt byrgði 373 M² ‐ ISK                   ‐ ISK                   

2,0 Mót fyrir plötu og bita fyrstu hæðar einfalt byrgði 1741 M² ‐ ISK                   ‐ ISK                   

2,0 Mót fyrir sjónsteypuveggi einfalt byrgði 6989 M² ‐ ISK                   ‐ ISK                   

2,0 Mót fyrir þrep/stiga 7 M² ‐ ISK                   ‐ ISK                   

Samtals úr kafla 2,1 Steypumót ‐ ISK                  

2,0 Bendistál

2,0 Bendistál Kg 0 ISK 0 ISK

Samtals úr kafla 2,2 bendistál 0 ISK

2,0 Steinsteypa

2,0 Steypa í sökkla, kjallaraveggi og innveggi C‐25 / C3 629 M³ ‐ ISK                   0 ISK

2,0 Steypa í botnplötu C‐30 / C37 283 M³ ‐ ISK                   0 ISK

2,0 Steypa í gólfplötu aðalhæðar C‐30 / C37 480,3 M³ ‐ ISK                   0 ISK

2,0 Sjónsteypa sjálfútleggjandi 942 M³ ‐ ISK                   0 ISK

2,0 Sléttað og jafnað yfirborð 1642 M² ‐ ISK                   0 ISK

2,0 Steypt gólfplata í lagnagrifju 40 M³ ‐ ISK                   0 ISK

Samtals úr kafla 2.3 Aðstaða 0 ISK

Kafli 2 færist í tilboðsblað 0 ISK

Stækkun verknámsaðstöðu

Útboð 15378. 
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Tilboðsskrá

Númer Heiti verkþátta Magn Einingar Einingarverð Heildarverð

2 Burðavirki

2,0 Steypumót

2,0 Mót fyrir undirstöður einfalt byrgði 256 M² ‐ ISK                   ‐ ISK                   

2,0 Mót fyrir veggi fyrstu hæðar einfalt byrgði 373 M² ‐ ISK                   ‐ ISK                   

2,0 Mót fyrir plötu og bita fyrstu hæðar einfalt byrgði 1741 M² ‐ ISK                   ‐ ISK                   

2,0 Mót fyrir sjónsteypuveggi einfalt byrgði 6989 M² ‐ ISK                   ‐ ISK                   

2,0 Mót fyrir þrep/stiga 7 M² ‐ ISK                   ‐ ISK                   

Samtals úr kafla 2,1 Steypumót ‐ ISK                  

2,0 Bendistál

2,0 Bendistál Kg 0 ISK 0 ISK

Samtals úr kafla 2,2 bendistál 0 ISK

2,0 Steinsteypa

2,0 Steypa í sökkla, kjallaraveggi og innveggi C‐25 / C3 629 M³ ‐ ISK                   0 ISK

2,0 Steypa í botnplötu C‐30 / C37 283 M³ ‐ ISK                   0 ISK

2,0 Steypa í gólfplötu aðalhæðar C‐30 / C37 480,3 M³ ‐ ISK                   0 ISK

