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Nám í Byggingafræði við HR má likja við stöðugar umbætur, leiðbeinendur gera kröfu til 

nemenda að þeir hugsi athugi, rannsaki og komist að niðurstöðu sem er fenginn á grundvelli 

röksemda og að  virtum öllum sjónarmiðum, og vera tilbúniir til efnislegra umræðna um þá 

kosti eða þá niðurstöðu sem fengin er. 

Allar annir námsins fela í sér eina megináskorun sú fyrsta var hönnun á nýju fjölbýlishúsi sem 

lauk með útgáfu aðaluppdrátta með byggingarlýsingu og viðeigandi fylgiskjala sem fylgja 

með umsókn um byggingaleyfi hjá embættum byggingarfulltrúa. Næsta önn hófst með nýrri  

áskorun sem var endurgerð og endurbætur á fjölbýsishúsi, við endurgerð eldri bygginga felst 

hönnunarvinnan að miklu leyti í að nýta það sem fyrir eftir bestu getu, þá koma 

efnisgreiningar sterkt inn við ákvarðanatöku áður en ráðist er í breytingar. Þriðja önnin var 

hönnun á stórbyggingu, til slíkra mannvirkja teljast byggingar sem eru 2-3000m2 . Seinni 

helmingur þriðju annar felst í starfsnámi þar sem nemendur kynnast störfum 

byggingafræðinga á einu af þeim fjölmörgu sviðum sem þeir starfa á og er góður 

undirbúningur undir þau störf í atvinnulífinu sem kunna að bjóðast eftir að námi lýkur. 

Lokaönnin er svo sú sem er umfangsmest í náminu. Þá er nemendum gert að vinna stórt 

verkefni sem tekur á flestum þáttum hönnunar þ.m.t rekstur eigin hönnunarstofu. 

Við sjáum afraksturinn eftir að hönnun hefur verið gefin út og byggingarleyfi fengið. Hin mikla 

undirbúningsvinna sem að baki býr er hulin sjónum flestra þar sem hin dýpri reynsla og 

þekking fjölmargra aðila hafa komið að málum sem hafa gert útgáfuna mögulega.  

Ég vill þakka þeim aðilum sem veitt hafa upplýsingar og leiðsögn við vinnu þessa verkefnis. 

Leiðbeinendum og fagaðilum á ýmsum sviðum atvinnulífsins. 

Takk fyrir mig.   
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1. Inngangur 
 

1.0 Tillaga og samþykki að lokaverkefni.  

Frá fyrstu önn eru nemendur hvattir af kennurum og umsjónarmanni námsins til gangrýnnar 

hugsunar við vinnu sína og þannig jafnt og þétt eru nemendur undirbúnir undir að takast á við 

verkefni á hinum ýmsu sviðum atvinnulífsins. Þessi aðferðafræði námsins kristallast í 

verkefni á lokaönn námsins. Á fyrsta degi lokaannar fá nemendur afhenta verklýsingu   sem 

lýsir þeim verkþáttum sem nemendum er falið að leysa á grundvelli þeirrar þekkingar sem til 

hefur orðið á fyrri önnum námsins. Fyrsti verkþáttur verkefnisins er að leita uppi verkefni sem 

hafa ekki komið til framkvæmda en hafi verið frumunnin í tengslum við hönnunarsemkeppni 

eða í tengslum við alútboð, verkefni á öðrum forsendum  koma einnig  til greina að höfðu 

samráði við leiðbeinendur og umsjónarkennara námsins. Nemendur fá þannig á forsendum 

skilalýsingar að afla sjálfir þeirra gagna sem teljast til frumgagna viðkomandi verkefnis til 

þess að vinna með og afhenda í lok annar fullburða verkefni skv skilalýsingu sem felst m.a í 

gerð aðaluppdrátta, séruppdrátta kostnaðaráætlana á frumstigi og þegar verkefnið er lengra 

komið ásamt útboðsgögnum á nánar skilgreindum frágangi innan eða utanhúss, ennfremur 

skulu nemendur halda til haga og setja í lokaskýrslu allt verkferlið og draga fram þau atriði 

sem endanleg útfærsla og niðurstöður byggðust á.   

Það verkefni sem ég valdi og fékk samþykkt hjá umsjónarkennara og leiðbeinendum er 

fimleikaíþróttahús auk samtengdrar búnings og þjónustuaðstöðu á neðri hæð og fjögurra 

kennslustofa á efri hæð. Íþróttahúsið nettó grunnflötur er um 1650m2 með frí innanmál Br 

35mtr x L 47mtr með 7mtr hæð undir þaksperrur. Búnings og þjónusturými er ca 560m2 sem 

tengir saman íþróttasal við núverandi F áfanga. Á efri hæð ofan á hluta af búnings og 

þjónusturými koma fjórar nýjar kennslustofur stærð ca 350m2 sem gegnt skal í frá G áfanga 

Vatnsendaskóla.  

Í íþróttasal skal er  komið fyrir 80-90 manns í einfaldri sætaröð í 3ja metra hæð frá gólfi salar. 

Íþróttasalurinn er tvískiptur þar sem fjölnotaíþróttavöllur er annars vegar fyrir nemendur 

Vatnsendaskóla og fimleikasalur með fimleikagryfjum hins vegar fyrir íþróttadeild 

fimleikafélagsins Gerplu. Tveir megininngangar eru í húsið annar ætlaður nemendum 

Vatnsendaskóla og hinn ætlaður íþróttafélaginu Gerplu og áhorfendum.    

1.1 Verkáætlun 

Í einu af mörgum smærri námskeiðum í byggingafræðinni er námskeið sem heitir 

verkefnastjórnun. Þar eru kenndar ýmsar gagnmerkar aðferðir við stjórnun og skipulagningu 

verkefna sem kemur að góðum notum við skýrslu og áætlanagerð sem unnin verður á 

verktímanum.  
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Heiti verkefnis:  

 BF LOK 1010.  H áfangi Vatnsendaskóli Funahvarf 2, 200 Kópavogur. Verkkaupi HR   

Skilalýsing: helstu atriði. 

1. Samræma og aðlaga frumhönnun að byggingareglugerð nr 112/2012. 

2. Vinna aðaluppdrætti „bygginganefndarteikningar“ sem uppfylla kröfur byggingafulltrúa 

Kópavogs. 

3. Vinna Séruppdrætti fyrir H áfanga fimleikaíþróttahús með áherslu á  frágang veðurhjúps 

hússins. 

4. Útbúa og afhenda verkkaupa útboðsgögn ásamt kostnaðar og verkáætlun 

framkvæmdarinnar  (Hönnun, útboðsferli, byggingartími) H áfangi fimleikaíþróttahús 

frágangur utanhúss.  

5. Gera grein fyrir hönnunarferlinu á verktímanum í lokaskýrslu og  svara fyrir hana í verklok. 

 

1.2 Verkþættir hönnunarferlis 

H áfangi fimleikaíþróttahús er 2.984,7m2 að stærð.  

Verkþættirnir eru að fullgera aðaluppdrætti,  útbúa séruppdrætti, vinna útboðsgögn fyrir 

frágang utanhúss ásamt kostnaðar og verkáætlun fyrir frágang utanhúss.   

Hönnun felur  í sér samráð og samvinnu. Hönnunarferli er þverfagleg vinna margra ólíkra 

aðila fræðimanna, fagmanna og leikmanna. Þannig komast sjónarmið aðila með mismunandi 

bakgrunn til umræðu og álita  sem hugmyndir sem áfram eru  ræddar að niðurstöðu. Oftar en 

ekki þarf að breyta og bæta við ákvarðanir á fyrri stigum í hönnunarferlinu fram að því er 

hönnunartíma lýkur. Byggingarreglugerðin er vegvísir við mannvirkjahönnun, hún  afmarkar 

og skýrir þær lágmarkskröfur sem við eiga hverju sinni sem samfélag okkar hefur ákveðið að 

skuli verða uppfyllt.    

Verkefnið er skilgreint með afmörkunum skv 1.1 verkáætlun í fimm skref. 

Hönnun verkefnis þessa verður unnin út frá hugmyndafræði algildrar hönnunar og aðgengi 

fyrir alla  sbr, meðal annars  6.1.3 gr byggingarreglugerðar nr 112/2012           

1.2.1 Frumhönnun 

Frumathugun er fyrsti áfangi framkvæmdar. Á því stigi fær verkefnishugmynd efnislega 

meðferð og athugun með það í huga að leiða í ljós þörf, umfang og helstu forsendur, að því 

búnu fer fram nánari athugun og umræða sem lýkur með niðurstöðu um næstu skref 

verkefnisins. Sem getur t.d verið að halda ekki áfram með verkefnið, eða að ákveðið er að 

fara í áframhaldandi athugun sem byggir á svipuðum forsendum með framkvæmdir í huga. 

Að athugun lokinni eru ýmsir kostir kannaðir, einn er sá að auglýsa samkeppni um 

frumhönnun mannvirkis, og á grundvelli slíkrar hönnunarsamkeppni er verðlaunatillaga valin 

sem unnið er út frá. 

Frumhönnun byggir á gögnum frá verkkaupa reynslu og þekkingu hönnuðar og gildandi 
skipulags viðkomandi svæðis þar sem væntanleg hönnun verður. Forsenda hönnunar 
mannvirkis er að það sé útfært á grundvelli gildandi deiliskipulags, þá er kannað hvort gera 
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þurfi breytingar á gildandi deiliskipulagi eins og raunin var í tilviki Vatnsendaskóla sem óskaði 
eftir breytingu á deiliskipulagi vegna ákvörðunar stjórnvalda um að ráðast í framkvæmdir á 
lóð Vatnsendaskóla og byggja fimleikaíþróttahús og kennslustofur í samstarfi við 
íþróttafélagið Gerplu á afmörkuðu svæði á lóð skólans.  

1.2.2 Forhönnun 

Á forhönnunarstigi er greiningarvinnu  framhaldið m.a voru unnar rýmisgreiningar innanhúss 

m.t.t þess að byggingin mætti nýtast öllum þannig að öllum væri mögulegt að ferðast utan og 

innan byggingarinnar án sérstakrar aðstoðar mögulegur hámarksfjöldi fólks var metinn út frá 

aðstöðusköpun sem boðin er. Dýpri greiningar voru unnar á kostum útveggjaklæðninga með 

álklæðningu og timburklæðningu úr lerki, burðarþolsgreining var gerð á stálsperrum 

íþróttasalar, votrýmisgreining sturtusvæða,brunagreing fyrir húsið og mat lagt á 

heildarkostnað hússins fyrir fyrir heildarframkvæmdina.sjá viðauka B                                                                                                                                                                                                                                              

1.2.3 Aðaluppdrættir 

Aðaluppdrættir voru gerðir af byggingunni í mkv 1:100, 1:200 og 1:500 ásamt viðeigandi 

gögnum sem fylgja ber umsókn um byggingarleyfi hjá byggingarfulltrúa Kópavogs. Sjá 

viðauka C 

1.2.4 Sérteikningar 

Séruppdrættir voru gerðir sem skiptast í verkteikningar í mkv 1:50, hlutateikningar í mkv 1:20 

og deili í mkv 1:5 sjá viðauka C 

1.2.5 Verklýsingar 

Verklýsingar og magntöluskrá ásamt kostnaðaráætlun voru unnar skv samningi fyrir frágang 

utanhúss (loftræstar útveggjaklæðningar, þakfrágangur gluggar gluggaveggir og útihurðar.) 

Sjá viðauka D 

1.2.6 Útboðsgögn 

Útboðsgögn unnin skv skilgreiningu IST 30:2012 gr 2.2.1 þ.m.t tegund útboðs,val 

útboðsforms, verklýsing verkþátta og  magntöluskrá vegna útboðsins Frágangur utanhúss. 

Gróf kostnaðaráætlun var gerð ásamt verkáætlun vegna hönnunar og ráðgjafar, útboðsferlis 

og framkvæmdatíma byggingarinnar í heild sinni. Sjá viðauka D  

2 Frumhönnun 

2.0 Almennt 

Eftir að tilboð mitt í hönnun og ráðgjöf fyrir H áfanga var samþykkt hjá umsjónarkennara og 
leiðbeinendum var gerður verksamningur og verkefnið formlega þar með hafið.  

Fyrsti hluti verkefnisins var  öflun  gagna hjá opinberum aðilum og annarra tiltækra 
upplýsinga um verkefnið, Farið var í vettvangsferðir að Vatnsendaskóla, lóð skólans  eldri 
mannvirki á lóðinni og fyrirhugað lóðarstæði H áfanga skoðuð.  

2.0 Gagnaöflun 
Hjá Þjóðskrá fengust upplýsingar um lóð og núverandi mannvirki Vatnsendaskóla. 

Upplýsingar um ríkjandi veðurfar á Vatnsendasvæðinu fékk ég hjá Veðurstofu Íslands. Hjá 

Kópavogsbæ fengust bráðabirgðaupplýsingar um staðsetningu byggingarreits H áfanga á lóð 

skólans sem stuðst verður við. Ekki var búið að gefa formlega út hæðar og mæliblað.Sjá 

viðauki A frumgögn. 
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Í vettvangsferðum mínum að Vatnsendaskóla framkvæmdi ég m.a sjónskoðun á þeim 

klæðningarkerfum sem eru á núverandi mannvirkjum á lóð skólans sem til greina gætu komið 

að nota í núverandi hönnun. Áfangar sem byggðir hafa verið eru Hús A-B-C-D-E-F-og -G.    

G-áfangi er bygging sem aðrir áfangar tengjast við, og verður H áfangi sem er fyrirhuguð 

bygging einnig tengd G áfanga.   

Ástandskönnun eldri bygginga utanhúss 

Í annarri vettvangsgöngu minni að Funahvarfi 2 (Vatnsendaskóli) framkvæmdi ég 

ástandskönnun á veðurhjúpi eldri bygginga Vatnsendaskóla með sjónskoðun. 

Núverandi veðurhjúpur eldri bygginga skólans hafa staðið í suðaustanáttinni sem er ríkjandi 

vindátt á svæðinu í um 10 ár og jafnmargir árgangar nemenda hafa hafið nám við skólann. 

Það er því komin reynsla á eldri byggingar bæði hvað varðar ágang veðurs og áníðslu 

nemenda utan og innan veggja skólans.  

Þök A-G áfanga eru annars vegar uppstóluð einhalla timburþök klædd báruðum málmplötum, 

og hins vega flöt þök. Við lauslega athugun virtist sem báðar þakgerðir hefðu staðist 

sæmilega veðráttuna og sennilega eru þökin ekki í miklu návígi við nemendur skólans og því 

ekki í sérstakri hættu vegna grófrar áníðslu úr þeirri átt.  

Sjónskoðun útveggjaklæðninga eldri bygginga skólans.  

1. Loftræst útveggjaklæðning með sléttum álplötum (alucobond álsamlokur) sem ysta byrði.  

2. Loftræst útveggjaklæðning með upphengdri flísaklæðningu sem ysta byrði.   

3.  Steiningarsalli utan á steinullarplötur? Þriðja tegundin af klæðningu utanhúss verður ekki 

skilgreind sem viðurkennd múrklæðning utanhúss. Hér er um að ræða uppsetningu á 

byggingarefnum sem styðst ekki við almennt viðurkenndar deililausnir þegar af þeirri ástæðu 

er það dæmt til að mistakast sem fullburða útveggjaklæðning.   

Gluggar og hurðar eru  ál/tré  og ál.    

1. Loftræst útveggjaklæðning klædd sléttum álplötum sem ysta byrði.  

Útveggur einangraður að utan klæddur álplötum festum í álburðarkerfi með draghnoðum og 

skrúfum. Álklæðningin á skólanum hefur enst mjög vel, bæði hvað varðar veðuráraun og 

sambýli við nemendur. Kemur sterklega til greina sem valkostur fyrir H áfanga. 

 2. Útveggur einangraður að utan klæddur flísum upphengdum í álburðarkerfi með 

klemmufestingum. 

 Flísaklæðningin virðist veðurfarslega hafa staðist suðaustanáttina og slagregnið, öðru máli 

gegnir um sambýlið við nemendur sem stunda t.d ýmsar boltaíþróttir á lóð skólans. Flísar 

hafa víða brotnað undan höggum sem dynja á veggnum t.d í boltaleikjum og eru af þeirri 

ástæðu óheppilegar sem klæðning á skóla þar sem uppátæki nemenda eru óútreiknanleg. 

Flísakerfi með sömu útfærslu hentar ekki fyrir skólabyggingu á grunnskólastigi og verður ekki 

skoðað frekar fyrir H áfanga.   

3. Frumgreining á mérkerfi.  

Greining var unnin á múrkerfi hannað og framleitt fyrir norðlægar slóðir er hægt að mæla 

með og getur vel komið til greina sem klæðning á alla útveggi H áfanga. 
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Múrkerfi með rétt útfærðum deililausnum og reynsludæmum s.l 20-30 ár í íslenskri veðráttu. 

styðja að slík aðferð er hentug fjárhagslega m.t.t stofn, endingar og viðhaldskosntaðar.  

Frumhönnun H áfanga gerir ráð fyrir að nota loftræsta útveggjaklæðningu með álplötum 

festum í álburðargrind á íþróttasal og loftræsta útveggjaklæðningu með timri festu á 

álburðarkerfi. Dýpri greiningar útveggjaklæðninga voru unnar á forhönnunarstiginu.  

2.1 Deiliskipulag 

Gildandi deiliskipulag á að vera fyrir öll skipulögð svæði á landinu. Þar er greint frá ýmsum 

atriðum sem varða landnotkun. Fari gildandi deiliskipulag í bága við áform lóðarhafa um 

landnotkun þarf að óska eftir breytingu á deiliskipulagi sem þarf að berast til viðkomandi 

sveitarstjórnar sem tekur þá ósk um breytingar til meðferðar og samþykkir eða hafnar óskum 

hagsmunaaðila. Almennt eru hönnuðir fengnir f.h lóðarhafa til þess að leggja fram slíkar óskir 

studdar viðeigndi gögnum sem greinir frá gildandi skipulagi og lýsingu á hverju þurfi að 

breyta sbr þeirri sem gerð var á fyrir Vatnsendaskóla og samþykkt í Kópavogi 15.apríl 2015 

sbr svofellda greinargerð.  

Forsendur:  Vísað er í samþykktan deiliskipulagsuppdrátt: Vatnsenda – Funahvarf 2. 

Breytt deiliskipulag samþykkt af bæjarstjórn Kópavogs 21 október 2004 og birt í B-deild 

Stjórnartíðinda 11.apríl 2005. Þar kveður á um grunnskóla sem byggður verður upp í 

áföngum. Áætlaður nemendafjöldi í skólanum fyllbyggðum verður um 500 nemendur. Skólinn 

verður í þremur sjálfstæðum húsum sem innihalda skólastofur og tengjast íþróttasal og 

skrifstofum með tengibyggingu. Svæðið er hluti skipulagsheildar í Vatnsenda og verður ýmis 

þjónusta í nágrenni skólans s.s tveir leikskólar auk íþróttahúss og tveim húsum undir verslun 

og þjónustu. Gert er ráð fyrir 70 bílastæðum þar af er 12 hvert bílastæði fyrir hreyfihamlaða.    

Stærð og afmörkun: Skipulagssvæðið afmarkast af Fornahvarfi til suðurs. Funahvarfi til 

austurs. Vatnsendavegi til vesturs og opnu grænu svæði til norðurs. Skipulagið er hluti af 

heildarskipulagi alls Vatnsendasvæðis og er um 2.600 fermetrar að flatarmáli. 

Tillaga að breyttu skipulagi: Í breytingunni felst að tveimur færanlegum skólastofum á einni 

hæð 8x14mtr að stærð er komið fyrir í vesturhluta byggingareitar Vatnsendaskóla vegna 

aukningar í fjölda nemenda. Hluti nyrðri kennslustofanna fer út fyrir byggingarreit á 

suðurhluta byggingareitar. Fyrirkomulag bílastæða breytist og aðkoma að bílastæðum við 

skólann verður einnig frá Fornahvarfi. 

Útfærsla deiliskipulagsins:  Lóðastærðir á deiliskipulagsuppdrætti eru leiðbeinandi og 

ákvarðast nánar við gerð mæliblaða. Hæðarkótar húss og lóða koma fram á hæðarblaði. 

Hæðar og mæliblöð verða gefin út í kjölfar deiliskipulagsins. Fyrirvari er gerður að 

lóðastærðir geta breyst við gerð hæðar og mæliblaða. Kópavogi 15.apríl 2015 

Ástæða óskar um deiliskipulagsbreytinguna.  

Á lóð Vatnsendaskóla eru tvær færanlegara kennslustofur sem staðsettar voru á þeim stað 

sem fyrirhugtað fimleikaíþróttahús skyldi rísa. Áður en hægt var að færa umræddar 

skólastofur þurfti að láta framkvæmda deiliskipulagsbreytingu sem samþykkt var 2015 eins 

og að ofan greinir.    
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Deiliskipulagsgerð og breytingar á gildandi deiliskipulagi þurfa að uppfylla ákveðin 

formskilyrði áður en þau öðlast gildi, slíkt getur tekið nokkurn tíma og því mikilvægt fyrir 

hönnuði og aðra hagsmunaaðila að huga að þeim þáttum tímanlega svo ekki hljótist af tafir 

vegna þess á síðari stigum. 

Deiliskipulagferli  

Þegar gera þarf deiliskipulag eða þegar breyta þarf deiliskipulagi þá fer eftirfarandi tímalína 

af stað sem markar ferli slíkra breytinga.  

Ákvörðun um Gerð deiliskipulags. 

Deiliskipulag er gert á grundvelli aðalskipulags fyrir einstök svæði eða nánar skilgreinda reiti 

þar sem framkvæmdir eru fyrirhugðar. Deiliskipulagsgerð og deiliskipulagsbreyting er ávallt á 

ábyrgð viðkomandi sveitarfélags, ýmst vegna eigin hagsmuna eða hagsmuna einstaklinga, 

stofnana og lögaðila,o.fl sem þurfa alltaf að fá samþykki sveitarfélags sem um ræðir. 

Undanfari deiliskipulags er aðalskipulag. 

Lýsing á skipulagsverkefninu. 

Unnið að lýsingu á skipulagsverkefninu á vegum svitarstjórnar, þ.m.t umfangi og áherslum í 

umhverfismati þegar það á við1. 

Ákvörðun um gerð deiliskipulag. 

Sveitarstjórn samþykkir að unnin skuli deiliskipulagstillaga og tekur afstöðu til hvort vinna 

þurfi lýsingu fyrir skipulagsgerðina.  

Skipulagsverkefni eru unnin af hagsmunaaðilum opinberum eða einkaaðilum en ávallt þarf 

atbeina sveitarstjórnar til að veita málinu brautargengi innan stjórnsýslunnar. 

Kynning á skipulagstillögu og afgreiðslu til auglýsingar og auglýsing. 

Styðji sveitarfélag deiliskipulagstillögu þá leitar hún umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra 

umsagnaraðila um deiliskipulagstillöguna. Að því loknu auglýsir sveitarstjórn fram komna 

deiliskipulagstillögu ásamt með umhverfisskýrslu2 í lögbirtingarblaði og með öðrum 

sannanlegum hætti. (með auglýsingum í landsmálablaði) og gefur þeim kost á að koma með 

athugasemdir.   

þó má falla frá kynningu liggi megintilgangur deiliskipulagstillögunnar fyrir í aðalskipulagi.  

Þeir aðilar sem telja sig eiga hagsmuna að gæta geta gert athugasemdir og skal frestur til að 

skila inn athugasemdum tilgreindur í auglýsingu og hvert skuli senda athugasemdirnar með 

deiliskipulagstillögunni. 

Afgreiðsla skipulagstillögu. 

Skipulagsnefnd fjallar um framkomnar athugasemdir og gerir tillögur til sveitarstjórnar um 

afgreiðslu. 

Sveitarstjórn fjallar um málið og tekur afstöðu til afgreiðslu skipulagsnefndar og hvort gera 

þurfi breytingar á skipulagstillögu. Eftir endanlega afgreiðslu þarf að liggja fyrir greinargerð 

með rökstuðningi með endanlegri afgreiðslu. Þ.s hvernig umhverfissjónarmið hafa verið felld 

inn í deiliskipulagið, hvernig brugðist var við athugasemdum og gerð vöktunaráætlunar2  

Sveitarstjórn sendir þeim sem gerðu athugasemdir umsögn sína við þær. 

Hafi athugasemdir borist auglýsir sveitarstórn niðurstöðu sína. 
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Ef engar athugasemdir eru gerðar við tillöguna er ekki skylt að taka hana aftur til umræðu í 

sveitarstjórn nema þegar áætlun er háð lögum um umhverfismat áætlana. 

Afgreiðsla Skipulagsstofnunar. 

Skipulagsstofnun metur hvort tilefni er til að yfirfara deiliskipulagið m.t.t hvort gallar séu á 

efnis og málsmeðferð. 

Sveitarstjórn sendir samþykkt deiliskpulag til Skipulagsstofnunar innan 6.mánaða frá því 

frestur til að skila athugasemdum rann út. 

Gildistaka deiliskpulags 

Hafi Skipulagsstofnun gert athugasemdir skal sveitarstjórn fjalla um þær og gera 

nauðsynlegar breytingar. Fallist sveitarstjórn ekki á athugasemdir stofnunarinnar um efni 

deiliskipulags skal hún gera rökstudda grein fyrir ástæðum þess. 

Sveitarstjórn birtir auglýsingu um gildistöku deiliskipulags í B-deild Stjórnartíðinda. Hafi 

auglýsing ekki verið birt innan eins árs frá lokum athugasemdafrestar tillögunnar telst 

deiliskipulagið ógilt og fer þá um málsmeðferð skv 41.gr. skipulagslaga. „Heimild 

Skipulagsstofnun Ríkisins“ 

( 1 Liggi meginmarkmið fyrir deiliskipulagsgerð fyrir í aðalskipulagi er heimilt að falla frá lýsingu.) 

 ( 2Umhverfisskýrsla á við ef deiliskipulagsáætlunin er háð lögum um umhverfismat áætlana l.nr 105/2006) 

Heimild. Skipulagsstofnun Leiðbeiningarblað 5c 2015 

2.2 Frumgreiningar 

Fyrirhugað mannvirki er 2.973,9 m2 og  20.890,7m3. Vaxandi aðsókn nemenda í 

Vatnsendaskóla varð til þess að skólayfirvöld unnu þarfagreiningu fyrir húsnæðisþarfir 

skólans.Niðurstaða þeirrar greiningar var að fjölga almennum kennslustofum um fjórar og 

byggja nýtt íþróttahús í samstarfi við íþróttafélagið Gerplu sem vantaði aðstöðu fyrir 

fimleikadeild félagsins.Í framhaldi þarfagreiningar var unnin frumhönnun sem Ask arkitektar 

m.a tóku þátt í fyrir væntanlega byggingu Vatnsendaskóla sem verður áttundi áfangi skólans 

og fær bókstafinn H til aðgreiningar frá öðrum áföngum skólans. Þessi Frumhönnun varð ekki 

valin í alútboði Kópavogsbæjar heldur var önnur útfærsla valin til áframhaldani úrvinnslu. 

Athuga þarf í þessu sambandi hver mikill fjöldi fólks getur verið samtímis í byggingunni m.t.t 

fjölda snyrtinga sem áskilin er í byggingarreglugerð.  

Byggingin þarf að uppfylla kröfur Brg m.t.t brunavarna, loftgæða, rýmisþarfa, hljóðvistar og  

hindrunarlauss aðgengis  að frá og innan byggingar o.fl. Ennfremur þarf að leggja mat á  

veðurfar, nærumhverfi, nágranna samgöngur að og frá og landgæði að öðru leyti þannig að 

byggingin verði uppkomin í sem mestri sátt við umhverfi sitt utan sem innan. Efnisval í 

bygginguna þarf einnig miða við grófa áníðslu nemenda sem oft eru uppátektarsamir í 

athöfnum sínum. 

Meginburðarvirki. 

Efnisval megin byggingarhluta ættu að verða valin skv  8.2.4gr  og 8.2.5gr 

byggingarreglugerðar í flokki A vegna stærðar byggingarinnar og þess að hún stendur 

nokkuð berskjöldur með sterka suðaustanátti sem ríkjandi vindátt.   
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Ákveðið var að nota sem mest steypt burðarvirki í bygginguna. Samanburður ver gerður á     

Staðsteyptum burðarveggjum einanguðum og klæddum að utan og verksmiðjuframleiddum 

forsteyptum útveggjaeiningar með einangrun á milli laga. 

Útveggjaflötur 1.485m2 Íþróttasalur 

Staðsteyptur veggur, einangraður að utan og álklæddur með 

2mm álpl 

 Eining Magn,pr ein Ein, verð Samtals 

Mót M2 2 6.640 13.280 

Járnbending Kg 24 168 4.032 

Steypa m 3 0,24 25.300 6.072 

Holufylling M2 2 300 600 

Einangrun M2 1 3.990 3990 

Burðarkerfi ál M2 1 7.990 7.990 

Álklæðning M2 1 13.500 13.500 

Flasningar mtr 0,5 5000 2.500 

Vinnupallar M2 1 1000 1.000 

Samtals kr  52.964m2 

   

Útveggjaflötur 1.485m2 Íþróttasalur 

Forsteyptur veggur einangraður á milli veður og burðarkápu 

 Eining Magn,pr,ein Ein,verð Samtals  

Verksmiðjuveggur M2 1 35.000 39.000 

Reising M2 1 10.500 15.500 

Krani M2 1 5.000 5.000 

Samsteypa M2 1 1000 1.000 

Samtals kr  60.500m2 

 

Staðsteyptur veggur pr m2   52.964 kr Verksm,framl, samlokuveggur pr m2 60.500 kr. 

 Niðurstaða. Valið er að staðsteypa meginburðarkerfi hússins. 

 1)Verðsamanburður er hagstæðari með staðsteypu. 2) Flutningur á ferskri steypu er mun 

einfaldari en  10 mtr hárra og þriggja mtr breiðra steyptra samlokuveggja. Eigin þungi eininga 

yfir 20 tonn. Byggingastaðurinn er í íbúðahverfi þrengingar að og frá skólanum. Flutningur 

erfiður og kostnaðarsamur, krefst mikilla öryggisaðgerða og vegstyrkinga að og frá 
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byggingarstaðnum. staðsteyptir burðarveggir gefa góða stífingu í húsið og hafa mikinn 

efnismassa og henta því vel til stífingar og stöðugleika á húsinu auk þess að henta vel til 

hljóðvistar sem einnig skal taka tillit til. Sbr IST 45:2011.  

Þakvirki íþróttasalar. Athugun var gerð á smíði límtréssperra eða stálsperra (Gitter bita) 

Límtré er ekki framleitt á Íslandi í þeirri lengd sem byggingin þarfnast mesta smíðalengd er 

32mtr en byggingin þarf um 35 mtr. Í byggingum með 35 mtr spanvídd er vel þekkt aðferð á 

Íslandi að smíða svokallaða Gitter stálgrindarbita sem geta náð þeirri lengd sem hér er þörf 

fyrir. Gitter bitinn vegur fullsmíðaður um 6-6,5 tonn hver og er um 1,8mtr hár í mæni. Í ljósi 

góðrar reynslu og almennrar verkþekkingar á smíði Gitter stálbita var niðurstaðan að velja þá 

aðferð fyrir bygginguna. Meðfylgjandi í gögnum er útreikningur á stálgrindarsperru sem hefur 

viðbótarnotálag 5KN/m sem kemur sem punktálag á miðja sperru. 5kN/m*6m = 30kN, nánari 

greining er í viðauka B.   

Þakvirki tengibyggingar verður staðsteypt, nánari greining á staðsteyptu gólfi, og holplötugólfi 

með ásteypulagi er í viðauka B, sbr einnig skýringar á flutningsvandamálum með forsteypta 

byggingahluti hér að framan. 

Útveggjaklæðningar 

Greining var gerð á þrem mismunandi klæðningarefnum.  

1. Múrkerfi með drenandi einagrun kerfi fyrir norðlægar slóðir. 

 2 Loftræst útveggjaklæðning með álplötum.  

3. Loftræst útveggjaklæðning með tmburklæðningu. 

 Þær klæðningar sem skoðaðar voru uppfylla markmið sem skilgreind hafa verið hér að 

framan. Það sem mælir þó gegn notkun múrkerfa sem útveggjaklæðningar er hversu algengt 

virðist að verklagsreglum framleiðenda slíkra kerfa er alls ekki fylgt á verkstað varðandi 

frágang deililausna, má í því sambandi vísa til ástandskannana sem gerð var 1992-1993 af 

Rb ní nmí, þar sem sagt er að slæmur frágangur deililausna væri orsök flestra skemmda í 

múrkerfum sbr Rb blað  P .002 . Uppsetnig og frágangur múreinangrunarkerfa er háður 

veðráttu og réttum frágangi deililausna framleiðenda sem eins og fram kemur í úttekt Rb er 

almennt virt að vettugi á verkstað. Þegar af þeirri ástæðu verður slílt kerfi ekki valið nema að 

breyttum breytanda. Það er því niðurstaðan hér að velja álklæðningu á íþróttasal og 

timburklæðningu á þjónustu og kennslubyggingu, sem frumhönnun gerir ráð fyrir. Nánari 

greining var gerð á kostum og göllum loftræstra útveggjaklæðninga með álplötum og timbri 

sem veðurvörn sjá viðauka B.  



BI LOK 1010  Sveinn Arnar Knútsson 

12 
 

2.3 Ályktanir af frumhönnun og stefnumótun verkefnis. 

Meðfylgjandi er þrívíddarlíkan af frumhönnun mannvirkisins ásamt mati höfundar á 

umhverfisaðstæðum á lóð skólans og nærumhverfi m.t.t væntinga notenda og gesta til 

byggingarinnar. 

Vatnsendaskóli er staðsettur í Vatnsendalandi og er Elliðavatn í göngufæri sem er ein af 

náttúruperlum á svæðinu, fallegar gönguleiðir eru kringum nágrenni skólans  göngu og 

hjólreiðastígar fara vítt og breitt um hverfið sem auðveldar aðgengi allra/flestra  að og frá 

skólanum. Lóð skólans meðfram Vatnsendavegi mun fá skjól frá suðaustanáttinni með 10mtr 

háu íþróttahúsi. Notagildi lóðarinnar ætti því með íþróttahúsinu að verða skjólsælla á eftir, 

Skjólmyndun frá íþróttahúsinu gefur fleiri möguleika til útivistar t.d iðkunar ýmiss konar 

boltaleikja og annarrar útikennslu. Lóðin   hallar í átt að Elliðavatni sem henta vel til útivistar 

og rannsóknaferða yngri nemenda skólans með leiðbeinendum Rými á lóð Vatnsendaskóla 

er með besta móti. Vel er séð fyrir útivistarsvæðum á lóð skólans og fyrirhuguð nýbygging 

með íþróttahúsi ásamt stórri lóð (Nýtingarhlutfall lóðar 2,72) gefur nemendum stórbætta 

aðstöðu til fjölbreyttrar íþróttaiðkunar innan sem utandyra á lóð og innan veggja skólans.  

 

Afmörkun á fyrirhuguðu athafnasvæði vegna byggingar H-áfanga  

     

BIM Líkan í upphafi verks 
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3. Forhönnun 
 

3.0 Almennt 

Gerðar hafa verið greiningar sem miða að samræmingu frumhönnunar byggingarinnar út frá 

kröfum br,nr 112/2012. Um skólabyggingar gilda m.a eftirfarandi reglur. 

b.liður 6.1.3gr brg nr 112/2012 segir m.a Skólabyggingar og aðkomu að þeim skal hanna og 
byggja á grundvelli algildrar hönnunar. Með því er átt við að byggingar sem þar eru 
tilgreindar skuli hannaðar þannig að þær nýtist öllum, allir geti ferðast um þær og athafnað 
sig án sérstakrar aðstoðar. 
 
 Í 2,tl 1.2.1gr brg nr 112/2012 segir m.a 

„Aðgengi fyrir alla: Með aðgengi fyrir alla er átt við að fólki sé ekki mismunað um aðgengi og 

almenna notkun mannvirkja á grundvelli fötlunar, skerðinga eða veikinda og það geti með 

öruggum hætti komist inn og út úr mannvirkjum, jafnvel við óvenjulegar aðstæður, t.d. í 

eldsvoða. Jafnframt séu sjónarmið algildrar hönnunar höfð að leiðarljósi við hönnun bygginga 

og umhverfis þeirra.“ 

Í 3.tl 1.2.1gr brg nr 112/2012 segir m.a „Algild hönnun: Hönnun framleiðsluvara, umhverfis, 
áætlana og þjónustu sem allir geta nýtt sér, að því marki sem aðstæður leyfa, án þess að 
koma þurfi til sérstök útfærsla eða hönnun. Algild hönnun útilokar ekki hjálpartæki fyrir fatlaða 
sé þeirra þörf.“ 
 
Aðgengi fjallar um kröfur til mannvirkja vegna notkunar þeirra.  
Algild hönnun er hugmyndafræði hönnunar.sem tekur tillit til allra notenda, þ.m.t. fatlaðra. 
Aðgengi er almennt skilgreint sem lágmarkskrafa, t.d. sem lágmarksmál í 
byggingarreglugerð t.d. halli skábrauta, hurða‐ og gangabreiddir.   
Algild hönnun er hugmyndafræði við hönnun eins og fyrr segir. Algild hönnun skiptir 
ekki hópum upp í fatlaða og ekki fatlaða, heldur skilgreinir alla sem einn hóp og sá 
hópur heitir notendur. 
Í 2. mgr. 6.1.2 gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012 m.s.br. segir 
„Með algildri hönnun skal meðal annars tekið tillit til eftirtalinna hópa einstaklinga: 
a. Hjólastólanotenda b. göngu‐ og handaskertra c. blindra og sjónskertra 
d. heyrnarskertra e. einstaklinga með astma og/ eða ofnæmi, með því að huga að vali á 
byggingarefnum, gerð loftræsingar og viðhaldi loftræsikerfa 
f. einstaklinga með þroskahamlanir, með því að huga að lita og efnisvali, skiltum og 
merkingum 
g. einstaklinga með lestrarörðugleika, með því að huga að skýrum merkingum, táknmyndum 
og hljóðmerkingum þar sem það á við“ 
Í 2.mgr 6.4.7 gr segir „Í byggingu sem almenningur hefur aðgang að skal hafa hvíldarpall í 
miðri hæð stiga.  Mesta heimila hæð stiga í slíkum byggingum án hvíldarpalls er 2,0 
m.  Hvíldarpallur skal vera jafnbreiður stiganum sem hann er í og a.m.k. 1,30 m langur.“ 
Lengja þarf stigapall til samræmis Brg.  