2,0 Sjónsteypa sjálfútleggjandi 942 M³ ‐ ISK                   0 ISK

2,0 Sléttað og jafnað yfirborð 1642 M² ‐ ISK                   0 ISK

2,0 Steypt gólfplata í lagnagrifju 40 M³ ‐ ISK                   0 ISK

Samtals úr kafla 2.3 Aðstaða 0 ISK

Kafli 2 færist í tilboðsblað 0 ISK

Stækkun verknámsaðstöðu

Útboð 15378. 
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Tilboðsskrá

Númer Heiti verkþátta Magn Einingar Einingarverð Heildarverð
3 Lagnir

3,1 Frárennslislagnir
3,1,1 XXXXXXX Lm ‐ ISK                 ‐ ISK                   

3,1,2 XXXXXXX Lm ‐ ISK                 ‐ ISK                   

Samtals úr kafla 3,1 frárenslislagnri ‐ ISK                  

3,2 Vatnsslagnir

3,2,1 XXXXXXX Lm 0 ISK 0 ISK

3,2,2 7 Lm 0 ISK 0 ISK

Samtals úr kafla 3,2 vatnslagnir 0 ISK

3,3 Hitalagnir

3,3,1 XXXXXXX Lm ‐ ISK                 0 ISK

3,3,2 XXXXXXX Lm ‐ ISK                 0 ISK

Samtals úr kafla 3.3 hitalagnir 0 ISK

3,4 Loftræstilagnir
3,4,1 XXXXXXX Lm ‐ ISK                 0 ISK

3,4,2 XXXXXXX Lm ‐ ISK                 0 ISK

Samtals úr kafla 3.4 hitalagnir 0 ISK

3,5 Hreinlætistæki
3,5,1 XXXXXXX Stk. ‐ ISK                 0 ISK

3,5,2 XXXXXXX Stk. ‐ ISK                 0 ISK

Samtals úr kafla 3.5 hitalagnir 0 ISK

Kafli 2 færist í tilboðsblað 0 ISK

Stækkun verknámsaðstöðu

Útboð 15378. 
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Tilboðsskrá

Númer Heiti verkþátta Magn Einingar Einingarverð Heildarverð
4 Raflagnir

4,1 Raflagnir í steypu
4,1,1 XXXXXXX Lm 20 ISK              ‐ ISK                   

4,1,2 XXXXXXX Lm ‐ ISK                 ‐ ISK                   

Samtals úr kafla 4,1 raflagnir í steypu ‐ ISK                  

4,2 Aðrar raflagnir og dósir
4,2,1 XXXXXXX Lm 0 ISK 0 ISK

4,2,2 XXXXXXX Lm 0 ISK 0 ISK

Samtals úr kafla 4,2 aðrar raflagnir og dósir 0 ISK

4,3 Ídráttur, tenglar og dósir
4,3,1 XXXXXXX Lm ‐ ISK                 0 ISK

4,3,2 XXXXXXX Stk. ‐ ISK                 0 ISK

4,3,3 XXXXXXX Stk. ‐ ISK                 0 ISK

Samtals úr kafla 4.3 ídráttur, tenglar og dósir 0 ISK

4,4 Lampabúnaður 
4,4,1 XXXXXXX Stk. ‐ ISK                 0 ISK

4,4,2 XXXXXXX Stk. ‐ ISK                 0 ISK

Samtals úr kafla 4.4 lampabúnaður 0 ISK

4,5 Lágspennulagnir
4,5,1 XXXXXXX Lm. ‐ ISK                 0 ISK

4,5,2 XXXXXXX Lm. ‐ ISK                 0 ISK

Samtals úr kafla 3.3 hitalagnir 0 ISK

4,6 Stýribúnaður á loftræstikerfi
4,6,1 XXXXXXX Lm. ‐ ISK                 0 ISK

4,6,2 XXXXXXX Lm. ‐ ISK                 0 ISK

Samtals úr kafla 4.6 stýribúnaður á loftræstikerfi. 0 ISK

Kafli 4 færist í tilboðsblað 0 ISK

Útboð 15378. 
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Tilboðsskrá

Númer Heiti verkþátta Magn Einingar Einingarverð Heildarverð

5 Frágangur innanhúss

5,1 Múrverk

5,1,1 Ílögn í gólf 1643 M² ‐ ISK                   ‐ ISK                   

5,1,2 Fylling í kónagöt 17751 Stk. ‐ ISK                   ‐ ISK                   

Samtals úr kafla 5,1 múrverk ‐ ISK                  

5,2 Léttir veggir og klæðning

5,2,1 Gifsplötuveggir V-G-01 - 120mm 210 M² 0 ISK 0 ISK

5,2,2 Gifsplötuveggir V-G-02 - 145mm 127 M² 0 ISK 0 ISK

5,2,3 Gifsplötuveggir V-G-03 - 200mm 20 M² 0 ISK 0 ISK

5,2,4 Gifsplötuveggir við lagnastokka V-G-04 - 70mm 278 M² 0 ISK 0 ISK

5,2,5 Gifsplötuveggir við lagnakassa utanum 65 M² 0 ISK 0 ISK

upphengd salerni V-G-05 - 70mm: 0 ISK 0 ISK

Samtals úr kafla 5,2 léttir veggir og klæðnig 0 ISK

5,3 Frágangur gólf og veggja

5,3,1 Slípun-sealer terrazzogólf: 1643 M² ‐ ISK                   0 ISK

5,3,2 Frágangur sjónsteypuveggja: 4853,5 M² ‐ ISK                   0 ISK

5,3,3 Frágangur á veggjum í votrýmum: 298 M² ‐ ISK                   0 ISK

Samtals úr kafla 5.3 frágangur gólf og veggja 0 ISK

5,4 Málun innanhúss
5,4,1 Spörslun og málun gifsplötuveggja 1057 M² ‐ ISK                   0 ISK

5,4,2 Rykbinding: 4100 M² ‐ ISK                   0 ISK

Samtals úr kafla 5.4 málun innanhúss 0 ISK

5,7 Frágangur lofta
5,7,1 Niðurhengd kerfisloft 1584 M² ‐ ISK                   0 ISK

5,7,2 Niðurhengd rakavarin kerfisloft 157 M² ‐ ISK                   0 ISK

Samtals úr kafla 5.7 frágangur lofta 0 ISK

5,8 Innihurðir
5,8,1 Innihurðir EI 30 og EI 60 IH-01 til IH-06: 56 Stk. ‐ ISK                   0 ISK

5,8,2 Innihurðir IH-07 til IH-08 18 Stk. ‐ ISK                   0 ISK

Samtals úr kafla 5.8 innihurðir 0 ISK

5,9 Innréttingar
5,9,0 XXXXXXXX Stk. ‐ ISK                   0 ISK

5,9,0 XXXXXXXX Stk. ‐ ISK                   0 ISK

Samtals úr kafla 5.9 innréttingar 0 ISK

Kafli 5 færist í tilboðsblað 0 ISK

Fjölbrautasóli  Suðurlands
Stækkun verknámsaðstöðu

Útboð 15378. 



Lokaverkefni í byggingafræði                                                             Viðaukar 
Fjölbrautarskóli Suðurlands                                                      Daníel Erlingsson 
 

 

96 
 

	

Tilboðsskrá

Númer Heiti verkþátta Magn Einingar Einingarverð Heildarverð

6 Laus búnaður

6,1 Laus búnaður
6,1,1 XXXXXX Stk. ‐ ISK                 ‐ ISK                  

6,1,2 XXXXXX Stk. ‐ ISK                 ‐ ISK                  

Samtals úr kafla 6 Aðstaða ‐ ISK                  

Kafli 6 færist í tilboðsblað ‐ ISK                   

Fjölbrautaskóli  Suðurlands
Stækkun verknámsaðstöðu

Útboð 15378. 
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Tilboðsskrá

Númer Heiti verkþátta Magn Einingar Einingarverð Heildarverð

7 Frágangur utanhúss

7,1 Söklar

7,1,1 Einangrun útveggja á sökkli ásamt festingum #REF! M² ‐ ISK                   #REF!

7,1,2 Takkadúkur til varnar einangrun #REF! M² ‐ ISK                   #REF!

7,1,3 Listi til að festa á takkadúk til að loka fyrir óhreinindi Lm ‐ ISK                   ‐ ISK                   

Samtals úr kafla 7,1 múrverk #REF!

7,2 EINANGRUN OG KLÆÐNING MEÐ ÁLPLÖTUM

7,2,2 Einangrun 983 M² 0 ISK 0 ISK

7,2,3 Álklæðning - yfirborð og undirgrind með festingum. 983 M² 0 ISK 0 ISK

7,2,4 Vatnsbretti og áfelllur Lm 0 ISK 0 ISK

7,2,5 Álklæðning sama 7,2,3 en án einangrunar 133 M² 0 ISK 0 ISK

7,2,6 Álklæðning sem festist á timburgrind 12 M² 0 ISK 0 ISK

Samtals úr kafla 7,2 léttir veggir og klæðning 0 ISK

7,3 Þakvirki

7,3,1 XXXXXXXXXXXX M² ‐ ISK                   0 ISK

7,3,2 XXXXXXXXXXXX M² ‐ ISK                   0 ISK

7,3,3 XXXXXXXXXXXX Lm ‐ ISK                   0 ISK

Samtals úr kafla 7.3 frágangur gólf og veggja 0 ISK

7,4 Gluggar og hurðir
7,4,1 XXXXXXXXXXXX Stk. ‐ ISK                   0 ISK

7,4,2 XXXXXXXXXXXX Stk. ‐ ISK                   0 ISK

Samtals úr kafla 7.4 gluggar og hurðir 0 ISK

7,7 Málun - yfirborðsmeðhöndlun steypu
7,7,1 Sílanborin sjónsteypa x2 M² ‐ ISK                   0 ISK

Samtals úr kafla 7.7 frágangur lofta 0 ISK

Kafli 5 færist í tilboðsblað #REF!
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Tilboðsskrá