 3.mgr 6.4.7gr þar segir m.a  : „Þar sem hurð er við stigapall skal  lengd palls minnst vera 
1,50 m.  Hurð skal ekki opnast út á stigapall, nema það sé krafa vegna rýmingarleiðar sbr. 9. 
hluta.  Þá skal auka breidd palls og lengd hans sem nemur breidd hurðarinnar.“ Gæta þarf 
þess þegar hurð opnast út á stigapall vegna rýmingarleiðar að athafnasvæði stigapalls 
minnki ekki. Stigapalli þarf að breyta til samræmis í 2,5mtr þar sem hurðin opnast út í 
flóttaleið. Ath í þessu sambandi að breyta einnig hvíldarpalli stiga þannig að lengd hans verði 
a.m.k. 1,30mtr.  
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3.1 Rýmisgreiningar 

Aðgengi að snyrtingum breytt til aukins jafnræðis og betra aðgengis.   

a)Flóttaleið á jarðhæð íþróttasalar í norðvesturenda fer í bága við brg varðandi aðgengi að 

flóttaleiðum (fimleikagryfja staðsett þvert í flóttaleið) Fara þarf eftir mjóu einstigi um 0.5mtr 

breiðu mili útveggjar og gryfju nr 1 hæðarmunur gryfju og salargólfs er um 2,0 mtr. Gryfjur 

eru fylltar með svampdýnum og tilheyrandi búnaði til fimleikaiðkunar. Í samráði við 

brunahönnuð er útfærslu flóttaleiðar færð til suðvesturs út fyrir gryfjusvæði. 

b) Flóttaleið frá áhorfendastúku um vestur enda 2.hæðar var breytt til samræmis við kröfu  
Brg,  breikka þurfti aðgangspall um breidd útihurðarinnar þar sem hurð í flóttaleið opnast út á 
pallinn, einnig var stærð hvíldarpalls stækkuð sbr 2,mgr 6.4.7gr og 3,mgr 6.4.7gr.brg. 
Flóttaleið fyrir hreyfihamlaða frá áhorfendastúku gæti mögulega verið um lyftu í G áfanga og 
þaðan út úr byggingunni sem væri þá flóttaleið í eina átt. Að höfðu samráði við brunahönnuð 
var ákveðið að  útbúa aðstöðu fyrir hreyfihamlaða til áhorfs á neðri hæð meðfram suðurhlið 
nálægt flóttaleið.  

c) Handlisti í flóttastiga úr austurenda íþróttasalar og norðurhliðar búningklefa gengur að 
óbreyttu út á  glugga kennslustofu. Breyting gerð með því að lengja  stigauppganginn til 
austurs.  

d) Stigahús í forrými. Stigahús í forrými er neyðarstigi fyrir áhorfendur frá íþróttahúsi og fyrir 
nemendur frá kennslustofum efri hæðar. Frumhönnun gerir ráð fyrir opnum járnstiga.  

Breyting felst í að komið er fyrir steyptum stiga í stigahúsi tengibygginar að áhorfendastúku 
annarrar hæðar íþróttasalar með lokuðum uppstigum sem bætir aðgengi og öryggi þeirra 
sem um stigahúsið fara. Steyptur stigi gefur húsinu auk þess betri stífingu og stöðugleika 
m.t.t krafna brg 8.2.4 gr flokkur A. 

skv leiðbeiningu burðarvirkishönnuðar er ráðlögð bakþykkt stigans 200mm og verður stiginn 
með burðarfestu í gólfi og veggjum til endanna. 

e) Búningsklefar nemenda og starfsmanna ásamt snyrtingum var brett m.t.t  jafnræðis til 
aðgengis að snyrtingum. þ.s allir hafi um fleiri en einn kost að velja.  

Breytingar á snyrtingum. Búnings og sturtuklefum gesta og starfsmanna var breytt m.t.t 
krafna um jafnræði til afnota á snyrtingum og sturtuaðstöðu. Með endurbættu aðgengi geta  
hvort sem er karl eða kona valið búningsaðstöðu með aðgengi að snyrtingum með  hægra 
eða vinstra aðgengi að snyrtingum. Ekki var gert ráð fyrir í frumhönnun aðgengi allra að 
salernum í búningsaðstöðum nemenda né búningsaðstöðu starfsmanna. Ein snyrting fyrir 
hreyfihamlaða var staðsett við hlið ræstiherbergis hliðsett frá almennum snyrtingum á annarri 
hæð. Til að jafna þann aðstöðumun var staðsetning snyrtingar fyrir hreyfihamlaða staðsett 
við hlið annarra snyrtinga á hæðinni og geymsluherbergi staðsett við hlið ræstiherbergisins.  

Í framhaldi af ofangreindum breytingum kannaði ég hve miklum fjölda fólks byggingin gæti  

að hámarki haft á sama tíma innandyra út frá kröfu Brg um aðstöðu / aðgengi að snyrtingum.   

6.8.3. gr.Algild hönnun snyrtinga og baðherbergja. 

Í byggingum sem eru hannaðar á grundvelli algildrar hönnunar skal a.m.k. eitt af hverjum tíu 
baðherbergjum og/eða snyrtingum á hverri hæð vera fyrir hreyfihamlaða og uppfylla 
eftirfarandi kröfur: 
 
a. Stærð, grunnflötur og innrétting rýmis skal vera þannig að hindrunarlaust snúningssvæði, 
1,80 m að þvermáli, sé framan við salerni og einnig sé hindrunarlaust svæði, minnst 0,90 m 
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breitt, beggja vegna salernis. Armstoðir skulu vera beggja vegna salernis. 
 
b. Undir handlaug skal vera nægjanlegt hindrunarlaust svæði svo hægt sé að komast að 
handlauginni í hjólastól. 
 
c. Sturtusvæði skal vera þreplaust og minnst 1,60 m x 1,30 m að stærð. Sturtuhaus skal vera 
hæðarstillanlegur. Svæðið skal vera með vegghengdum stuðningsslám/búnaði. 
d. Gólf og veggir skulu vera með sýnilegum og skýrum litamun. Sama gildir um litamun fasts 
búnaðar við gólf og veggi. 
Í atvinnuhúsnæði skal a.m.k. eitt baðherbergi og/eða snyrting á hverri hæð uppfylla kröfur 1. 
mgr. um aðgengi beggja vegna salernis. Koma skal fyrir fleiri snyrtingum fyrir hreyfihamlaða 
á hæðinni ef vegalengd frá vinnustöð að snyrtingu er meiri en 25 m. (Ekki auðvelt að réttlæta 
1.mgr m,t,t íþróttasalar sem hefur enga snyrtingu í sal). 
 
6.8.4. gr. Fjöldi og gerð snyrtinga. 
Í skólum, þar sem fólk safnast saman innan bygginga skal fjöldi salerna og handlauga vera 
að lágmarki skv. töflu 6.06. Um salerni á vinnustöðum gilda reglur Vinnueftirlits ríkisins um 
húsnæði vinnustaða. heilbrigðisnefnd getur gert ítarlegri kröfur. 
 
Tafla 6.06 Brg 

Mesti mannfjöldi í byggingunni er 450 manns 

Fjöldi gesta  Fjöldi salerna Fjöldi handlauga 

300 manns 20 27 

  
Heimilt er, þar sem salerni eru aðskilin fyrir konur og karla, að fækka salernum fyrir karla og 
setja í staðinn þvagskálar. Þá skal fjöldi tækja vera að lágmarki skv. töflu 6.07. Fjöldi tækja 
fyrir 
konur þar sem salerni eru aðskilin skal að lágmarki vera skv. töflu 6.06. Þar sem gera má ráð 
fyrir 
miklu tímabundnu álagi skal auka fjölda tækja til samræmis við áætlaða þörf. 
 
 
Tafla 6.07 Brg 

Fjöldi salerna, þvagskála og handlauga fyrir karla. 

Fjöldi karlskyns gesta Fjöldi salerna Fjöldi þvagskála Fjöldi handlauga 

40 m.v 2xwc og 
2xþvagskálar= 40KK 

2 2 2 

Fjöldi Kvk og kk 270 18  25 

Samtals snyrtingar 20 2 27 

Samtals fjöldi gesta m.v hönnunarforsendur 310 manns í húsinu samtímis. 

 

Samtals fjöldi gesta út frá töflum 6.06 og 6.07 

Fjöldi gesta Fjöldi salerna Fjöldi þvagskála Fjöldi handlauga 

310 manns 20 2 27 

    

    

 
Skv töflu 6.06 í Brg Þarf að útvega 30 salerni og 30 handlaugar fyrir 450 manns, skv töflu 
6.07 Brg þarf að útvega 27 salerni, 11.þvagskálar og 27 handlaugar fyrir 450 manns. Salerni 
í byggingunni eru 20 alls, tvær þvsagskálar og 25 handlaugar. Með því að reikna úr báðum 
töflunum þannig að 40 manns séu á bakvið tvö salerni tvær þvagskálar og þvær handlaugar. 
OG síðan þarf að fara í töflu 6.07 með 18 salerni og 18 handlaugar sem gefa heimild fyrir 
270 manns. Þá fæst út úr því heimild fyrir 310 manns sem geta verið samtímis í byggingunni.  
.  
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Byggingin hefur 20 salerni og tvær þvagskálar Samkvæmt töflu 6.07 eru tvö salerni og tvær 
þvagskálar heimild fyrir 40 manns. Og skv töflu 6.0.6 gefa 18 salerni heimild fyrir 270 manns.  
 
Mesti mannfjöldi samankominn í byggingunni er því 310 manns,  m.v fjölda salerna.          
 
6.7.10. gr.Baðherbergi og snyrtingar. 
 
Þegar rými byggingarinnar eru skoðuð út frá reglum eingöngu er hætt við að notendum verði 
mismunað vegna athugunarleysis á mögulegum útfærslum. Að uppfylla kröfur til fjölda 
snyrtinga fyrir hreyfihamlaða er ekki það sama og að uppfylla kröfur um jafnt aðgengi allra að 
þjónustu sem í boði er. Hér verður reynt að hugsa aðgengismál út frá jafnræði, að allir hafi 
aðgang að sambærilegri aðstöðu. Það hafa því verið gerðar breytingar á snyrtingum og 
búnings/ sturtuaðstöðu þannig að sem flestir eigi möguleika á að nýta sér aðstöðuna. 
Starfsmannaaðstöðu hefur verið breytt þannig að einstaklingar sem eru með skerta 
hreyfigetu eiga að geta nýtt starfsmannaaðstöðuna sem hefur fengið aðgengi sem flestir eiga 
að geta nýtt sér. Búningsklefar/ sturtuaðstöðu iðkenda hefur verið breytt þannig að 
hreyfihamlaðir hafa nú einnig aðgang að snyrtingum þar inni. Snyrtiherbergi fyrir 
hreyfihamlaða hefur verið sameinað almennum snyrtingum á annarri hæð í stað þess að 
vera hliðsett næst útgangi í G áfanga.     
 
Snyrtingar hannaðar á grundvelli algildrar hönnunar skulu uppfylla eftirfarandi kröfur: 
 
a. Stærð herbergis skal vera nægjanleg og grunnflötur þannig skipulagður að hægt sé að 
koma við hindrunarlausu snúningssvæði, a.m.k. 1,50 m að þvermáli, framan við salerni. Öðru 
megin salernis skal vera hindrunarlaust svæði, a.m.k. 0,90 m breitt, og hinu megin salernis 
skal vera samsvarandi svæði, a.m.k. 0,20 m að breidd. 
 
b. Mögulegt skal vera að koma fyrir þreplausu sturtusvæði. 
 
c. Gerð og frágangur veggja við sturtu- og salernissvæði skal vera þannig að hægt sé að 
koma 
fyrir nauðsynlegum stuðningsbúnaði. 
 
d. Hurð skal opnast út eða vera rennihurð. 
 
Baðherbergi og snyrtingar skulu uppfylla kröfur til votrýma og skulu þau loftræst skv. 
ákvæðum 10.2. kafla. 
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar. 

Armstoðir við vatnssalerni. Armstoðir skal setja við salerni  sem auðvelda 
hjólastólanotendum og þeim sem nota gönguhjálpartæki að flytja sig að og frá 
salernisskálinni. Armstoðir eiga að vera færanlegar og mikilvægt er að þær séu stöðugar og 
með góðar vegg- eða gólffestingar. Gera þarf ráð fyrir að hægt sé að festa 
salernisrúlluhaldara við armstoðirnar. Fjarlægð milli armstoðar má mest vera 60 cm og hæð 
frá gólfi skal vera 80 cm eða í samræmi við hæð salernisskálar. Til að tryggja festingar gæti 
þurft að styrkja veggi. 
 
Handföng og stuðningslista á að staðsetja í samráði við ferlihönnuð.  Þau eru sérstaklega 
mikilvægt hjálpartæki við baðker og í sturtu Vinnuborðshæð (
hæð sem hentar betur einstaklingum í hjólastól algeng hæð er 90cm fyrir almenna notkun. 
 
Spegill þarf að vera nægjanlega stór og þannig staðsettur að hann komi jafnt að notum fyrir 
háa sem lága. Hæð undir spegil má ekki vera meiri en 90 cm og efri brún spegils má ekki 
vera lægri en 180 cm frá gólfi. 
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Litir og áferð m.t.t til sjónskertra. Sinn hvor litur eða mismunandi litastyrkur á að vera á 
veggjum og gólfi og aðgreina höldur og kanta frá flötum með skörpum litaskilum. Forðast ber 
skarpa kanta og horn. Mjúk efni draga úr hættu á skaða við fall. 
Gólfefni í baðherbergi verður að þola langvarandi raka og vatnsgufu. Það á að vera 
slétt og stamt, auðvelt yfirferðar og auðvelt að þrífa. 
 
Rofar og tenglar í baðherbergi þurfa að vera nægilega margir með barnaöryggi og skulu 

að vera 
jöfn og mikilvæga staði skal undirstrika með a.m.k. 500 lux lýsingu. 
Lýsing við spegil verður að gagnast þeim sem speglar sig, sitjandi eða standandi. 
Í sturtum eiga lampar að vera með lokuðum hlífðarskermum sem þola vatn. 
 
Skiptiborð Í snyrtingu ætti að gera ráð fyrir skiptiborði til að auðvelda umönnum ungbarna, 
fatlaðra 
barna og fatlaðra. Forðast ber að skiptiborð hindri nauðsynlegt athafnarými 
fyrir hjólstól. Breidd og lengd á skiptiborði skal vera 70 x 200 cm. 
Skiptiborð geta ýmist verið stillanleg í hæð eða veggföst og niðurfellanleg. Hæð 
skiptiborðs ákvarðast í samráði við notandann. 
 

3.2 Brunavarnargreiningar 
Breytingar hafa verið gerðar m.t.t brunavarna, m.a með færslu á flóttaleiðum sbr kröfur 

brg,að höfðu samráði við Guðmund Gunnarsson fagstjóra brunavarna hjá Mannvirkjastofnun.  

3.3 Burðarþolsgreining 
Burðarþolsgreining hefur verið unnin  í samráði við Eyþór Rafn Þórhallsson 

burðarvirkishönnuð og nauðsynlegar breytingar gerðar fyrir burðarvirki byggingarinnar 

1.)Álagsgreining var framkvæmd fyrir þaksperrur íþróttahúss. Miðað við breidd húss 35,mtr 

og lengd 47 mtr, hæð 1,8,mtr með eiginþyngd 6-6,5 tonn. Viðbótarnotálag á þak með 

grunngildi 5KN (500kg) á hvern lengdarmeter byggingar er með steyptum göflum. Sjá 

viðauka B   

2.)Upphengdar áhorfendasvlir verða staðsteyptar þykkt 200mm, setja skal járnabakka í 

innanverðan útvegg á suðurhlið íþróttasalar og járnabending svalagólfs tengt í járnabakka í 

útvegg. Breyting. áður gert ráð fyrir upphengdum svölum tengd með togstöngum upp í 

sperrur sem byrgðu sýn áhorfedna út í íþróttasal. 

3.)Skyggni yfir inngöngum staðsteypt járnbent í útvegg þykkt 200 mm borin upp að framan á 

tveim skjólveggjum. Skyggni voru án forsendna í frumhönnun, hagkvæmt að nýta kosti 

staðsteyptra aðlægra veggja sem burðar og þéttingar fyrir skyggnisgólf við vegg, og að nýta 

skjólveggi úti sem burðarveggi.   ákveðið í samráði við ERÞ að útfæra skyggni og skjólveggi í 

200mm þykktum þá fæst betri stífing og burður.              

4.)Stigar í stigahúsi í forrými verða járnbentir og  steinsteyptir þykkt stigabaks verður 200mm. 

5.)Til að tryggja burð loftaplötu yfir forrými verður steypt súla 350mm þvermál sem 

viðbótarburður fyrir loftaplötu 1.hæðar.  

3.4 Lagnir  
Lagnagreining var unnin undir leiðsögn leiðbeinanda Karl Hákon Karlsson.  

Tengipunktar íþróttahúss við bæjarlagnir skolp og regnvatn eru að suðvestanverðu við 

íþróttahús í hæðarkótum merkt R=99,46 og S=99,03. Regnvatnslagnir frá nýbyggingu og 

viðbótarbílaplani verða lagðar frá núverandi bílaplani að sunnanverðu, regnvatnslögn 
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norðanmegin við íþróttahús verður tengd frá regnvatnslögn G/E áfanga í norðvestur í 

tengistút og þaðan í suðvestur í bæjarlögn í götu.Við hönnun frárennsliskerfa skal fara eftir 

kröfum IST 68:2003 með hliðsjón af kröfum Rb blaða eins og við á. Jarðvatnslagnir skulu 

settar neðan gólfkóta við alla útveggi. Heimilt er að samnýta jarðvatns og regnvatnslagnir 

efra byrði lagna er þá gatað en samskeyti þétt. Lagnir undir álagssvæðum s.s bílastæðum 

götum o.þ.h skulu vera að lágmarki SN8 plastlagnir eða betra.Steinrör koma hér einnig til 

greina. Aðrar lagnir mega vera PVC hefðbundnar. 

Stofnlagnir handvirkra slökkvikerfa eru riyðfrí AISI 316 stofnlögn 88,9mmx2mm, og 

88,9x7mm CPVC plastlagnir með límdum/soðnum samsetningum í sprinkler blautúðakerfis 

eru aðskilin og tengjast bæði frá núverandi lögnum í G áfanga, sýnilegar vatnsúðalagnir 

íþróttasalur skulu þó vera úr svörtum stálpípum grunnaðar og tvílakkaðar í lit að vali 

hönnuðar.        

1.)Loftræsilagnir verða í lagðar frá loftræsiklefa á annarri hæð. Stofnlagnir verða í stokkum, 

og dreifilagnir verða blikkrör hljóð og reykgildrur verða settar að öllum rýmum til að hindra 

útbreiðslu reyks og hávaða. Lagnir verða staðsettar yfir kerfisloftum og í stokkum þar sem 

ekki verða kerfisloft, Lagnir í lofti íþróttasalar verða með reyk og hljóðgildrum, endanleg 

útfærsla lagna og búnaðar loftræsikerfis verður unnin af lagnahönnuði. 

Snjóbræðslulagnir verða innsteyptar í  neyðaruppgangi að norðanverðu. Gangstéttar 

gangtéttar og bílastæði fyrir hreyfihamlaða verða verða lagðar snjóbræðslulögnum í sandlagi 

og hellulagðar. 

Tengt verður inn á neysluvatn og vatnsúðakerfi frá núverandi neysluvatnskerfi sem er 

staðsett í G áfanga Vatnsendaskóla. Þaðan verða bæði neysluvatnskerfi og vatnsúðakerfi 

leidd ofan kerfilofta í þjónustu og kennsluálmur á tengistaði,  vatnslagnir að brunaslöngum 

íþróttasalar verða lagðar í einangrun undir gólfplötu að tengistöðum. 

Hitalagnir verða lagðar frá inntaksrými á 1.hæð í lagnarásum í veggjum, ofan kerfislofta að 

tengipunktum. Tengiskáp fyrir gólfhitalagnir skal komið fyrir í einum eða fleri tengiskápum 

sem næst lagnastöðum.  

3.5 Loftræsting 
Loftræstingu er auk þess að vera hitagjafi í byggingunni einnig ætlað að sjá um að loftræsa 

bygginguna með ferskloftskiptum, blásarasamstæða á lofti annarrar hæðar verður tengt 

lagnastokkum/rörum sem  mun sjá um að dæla inn fersku lofti eftir þörfum og draga út þurrt 

loft (útkastloft) og skapa þannig loftgæði sem hámarkar notagildi og stuðlar að betri líðan 

notenda.  

3.6 Upphitun 
Margt er í boði þegar kemur að því að velja tækjabúnað til upphitunar. Í samráði við 
leibeinanda agnahönnunar er ákveðið að skoða eftirfarandi möguleika. 

1.)Vatnstengdir rafmagnshitablásara. 

2.)Lofthita leiddum í blikkrörum í íþróttasal og í rými tengibyggingar fjartengd í  
blásarasamstæðu í loftræsirými.  

3.)Ofnalagnir lagðar að hefðbundnum ofnum í rýminu hluta eða heild.   

4.)Gólfhiti a)  Innsteyptur gólfhiti.  

5.)Gólfhiti í ásteypulagi með einangrunarlagi ofan á gólfplötunni.  

Samanburður hitakerfa. 
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Á myndinni hér fyrir neðan er samanburður á hitadreifingu í rými þar sem kjörhiti er í 1,7mtr 
hæð. Borin eru saman gólfhitakerfi, heðfbundið ofnakerfi, lofthitakerfi og loftgeislakerfi. 
Niðurstaðan er að gólfhitakerfið er næst kjörhitastigsdreifingu.   

 
Hitaferlar fyrir upphitunargjafa. Heimild  Hitun húsa Guðmundur Halldórsson og Jón 
Sigurjónsson Rb sérrit nr.55 

Hefðbundin ofnakerfi er langalgengasti hitagjafinn hér á landi,  vatnstengd gólfhitakerfi hafa 
færst í vöxt á síðari árum, vinsældir lofthitakerfa haf farið minnkandi. Raftengd gólfhitakerfi 
hafa verið notuð á minni svæðum t.d baðherbergjum, vatnstengdir rafmagnsblásarar eru 
einkum notaðir til hitunar stærri rýma s.v vöruhús og stórir salir. 

Samanburður hitakerfa til upphitunar íþróttahússins einkunn frá 1-5 

Matsþættir Gólfhiti 
Innsteyptur  

Gólfhiti 
ásteypulag 

Ofnahiti Lofthiti Vatnstengdur 
rafmagnsblásari 

Rýmisþörf 5 4 4 4 1 

Stofnkostnaður 5 3 4 4 3 

Viðhaldskostnaður 5 4 5 5 4 

Notagildi 4 4 5 5 3 

Svörunartími 3 3 5 5 5 

Einkunn 22 18 23 23 16 

 

Vatnstengdir hitablásarar 

Kostir : Hitablásari hitar upp takmarkað svæði sem hentar ef þörf er á upphitun á minni 
rýmum vegna æfinga. Stuttur svörunartími þegar þarf að hækka / lækka hitastig í rýminu.     

Gallar:*) Langar lagnaleiðir að blásurum, *) Hávaðamengun í rafmótorum sem knýja 
blásarana, *) þarfnast reglubundinnar umhirðu vegna óhreininda sem safnast í hitaelement 
blásaranna.   

Vatnshitatengdur rafmagsnblárai hentar ekki í þjónustu og kennsluherbergjum, getur hentað í 
stærri sölum þó er ekki sennilegt að slíkur hitagjafi henti til upphitunar nálægt áhorfendastúku 
vegna hávaða. Til að ná að jafna hitanum í salnum krefst mikils búnaðar sem fylgir hár stofn, 
rekstrar og viðhaldskostnaður.          

2. Fjartengt lofthitakerfi: Blikkrör / blikkstokkar lagðir um bygginguna fjartengd 
loftræsisamstæða knýr heitt loft eftir rörakerfi að fyrirframútreiknuðum staðsetningum sem 
hita upp rýmin í kjörhita.      

Kostir: Varmaendurvinnslu hjól sem enurnýtir varmann. (Loftræsikerfi geta endurunnið 
orkiuna í útkastloftinu allt að 50%  og allt að 20% af rakanum)  

Vinnur gegn myglu þar sem loftstreymið er stöðugt á hreyfingu. 
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 Þarf ekki að opna glugga vegna loftskipta sem tryggir jafnt loftmagn óháð suðaustanáttinni 
og slagregninu sem er ríkjandi vindátt á Vatnsendasvæðinu sjá Vindrós fyrir svæðið.  

Hljóðlátur hitagjafi, dreifir hita eftir útreiknuðum gildum í því magni sem þörf er fyrir hverju 
sinni.  

Hiti berst til rýma eftir blikkrörum og stokkum yfir kerfisloftum og í lofti íþróttasalar.  

Stuttur svörunartími, auðvelt að komast að lögnum vegna viðhalds eða breytinga. Hægt að 
stilla saman hitaþörf og ferskloftsþörf eftir aðstæðum. 

 Hægt að minnka orkunotkun með nætur og dagstillingum minni orkuþörf/hitunarþörf þegar 
engin starfsemi er í húsinu.    

Gallar: *)Loftræsisamstæður eru dýrar í stofnkostnaði og endingartími er talinn um 20,ár. 

Loftræsisamstæða þarf pláss í byggingunni. Lagnastokkar að rýmum þurfa pláss í 
lagnaleiðir.  

 Hávaðamengun frá loftræsisamstæðum í loftræsirými þarfnast hljóðeinangrunar frá öðrum 
rýmum.   

3.) Hefðbundið ofnakerfi  

Kostir: Stuttur svörunartími ef hitnar eða kólnar í veðri að bregðast við og hækka eða lækka 
hitastig innanhúss. Óverulegur viðhaldskostnaður, Endingartími 30-50ár. Með lofthitastillingu 
má ná fram þægilegum innihita.   

Gallar: 

Ofnar byggjast á loftstreymi sem veldur því að ryk þyrlast upp og inniloft verður óþægilegra 
(viðkvæmt fyrir astmaveika). Ofnar taka pláss á veggjum, getur verið útlitslýti innan við 
gólfsíða glugga.  

4.) Gólfhiti innsteyptur   

Kostir: 

Varminn frá yfirborði gólfhita og allt gólfið sem dreifir hitanum jafnar hitastigið í rýminu, 
þægilegur gólfhiti streymir frá iljunum sem eru næir hitaskynjararlofthitastig á meðfylgjandi 
töflu sýnir að gólfhiti memst næst kjörhitastigi. 

Gólfhitarörin eru innsteypt og því hulin sjónum manna.  

Lítið loftstreymi veldur því að minna ryk er í rýminu sem þyrlast upp sem gefur heilnæmara 
og hreinna inniloft. Slysahætta minnkar þar sem blaut gólf þorna fyrr. 

Gólfhitarör eru einföld í lagningu. Tölvustýrð hitun. 35-40°C vatnshiti inn, 25-32°C út Hentar 
því mjög vel á lághitasvæði. 

Engin tæring eða útfellingar. Plastlagnir tærast ekki því minni hætta á útfellingum.      

Þurfa ekkert veggpláss í rýmum.  Viðhald kerfis óveruolegt. 

Gólfhitarör hafa líftíma allt að 40-60ár.   *) Má lengja enn frekar eftir því sem lægri hiti er á 
vatninu sem rennur um rörin og þrýstingur á þau minnkar.  

Gólfhitakerfið er lokað kerfi vatnstjón takmarkast þannig við það vatn sem er í kerfinu. 

Hægt að stilla hámarkshita á 50°C sem eykur endingartíma plastlagnanna. 

Gallar  Langur svörunartími hita vegna varmarýmdar gólfsins. Getur verið óþægilegt við of 
mikinn hita í kuldatíð. fyrir notendur í húsinu. 
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Svörunartími hitabreytinga langur tekur allt að 24 klst að ná breytingu í hitastigi,( ef bilun 
verður hjá veitustofnun eða í inntaksbúnaði) bilun í rörum kostnaðarsamt að gera við. Hægur 
svörunartími er vegna þess að varmarýmd steypunnar þarf langan tíma til að hitna aftur í 
kjörhita eftir að hún kólnar, það er þó einnig jákvætt þar sem tregða kerfisins gerir að verkum 
að eftir að það kemst í jafnvægi er erfiðara að koma því úr jafnvægi því er innihiti stöðugri en 
ella. 

Viðgerðir á gólfi ef bora þarf í gólf er hætta á skemmdum í rörunum.    

Hætta á niðurbroti plastlagna, sem eykst með hærra hitastigi og háum þrýstingi.   

Gólfhiti ofan á steyptri plötu með ásteypulagi hefur almennt sambærilega eiginleika og 
innsteyptur gólfhiti sbr þó sjá viðbótargreiningu. 

Kostir  

Hefur styttri svörunartíma en innsteyptur gólfhiti vegna einangrunarlagsins ofan á gólfplötunni 
sem minnkar steypumassann sem þarf að hita.    

Gallar 

Hefur mun hærri stofnkostnað en innsteyptur gólfhiti. Þarf að vanda til verka vegna hættu á 
spennum og sprungumyndun í ásteypulaginu.  

Deiligrind dreifir vatni út í gólfhitarörin hún er staðsett miðsvæðis þannig að sem 
minnst fjarlægð sé til þeirra svæða sem henni er ætlað að þjónusta. Oft er hún 
innfelld í vegg  og staðsett þanig að hún sé aðgengileg til að þjónusta kerfið. 

Niðurstaða fyrir hitakerfi byggingarinnar er að blanda saman innsteyptum 
gólfhita, hefðbundnu ofnakerfi og lofthitakerfi frá fjartengdum loftræsibúnaði sem 
hægt er að stjórna frá einum stað.   

 

Lofhitakerfi  verður nýttur í íþróttasal sem samanstendur af loftræsisamstæðu sem staðsett 
verður á annarri hæð tengibyggingar og að hluta upp á þaki hennar. Lagnir úr blikkrörum og 
blikkstokkum verða lagðir eftir loftum og verða úrtök sett eftir nánari útreikningum 
lagnahönnuðar þannig að hitadreifing verður stillt af og staðsett eftir þekktum 
fyrirframákveðnum forsendum. 

Gólf 1 hæðar verður settur gólf og lofhiti, þeir látnir bæta hvorn annan upp. 

Á annarri hæð verður komið fyrir ofnakerfi og lofthita og þeir látnir vinna saman. 

Íþróttasalur verður hitaður með lofthitun. 

Gólfhitastig verður stillt á grunnhitun 16-18° og lofthiti verður stilltur sem hitajafnari þannig að 
hitastig verði að jafnaði 18-20°C og hækkaður á köldum dögum eftir þörfum. 

Ofnakerfi verður sett á aðra hæð og stillt á 18°C og lofthitakerfi stillt til að kjörhitastigi í 23¨C  

Með þessu móti má lengja líftíma gólfhitakerfa í 60-70 ár með því að stilla hitann lægra þá 
verður þrýstingur á kerfið lægri og þ.a.l mun lengri ending. Sama er að segja um ofnakerfið 
sem verður með lægra grunnhitastig þá verður mini hætta á að notendur brenni sig á heitum 
lögnum, þrýstingur verður minni og lofthitinn tekur sveiflurnar í köldum veðrum sem hlífir 
ofnakerfinu og eykur endingu lagnanna. Hiti af 1.hæð leitar upp og vermir neðri hluta gólfsins 
á annarri hæð. Þannig má ná mestri endingu úr kerfunum, búa til heilbrigðara inniloft og auka 
vellíðan notenda og gesta skólans. 

Lofthiti íþróttasal, gólf og lofthiti á 1.hæð og ofnakerfi og lofthiti á aðra hæð.       



BI LOK 1010  Sveinn Arnar Knútsson 

22 
 

      

Meðfylgjandi tafla sýnir kjörhita fyrir mismunandi gólfefni, t.d eru flisar á gólfum 1.hæðar sem 
segir að með 18°C gólfhita og 10°C lofthita má ná þægilegu innihitastigi. 

 

3.7 Útlit  
10 mtr há bygging gluggalaus 47 mtr löng 35 mtr breið, hvað er hægt að gera svo bygging 

þessarar gerðar verði hluti af umhverfinu? Í byrjun hafði ég hug á að leggja til að byggingin 

yrði einangruð og múruð að utan og máluð í litum sem hentaði umhverfinu, þannig væri 

mögulega hægt án mikils kostnaðar að mála lstaverk á hina stóru fleti og brjóta þá þannig 

upp og létta ásýndina. Það varð hins vegar niðurstaðan að nota álklæðningu og timbur á 

húsið, suðurveggur íþróttasalarins er yfirþyrmandi langur og hár. Til þess að draga úr þessari 

stærð er lagt til að klæða húsið með liggjandi álkasettum og þegar lengra var komið í 

hönnuninni ákvað ég að tengja þakhatt hússins saman við efstu álkasettuna sem dregur 

aðeins úr hæð byggingarinnar, eins er í frumhönnun gert ráð fyrir samspili þriggja lita í 

álkasettunum sem mun brjóta upp þessi stærðaráhrif. Lerkiklæðningin á þjónustuálmunni og 

glerveggir er ætlað að milda ásýnd byggingarinnar og létta yfirbragð hennar. 

Framkvæmd var veðurfarsgreiningu á Vatnsendasvæðinu sem segir að suðaustanáttin er 

ríkjandi á þessum slóðum jákvætt við byggiunguna er þá m.a að hún gefur skjól inn á sjálfa 

skólalóðina. Til viðbótar veðráttunni þarf byggingin að þola grófa áníðslu nemenda sem oft 

eru uppátækjasamir. Með því að nota álkasettur má skipta út smærri plötum án mikils 

kostnaðar af þeim sökum, eins er einfalt að skipta út timburborðum ef þurfa þykir.     

3.8 Efnisgreiningar 
Hönnunarferlið er eilíf hringrás hins mögulega og ómögulega, sífellt er vafi um að verið sé að 

velja heppilegustu lausnirnar, þrátt fyrir greiningar og niðurstöðu er undirliggjandi efi sem 

lætur á sér kræla við og við. Til þess að eyða efasemdum um val þarf oft að endurtaka og 

yfirfara fyrri greiningar, verði niðurstaða áfram svipuð og í fyrri greiningum þá víkja efasemdir 

og meira öryggi kemur fyrir þeim lausnum sem urðu fyrir valinu. Allt að einu að virtum 

greiningum og endurmetnum greiningum með dýpri greiningum hef ég sannfærst um að t.d 

val á samblandi þriggja orkugjafa til upphitunar í húsinu sé heppilegasti kosturinn, sömuleiðis 

val á gólfefnum og frágangi í votrýmum og klæðningum utanhúss. Mikilvægi greininga er í 

mínum huga algerlega nauðsynleg forsenda fyrir hönnuði að tileinka sér sem stuðlar 

tvímælalaust að góðri niðurstöðu sem aðilar máls verða líklegri til að samþykkja.           

3.9 Orkurammi 
Varmatapsútreikningar hafa verið gerðir fyrir húsið í þeim felst orkurammi, rauntap, leiðnitap pr m2, 

vegið meðaltal útveggja, aflþörf og varmaþörf, sjá nánari umfjöllun í viðauka B..  
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4. Aðaluppdrættir  

 

4.0 Almennt 
Aðaluppdrættir eru gerðir í mkv 1:500  afstöðumynd og 1:200 Afstöðumynd stækkuð. Aðrir 

aðaluppdrættir eru unnir í mkv 1:100 sem sýna grunnmyndir,snið og útlit.  