Númer Heiti verkþátta Magn Einingar Einingarverð Heildarverð

8 Frágangur lóðar

8,1 Jarðvinna

8,1,1 XXXXXX M³ ‐ ISK                   ‐ ISK                   

8,1,2 XXXXXX Stk. ‐ ISK                   ‐ ISK                   

Samtals úr kafla 8,1 jarðvinna ‐ ISK                  

8,2 Mannvirki á lóð

8,2,1 XXXXXXX M² 0 ISK 0 ISK

8,2,2 XXXXXXX M² 0 ISK 0 ISK

Samtals úr kafla 8,2 léttir mannvirki á lóð 0 ISK

8,3 Lagnir í jörðu, snjóbræðsla

8,3,1 XXXXXXX Lm. ‐ ISK                   0 ISK

8,3,2 XXXXXXX Stk. ‐ ISK                   0 ISK

Samtals úr kafla 8.3 lagnir í jörðu 0 ISK

8,4 Raforkuvirki
8,4,1 XXXXXXXX Stk. ‐ ISK                   0 ISK

8,4,2 XXXXXXXX Lm. ‐ ISK                   0 ISK

Samtals úr kafla 8.4 málun innanhúss 0 ISK

8,5 Frágangur á yfirborði, gang- og akbraut
8,5,1 XXXXXXXX M² ‐ ISK                   0 ISK

8,5,2 XXXXXXXX M² ‐ ISK                   0 ISK

Samtals úr kafla 8.5 frágangur á yfirborði 0 ISK

8,6 Gras og gróður
8,6,1 XXXXXXXXXX M² ‐ ISK                   0 ISK

8,6,2 XXXXXXXXXX M² ‐ ISK                   0 ISK

Samtals úr kafla 8.6 gras og gróður 0 ISK

8,7 Búnaður
8,7,1 XXXXXXXX Stk. ‐ ISK                   0 ISK

8,7,2 XXXXXXXX Stk. ‐ ISK                   0 ISK

Samtals úr kafla 8.7 búnaður 0 ISK

Kafli 5 færist í tilboðsblað 0 ISK

Fjölbrautasóli  Suðurlands
Stækkun verknámsaðstöðu

Útboð 15378. 
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Tilboðsskrá

Númer Heiti verkþátta Magn Einingar Einingarverð Heildarverð

9 Aukaverk

9,1 Iðnaðarmenn Tímar ‐ ISK                   ‐ ISK                   

9,2 Verkamenn Tímar ‐ ISK                   ‐ ISK                   

Samtals úr kafla 1 Aðstaða ‐ ISK                  

Kafli 0 færist í tilboðsblað ‐ ISK                   

Fjölbrautaskóli  Suðurlands
Stækkun verknámsaðstöðu

Útboð 15378. 
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Tíma‐ og verkskýrsla
Verkhluti Verkliður Verkefni Tímar

Dagsetning Forhönnun Undirbúningur Fundur me Gylfa Guðjónssyni arkitekt vegna verkefnis 3

11.jan Forhönnun Undirbúningur Rýna tilllögu 2

12.jan Forhönnun Undirbúningur Rýna tilllögu 3

13.jan Forhönnun Undirbúningur Rýna tilllögu 3

14.jan Forhönnun Undirbúningur Fundir með verkkaupum og ráðgjöfum 5

15.jan Forhönnun Undirbúningur Fundir með verkkaupum og ráðgjöfum 5

16.jan Forhönnun Undirbúningur Fundir með verkkaupum og ráðgjöfum 4

17.jan Forhönnun Gagnaöflun Rýna tilllögu 7

18.jan Forhönnun Gagnaöflun Rýna tilllögu 9

19.jan Forhönnun Gagnaöflun Rýna tilllögu 8

20.jan Forhönnun Gagnaöflun Rýna tilllögu 9

21.jan Forhönnun Gagnaöflun Rýna tilllögu 9

22.jan AðaluppddrættirUnnið í módeli Teikning og mælingar 8

23.jan AðaluppddrættirUnnið í módeli Teikning og mælingar 9

24.jan AðaluppddrættirUnnið í módeli Teikning og mælingar 10

25.jan AðaluppddrættirUnnið í módeli Teikning og mælingar 10

26.jan AðaluppddrættirUnnið í módeli Rýna tilllögu 5

27.jan AðaluppddrættirUnnið í módeli Teikning og mælingar 2

28.jan AðaluppddrættirUnnið í módeli Teikning og mælingar 1

29.jan AðaluppddrættirUnnið í módeli Rýna tilllögu 1

30.jan AðaluppddrættirUnnið í módeli Rýna tilllögu 1

31.jan Forhönnun Unnið í módeli Rýna tilllögu 7

Samtals ‐ ‐ ‐ 121 121

Samtals 

frá 

upphafi

jan.16

Raunkostnaður hönnunar – reikningar 

Tímaskýrslur 
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Tíma‐ og verkskýrsla
Verkhluti Verkliður Verkefni Tímar Samtals

1.feb Forhönnun Gagnaöflun Rýna tilllögu 2

2.feb Forhönnun Gagnaöflun Teikning og mælingar 2

3.feb Forhönnun Gagnaöflun Rýna tilllögu 2

4.feb Forhönnun Gagnaöflun Rýna tilllögu 4

5.feb Forhönnun Gagnaöflun Rýna tilllögu 5

6.feb Forhönnun Unnið í módeli Efnisgreining 10

7.feb Forhönnun Unnið í módeli Efnisgreining 9

8.feb AðaluppddrættirUnnið í módeli Efnisgreining 9

9.feb AðaluppddrættirUnnið í módeli Rýmisgreining 10

10.feb AðaluppddrættirUnnið í módeli Rýmisgreining 11

11.feb AðaluppddrættirUnnið í módeli Fundir með verkkaupum og ráðgjöfum 10

12.feb AðaluppddrættirUnnið í módeli Fundir með verkkaupum og ráðgjöfum 10

13.feb AðaluppddrættirUnnið í módeli Fundir með verkkaupum og ráðgjöfum 11

14.feb Greiningar Unnið í módeli Rýmisgreining 10

15.feb Greiningar Unnið í módeli Burðargreining 3

16.feb Greiningar Unnið í módeli Burðargreining 3

17.feb Greiningar Unnið í módeli Burðargreining 2

18.feb Greiningar Unnið í módeli Burðargreining 2

19.feb Greiningar Unnið í módeli Hljóðgreining 3

20.feb Greiningar Unnið í módeli Hljóðgreining 1

21.feb Greiningar Unnið í módeli Hljóðgreining 5

22.feb Greiningar Unnið í módeli Rýmisgreining 2

23.feb Greiningar Unnið í módeli Rýmisgreining 3

24.feb Greiningar Unnið í módeli Brunagreining 2

25.feb Greiningar Unnið í módeli Brunagreining 3

26.feb Greiningar Unnið í módeli Brunagreining 4

27.feb Greiningar Unnið í módeli Brunagreining 3

28.feb AðaluppddrættirUnnið í módeli Útlit 1

29.feb AðaluppddrættirUnnið í módeli Útlit 2

Samtals ‐ ‐ ‐ 144 265

feb.16
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Tíma‐ og verkskýrsla
Verkhluti Verkliður Verkefni Tímar Samtals