Aðaluppdráttur að húsi skal sýna grunnflöt allra hæða þess og milliflata, mismunandi sneiðar 
húss og lóðar og allar hliðar, gera grein fyrir hæðarlegu lóðar eins og hún er og eins og 
ætlast er til að hún verði gagnvart götu og  nærliggjandi lóðum. Á grunnmyndum skal sýna 
fastar innréttingar og mögulegt fyrirkomulag húsgagna. Skilgreina og gefa upp stærðir, 
notkun og heiti allra rýma.  Afstöðumynd í mælikvarða 1:500 skal sýna áttir og afstöðu til 
aðliggjandi mannvirkja, gatna, nágrannalóða og útivistarsvæða í 30 m fjarlægð frá mannvirki, 
skrá númer lóða og götuheiti, gera grein fyrir bílastæðum og aðkomu að mannvirkinu, rita 
flatarmál lóðar og manvirkis ásamt nýtingarhlutfalli, sýna hæðarkóta á lóðarmörkum og gera 
grein fyrir kvöðum ef einhverjar eru sem geta haft áhrif á mannvirkið sem sótt er um.  Á 
sniðmynd skal gera grein fyrir samræmi við kröfur um hæðarsetningu, hæðarfjölda og 
hámarkshæðskv. Deiliskipulagi. Á öðrum lóðum en íbúðarhúsalóðum skal á aðaluppdrætti 
sýna sérstaklega bílastæði og aðkomu og er heimilt að það sé í mælikvarða 1:200 sem m.a 
sýni hvernig haga skuli fólks- og vöruaðkomu að húsi og lóð, gámastæðum og aðkomu 
sjúkra-, slökkvi- og sorphreinsunarbíla* 4.3.1gr brg 112/2012* 
Byggingarlýsing skal vera á aðaluppdráttum eða í fylgiskjali og skal þá vera tilvísun til þess á 
aðaluppdrætti.4.3.2gr brg 
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4.1 Byggingarlýsing 
Byggingarlýsing skv 4.3.9gr byggingarreglugerðar nr 112/2012 

Lýsing eignar:  

a.)  

Götuheiti og númer:  Funahvarf 2 203 Kópavogi.                                                                            

Staðgreinir: Landnr: 199894 Staðgreinir: 1000-1-2510002. 

b.) Notkun:  

Í húsnæðinu verða iðkaðar íþrótta og fimleikaæfingar í íþróttasal, og kennsla 

grunnskólanemenda í tengibyggingu.  Íþróttasalur er ætlaður fyrir allt að 350 manns í einu 

260 íþróttaiðkendur og um 90 áhorfendur. Kennslustofur eru fjórar á efri  hæð tengibyggingar 

þar er mannfjöldi um 100. Búninga og þjónusturými verður á neðri hæð tengibyggingar og 

fjórar kennslustofur á efri hæð sem gengt verður í frá 1 hæð Vatnsendaskóla. Í  öllu húsinu 

má gera ráð fyrir allt að 400 - 500 manns. Mannvirkið tengist eldri byggingum á lóð 

Vatnsendaskóla. 

c.) Stærðir húss,  m2 m3  sbr IST 50. 

MHL – 1    m2     m3    

1, hæð Háfangi             2.341,4     18.121,9 

2. hæð H áfangi   632,5      2.281,4 

Samtals.    2.973,9    20.890,7 

 d) Stærð lóðar, nýtingarhlutfall og bílastæðabókhald. 

Fimleikaíþróttahúsið er H áfangi Vatnsendaskóla,  staðsett á meðal annarra bygginga á l 

Vatnsendaskóla að Funahvarfi 2.  

Birt flatarmál eldri bygginga 6,508,0 +85,1* +85,1*   =  6.678, 2 m2 

H áfangi birt stærð        =  2.984,7 m2  

Samtals áfangar A-H og tvær færanlegar stofur  =  9.652m2 

Stærð lóðar.        =  26.285m2. 

 Nýtingarhlutfall lóðar öll mannvirki  26.285m2 / 9.661,9m2     = 2,72 

Bílastæðabókhald  Stærð H áfanga að Funahvarfi 2 er alls  2.984,7m2.  

Bílastæði fyrir H áfanga verða meðfram suðurhlið hússins alls 59 stæði  auk eins stæðis fyrir 

hreyfihamlaða. Almenn bílastæði verða  malbikuð, bílastæði hreyfihamlaðra og gangstígar 

umhverfis hús verða hellulagðir/steyptir. Bílastæði fyrir hreyfihamlaða í sömu hæð og 

aðliggjandi gangstígur sem og gangstéttar umhverfis hús og í og við neyðaruppganga og 

flóttastiga verða upphituð með snjóbræðslulögn t.o.m að inngöngum til að auðvelda aðgengi 

allra og tryggja að skilyrðum rýmingarleiða verði fullnægt.    

e.) Lýsing burðarvirkja byggingarefni, hæðarskil, stigar, veggir og þak 
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Laus jarðvegur verður fjarlægður niður á burðarhæfan fastan botn móhellu og/eða klöpp. 

Fyllt verður undir húsið með frostfrírri malarfyllingu og þjappað í lögum skv kafla 52, 

Vegagerðar Ríkisins. Sökklar, fimleikagryfjur, botnplötur, útveggir og milligólf verða járnbent 

og staðsteypt. Þak íþróttahúss verður borið uppi af stálsperrum klæddum að ofan með 

verksmiðjuframleiddum þakeiningum þakhalli 1:40. Þakplötur tengibyggingar verða 

járnbentar og staðsteyptar, halli 1:40 að NF. Neyðarstigi innan forrýmis á suðurhlið, og 

flóttastigi úr íþróttasal jarðhæð á austurhlið verða járnbentir og staðsteyptir. flóttastigi frá 

vestur hlið frá áhorfendapöllum verður járnstigi. Útveggur stigahúss í í forrými er sjálfstætt 

berandi álgluggakerfisveggur. Glergerð skal velja skv  leiðbeiningarblaði Rb (31). 121.2 „Val 

glergerða fyrir skólahúsnæði“ 

f.) Klæðningarefni þaks, frágangur, útveggja, gerð útveggjaklæðninga og litaval 

utanhúss.  

Uppbygging þakeiningar íþróttahúss. Neðst er sígötuð stálplata hvít, hljóð/brunaull 30mm 90 

kg/m3 rakasperra (þolplast) Stálprófíll í einingu hæð 221mm, lekta 48x71mm krossviður 

18mm vatnsvörn PVC flipafestur þakdúkur. 

 Þak tengibyggingar. Ofan á steyptar Þakplötur kemur viðsnúið þak, tvöfalt lag af asfalt dúk 

er bræddur í tjöru á steypt yfirborð, einangrun er 250mm XPS rakaþolin plasteinagnrun, 

180gr/m2 grisjudúkur og efst er þakið fergt niður með þveginni sjávarmöl og/eða hellum. 

Allir útveggir hússins er járnbentir og staðsteyptir, Útveggir hússins eru einangraðir að utan 

klæddir loftræstri útveggjaklæðningu, íþróttasalur er klæddur ljósum álkasettum og 

tengibygging er viðarklædd með ljósu Lerki. 

Hurðir gluggar og gluggaveggur verða úr  tvöföldu álgluggakerfi með slitinni kuldabrú litur 

ljósgrár. 

g.) Handrið 

Handrið utanhúss koma á neyðarstiga á annari hæð vesturhliðar og neyðaruppgang  

austurhliðar íþróttahúss, innanhúss kemur handrið í stigahúsi tengibyggingar  og á 

áhorfendasvölum íþróttahúss.Handrið áhorfendasvala í íþróttasal verður úr samlímdu 

öryggisgleri, skv kröfu byggingareglugerðar sbr Rb blað nr  (31). 121.2 „Val glergerða fyrir 

skólahúsnæði“ handriðshæð 1,1mtr og handlista 0,9mtr. Hæð handriða 1,1 mtr og 0,9mtr á 

handlistum flóttastiga. Handlistar og pílárar eru úr heitgalvanizeruðu stáli.  

h.) Einangrun: (gerð, þykkt, reiknað einangrunargildi hvers bygg,hluta, heildarleiðnitap, 

heildarorkuþörf.Byggingahluti  Tegund  Þykkt          

Rúmþyngd 

Botnplata (fylling)  EPS Plast  100mm   24 kg/m3 

Sökkulveggir   EPS Plast  100mm   24 kg/m3 

Útveggir   Steinull  125mm   80 kg/m3 

*Þak íþróttahús  Steinulll    50mm   90 kg/m3 

Þak íþróttahús  Steinull  280mm   34kg/m3 

Þak tengibyggingar   XPS   250mm   24 kg/ m3 

*þak íþróttahús 30mm sérstök bruna hlóðdempunarull. 
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Reiknað einangrunargildi byggingarhluta  (U – gildi) 

Byggingahluti      U – gildi 

Botnplata með gólfhita    0,20 W/m2  K 

Botnplata án gólfhita     0,24 W/m2  K 

Útveggir      0,39 W/m2 K 

Þak Viðsnúið      0,20 W/m2 K 

LET TAK íþr,hús     0,16 W/m2K 

Gluggar      1,55 W/m2K 

Hurðir       1,28 W/m2K 

Reiknað heildarleiðnitap  

Útreiknað leiðnitap pr m2 gólfs   0,59 Wm2°C   

Útreiknað leiðnitap útveggja, vegið meðaltal  0,49 Wm2°C   

 

I.) Gerð innveggja og innihurða, hljóðeinangrun og brunavörn. Klæðningum innanhúss 

lýst bruna og hollustukröfum 

Steyptir innveggir íþróttasalar þ,m,t gryfjuveggir í fimleikagryfjum eru steinslípaðir og planaðir 

grunnaðir holufylltir (filtaðir slétt við steypu) og málaðir í ljósum lit. Veggir votrýma, 

loftræsiklefa,áhldageymslu og tæknirýma í tengibyggingu eru meðhöndlaðir á sama hátt og 

veggir íþróttasalar. Aðrir veggir tengibyggingar eru sandspartlaðair og málaðir í ljósum lit. 

Innveggir eru almennt steyptir, hlaðnir múraðir og eða gifsklæddir. Veggir votrýma eru 

flísalagðir ljósum flísum. 

Veggir uppfylla kröfur um hljóðeinangrun sbr IST 45:2016 um skólahúsnæði. Steyptir, hlaðnir 

og múraðir og gifsveggir uppfylla EI60 brunakröfu. 

Hurðir innandyra uppfylla 6.4.2gr og 6.4.3gr um hindranalaust aðgengi (innihurðir/rennihurðir  

Rennihurðar verða í snyrtingum fyrir hreyfihamlaða.. Hurðir eru almennt plastlagðir og 

kantlímdir hurðarflekar úr timbri með felliþröskuldum. Hljóðkrafa hurða mun uppfylla kröfur 

IST 45:2016 kafli 10 um skólahúsnæði.  

J. Loftaklæðningar 

Loft íþróttasalar er með 50 mm hljóð/brunaull 90 kg/m3 og TRP 20 mm stálplötum, 

sígötuðum. Veggir hluta  íþróttasalar verða klæddar hljóðísogsplötum á veggjum í 3ja mtr 

hæð frá gólfi. Svalaloft í áhorfendasal er staðsteypt klætt ljósum hljóðísogsplötum að neðan. 

Loft í tengibyggingu (þjónustu og kennslurými) eru almennt niðurtekin kerfisloft t.d Echopon 

Rockphon með hljóðísogsstuðul 0,89-0,90, kerfisloft í votrýmum verða rakaþolnar að auki. 

Loft tæknirýma, áhaldageymslu stigahúsi og loftræsiherbergis eru steypt máluð í ljósum lit.     

k.)  Lagnaleiðir  

Inntaksrými veitna fyrir heitt vatn og rafmagn er á Inngangshlið tengibyggingar, þar er 

staðsett rafmagnsinntak og hitaveituinntak. Sér hitaveitu og rafmagnsmælar verðar fyrir H 

áfanga.Innátenging fyrir kalt neysluvatn og vatnsúðakerfi verða tengd inn á eldra kerfi 

skólans frá G áfanga. Lagnir verða almennt lagðar ofan kerfislofta, meginstofnar 
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loftræsilagna eru kantaðir, röralagnir í minnkunum  verða útbúnar með hljóð og reykgildrum 

inn fyrir öll rými. Loftræsisamstæða verður á þaki tengibyggingar ásamt loftræsirstokk sem 

staðsettur verður ofan á þaki lagnarýmis þaðan sem ferskloft er tekið inn á sama stað og 

útkastloft úr húsinu. Þakniðurföll verða lögð innan við útveggjaklæðningar.    

Frárennslislagnir  

Færa þarf núverandi frárennslislagnir út fyrir hússtæði H áfanga meðfram lóðamörkum á 

suðurhlið. Frárennslislagnir innanhúss verða þykkveggja hljóðdempaðar plastlagnir. 

Fráveitukerfi utanhúss verður aðskilið regnvatns og frárennsliskerfi. Sem tengjast 

stofnlögnum bæjarins í götu að sunnanverðu. Lagnir í bílastæðum og þar sem álag er skulu 

vera steinrör eða sérsturktar plastlagnir SNB 8-10, aðrar lagnir utanhúss skulu vera PVC  

lagnir. Nánari útfærsla um fjölda og stærðir brunna verður unnin í séruppdráttum 

burðarvirkishönnuðar. 

Neysluvatnskerfi 

Heitt vatn verður forhitað kalt vatn í 60-65°C min/max. Vatnshiti við töppunarstaði verður 

stilltur mest á 43°C sbr 14,5,10, gr B,rg nr 112/2012 sbr þó rými sem ætluð eru starfsfólki 

eingöngu, s,s ræstiherbergi, búningsklefar starfsfólks, kaffistofa,o.s.frv. Bakrásarhiti við full 

afköst verður stilltur á 25°C. Hringrásarkerfi verður í stofnlögnum til að stuðla að 

lðágmarksbiðtíma eftir heitu vatni. Neysluvatnslagnir verða lagðar úr ryðfríu stáli (AISI 316) 

með pressuðum samtengjum.      

Hitalagnir 

Hitakerfi hússins er lofthitun fyrir íþróttasal og áhaldageymslu. Tengibygging (þjónustu og 

kennslurými ) verða hituð með gólf og lofthita og efri hæð með hefðbundnu ofnakerfi og 

lofthita. Gólfhitalagnir verða úr krossbundnu polyethylen-pex súrefnisþéttum rörum. Hitalagnir 

að ofnum og lofthitakerfi verða svartar þunnveggja stálpípur með pressuðum samtengjum. 

Rýmishitastig verður stillanlegt almennt á 18-23°C Grunnhitun tengibyggingar eru ofna og 

gólfhitalagnir sem verða samhæfðar vélrænum lofthita og vélrænni loftræsingu 

innblæstri/útblæstri. Afköst skal miða við að bakrásarhiti fari ekki yfir 35°C.  

Loftræsing 

Vélræn loftræsing er í öllu húsinu. Sér lofthitasamstæða sér um að hita íþróttasal sem notar 

að hluta bakrásarhita (umframorku) þegar álag á salinn er lítið. Íþróttasalur verður útbúinn 

með þrepaskiptri hitastýringu. 1. Fimleikasalur á næturstillingu, 2. Lítil /meðal notkun í sal, og 

3 Fullur salur iðkenda og áhorfenda. Mesti fjöldi í sal rúmar alls 350 þar af um 90 áhorfendur.  

Loftræsikerfi er staðsett á annarri hæð tengibyggingar með ferskloft og útkast búnaði ofan á 

þakrými loftræsiherbergis. Tæknirými verða loftræst m.v að hiti verði mest 23°C      

Vatnsúðakerfi 

Sjálfvirkt vatnsúðakerfi verður í öllu húsinu samhæft núverandi vatnsúðakerfi 

Vatnsendaskóla. (Sprinkler)  

l.) Brunavarnir 

H – áfangi er tvö meginbrunahólf, íþróttasalur ásamt tæknirými og tengibygging, sem 

tengjast með REI60 skilum við núverandi skóla þar sem svæði beggja vegna eru varin 

vatnsúðakerfi. Stærsta brunahólfið verður íþróttasalur ásamt áhaldageymslu um 1.705m2. 

Um brunahólfun að öðru leyti vísast til uppdrátta. Eldvarnahurðir verða með felliþröskuldum, 
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pumpum og hurðaseglum eða hurðum sem lokast við brunaboð. Tvöfaldir hurðaflekar verða 

með raðara á pumpum. 

Brunamótstaða burðarvirkja verður almennt R60, sbr þó þakvirki íþróttasalar sem ekki hefur 

skilgreinda brunamótstöðu þar sem salurinn er búinn sjálfvirku vatnsúðakerfi og sjálfvirkum 

reyklúgum. Svalir íþróttasalar verða upphengdar járnbentar og staðsteyptar í flokki R60. 

Klæðningar: Klæðningar verða í flokki 1 og Gólfefni í flokki G. Tjöld íþróttasalar sem aðskilja 

íþróttasal og fimleikasvæði verða tregtendranleg. Upphengd kerfisloft og hljóðminnkandi efni  

verða A efni. 

Frá stærri rýmum verða a.m.k tvær flóttaleiðir óháðar hvor annarri. Hámarkslengd flóttaleiða 

er <39mtr, vatnsúðakerfi er til staðar. Flóttaleið frá áhorfendasvölum er mest 24mtr.  

Frá gangi búningklefa 1.h eru tvær flóttaleiðir.Frá forrými er ein flóttaleið. Frá gangi 

kennslustofa 2.h eru tvær flóttaleiðir. Björgunarop verða á hverri skólastofu. Flóttaleiðir 

uppfylla kröfur um algilda hönnun sbr, þó áhorfendasvalir. Til að bregðast við því skal útbúa 

aðstöðu undir áhorfendasvölum fyrir hreyfihamlaða áhorfendur. Flóttahurðir frá íþróttasal og 

forrýmum verða útbúnar með neyðarslám (panikslár) Flóttahurðir frá búningsklefum og af 

annarri hæð verða með neyðarhún  (push pad). 

Utanhússklæðning 

Útveggjaklæðning tengibyggingar er úr timbri (Lerki) Setja skal eldvarnarborða á hæðarskil 

sem þenst út og heftir útbreyðslu reyks/elds milli hæða. 

Gluggaveggur í stigahúsi tengigangs er álkerfisveggur glerjaður frá gólfi og festist utan á 

útvegg. Ganga skal frá þessum vegg þannig að eldur eigi ekki greiða leið í aðliggjandi 

brunahólf. Glerkerfi skal vera úr óbrennanlegum efnum og skal uppfylla kröfur B,rg nr 

112/2012 sbr einnig Rb leiðbeiningarblað nr (31). 121. 2 „Val glergerða fyrir skólahúsnæði“ 

m.) Hljóðvist 

Byggingin skal hönnuð í samræmi við kröfur í kafla 11.í byggingarreglugerð nr 112/2012 

ásamt viðeigandi stöðlum, leiðbeiningum og reglum sem þar er vísað til.  Hljóðmál þak 

íþróttasalar  sjá lett-tak.no í láréttu línuna á "Taksystem" og aftur á "Dokumentasjon" og þá til 

hægri á "Lyd", sjá gögn um hljóðmálin. Einnig í viðurkenningunni kafli 5.3 og 5.4. 

Hljóðísogsfletir verða settir upp í íþróttasal utan fjölnotavallar. Fletirnir verða settir upp í 3.mtr 

hæð frá gólfi til að fyrirbyggja hnjask vegna íþróttaiðkana í salnum. Svalagólf verður klætt að 

neðan með hljóðísogsplötum. Þak í lofti íþróttasalar verða með sígötuðum hliðum sem auka 

hljóðvist salarins. Kerfisloft tengibyggingar hafa   hljóðísogsstuðulinn NRC 0,85-0,9.  

n.) Brunaviðvörunarkerfi, innbrotskerfi, vatnsúðakerfi, reyklosunarbúnaður og 

vatnsbúskapur. 

Viðurkennt brunaviðvörunarkerfi verður komið fyrir í H áfanga skv Bygingarreglugerð, IST EN 

54 og reglum Mannvirkjastofnunar. Kerfið skal útbúa til samræmis og aðlaga því kerfi sem 

fyrir er í Vatnsendaskóla. Reykskynjarar verða optískir nema í sturturýmum þar sem settir 

verða hitaskynjarar, Skynjarar festast neðan á kerfisloft og eða þar fyrir ofan skv 

leiðbeiningum MVS Reykskynjarar í íþróttasal verða hefðbundnir optískir festir í loft. 

Handboðar verða við alla neyðarútganga og á göngum Viðvörunarbjöllur verða staðsettar á 

fullnægjandi hátt þannig að viðvörun berist í öll rými. Tvær í íþróttasal, fjórar á neðri hæð 

tengibyggingar og tvær á efri hæð tengibyggingar. 
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Öryggiskerfi verður valið í samræmi við það kerfi sem fyrir er í Vatnsendaskóla. 

Hreyfiskynjarar skulu vakta allar hurðar, og gluggarými. Hnappaborð skal staðsetja í 

afgreiðslu og annað milli skóla og íþróttahúss í gangi.  

Slökkvibúnaður:  

Sjálfvirkt vatnsúðakerfi verður í Háfanga þ.m.t fimleika/íþróttasal skv IST EN 12845 og IST 

EN 12259 kerfið verður blautkerfi í flokki OH1  (skv. rgl nr 245/1994 sbr leiðbeiningar 

Mannvirkjastofnunar nr 162.BR2)  og tengist núverandi kerfi sem staðsett er í G áfanga. 

Slöngukefli verða (skv kröfu IST EN 671) á veggi íþróttasalar og ná í öll horn salar. 

Slökkvitæki verða sett upp skv IST EN 3 og verða sett upp í íþróttasal og tengibyggingu. 

Staðsetningar handslökkvitækja skal merkja með skiltum. 

Þjónustusamningur vegna brunaviðvörunarkerfa og eigið eldvarnareftirlit íþróttahúss verður á 

ábyrgð Vatnsendaskóla við afhendingu byggingarinnar.(Vatnsúðakerfi, brunaviðvörunarkerfi, 

brunavarnabúnaði loftræsikerfa, handvirkum slökkvibúnaði, út og neyðarlýsingu). Að öðru 

leyti vísast í gildandi brunahönnun Vatnsendaskóla auk aðaluppdráttar.  

Flóttaleiðir: Hurðir skulu opnast í flóttaleið án lykils eða sér verkfæra, Hurðir á göngum á 

fyrstu og annarri hæð eru með panikslám, Aðrar hurðir skulu hafa neyðarhún (push pad). 

Flóttaleiðir eru merktar á  aðaluppdráttum. 

Eftirlit og viðhald brunavarnarkerfa: Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og 

viðhald á brunavarnarkerfum hússins (brunaviðvörunarkerfi, brunavarnabúnaði loftræsikerfa, 

handvirkum slökkvibúnaði og út-og neyðarlýsingu). Hanna skal og setja upp eigið eftirlitskerfi 

brunavarna fyrir Vatnsendaskóla þ.m.t H áfanga af löggiltum brunahönnuði..  

Loftræsing reyklosun. Loftræsing Vélræn loftræsing verður í húsinu, Loftræstibúnaður 

verður með varmaendurvinnslu sem verður staðsett í tæknirými á 2.hæð. Frágangur kringum 

gegnumtök gólfa og veggja skal vera skv B,rg nr 112/2012  

Loftræsikerfið skal uppfylla kröfur skv DS 428 og 9.6.14 gr, í byggingareglugerð. Notuð verða 

E30-S bruna og reyklokur milli brunahólfa sem tengd verða vaktbúnaði skv DS 428 þær lokist 

við staðfest boð brunaviðvörunarkerfis.   

Reyklosun: Reyklosun um þak íþróttasalar verður út um reyklúgur í þaki alls 6,stk 1,5m2  

um 0,5% af gólfflatarmáli salar. Reyklúgur verða skv IST EN 12101-2. Reykræsing mun 

virkjast við staðfest brunaboð og eða með handstýrðri opnun frá stjórnstöð brunakerfis.  

Útstöð og yfirlitsmynd skal koma fyrir á áberandi stað t.d forrými 1.hæðar.  

ÚT og neyðarlýsing verður aukin umfram kröfur vegna aðstæna í kringum fimleikagryjur. ÚT 

neyðarlýsing verður sett upp í H áfanga íþróttasal og tengibyggingu sbr IST EN 1838 og IST 

EN 50172.  

o.) Engin lyfta er í húsinu, hægt er að komast í lyftu í G áfanga sem H áfangi tengist við, um 

sértækan búnað vísast m.a til brunalýsingar. 

p.) Algild hönnun 

Húsið er útfært miðað við algilda hönnun, allir eiga að geta komist um húsnæðið 

gangbreiddir, hæðarmismunur hurðabreiddir snyrtingar o.fl taka mið af þörfum allra. 

Þröskuldar verða að hámarki 25mm eða felliþröskuldar. Komið verður fyrir leiðarlínu í forrými 

að móttöku. Svalir á annarri hæð íþróttasalar eru þó ekki aðgengilegar fyrir hreyfihamlaða við 

því er brugðist með því að koma fyrir aðstöðu á jarðhæð ætlaða hreyfihömluðum 
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áhorfendum.  (Þó er möguleiki að komast í áhorfendasal um lyftu sem staðsett er í G áfanga 

og þaðan inn að áhorfendasvölum)    

q.) Frágangur lóðar 

Heildar lóðafrágangur er ekki hluti þessa verkefnis sbr þó að bílastæðum verður bætt við 

Vatnsendaskóla þar af verður bílastæði fyrir hreyfihamlaða ásamt gangstígum að húsinu og 

við neyðarðútganga útbúnir með snjóbræðslukerfum þannig að aðgengi allra er tryggt. 

r.) Sorp. 

Sameiginlegt sorpgerði er á lóð að suðaustanverðu fyrir framan húsið 

s.) Annað. 

 Á bílastæðum verður möguleiki fyrir tengingu hleðslustöðvar fyrir rafmagnsbíla.  

4.2 Skráningartafla 
Sjá viðauka B 

4.3 Fylgiskjöl til byggingarfulltrúa 
Umsókn til byggingafulltrúa ásamt gátlista byggingafulltrúa eru meðfylgjandi aðaluppdráttum. 

Sjá viðauka B 

5. Sérteikningar 
Séruppdrættir voru gerðir sem skiptast í verkteikningar í 1:50,  verkhlutateikningar í mkv 

1:20, og deiliuppdrætti mkv 1:5 sbr 4.4.1gr brg nr 112/2012 

Sjá nánar Viðauka C 

6. Útboðsgögn og verklýsingar 
Verkefnisáætlunin gerir ráð fyrir að meðfylgjandi hönnunargögnum verði útbúin útboðsgögn 

fyrir frágang utanhúss. Þá er miðað við að uppsteypu og jarðvinnu við húsið sé lokið. 

Þar sem hér er um opinbera framkvæmd að ræða er ákveðið að velja svokallað almennt 

útboð sbr skilgreiningu IST 30:2012 gr 1.2.2 almennt útboð: Útboð þegar ótilteknum fjölda er 

með auglýsingu gefinn kostur á að gera tilboð, sbr IST 30:2012 gr 2.7.2 þar sem verkkaupa 

er heimilt með þeim takmörkunum sem settar eru í grein 2.6.3 og 2.7.1 og í lögum að taka 

hvaða tilboði sem er eða hafna þeim öllum. 

Almennt útboð skal auglýsa í blöðum, á rafrænum útboðsvettvangi, eða með öðrum 

sambærilegum hætti með útbreiðslu á landsvísu. Þar skal tilgreina nafn verkkaupa, hvert 

verkið er og stærð þess með einni eða fleiri kennitölum  (m2 húss os.frv) hvar og hvenær 

útboðsgögn eru til sýnis eða verða afhent, hvort greiðslu eða skilatryggingar sé krafist fyrir 

þau og þá hverrar, skilafrest tilboðs, skilafrest verks og annað það sem ætla má að ráði því 

hverjir kynni sér útboðsgögn nánar. 

Útboðsgögn samanstanda  af Auglýsingu um útboð, Útboðsskilmála, Verklýsingu, 

magntöluskrá, og tilboðsblaði. Ásamt kostnaðaráætlun fyrir framkvæmdina og verkáætlun 
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7. Teiknistofan – S.A.K Hönnun. 
Rekstur teiknistofunnar flokkast sem óbeinn kostnaður sem útseld vinna tekur mið af . 

Kostnaður vegna fundahalda, stjórnunar og samræmingar hefði átt að vera meiri í byrjun 

sem hefði sparað vinnu þegar leið á verkefnið. Tel ég að við það hefði mátt spara allnokkra 

tíma í hönnunarvinnunni. Mun ég hafa það í huga hér eftir að vanmeta ekki þann verkþátt. 

7.0 Kostnaðaráætlanir.  
Unnin var frumkostnaðaráætlun fyrir heildarframkvæmdina  i byrjun verkefnisins sem hljóðar 

upp á kr 882.000.000, Þegar verkefnið var lengra komið var gerð kostnaðar og verkáætlun 

fyrir heildarframkvæmdina sem samanstendur af hönnunar og útboðsferli ásamt áætlun um 

framkvæmdatíma. Sú áætlun hljóðar upp á kr 953.500.00 og hefur þannig hækkað um kr 

71.500.000 frá frumáætluninni. Breytingin á þessum upphæðum má að talsverðu leyti rekja til  

ákvarðana um um nota eingöngu álkerfi í glugga og hurðafrágang, þakfrágangs íþróttasalar 

og vali klæðningarefna utanhúss.      
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Gróf áætlun um hönnunar og byggingarkostnað. Heildarverð og fermetraverð. 

 

Hönnunaráætlun 4,mánuðir, útboðsferli, 2 mánuðir, byggingartími 18,mánuðir = 24 mánuðir.  

Jarðvinna         Kr. 37.000.000 

Burðarvirki         Kr. 307.000.000 

Lagnir aðrar en raflagnir       Kr. 97.000.000 

Raflagnir          Kr. 51.000.000 

Frágangur utanhúss       Kr. 205.000.000 

Frágangur innanhúss       Kr. 157.000.000 

Frágangur lóðar         Kr. 23.000.000 

Hönnun,umsjón og eftirlit       Kr. 76.500.000* 

Gróf kostnaðaráætlun samtals m.VSK    Kr. 953.500.000 

*Verkkaupi fær endurgreiddan VSK af vinnu hönnuða og tæknimanna. 

Akranesi í 10.nóvember 2017 

SAK Hönnun ehf kt 5802696059 

S 8931476 netfang sveinnk13@ru.is 
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Heildar verkáætlun  

Hönnun-Útboðsferli-Frakvæmdatími 
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7.1 Hönnunar og rauntímaskráning 
Tíma og verkáætlun var gerð fyrir allt verkferlið sem samanstendur af Hönnunarferli fram að 

útgáfu þeirra gagna sem verksamningur kveður á um. Áætlaður tími verksins var 728 klst, 

rauntímaskránig verksins var 813 klst. Verkefnið fór þannig 85 klst fram úr áætluðum 

verktíma sem er 11,68%. 

Sjá viðauka E   

7.2 Verkfundargerðir 
S.A.K. Hönnun sá um utanumhald verkfundargerða með leiðbeinendum og ráðgjöfum 

verkefnisins. Alls voru haldnir 19 verkfundir sem bókaðir voru, auk þess var farið í heimsóknir 

til söluaðila og framleiðenda til að afla upplýsinga um eiginleika ýmissa vörutegunda, Einnig 

voru verkstjórnendur heimsóttir og  handverk ýmissa verkþátta skoðuð af eigin raun. 

Fundargerðir eru sögulegar heimildir um framgang verkefnisins frá byrjun, með því að færa til 

bókar það sem helst er í gangi á reglubundinn hátt má átta sig með gleggri hætti hvað 

höfundur þessa verkefnis hefur verið að fást við, hvaða vandamál voru sem leitað var lausna 

við, til hverra var leitað með viðfangsefnin og hvernig verkefnið þróaðist almennt á 

verktímanum. Óhætt er að mæla með notkun fundargerðaforms við verkefnisferli sem skráir 

og heldur utan um sögulegar heimildir verkefnisins.         

Sjá viðauka E   

7.3 Hönnunarreikningar 
Gefnir voru út reikningar fyrir verkefnisvinnunni í samræmi við verksamning sem kvað á um 

að reikningur yrði gefinn út um hver mánaðarmót, alls voru gerðir fjórir reikningar.   

Sjá viðauka E   

8. Niðurstöður 
Fljótlega í hönnunarferlinu var tekin sú ákvörðun að leysa verkefnið út frá  

frumhönnunargögnum byggingarinnar, láta þannig upphaflegar forsendur raungerast 

m.t.t byggingarreglugerðar nr 112/2012 og annrra laga og reglna sem uppfylla þarf. Í 

náminu er lögð áhersla á að nemendur ástundi gagnrýnin vinnubrögð í vinnu sinni. Í 

því felst að ákveðin athugun eða rannsókn er gerð við t.d efnisval bornir eru saman 

eiginleikar fleiri en einnar launsar og ákvörðun tekin í framhaldi. Niðurstaða 

verkefnisins eru að mannvirkið heldur útliti sínu að mestu óbreyttu eins og 

frumhönnun ráðgerði, þær breytingar sem gerðar voru varða aðallega brunavarnir 

sem ekki voru nægjanlegar í frumhönnun, Innra skipulagi hefur verið breytt talsvert til 

samræmis við hugmyndafræði algildrar hönnunar og kröfu brg um aðgengi fyrir alla 

þannig hefur innra skipulag breyst töluvert án þess að það kæmi niður á 

megindráttum frumhönnunarinnar. 

9. Samantekt 
Það tók tíma í byrjun að finna viðspyrnu fyrir verkefnið, á hverju ætti að byrja, hverju þyrfti að  

breyta m.t.t brg án þess að nauðsynlegar breytingar færu í bága við frumhönnun lo.s.frv Eftir 

að ákvörðun hafði verið tekin um að einbeita sér að því að leysa verkefnið út frá 

frumhönnunarforsendum í megindráttum varð vinnan markvissari og gekk betur fyrir sig. 

Einbeitingin færðist í að leysa með greiningum þá verkþætti sem byggingunni eru mikilvægir 

og svör byggð á athugunum fóru að taka  pláss í góðri sátt við upphaflegar forsendur. 

Markmið var sett um að uppfylla kröfur skilalýsingar m.t.t upphaflegrar hönnunar. Þess skal 
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þó sérstaklega getið að verkefnið hefði ekki gengið upp nema fyrir mikla og óeigingjarna 

aðstoð leiðbeinenda námsins, fagaðila á hönnunar og framkvæmdasviði bæði hjá stofnunum 

hins opinbera og einkageiranum auk fleiri góðra manna og kvenna. Hönnunarverkefni er eins 

og áður sagði ekki eins manns verk, vill ég í því sambandi taka fram að ég hef átt því láni að 

fagna ínáminu að hafa átt einstaklega gott og gefandi samstarf  með syni mínum Ögmundi í 

gegnum allt námið í byggingafræðinni þar sem við höfum rætt um viðfangsefni okkar en hvor 

um sig þó ávallt tekið sínar sjálfstæðu ákvarðanir að öllum sjónarmiðum virtum.        
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Heimildarskrá 
 

Kópavogsbær. Deiliskipulagsupplýsingar af Vatnsendasvæði sótt 25.ágúst 2017  

 https://www.kopavogur.is/is/ibuar/byggingarmal/kortavefurMannvirkjastofnun. 

Byggingarreglugerð nr 112/2012 með áorðnum breytingum sótt á vef Mannvirkjastofnunar 

http://www.mannvirkjastofnun.is/byggingar/leidbeiningar-vid-byggingarreglugerd-112-2012/                                                                                                                         

sótti einnig leiðbeiningar við byggingarreglugerð nr. 112/2012 með áorðnum breytingum 

01.september 2017. Skipulagsstofnun Ríkisins. Sótti upplýsingar varðandi hefðbundið 

deiliskipulagsferli. Sótti einnig upplýsingar um ferli deiliskipulagsbreytinga í þegar gildandi 

deiliskipulagi. 

http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/display.aspx?numer=5035 

Idan fræðslusetur. Sat námskeiðið gluggar og glerjun dags 19.10.2017 leiðbeinandi Jón 

Sigurjónsson verkfræðingur hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. 

Verklýsingar Rb blöð og fræðilegar heimildir sóttar á vef  http://nmi.is/ 

Hitun húsa Guðmundur Halldórsson og Jón Sigurjónsson Rb sérrit nr.55 

Lög um mannvirki nr 160/2010 sótt á http://www.mannvirkjastofnun.is/ 

Skógarfura heimild Rb Hi 1.05 

Lerki Heimild Rb Hi 1.10. 

Hannes Bergur Andrésson húsasmíðameistari. 

Harpa Cilia Ingólfsdóttir Byggingafræðingur og ferlihönnuður 

http://www.adgengi.is/  

 

  

https://www.kopavogur.is/is/ibuar/byggingarmal/kortavefur
http://www.mannvirkjastofnun.is/byggingar/leidbeiningar-vid-byggingarreglugerd-112-2012/
http://www.mannvirkjastofnun.is/um-mvs/log-og-reglugerdir/
http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/display.aspx?numer=5035
http://nmi.is/
http://www.mannvirkjastofnun.is/
http://www.adgengi.is/
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Núverandi uppdrættir A-G áfangar 

Vettvangsferð 

Deiliskipulag 
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Þau gögn sem teljast til frumgagna og varða beinlínis verkefnið eru m.a  

1. Gögn frá skipulags og byggingaryfirvöldum. 

 Deiliskipulagsuppdráttur fyrir Vatnsenda norðursvæði.sýnir m.a innbyrðis 
afstöðu skólalóðar og nærliggjandi svæða. 