1.mar Lagnir  Unnið í módeli Gagnaöflun 6

2.mar Lagnir  Unnið í módeli Teikning og mælingar 5

3.mar Lagnir  Unnið í módeli Teikning og mælingar 5

4.mar Lagnir  Unnið í módeli Rýmisgreining 6

5.mar Lagnir  Unnið í módeli Gagnaöflun 7

6.mar Lagnir  Unnið í módeli Rýmisgreining 7

7.mar Verklýsingar Unnið í módeli Gagnaöflun 4

8.mar Verklýsingar Unnið í módeli Gagnaöflun 2

9.mar Verklýsingar Unnið í módeli Gagnaöflun 2

10.mar Verklýsingar Unnið í módeli Gagnaöflun 1

11.mar Verklýsingar Unnið í módeli Gagnaöflun 2

12.mar Verklýsingar Unnið í módeli Gagnaöflun 2

13.mar Farlama eftir slysFarlama eftir slysFarlama eftir slys 0

14.mar Farlama eftir slysFarlama eftir slysFarlama eftir slys 0

15.mar Farlama eftir slysFarlama eftir slysFarlama eftir slys 0

16.mar Farlama eftir slysFarlama eftir slysFarlama eftir slys 0

17.mar Farlama eftir slysFarlama eftir slysFarlama eftir slys 0

18.mar Farlama eftir slysFarlama eftir slysFarlama eftir slys 0

19.mar Loftræsing Unnið í módeli Gagnaöflun 3

20.mar Loftræsing Unnið í módeli Teikning og mælingar 3

21.mar Loftræsing Unnið í módeli Teikning og mælingar 3

22.mar Glugga‐ og hurðaUnnið í módeli Teikning og mælingar 4

23.mar Glugga‐ og hurðaUnnið í módeli Teikning og mælingar 5

24.mar Snið Unnið í módeli Teikning og mælingar 6

25.mar Snið Unnið í módeli Teikning og mælingar 7

26.mar Snið Unnið í módeli Teikning og mælingar 6

27.mar AðaluppddrættirUnnið í módeli Teikning og mælingar 9

28.mar AðaluppddrættirUnnið í módeli Teikning og mælingar 11

29.mar Verkteikningar Unnið í módeli Teikning og mælingar 12

30.mar Verkteikningar Unnið í módeli Teikning og mælingar 13

31.mar Verkteikningar Unnið í módeli Teikning og mælingar 15

Samtals ‐ ‐ ‐ 146 411

mar.16
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Tíma‐ og verkskýrsla
Verkhluti Verkliður Verkefni Tímar Samtals

1.apr Verkteikningar Unnið í módeli Teikning og mælingar 14

2.apr Verkteikningar Unnið í módeli Teikning og mælingar 16

3.apr Verkteikningar Unnið í módeli Teikning og mælingar 13

4.apr Verkteikningar Unnið í módeli Teikning og mælingar 15

5.apr Verkteikningar Unnið í módeli Teikning og mælingar 14

6.apr Verkteikningar Unnið í módeli Teikning og mælingar 15

7.apr Verkteikningar Unnið í módeli Teikning og mælingar 16

8.apr Verkteikningar Unnið í módeli Teikning og mælingar 15

9.apr Verkteikningar Unnið í módeli Teikning og mælingar 16

10.apr Verkteikningar Unnið í módeli Teikning og mælingar 13

11.apr Verkteikningar Unnið í módeli Teikning og mælingar 15

12.apr Verkteikningar Unnið í módeli Teikning og mælingar 16

13.apr Verkteikningar Unnið í módeli Teikning og mælingar 14

14.apr Verkteikningar Unnið í módeli Teikning og mælingar 16

15.apr Verkteikningar Unnið í módeli Teikning og mælingar 13

16.apr AðaluppddrættirUnnið í módeli Teikning og mælingar 12

17.apr AðaluppddrættirUnnið í módeli Teikning og mælingar 15

18.apr AðaluppddrættirUnnið í módeli Teikning og mælingar 15

19.apr AðaluppddrættirUnnið í módeli Teikning og mælingar 16

20.apr AðaluppddrættirUnnið í módeli Teikning og mælingar 16

21.apr AðaluppddrættirUnnið í módeli Teikning og mælingar 12

22.apr AðaluppddrættirUnnið í módeli Teikning og mælingar 13

23.apr ByggingarlýsingaSkýrsla Teikning og mælingar 14

24.apr ByggingarlýsingaSkýrsla Teikning og mælingar 13

25.apr Útboðsgögn Skýrsla Samantekt 16

26.apr Útboðslýsing Skýrsla Samantekt 14

27.apr ByggingarlýsingaSkýrsla Samantekt 13

28.apr Útboðsgögn Verklýsingar Samantekt 15

29.apr Útboðsgögn Verklýsingar Samantekt 16

30.apr Útboðslýsing Verklýsingar Samantekt 17

Samtals ‐ ‐ ‐ 438 849

apr.16
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Tíma‐ og verkskýrsla
Verkhluti Verkliður Verkefni Tímar Samtals

1.maí Verkteikningar Unnið í módeli Frágangur 15

2.maí Verkteikningar Unnið í módeli Frágangur 13

3.maí Verkteikningar Unnið í módeli Frágangur 15

4.maí Verkteikningar Unnið í módeli Frágangur 16

5.maí Verkteikningar Unnið í módeli Frágangur 15

6.maí Verkteikningar Unnið í módeli Frágangur 16

7.maí Verkteikningar Unnið í módeli Frágangur 17

8.maí Verkteikningar Unnið í módeli Frágangur 14

9.maí AðaluppddrættirUnnið í módeli Frágangur 16

10.maí AðaluppddrættirUnnið í módeli Frágangur 17

11.maí Verkteikningar Unnið í módeli Frágangur 15

12.maí Verkteikningar Unnið í módeli Frágangur 13

13.maí Verkteikningar Unnið í módeli Frágangur 1

14.maí Verkteikningar Unnið í módeli Frágangur 7

15.maí Verkteikningar Unnið í módeli Frágangur 9

16.maí Útboðsgögn Unnið í módeli Frágangur 4

17.maí Verklýsingar Unnið í módeli Frágangur 14

18.maí Verklýsingar Unnið í módeli Frágangur 16

19.maí Útboðsgögn Skýrsla Samantekt 17

20.maí Verklýsingar Skýrsla Samantekt 18

21.maí Verklýsingar Skýrsla Samantekt 19

22.maí Skýrsla Skýrsla Samantekt 15 Áætlun

23.maí Skýrsla Skýrsla Samantekt 15 Áætlun

24.maí Skýrsla Skýrsla Samantekt 15 Áætlun

25.maí Skýrsla Skýrsla Samantekt 15 Áætlun

26.maí Skýrsla Skýrsla Samantekt 15 Áætlun

27.maí Skýrsla Skýrsla Samantekt 15 Áætlun

Samtals 377 1226

1226

maí.16
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Greiðsluseðlar 
 

DE – ráðgjöf og hönnun 
Daníel Erlingsson        
daniele07@ru.is 
Sími: 8996999 

Framkvæmdasýsla ríkisins  
v/ Fjölbrautarskóla Suðurlands 
Borgartúni 7a 
105 Reykjavík  

 
 

Reikningsnúmer  
Bókunardags.  