 B. Deiliskipulagsbreyting fyrir Funahvarf 2 sem sýnir m.a stækkaðan 
byggingarreit m.t.t fyrirhugaðrar nýbyggingar. 

 C. Gögn frá veitustofnunum sem sýna núverandi veitulagnir fyrir heitt og kalt 
vatn, rafmagn, og ljósleiðara. 

2. Fyrirhugaða nýbyggingu skv hugmyndum Kópavogsbæjar og ASK arkitekta sem 
sýnir. 

 Grunnmynd íþróttasalar og Þjónustukjarna á neðri hæð. 

 B. Grunnmynd kennslukjarna á efri hæð. 

Deiliskipulagsbreyting lóðarinnar skr B.lið varðaði einnig færslu á tveim 85m2  
færanlegum kennslustofum og færslu á fráveitulögnum.  

Byggingaþörf hefur þannig verið skilgreind fyrir sameiginlegt fjölnotaíþróttahús og 
fjórar kennslustofur ásamt þjónustu og búningsaðstöðu sem þjóna skal sem 
grunnskóli og fimleikaíþróttahús.   

Á grundvelli frumhönnunargagna Ask arkitekta fór ég í frekari gagnaöflun og óskaði 

m.a eftir hæðar og mæliblaði hjá byggingafulltrúa Kópavogs sem reyndist ekki vera 

tilbúinn til útgáfu. Skipulagsuppdráttur af Vatnsendasvæði fékkst hjá Skipulagi 

Ríkisins. Upplýsingar frá Þjóðskrá af núverandi byggingaráföngum Vatnsendaskóla 

nálgaðist ég á vefsvæði Þjóðskrár Íslands. Hjá Veðurstofu Íslands fékk ég gögn sem 

varðar veðurfarslegar aðstæður á Vatnsendasvæðinu þar sem hönnun mannvirkisins 

er ætlað að standa. Fór einnig í vettvangsferðir að Funahvarfi 2 og lagði mat á ástand 

núverandi mannvirkja Vatnsendaskóla  og setti mér markmið um frekari úrvinnslu 

verkefnisins.  

Efni og lausnir sem verða ákveðnar á grundvelli greininga þurfa að uppfylla 
eftirfarandi forsendur  1.Þola áníðslu nemenda sem geta verið uppátektarsamir 2. 
Íslenskt veðurfar (suðaustanátt og slagregn er algengt á Vatnsendasvæðinu skv 
Veðurstofu Íslands). 3. Vera í sátt við nærumhverfið og nágranna. 4. Þjóni gestum og 
notendum m.t.t öryggis og aðgengis allra að utan sem innan. 

Áframhaldandi greiningarvinna  mun m.a taka mið af og hafa í heiðri núverandi 
frumhönnun sem gerir ráð fyrir að meginburðarvirki sé einangruð og klædd að utan, 
flöt þök sem draga úr hæð byggingarinnar og aðskildir inngangar fyrir Gerplu annars 
vegar og Vatnsendaskóla hinsvegar.   

samanburður var gerður á staðsteyptum útveggjum einangruðum og klæddum að 
utan  og  forsteyptum verksmiðjuframleiddum veggeiningum með burðarvegg innst þá 
einangrun og veðurkápu að utan. 

Burðarvirki íþróttasalar var ákveðið að yrðu stálsperrur vegna ómöguleika við að 
framleiða 35mtr langar límtrésperrur. (Ekki nægilega stór verksmiðjusalur,o.fl) 
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Núverandi uppdrættir áfangar A-G 
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Vettvangsferð 
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3.2 Upplýsingar frá þjóðskrá  

Til þess að átta sig á nýtingarhlutfalli H áfanga Vatnsendaskóla þurfti að leita til þjóðskrár um 

lóðastærð og flatarmálstærðar eldri bygginga á lóðinni, út úr því kemur. 

Birt flatarmál eldri bygginga 6,508,0 +85,1 +85,1   =  6 .678, 2 m2 

H áfangi birt stærð        =  2.973,9 m2  

Samtals áfangar A-H og tvær færanlegar stofur   = 9.628,2 

Lóðarstærð    26.285m2 
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Viðauki B 

 
 

 

Greiningarvinna 

September 

Október 

Nóvember 

 

Deiliskissur  

Fylgiskjöl aðaluppdrátta 
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Innri frágangur 

 

 

 Íþróttasalur 

Mannvirkið er hannað á grundvelli algildrar hönnunar Hugmyndafræði algildrar hönnunar skal hafa í huga við efnisval,t.d skal hafa áberandi litamun á gólfum og veggjum, m.t.t  allra 
notenda t.d sjónskertra.  

Megin gólf Íþróttadúkur:  
 

Gólf og veggir í gryfjum Gólf og veggir gryfja. Áríðandi er að verja þessa byggingahluta sérstaklega. Steinslípa, alla fleti, gera við 
steypuhröngl/steypugalla, yfirfara kverkar  Setja PS05 tvær umferðir, á gólf og veggi. Eða sbl  grátt epoxylakk 
tegund STO POX WL 150 hálfmatt eða sbl. 

Gólf áhaldageymslu Hreinsa allar kverkar, gera við allar skemmdir í slípuðu gólfi  hreinsun,grunnun epoxylökkun á gólf og 70mm 
upp á veggi. Litur grár tegund STO POX 150 hálfmatt eða sbl.)  

Veggir (þmt. áhaldageymsla) Veggir íþróttahúss, Hreinsa allar kverkar, allar ójöfnur þar til fletir eru í plani, þá skal grunna/eða væting, gera 
við steypuhröngl og misfellur, holufylla (filtun í loftbólur og sýnilega ágalla  ekki setja múrefni utan á yfirborð 
steypts flatar.)  Veggir málaðir grunnur og tvær umferðir litur málarahvítt 

Veggir í íþróttasal – hljóðísogsplötur samkv nánari 
hljóðvistarhönnun  

Hljóðísogsplötur límdar/festar á veggi í fimleikahluta salar, Ecophon, Rockphon eða sbl. plötur. 
Hljóðísogsstuðull 0,85-09 NRC.  
 

Búnaður 
 neðan í þaksperrur íþróttasalar. 

Rafdrifið eldvarnartjald  frá SAXI, eða sambærilegt  og ýmis íþróttabúnaður sem við á. 

Frágangur þaks 
Neðan í þaksperrur íþróttasalar þarf að koma fyrir festibúnaði 
fyrir ýmsa íhluti  Gera þarf athugun á burðarþoli þaksperru með 
viðbótarálagi 

Ofan á sþakvirki eru verksmiðjuframleiddar þakeiningar  sem sitja á stálgrindarsperru. Tegund LET TAK eining 
nr 21  Veggir í trapisum sígataðir v. hljóðísogs. 
Litur: hvítt 

Burðarvirki þaks íþróttasalar 
Stálgrindarsperrur. eigin þyngd sperru ca 6,5 tonn. Málist hvítar. 

Þakvirki íþróttasalar verða Stálgrindarbitar, til viðbótar hefðbundnum álagsforsendum verður lóðréttu. 
viðbótarnotálagi vegna aukabúnaðar sem reiknast með grunngildi 5KN (500kg) á hvern lengdarmeter 
bygginar bætt við  
Stálgrindur málist hvítar  

Loft áhaldageymsla 
Slípað viðgert málað ljósum lit. ATH :  lagnahönnun um 
ráðstafanir hljóðleiðni frá  
tækjasal loftræsisamstæðna á. 

Hreinsa kverkar gera við steypuhröngl filta loka steypuyfirborði mála í ljósum lit málarahvítt. ATH tryggja 
hljóðleka frá tæknirými loftræsisamstæðna.Loftræaitæki skulu sitja á fjaðrandi tengjum sem varna titring 
/hljóðburði milli rýma. 

Svalir og handrið áhorfednastúku meðfram suðurhlið 
íþróttasalar. 

Svalagólf er staðsteypt járnbent í útvegg þykkt 200mm klætt að neðan með hljóðísogsplötum,  Gólfyfirborð 
sléttpússað lárétt flisalagt, Handrið úr samlímdu öryggisgleri skv leiðbeiningarblaði Rb blað (31). 121.2 „Val 
glergerða fyrir skólahúsnæði“.  

Búnaður: Ekki til umfjöllunar hér 
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    Búningsherbergi og forsalur 

Gólf tæknirýma Málað (epoxy gólflakk grátt frá Málning eða sbl 
Litur: grá/græn/brúnn jarðlitur. 

Gólf kaffistofu, sjúkraherbergi og kennararými Linoleumdúkur 
Litur: í samráði við verkkaupa og hönnuð. 

Flísar gólf / sökklar votrýma 
Efni: 1.flokks, slitsterk bakteríuþolin,efnaþolin. Frágangur viðmið: 
sundlaugarfrágangur  

Flísalögn í votrýmum,öll gólf og 70mm upp á veggi. Flísar. 1. Flokks gallalausar, með 
efnaþolnum glerjungi sökkulflísar 70mm upp á veggi. Undirbúningur niðurlögn og frágangur 
skv viðmiði votrýmisgólfa. Öryggisniðurfall gegnumstreymi. Fylgja m.a  Rb blað (l2). 003   

Mottur í anddyrum og NF Niðurfelldar burstamottur og niðurfall undir mottum 

Veggir almennt (málaðir) Steyptir/hlaðnir/gipsveggir, sléttspartlaðir, málaðir 
Litur: Litur: Málarahvítt  

Veggir í votrýmum 
Efni: 1.flokks, slitsterk bakteríuþolin,efnaþolin. Frágangur viðmið: 
sundlaugarfrágangur 
 Rb blað (l2). 004     

Flísalögn í votrýmum  hæð  (1, 3 m á snyrtingum og 2,3 m á sturtusvæðum).  
Litur: Hvítar 1.flokkur.  

Loft og veggir í tæknirýmum Slípa og hreinsa allar kverkar, múr/steypuviðgerðir eftir þörfum,máluð steypa 
Litur: Málarahvítt. 

Veggir 
sem ekki eru flísalagðir  í votrýmum  

Slípa og hreinsa allar kverkar, múr/steypuviðgerðir eftir þörfum,málun litur málarahvítt 
ATH Rakaþolin kerfisloft í bún.klefa 
 

Loft almennt Niðurhengd kerfisloft, steinullarplötur, Echophon, Rockphon eða sbl. með hljóðísogsstuðul 
NRC 0,85-0,9. 
Litur: hvítt 

Stigi og handrið Stigi er steyptur. Handrið úr ryðfríu stáli pílárar c/c 86mm. Hæð handlista skv 6.5.4 gr Brg 
112/2012 .   

Innihurðir  búningsklefa og innan þeirra Harðplastlagðar í stálkarmi með felliþröskuldum.a.m.k 32 dB 

Aðrar innihurðir Harðplastlagðar í trékarmi. 

Skóhillur í forsal Ryðfrítt burstað stál Búnaður: frá Geschwender www.geschwender.de netfang 
info@geschwender.de  (BMVallá)    

Skápar í afgreiðslu, kennararými, kaffistofu og forsal Harðplastlagt frá GKS eða sbl 
Litur: Ljós 

Búnaður  búningsherbergja skápar, snagar)  Búnaður: frá Geschwender www.geschwender.de netfang info@geschwender.de  (BMVallá)    

      Kennsluhúsnæði og tæknirými á 2. hæð 

Gólf tæknirýma Hreinsa kverkar múrviðgerðir eftir þörfum, epoxy lakkað efni STO POX WL 150 hálfmatt eða 
sbl litur grár 

Gólf kennslustofa, geymsla og ganga Linoleumdúkur 2,5mm  
Litur: Að vali verkkaupa og hönnuðar 

Gólf snyrtinga og ræstingar flísalögð. Sundlaugarfrágangur. 
Flex þéttiborðar/ membrur. Rb blað (l2). 003  

Flísar. 1. Flokks gallalausar, með efnaþolnum glerjungi sökkulflísar 70mm upp á veggi. 
Undirbúningur niðurlögn og frágangur skv viðmiði votrýmisgólfa. Öryggisniðurfall 
gegnumstreymi.   

Veggir almennt (málaðir) 
     Hljóðvist Sbr IST 45:2016 

C-flokkur fyrir skólahúsnæði 

Steyptir/hlaðnir/gipsveggir, sandspartlaðir, málaðir 
Litur: Málarahvítt, gangur framan skólastofa málaður að hluta í öðrum lit í samráði við 
verkkaupa 

   

Veggir loft tæknirými loftræstibúnaðar. Setja gólfniðurfall 
(öryggisniðurfall) 

Steypt loft slípuð, viðgerðir eftir þörfum máluð.  
Veggir að gangi skólastofa  klæddir hljóðdeyfiplötum á timburgrind fyllt með 
steinullareinangrun a.m.k 50mm 80kgm3 Málun veggir loft  Málarahvítt. 

http://www.geschwender.de/
mailto:info@geschwender.de
http://www.geschwender.de/
mailto:info@geschwender.de
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Loft almennt Niðurhengd kerfisloft, steinullarplötur, Echophon, Rockphon eða sbl. með hljóðísogsstuðul 
NRC 0,85-0,9. Litur: hvítt 

Innihurðir a.m.k 32dB 
Hljóðvist sbr IST 45:2016 

Harðplastlagðar í trékarmi, sbr. hurðir eldra skólahúsi Rennihurð á salerni fyrir fatlaða. 
Framleiðandi: GKS  

Búnaður  
(skápar nemenda við 
skólastofur) 

Búnaður: frá Geschwender www.geschwender.de netfang info@geschwender.de  (BMVallá)    

 

 

Ytri frágangur. 
Þak íþróttasalar: 
 
 Leyft hámark  U-Gildis (W/m²K) fyrir þök 
0,2. 
  
U-Gildi LET TAK nr. 21 er 0,16  

Berandi trapizustálplötur (LET –TAK eining nr 21) milli burðarbita. Ofan á sígataðar hvítlakkaðar 20mm trapizur rakasperra 
(þolplast)  30mm fyrir hljóð og brunavörn 90 kg/m3,  Stálskúffa 210 mm, lekta 48x71mm. Rýmið fyllt upp með þakull 
(steinull) 18mm krossviður. Vatnsvarnarlag flipafestur pvc þakdúkur Protan 1,6 eða sbl. Þakniðurföll Sita 70 eða sbl soðin 
við PEH rör 80mm eða sbl frá þeim á bak við veggklæðningu, fest í útvegg með gúmmífóðruðum baulum og tengd í 
frárennslislögn a.m.k 200mm neðan jarðvegsyfirborðs.  

Þak tengibyggingar :  
Viðsnúið þak. 
U-Gildiþaks a.m.k (W/m²K)  0,2. 
 

Steypt plata með vatnshalla.Viðsnúið þak. Ofan á hana er heilsoðin asfaltdúkur, amk. 8 kg/m², þar ofan á XPS-einangrun 
og afrennslisdúkur og farg (möl) 
Þakniðurfallsrör frá þökum á bakvið klæðningu PEH rör 70mm eða sbl.  

Skyggni yfir inngöngum: Skyggni 
staðsteypt 200mm þykkt. Undirstöður 
járnabakki í útvegg með einangrun.   
 

Staðsteypg.slípað og glattað Yfirborðsmeðhöndlun PS05 frá STO söluaðili BM.Vallá eða sbl, tvær umferðir. Klætt neðan 
með kvistalausu lerki 22x120mm festu á HG álleiðarakerfi með tjörupappa á milli steypu og leiðara. Rými fyrir 
rafmagnslagir 50mm undir klæðningu. Ísteypt niðurföll og frárennslislagnir.     

Veggir íþróttasalar 
 
U-Gildi útveggjar a.m.k (W/m²K)  0,4. 
 

Einangrað með þéttpressaðri steinull, lóðréttir álleiðarar c/c 300 mm á álagsvæðum, c/c 600 annars staðar. Klæðning 
láréttir álpanelar, hnoðaðir og festir með K loftunarklossa í fúgu. Litur klæðningar skv vali verkkaupa og hönnuða. Á 
samskeyti álpanela er formað 1mm álrenningur sem lokar fúgubili.  

Veggir tengibyggingar 
 
 

Einangrað með þéttpressaðri steinull, láréttir álleiðarar, c/c 600 mm. Lóðrétt ómeðhöndluð lerkiborð ca. 22x120 mm.  
Álflasningar í kringum glugga 

Gluggar og hurðir. 
 
 

Álprófílakerfi í lit sem tekur mið af núverandi húsi.  
Gluggar og hurðir í anddyri úr álprófílakerfi  

Steyptir fletir (neyðarútgangur) 
 

Veggir slípaðir, holufylltir og málaðir ljósgráum lit  

Veggir undir skyggni innganga 
 

Veggir slípaðir, holufylltir og málaðir ljósgráum 

Flóttastigi Stigar 
 
 

Neyðarstigi fá áhorfendastæðum íþróttasalar úr heitgalvaniseruðu stáli, ristar í palli og þrepum.  
Handrið  handlistar við steyptan stiga norðan megin úr heitgalvaniseruðu stáli. Tegund stiga Weland eða sbl  

Flóttastigi frá búningsklefum 
 

Stigauppgangur gólf steypt sfrennslisgólf pússað og glattað, veggir slípaðir, viðgerðir,holufylltir og málaðir í ljósumlit 
Málarahvítt. 

 

http://www.geschwender.de/
mailto:info@geschwender.de
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Vindrós Vatnsendasvæðis 

Veðurstöðin í Bláfjöllum sýnir ríkjandi vindátt þegar vindhraði er meiri en 15 m/s og hiti á bilinu -2°C til +3°C´ 

Tíðni vindátta nærri suðaustri er áberandi hæst. 

  

 

Vatnsendaskóli er byggður upp í áföngum frá A-G3 alls 7 áfangar sem voru teknir í  

notkun á árunum eftir 2005. H áfangi sem hér er til meðferðar verður áttundi áfangi skólans.   

Rými á lóð Vatnsendaskóla er með besta móti. Vel er séð fyrir útivistarsvæðum á lóð skólans,  

geta nemendur auðveldlega fengið útrás fyrir athafnasemi sína. Fyrirhuguð nýbygging með íþróttahúsi 

 mun auka verulega tækifæri nemenda til fjölbreyttrar íþróttaiðkunar innandyra sem og á lóð skólans. 

 

Við áframhaldandi þróun verkefnisins sérstaklega á veðurhjúp hússins þarf að hafa í huga veðurfar á svæðinu,  

ríkjandi vindátt er suðaustanátt sem kemur til með að reyna á klæðninga hússins.         

 

Hönnun byggingarinnar er ætlað að tryggja að fólki sé ekki mismunað um aðgengi og almenna notkun  

byggingarinnar á grundvelli fötlunar, skerðinga, eða veikinda og það geti með öruggum hætti komist inn  

og út úr byggingunni jafnvel við óvenjulegar aðstæður t.d í eldsvoða.  