Gjalddagi 
Eindagi 

Viðskiptamaður nr. 
Kennitala greiðanda kt.  

Reikningur 
 
R0001 
1.2.2016 
1.2.2016 
15.2.2016 
565656-0202 
565656-0202 

 

Vrn Heiti Magn Ein Ein.verð Samtals Vsk  Samtals 
9001 Hönnun og ráðgjöf 121 Klst. 10.390 1.257.190 314.298 1.171.488
1004 Geymslufé 4%  456 50.287 12.572 62.860
        
  Til Greiðslu    
   Alls greitt vegna verks  1.171.488
   Alls geymslufé vegna verks  62.860
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DE – ráðgjöf og hönnun 
Daníel Erlingsson        
daniele07@ru.is 
Sími: 8996999 

Framkvæmdasýsla ríkisins  
v/ Fjölbrautarskóla Suðurlands 
Borgartúni 7a 
105 Reykjavík  

 
 

Reikningsnúmer  
Bókunardags.  

Gjalddagi 
Eindagi 

Viðskiptamaður nr. 
Kennitala greiðanda kt.  

Reikningur 
 
R0002 
1.3.2016 
1.3.2016 
15.3.2016 
565656-0202 
565656-0202 

 

Vrn Heiti Magn Ein Ein.verð Samtals Vsk  Samtals 
9001 Hönnun og ráðgjöf 144 Klst. 10.390 1.496.160 374.040 1.870.200
1004 Geymslufé 4%  456 59.846 14.962 74.808
        
  Til Greiðslu    
   Alls greitt vegna verks  3.441.863
   Alls geymslufé vegna verks  137.668
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DE – ráðgjöf og hönnun 
Daníel Erlingsson        
daniele07@ru.is 
Sími: 8996999 

Framkvæmdasýsla ríkisins  
v/ Fjölbrautarskóla Suðurlands 
Borgartúni 7a 
105 Reykjavík  

 
 

Reikningsnúmer  
Bókunardags.  

Gjalddagi 
Eindagi 

Viðskiptamaður nr. 
Kennitala greiðanda kt.  

Reikningur 
 
R0003 
1.4.2016 
1.4.2016 
15.4.2016 
565656-0202 
565656-0202 

 

Vrn Heiti Magn Ein Ein.verð Samtals Vsk  Samtals 
9001 Hönnun og ráðgjöf 146 Klst. 10.390 1.516.940 379.235 1.896.175
1004 Geymslufé 4%  456 60.678 15.169 75.847
        
  Til Greiðslu    
   Alls greitt vegna verks  5.337.863
   Alls geymslufé vegna verks  213.515
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DE – ráðgjöf og hönnun 
Daníel Erlingsson        
daniele07@ru.is 
Sími: 8996999 

Framkvæmdasýsla ríkisins  
v/ Fjölbrautarskóla Suðurlands 
Borgartúni 7a 
105 Reykjavík  

 
 

Reikningsnúmer  
Bókunardags.  

Gjalddagi 
Eindagi 

Viðskiptamaður nr. 
Kennitala greiðanda kt.  

Reikningur 
 
R0004 
1.5.2016 
1.5.2016 
15.5.2016 
565656-0202 
565656-0202 

 

Vrn Heiti Magn Ein Ein.verð Samtals Vsk  Samtals 
9001 Hönnun og ráðgjöf 438 Klst. 10.390 4.550.820 1.137.705 5.688.525
1004 Geymslufé 4%  456 182.508 227.541 441.056
        
  Til Greiðslu    
   Alls greitt vegna verks  11.026.638
   Alls geymslufé vegna verks  441.056
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DE – ráðgjöf og hönnun 
Daníel Erlingsson        
daniele07@ru.is 
Sími: 8996999 

Framkvæmdasýsla ríkisins  
v/ Fjölbrautarskóla Suðurlands 
Borgartúni 7a 
105 Reykjavík  

 
 

Reikningsnúmer  
Bókunardags.  

Gjalddagi 
Eindagi 

Viðskiptamaður nr. 
Kennitala greiðanda kt.  

Reikningur 
 
R0005 
1.5.2016 
1.5.2016 
15.5.2016 
565656-0202 
565656-0202 

 

Vrn Heiti Magn Ein Ein.verð Samtals Vsk  Samtals 
9001 Hönnun og ráðgjöf 438 Klst. 10.390 3.117.000 779.250 3.896.250
1004 Geymslufé 4%  456 124.170 31.170 155.850
        
  Til Greiðslu    
   Alls greitt vegna verks  14.922.638
   Alls geymslufé vegna verks  596.906
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Fundargerðir 
 

DE – ráðgjöf og hönnun 
Daníel Erlingsson       FUNDARGERÐ 
daniele07@ru.is 
Sími: 8996999       fundur nr: 1 
__________________________________________________________________ 

Verkefni:  Fjölbrautarskóli Suðurlands 
Dagsetning:  11. janúar 2016 
Þátttakendur: Gylfi Guðjónsson, arkitekt og Daníel Erlingsson 
Staðsetning:  Skrifstofa Gylfa á Skólavörðustíg í Reykjavík 
  
___________________________________________________________________ 

Fundarefni: Rætt var um hvort einhver hönnunargögn sem nýta mætti í þetta 
verkefni. Gylfi lét mig fá þetta verkefni, samkeppnistillögur viðbyggingar á 
Fjölbrautarskóla Suðurlands.  

 

 

 

 

DE – ráðgjöf og hönnun 
Daníel Erlingsson       FUNDARGERÐ 
daniele07@ru.is 
Sími: 8996999       fundur nr: 2 
__________________________________________________________________ 

Verkefni:  Fjölbrautarskóli Suðurlands 
Dagsetning:  15. janúar 2016 
Þátttakendur: Þormóður Sveinsson, Kristinn Árnason, Viggó Magnússon 

og Daníel Erlingsson 
Staðsetning:  Háskólinn í Reykjavík 
  
___________________________________________________________________ 

Fundarefni: Rætt um að taka að sér hönnun þessa mannvirkis.  
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DE – ráðgjöf og hönnun 
Daníel Erlingsson       FUNDARGERÐ 
daniele07@ru.is 
Sími: 8996999       fundur nr: 3 
__________________________________________________________________ 

Verkefni:  Fjölbrautarskóli Suðurlands 
Dagsetning:  12. febrúar 2016 
Þátttakendur: Viggó Magnússon, Kristinn Árnason, Þormóður Sveinsson, 

Karl H. Karlsson, Eyþór R. Þórhallsson og Daníel Erlingsson 
Staðsetning:  Háskólinn í Reykjavík 
  
___________________________________________________________________ 

Fundarefni: Fundur með hverjum og einum. Rætt um framvindu, burðarþol og lagnir. 

 

 

 

 

DE – ráðgjöf og hönnun 
Daníel Erlingsson       FUNDARGERÐ 
daniele07@ru.is 
Sími: 8996999       fundur nr: 4 
__________________________________________________________________ 

Verkefni:  Fjölbrautarskóli Suðurlands 
Dagsetning:  20. apríl 2016 
Þátttakendur: Kristinn Árnason og Daníel Erlingsson 
Staðsetning:  Keflavík 
  
___________________________________________________________________ 

Fundarefni: Fórum yfir teikningar og framvindu verkefnisins. 
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DE – ráðgjöf og hönnun 
Daníel Erlingsson       FUNDARGERÐ 
daniele07@ru.is 
Sími: 8996999       fundur nr: 5 
__________________________________________________________________ 

Verkefni:  Fjölbrautarskóli Suðurlands 
Dagsetning:  25. apríl 2016 
Þátttakendur: Eyþór R. Þórhallsson og Daníel Erlingsson 
Staðsetning:  Háskólinn í Reykjavík 
  
___________________________________________________________________ 

Fundarefni: Farið var yfir burðarþolshönnun. 

 

 

 

 

DE – ráðgjöf og hönnun 
Daníel Erlingsson       FUNDARGERÐ 
daniele07@ru.is 
Sími: 8996999       fundur nr: 6 
__________________________________________________________________ 

Verkefni:  Fjölbrautarskóli Suðurlands 
Dagsetning:  4. maí 2016 
Þátttakendur: Karl H. Karlsson og Daníel Erlingsson 
Staðsetning:  Skrifstofa Karls í Höfðahverfinu 
  
___________________________________________________________________ 

Fundarefni: Farið yfir lagnahönnun.  
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DE – ráðgjöf og hönnun 
Daníel Erlingsson       FUNDARGERÐ 
daniele07@ru.is 
Sími: 8996999       fundur nr: 7 
__________________________________________________________________ 

Verkefni:  Fjölbrautarskóli Suðurlands 
Dagsetning:  18. maí 2016 
Þátttakendur: Þormóður Sveinsson og Daníel Erlingsson 
Staðsetning:  Skrifstofa Hafnarfjarðarbæjar 
  
___________________________________________________________________ 

Fundarefni: Daníel heimsótti Þormóð á vinnustað hans í Hafnarfirði. Farið var yfir 
byggingarnefndarteikningar. 

 

 

 

 

DE – ráðgjöf og hönnun 
Daníel Erlingsson       FUNDARGERÐ 
daniele07@ru.is 
Sími: 8996999       fundur nr: 8 
__________________________________________________________________ 

Verkefni:  Fjölbrautarskóli Suðurlands 
Dagsetning:  19. maí 2016 
Þátttakendur: Viggó Magnússon og Daníel Erlingsson 
Staðsetning:  Háskólinn í Reykjavík 
  
___________________________________________________________________ 

Fundarefni: Daníel heimsótti Viggó uppi í HR og þar var farið yfir teikningar. 
Burðarþol var rætt og farið yfir frágang verkefnisins. 
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Verksamningur við hönnuð 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokaverkefni í byggingafræði                                                             Viðaukar 
Fjölbrautarskóli Suðurlands                                                      Daníel Erlingsson 
 

 

116 
 

Fjölbrautarskóli Suðurlands 

Verksamningur milli verkkaupa og hönnuðar 

Maí 2016 

 

 

Verksamningur milli verkkaupa og hönnuðar  

 
Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki, hafa gert með sér 
eftirfarandi samning:   

  

Verkkaupi:  

Framkvæmdasýsla ríkisins  

v/ Fjölbrautarskóla Suðurlands 

Borgartúni 7a 

105 Reykjavík 

kt: 510391-2259  

  

Hönnuður:  

Nafn: DE Hönnun og ráðgjöf  

Heimili: Furuvöllum 15  

Póstfang: 221 Hafnarfirði  

Kt: xxxxxx-xxxx 
 
Símar: 6920774  

Fax: xxx-xxxx 
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Netfang: daniele07@ru.is   

 

1. grein  

Hönnuður tekur að sér :  

Að vera hönnuður og ráðgjafi á verkinu Fjölbrautarskóli Suðurlands, Tryggvagötu 25, 
800 Selfossi. Verkið felur í sér greiningarvinnu og ráðgjöf um tæknileg atriði ásamt 
hönnunar aðaluppdrátta, hlutateikninga, verkteikninga og deiliteikninga. Brúttóflötur 
hússins er 3.718m². Brúttógólfflötur 1. hæðar er 1.856,6m². Húsið er að mestu leyti 
ein hæð og kjallari. Tvö milligólf eru í byggingunum fyrir loftræstisamstæður. Annað í 
rafiðn og hitt í málmiðn. Meginburðarvirki mannvirkis verður járnbent steinsteypa.  

Fjölbrautarskóli Suðurlands - viðbygging     
Verksamningur milli verkkaupa og hönnuðar  

Hönnuður skal hafa samráð við verkkaupa um alla hönnun. Vinna hönnuðar nær til 
eftirfarandi þátta.  

1. Forhönnun og rannsóknarvinnu. Þar er átt við greiningu á brunavörnum, greiningu 
á hljóðvist, greiningu á helstu lagnaleiðum, efnisgreiningu helstu byggingarhluta og 
útreikningur á varmtapi mannvirkis.  

2. Gerð aðaluppdrátta. Þessi liður skal innihalda afstöðumynd í mælikvarða 1:500. 
Grunnmyndir, snið og útlitsteikningar í mælikvarða 1:100. Skráningartöflu, 
byggingarlýsingu og varmatap hvers byggingarhluta  

3. Gerð séruppdrátta. Þar er átt við verk-, hluta-, deili- og innréttingateikningar sem 
eru í mælikvörðum 1:50, 1:20 og 1:5  

4. Gerð útboðsgagna, samningsskilmála, verklýsingar, magntöluskrá og 
kostnaðaráætlun fyrir þá verkþætti sem snúa að frágangi mannvirkis utanhúss.  

5. Verkfundir í samræmi við framvindu verks.  

 

2. grein  

Verkið skal unnið samkvæmt gildandi stöðlum og reglugerðum, og almennt góðum 
hefðum.  
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Ef forsendubrestur verður af hálfu verkkaupa er varðar áður samþykkta áfanga og 
hönnuður þarf að vinna það, að hluta eða öllu leyti, að nýju skal verkaupi greiða fyrir 
það samkvæmt tímagjaldi.   

3. grein  

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða hönnuði:   

                Kr: 14.922.638 með virðisaukaskatti  

Segi og skrifa: fjórtánmilljónirníuhundruðtuttuguog 
tvöþúsundsexhundruðþrjátíuog átta 00/100   

Tímagjald fyrir unninn tíma vegna aukaverks  

                 Kr: 10.390.- auk virðisaukaskatts  
 

4. grein  

Verkið verðbætist ekki.  

5. grein  

Fjölbrautarskóli Suðurlands 
Verksamningur milli verkkaupa og hönnuðar  

Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins, 
með því að greiða inn á bankareikning hönnuðar nr:  xxx – xxx- xxxx  í   
Íslandsbanka.  

eigi síðar en 10 dögum eftir samþykkt reikninga verktaka. Verði dráttur á greiðslum 
lengri en 21 dagur, á verktaki rétt á almennum dráttarvöxtum þar til reikningur er 
greiddur, auk lengingar á verktíma sem drætti nemur.  

Ekki má verða dráttur á samþykki reikninga umfram þann tíma sem tekur að ganga úr 
skugga um að þeir byggist á réttum forsendum.  

6. grein  

Halda skal eftir 4% af reikningsupphæð sem greiðist þegar hönnuður hefur skilað 
verkinu fullgerðu til verkkaupa og teikningar hafa verið samþykktar af 
byggingaryfirvöldum, og greiðist þá með vöxtum eins og upphæðin hafi verið lögð inn 
á almenna sparisjóðsbók á greiðsludögum reikninga.  

7. grein  
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Hönnuður leggur ekki fram tryggingu banka eða tryggingarfélags til tryggingar á því 
að hann efni skyldur sínar samkvæmt samningi þessum. Verkkaupi skal eiga 
tryggingu í þeim fjárhæðum geymslufés samkvæmt 6. grein þessa samnings. Þetta 
verður hluti af endanlegu uppgjöri aðila ef til tjóns kemur. Auk þess hefur verkkaupi 
tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa kunna ógreiddar af samningsverðinu.   

8. grein  

Hönnuði er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum 
skuldbindingum sem hann kann að taka á sig á verktímanum.      

9. grein   

Framkvæmdartíma verks hefst 20.07.2016 skal vera lokið eigi síðar en: 20.07.2018  

að viðurlögðum dagsektum sem nemi 0,1% af samningsupphæðinni á dag.   

10. grein  

Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit sitt handa hvorum aðila.   

Fjölbrautarskóli Suðurlands - viðbygging    

Verksamningur milli verkkaupa og hönnuðar  

11. grein  

Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka án milligöngu sáttamanna  

fyrir: Héraðsdómi Reykjavíkur.   
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Undirskriftir:                                                    

______________________________________  

Staður og dagsetning   

_____________________________                    
_________________________________  

Undirskrift verkkaupa                                                 Undirskrift verktaka   

Vitundarvottar:  

________________________________        kt:  _______________  

________________________________        kt:  _______________   

Fylgiskjöl, sem jafnframt eru hluti samnings þessa:   

                1.  Skilalýsing verkefnis lögð fram á innranet HR  

                2.  Hönnunaráætlun  

                3.  Greiðsluáætlun  

                 

               

Fjölbrautarskóli Suðurlands - viðbygging    

Verksamningur milli verkkaupa og hönnuður 

 

Viðaukar F við rekstur hönnuðar 

Tímaskýrsla 

Greiðsluseðlar 

Fundagerðir 

Verksamningur milli verkkaupa og hönnuðar 

Hönnunaráætlun 

Rauntímar
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Frávikaskrá 

Almennt Frávik á 3m  Frávik á 1m 

réttskeið réttskeið

Undirstöður

Stærð og staðsetning +/‐ 15mm

Veggir sem fyllt er að +/‐ 15mm

Almennt veggir, bitar, súlur

Staðsetning +/‐ 10mm

Stærð +/‐ 10mm

Sléttleiki +/‐ 10mm +/‐ 5mm

Misgengi á steypuskilum +/‐ 2mm

Sjónsteypa veggir, bitar, súlur

Staðsetning +/‐ 3mm

Stærð +/‐ 3mm

Sléttleiki +/‐ 3mm +/‐ 2mm

Misgengi á steypuskilum +/‐ 1mm

Gólfplötur, þakplötur, efri brún

Hæðarsetning, kótar. Undir ílögn +/‐ 15mm +/‐ 15mm

Hæðarsetning, kótar. Undir flot +/‐ 15mm +/‐ 15mm

Hæðarsetning, kótar. Vélslípun +/‐ 10mm +/‐ 10mm

Loftaplötur, neðri brún.

Almennt hæðarsetning, kvótar.  +/‐ 10mm +/‐ 10mm

Sjónsteypa hæðarsetning kvóta +/‐ 5mm +/‐ 5mm

Annað

Innsteyptir hlutir +/‐ 5mm

Staðsetning og stærð gata +/‐ 10mm

Mannvirkjahluti

Sjá sérteikningar 
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Teikningaskrá 
	

Teikningaskrá 

Sheet Number  Sheet Name  Möppur  Designed By  Blaðstærðir

A ‐ 001  Afstöðumynd  01 ‐ Aðaluppdrættir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

A ‐ 002  Skráningartafla  01 ‐ Aðaluppdrættir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

A ‐ 003  Teikningaskrá  01 ‐ Aðaluppdrættir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

A ‐ 004  Vinnusvæði  01 ‐ Aðaluppdrættir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

A ‐ 101  1. Hæð Norður  01 ‐ Aðaluppdrættir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

A ‐ 102  1. Hæð Suður  01 ‐ Aðaluppdrættir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

A ‐ 103  Aðaluppdrættir Ásýnd  01 ‐ Aðaluppdrættir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

A ‐ 104  Aðaluppdrættir Ásýnd  01 ‐ Aðaluppdrættir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

A ‐ 105  Aðaluppdrættir Ásýnd  01 ‐ Aðaluppdrættir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

A ‐ 121  Snið A‐A/ B‐B/C‐C  01 ‐ Aðaluppdrættir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

A ‐ 122  Snið D‐D/E‐E/F‐F  01 ‐ Aðaluppdrættir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

A ‐ 123  Snið G‐G/ H‐H/ I‐I  01 ‐ Aðaluppdrættir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

A ‐ 124  Snið J‐J/ K‐K/ L‐L  01 ‐ Aðaluppdrættir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

A ‐ 125  Snið M‐M/ N‐N/ O‐O  01 ‐ Aðaluppdrættir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

A ‐ 202  2. Hæð Suður  01 ‐ Aðaluppdrættir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

A ‐ 203  2. Hæð Norður  01 ‐ Aðaluppdrættir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

B ‐ 102  Burðarþol 1. Hæð Grunnmynd 1/100  08 ‐ Greining  Gylfi og félagar A ‐ 1 

B ‐ 103  Burðarþol 1. Hæð Grunnmynd 1/100  08 ‐ Greining  Gylfi og félagar A ‐ 1 

B ‐ 104  Burðarþol 1. Hæð 1/200  08 ‐ Greining  Gylfi og félagar A ‐ 1 

D ‐  101  Deili  09 ‐ Sérteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

G ‐ 301  Hljóðkröfur og hljóðvist Norðurhluti  08 ‐ Greining  Gylfi og félagar A ‐ 1 

G ‐ 302  Hljóðkröfur og Hljóðvist  Suðurhluti  08 ‐ Greining  Gylfi og félagar A ‐ 1 

G ‐ 502  Brunagreining Texti  08 ‐ Greining  Gylfi og félagar A ‐ 1 

G ‐ 504  Brunagreining Norður  08 ‐ Greining  Gylfi og félagar A ‐ 1 

G ‐ 505  Brunagreining Suður  08 ‐ Greining  Gylfi og félagar A ‐ 1 

G ‐ 506  Brunagreining 2. Hæð  08 ‐ Greining  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 000  Lagnir  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 011  Lagnir  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 012  Lagnir  07 ‐ Lagnir  Designer  A ‐ 1 

L ‐ 021  Lagnir  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 022  Lagnir  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 031  Lagnir  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 032  Lagnir  07 ‐ Lagnir  Designer  A ‐ 1 

L ‐ 101  Neysluvatn 0. Kjallari Norður  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 102  Neysluvatn 0. Kjallari Suður  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 201  Hitalagnir  07 ‐ Lagnir  Designer  A ‐ 1 

L ‐ 202  Hitalagnir  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 211  Hitalagnir  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 
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L ‐ 212  Hitalagnir  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 301  Frárennslislagnir Norður Dren  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 302  Frárennslislagnir Suður Dren  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 311  Frárennslislagnir Norður  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 312  Frárennslislagnir Suður  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 313  Frárennslislagnir Norður Dren  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 314  Frárennslislagnir Suður Dran  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 401  Loftræsing 0. Norður  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 402  Loftræsing 0. Suður  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 411  Loftræsing 1. Hæð Norður  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 412  Loftræsing 1. Hæð Suður  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 431  Loftræsing 3. Suður  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 432  Loftræsing 3. Norður  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 433  Lagnir  07 ‐ Lagnir  Gylfi og félagar A ‐ 1 

L ‐ 435  Deili  Designer 

Lykill 001  Lyklimynd  0  Designer  A ‐ 1 

R ‐ 001  Brúttó Stærðir  08 ‐ Greining  Gylfi og félagar A ‐ 1 

R ‐ 002  Rýmisgreiningar  08 ‐ Greining  Gylfi og félagar

R ‐ 003  Unnamed  Designer 

S ‐ 101  Gluggateikning Úti 1‐1/50  09 ‐ Sérteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

S ‐ 102  Gluggateikning Úti 2‐1/50  09 ‐ Sérteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

S ‐ 103  Gluggateikning Úti 3‐1/50  09 ‐ Sérteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

S ‐ 112  Gluggateikning Inni 1‐1/50  09 ‐ Sérteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

S ‐ 121  Gluggateikning Skemi Norður  09 ‐ Sérteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

S ‐ 122  Gluggateikning Skemi Suður  09 ‐ Sérteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

S ‐ 123  Innréttingar snyrting  09 ‐ Sérteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

S ‐ 124  Innréttingar búningsaðstaða  09 ‐ Sérteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

S ‐ 125  Innréttingar búningsaðstaða  09 ‐ Sérteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

S ‐ 126  Unnamed  Designer 

S ‐ 127  Magnskrá  08 ‐ Greining  Designer 

V  ‐103  Málmiðn  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐160  Málmiðn  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 101  Inngangur Tréiðn  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 102  Teiknistofa Bóknám  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 104  Rafiðn og háriðn  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 105  Aðstaða kennara  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 106  Skólatorg  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 107  Búningsaðstaða og Snyrting  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 111  Inngangur Tréiðn  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 112  Teiknistofa Bóknám  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 113  Málmiðn  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 114  Rafiðn og háriðn  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 115  Aðstaða kennara  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 
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V ‐ 116  Skólatorg  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 117  Búningsaðstaða og snyrting  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 121  Inngangur Tréiðn  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 122  Teiknistofa Bóknám  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 123  Málmiðn  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 124  Rafiðn og háriðn  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 125  Aðstaða kennara  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 126  Skólatorg  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 127  Búningsaðstaða og snyrting  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 131  Málmiðn  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 132  Rafiðn og háriðn  04 ‐ Verkteikningar  Designer  A ‐ 1 

V ‐ 140  Búningsaðstaða og snyrting  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 141  Skólatorg  04 ‐ Verkteikningar  Designer  A ‐ 1 

V ‐ 142  Aðstaða kennara  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 143  Teiknistofa Bóknám  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 145  Inngangur Tréiðn  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 151  Þak 2.  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 161  Rafiðn og háriðn  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 250  Ásýnd Norður  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 340  Snið A‐A  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 341  Snið B‐B  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 342  Snið C‐C  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 343  Snið D‐D  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 344  Snið E‐E  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 345  Snið F‐F  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 346  Snið G‐G  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 347  Snið  H‐H  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 348  Snið  I‐I/J‐J  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 349  Snið K‐K  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 350  Snið K‐K/ L‐L  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 

V ‐ 351  Snið Q‐Q  04 ‐ Verkteikningar  Gylfi og félagar A ‐ 1 
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016Upplýsingar frá álklæðninga framleiðendum á 
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