Efnis og rýmisgreiningar á húsinu eru unnar út frá kröfum byggingarreglugerðar, gerðar hafa verið 

nokkrar 

 útfærslur sem breyta  innra og ytra skipulagi hússins til að uppfylla megi betur kröfur brg varðandi 

aðgengi allra auk  

öryggis og brunavarna. Þessar breytingar eru t.d breytingar á flóttaleiðum og innra skipulag snyrtinga 

og votrýma.   
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Votrýmisgreining 

Tæknilegir þættir votrýma mannvirkis út frá kröfum  byggingarreglugerðar nr 112/2012. 

6.8.2. gr. Lofthæð og birtuskilyrði. 
Í atvinnuhúsnæði skal lofthæð vera a.m.k. 2,80 m að innanmáli frá fullfrágengnu gólfi að 
fullfrágengnu lofti.  

6.8.3. gr.Algild hönnun snyrtinga og baðherbergja. Séð er fyrir aðgengi að skilyrðum þessarar greinar um snyrtingar og aðgengi,  

6.8.6. gr.Brg segir m.a 
Í byggingum vinnustaða sem hannaðar eru á grundvelli algildrar hönnunar skal vera búningsaðstaða fyrir hreyfihamlaðra með hindrunarlausu athafnarými sem er a.m.k. 1,80 m að þvermáli. 
*)  Eitt búningsherbergja í byggingunni hefur a.m.k 1,8 mtr í hindranalaust athafnarými. 
  

a. Stærð herbergis ætlað öllum  útbúið með snyrtngum gerir ráð fyrir hindrunarlausu snúningssvæði, a.m.k. 1,50 m að þvermáli, framan við salerni. Öðru megin salernis 
skal vera hindrunarlaust svæði, a.m.k. 0,90 m breitt, þar sem sturtuklefar eru skal stilla upp hindranalausu aðgengi að salernum og sturtusvæðum frá vinstir og hægri 
þannig að hreyfihamlaðir hafi val um aðgengi frá  hægri eða vinstri hlið. 

b. Sturtusvæði í búningsklefa skulu vera þrepalaus. 

c. Gerð og frágangur veggja við sturtu- og salernissvæði er útbúinn þannig að hægt er að koma fyrir nauðsynlegum stuðningsbúnaði. 
 
d. Hurðir í snyrtingum með hindrunarlausu aðgengi br a.m.k 0,8mtr hæð a.m.k 2,0mtr. 

e. votrými skulu vera loftræst samkvæmt kafla 10.2 í Brg, nr 112/2012   

Votrýmisgólf 

 Almennt: 

Hönnunarforsenda votrýma skal miða við að lágmarka hættu á vatnsleka með öllum þekktum ráðum s.s skoða þekktar deililausnir, viðurkennda verkhætti, vottað 
byggingarefni, handbækur, staðla, Rb leiðbeiningarblöð og annað það sem að gagni getur komið. 
 
Aðkoma að votrými. 
Íþróttahús hafa almennt mikla þörf fyrir öflug votrýmissvæði Íþróttahús Vatnsendaskóla er þar engin undanteknig. 
 
Í Brg 6.7.9. gr.segir Gólf í votrými skal vera vatnshelt með niðurfalli og halla að niðurfalli. Ekki er heimilt að hafa niðurfall í gólfi votrýmis aflokað, t.d. inni í sökkli innréttingar. Gólf skal þannig 
frágengið að ekki sé hætta á hálku í bleytu. 
Loft og veggir í votrýmum skulu þannig gerðir að þeir þoli gufu og þann raka sem vænta má að 
myndist í votrýminu. 
 
Votrými hússins eru á jarðhæð byggð þannig upp að gólfplatan situr á stífri einangrun sem slítur jarðraka frá steyptri plötuni, grunnurinn er fylltur með vel þjappaðri möl 
sem ekki er rakadræg, þerrilagnir eru lagðar umhverfis sökkla að utanverðu til að lækka grunnvatnsstöðu niður fyrir steypta plötuna. 
 
Útþornun. 
Eftir að gólf hefur verið steypt þarf að breiða plastdúk yfir gólfið og láta standa í a.m.k 14 daga til að hindra of hraða útgufun steypunnar. Gólfið verður því næst að þorna 
nægilega til að leggja megi þéttilag yfir það. Ef valið er að setja ásteypulag yfir neðra gólfið þá skal steypa neðra gólfið í sem nemur 2/3 af endanlegri þykkt þannig að 
gólfhiti og ásteypulag verður 1/3 heildarþykktar gólfsins. Þannig ásteypulag minna en 100mm á þykkt með meðalstyrk 25Mpa er fjórar til sex vikur að þorna við innihita 
20°C og 50%HR. Við ásteypulag með gólfhita er mögulegt að flýta fyrir útþornun eftir að steypan er fullhörnuð (eftir 28,daga). Ath að steypan skal vera köld þegar 
þéttileagið er sett og upphitun ásteypunnar skal framkvæma skv nánari fyrirmælum lagnahönnuðar. 
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Gólfhitakerfi. 
Fyrirhugað er að nota gólfhita í gólf 1.hæðar þ.m.t votrýmisgólf. Hönnun gólfhita þarf að hanna m.v að hægt sé að halda a.m.k 23°C hita í baðherberginu með eða að 
öðrum kosti að hafa til viðbótar lofhitun eða ofnahitun. Ákveðist af lagnahönnuði. 

Þéttilag og gólfyfirborðsefni. 

Gólf í votrýmum skulu vera vatnsþétt. Því þarf gólfið alltaf að hafa vatnsþétt lag (filmu) sem hindrar vatnsleka og rakaskemmdir aðliggjandi byggingarhluta. Þegar gólf 
eins og hér um ræðir er yfir óupphituðu rými þarf þéttilagið að vera rakavarnarlag með Sd – gildi _>_ 10m (50*109 sPa/kg). Gúmmíkvoða („dúkur í dós“) er lögð undir 
flísarnar og myndar þetta þéttilag. Vatnsþéttilag undir flísum verður að hafa þurrt undirlag. 

Undirlagið fyrir vatnsþéttilagið þarf að vera hreint og án skarpra kanta, naglahausa eða annað sem skaðað getur filmuna. Undirlagið þarf að halla eftir gólfinu í átt að 
niðurfalli/föllum. Áður en vatnsþéttilagið er lagt þarf að mæla raka undirlagsins. Gúmmíkvoða (dúkur í dós) þurfa undirlag úr steypu og fleiri efnum sem hafa ekki hærri 
raka en 85_90% HR. Í gólfum með gólfhitakerfi þarf að ná rakanum niður í 75% HR.  

Þéttilag sem notað er undir flísar eru ýmist semsentsbundin eða gúmmí „ bitumen“ með íblöndun litarefna, stöðugleikaefna og mýkingarefna. Bæði efnin eru fánleg sem 
eins og tveggja þátta þéttiefni. Þéttiefni skal velja m.t.t að það passi undirlaginu. Ef undirlagið er rakadrægt skal nota primer og grunna flötinn áður en þéttilagið er borið 
á. 

Þéttilag er borið á þurrt hreint og rykfrítt undirlag sem er laust við óhreinindi og aðskotahluti. Þéttilagið er borið á með pensli, rúllu, eða stálglattara. Þéttilagsmassinn skal 
ná um 1.mm efnisþykkt eftir hörnun. Þéttilagið skal borið jafnt og hafa það þynnra en þykkara svo efnið hlaðist ekki ójafnt upp sem rýrir vatnsþéttileika og gufuþéttleika 
efnislagsins. Fleiri umferða er því þörf sem dregur úr hættu á sprungumyndun í efnislaginu. Þveranir horn og samsetningar er mikilvægt að fylgja deililausnum um 
frágang og styrkja þannig efnislagið með styrktarborðum og eða samsetningarstykkjum.  

Við niðurföll þarf að tengja þéttilagið við niðurfallskraga sem er þéttur við viðurfallið með límflangsi eða klemmuhring. Fylgja skal fyrirmælum framleiðenda niðurfalla um 
frágang í hverju tilviki.  

Flísar og fúgur eru almennt ekki vatnsþéttar. Því þarf að hafa þéttilag undir gólf og veggflísum þar sem reynir á blautsvæði. Flísarnar eru límdar beint á þéttilagið eða á 
undirlag úr steypu (ásteypulag) þar sem þéttilagið er undir ásteypulaginu. 

Flísar skulu hafa vatnsdrægni sem er minni ern 10% og hafa gott hálkuviðnám. Þar sem hitalögn er fyrirhuguð eins og á við hér þá skal vatnsdrægni flísa vera < 6%. Því 
fleiri fúgur því meira hálkuviðnám, þannig gildir að því minni flísar því minni hálka á gólfum. Þær er auk þess betra að leggja en stórar flísar á hallandi fleti vegna fleiri 
fúga sem nýtast í hallastýringu. Val á flísalími og grunni er háð undirlaginu og flísagerð. 

Búningsklefar iðkenda/nemena og starfmannaaðstöðu eru útbúin með sturtum og hindranalusu aðgengi (innihurðar án þröskulda.og að lágmarki 0,8mtr breidd) Við 
hönnun og skipulagningu gólfsins þarf að taka mið af þessum atriðum og öðrum sem máli skipta. Á sturtusvæðinu ska halli vera 1:50 á öðrum stöðum í rýminu skal halli 
vera minnst 1:500 fjærst sturtusvæðum til 1:100 næst sturtusvæðum. Ráðlagður halli er 6mm/m. 

Allur gólfflötur votrýmis frá inngangshurð skal halla að niðurflli til að forðast pollamyndun.    
 Baðherbergisgólf skal formast með vatnshöllum að niðurföllum við niðurlögn steypunnar Vatnsþéttilag skal setja á gólf sem hefur réttan halla sem tryggir  að vatn ef það 
kemst í vatnsþéttilagið stefni að niðurfallinu.  

Votrýmisveggir 

Almennt 
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Votrýmisveggir í búningsklefum eru steyptir og hlaðnir og 
henta því vel að vera í votrýmum þar sem þeir eru úr 
ólífrænum efnum sem ekki eru viðkvæm fyrir vatni. Vanda 
þarf gerð veggjanna þannig að þurrkrýrnun og hreyfingar 
vegna hitabreytinga og álagsháðrar formbreytingar leiði 
ekki til skemmda. Rakainnihald slíkra veggja þarf að 
rakamæla áðu en þeir eru flísaklæddir. Steypta vel 
planaða veggi má nota sem undirlag fyrir þéttilag 
(membru) og flísar, múraða veggi skal grunna áður ern 
þéttilagið er borið á. Útveggir sem snúa að óupphituðum 
rýmum þarf að setja á vatnsþéttilag sem einnig er 
rakavarnarlag fyrir flísalögnina.  

Vatnsþéttilög undir flísaklæðningu geta verið Gúmmílvoða 
(dúkur í dós)  *Veggvinyldúkur, eða *Votrýmisplata með 
polystyren frauðplastkjarna. Áður en þéttilagið er borið á 
undirlagið skal tryggja að undirlagið sé hreint og á því séu  
ekki skarpir kantar, naglahausar og ójöfnur sem skaðað 
geta þéttilagið. Áður en þéttilag er borið á skal rakamæla 
undirlagið og tryggja að hlutfallsraki sé ekki yfir 85% HR. 

Nota má dúk í dós sem vatnsþéttilag undir flísar á veggi 
og gólf. Þessi efni sem kallast almennt kvoða eru 
sementsbundin eða framleidd úr gúmmíi. Vatnsdrægt 
undirlag eins og múrhúð t.d ska loka með grunni áður en 
kvoðan sjálf er sett á heildarþykkt minnst 1.mm. Kvoðuna 
skal bera á með rúllu, spaða eða kústi í lögum. Fylgja skal 
fyrirmælum framleiðanda um heildarþykkt efnis. Of þunnt 
lag hefur neikvæð áhrif á gufumótstöðu og vatnsþéttleika 
lagsins. Styrkingar þéttilagsins skal gera með 
styrktarborðum skv fyrirmælum framleiðanda kvoðunnar. 
Þveranir fyrir t.d vatnslögnum og blöndunartækjum skal 
útfærq 
 þannig að þéttilag veggjarins veikist ekki gagnvart rakasmiti eða  
vatnsleka. Við þveranir röramúffa fráveitulagna skal staðsetja múffu  
utan við vegg. Festingar sturtubúnaðar o.þ.h skal þétta með fúgumassa.  
Flísagerð skal velja m.t.t notkunar votrýmisins og vatnsálagsins sem vænta má.      
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Greining á vali Klæðningar utanhúss. 

Á frumhönnunarstigi var athugun gerð á kostum og göllum múrkerfa. Fyrir valinu varð múrkerfi sem heitir Sto Vario D og er þróað miðað við notkun á norðlægum slóðum, skissur með deililausnum 

voru lagðar fyrir leiðbeinendur. Múrkerfi á einangrun utanhúss stenst þau atriði sem gerð voru til útveggjaklæðninga á allan hátt. Það sem hins vegar olli því að múrkerfi er ekki valið hér er að ekki er 

hægt að treysta á að það verði unnið skv fyrirmælum framleiðenda og hönnuða sbr rannsókn sem gerð var af Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins sbr Rb blað nr P.002. þar sem segir m.a að 

algengustu skemmdir múrkerfa eru vegna rangra deililausna. Einnig í þessu sambandi er rétt að geta þess að mikill misbrestur hefur einmitt verið á réttri útfærslu á múrkerfum sem hafa valdið miklu 

tjóni bæði útlitslega og fjárhagslega eldri bygginga Vatnsendaskóla þar sem tilraunir hafa verið gerðar með klæðningu útveggja með sementsbundnum efnum og kvarssalla. 

Greining var einnig unninn á þeim klæðningum sem frumhönnun hússins miðar við sem er timburklæðning utan á útveggi þjónustu og kennslustofa, og álklæðning utan á útveggi íþróttasalar. 

Athugun var gerð hvort þessar klæðningar henti íslenskri veðráttu, hafi góða endingu og séu endurnýtanleg og eða endurvinnanleg, séu auðveld í viðhaldi og þoli grófa áníðslu nemenda.  

Forsendur klæðninga afmörkun 

Jarðvegur við útveggi þarf að vera drenerandi, og gæta þarf að frágangi kerfis m.t.t aukins vatns og rakaálags. 

Tryggja þarf frágang frá jarðvegsyfirborði að það leiði vatn auðveldlega frá kerfinu þannig að það standi ekki í vatni langtímum saman. Jarðvegur undir þarf að vera frostöruggur því frostlyftingar geta 

valdið skemmdum. 

Ef kerfi lenda í lista sem er ofan jarðlínu sem er besta lausnin er æskilegt að frágangur sé með vatnsleiðandi lista. 

Á efsta hluta kerfis þarf kerfi að vera vel lokað fyrir vatni. Gæta þarf að frágangi þakkants og niðurfalla með því að nota hitaþráð í þakniðurföll setja flasningar ofan á þakkanta. 

Valið er að láta kerfið ná að gólfi jarðhæðar og niður í jörð skal einangra og setja slétta álklæðningu eða einangra og múra veggi. Setja skal drenerandi sjávarmöl meðfram útveggjum og skásníða 

neðri enda timburklæðningar þjónustu og kennslubyggingar til að takmarka vatnsálag á klæðninguna.       

Stórir fletir hússins verði brotnir upp.  

Efnisval og frágangur taki mið af þeirri starfsemi sem fram fer í skólanum (gróf áníðsla í skólum) að mannvirkið verði sem viðhaldsfríast. Álkasettuform verður notað á íþróttahúsið sem klæðist lárétt 

sem minnkar hæð byggingarinnar sjónrænt. Til mótvægis verður þjónustu og kennslubygging sem er lægri en íþróttasalurinn klæddurstandandi timburklæðningu sem jafnar hæðarmun 

byggingahlutanna auk þes sem standandi klæðning ver sig betur gagnvart bleytu. Neðan á inngangsskyggni skal timburklæðning klædd í beinu framhaldiaf lóðréttri timburklæðningu veggja.   

Loftræst útveggjaklæðning á íþróttasal. 

Kröfur til klæðningarefna. 

Almennar kröfur til klæðningarefna eru m.a vinnanleiki klæðningarefnanna sem valin eru, og að vinnuaðstæður séu öruggar heilsu og velferð þeirra sem við efnin vinna. 

Sértækar kröfur eru t.d á hvaða breiddar og lengdargráðu verið er að koma klæðningunni fyrir. Á Íslandi er t.d krafa um að klæðningin henti vel gagnvart slagregni og frostþíðuskiptum, Á suðlægari 

slóðum væru aðrar sértækar kröfur mikilvægari. 

Kröfur sem gerðar eru til klæðninga eru margvíslegar. 

1. Heilsufarsleg sjónarmið. Vinna við framleiðslu og uppsetningu mega ekki spilla heilsu manna. 

2. Sálfræðileg sjónarmið: Starfsmenn, gestir,nágrannar og aðrir vegfarendur gera þá kröfu að þeir finni sig örugga í námunda við hana. 

3. Þjóðfélagsleg sjónarmið. Klæðning getur verið tákn um þjóðfélagsstöðu einstaklinga,fyrirtækja og stofnana. Efni, litur og áferð klæðningar móta að einhverju leyti þau áhrif sem  hún hefur á 

samfélagið. Sbr t.d Seðlabankahúsið, sem fengi aðra ásynd ef hann væri t.d timburklæddur. 

4. Mannfræðileg sjónarmið. Taka þarf tillit til þeirra sem vinna með efnið, þau sjónarmið eru oft ákvarðandi um þyngd og stærð eininga. 

5. Tæknileg sjónarmið. Kröfur til tæknilegra atriða s.s styrkur, stífleiki, raka og hitaþenslur,o.fl. 

Almennt um Aðstæður. 

Val klæðningarkerfa ræðst m.a af aðstæðum. Bæði umhverfisaðstæður og aðstæður sem skapast við húsið vegna þeirrar starfsemi sem í því er. Umhverfisaðstæður sem taka þarf tillit til eru atriði 

eins og gerð húsa í hverfinu og lögun, gerð og lögun hússins sjálfs og tenging hússins við aðra húshluta sömu lóðar sem því tengjast. Oft er gengið út frá því að húsið þurfi að hafa ákveðna áferð og 
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jafnvel lit til að geta fallið inn í heildarmynd hverfisins. Á hinn bóginn getur verið æskilegt að húsið skeri sig úr umhverfi sínu og myndi sérstöðu eða viðmið fyrir hverfið. Útlit húsa er almennt einn 

meginþátturinn sem hönnuðir vinna með. Val klæðninga getur ráðið úrslitum þegar skapa á húsi ákveðna ímynd  

Styrkur klæðningar er mikilvægur þáttur sem taka þarf tillit til við val klæðningarefna, má í því sambandi nefna klæðningar sem mikið mæðir á utan á skólabyggingum sem láta á sjá vegna 

athafnasemi og uppátekta nemenda. 

Tilgangur með klæðningum getur verið af fjölmörgum ástæðum hér skal nefna nokkur dæmi. 

Ending  

Rétt byggð, loftræst útveggjaklæðning verndar útvegginn innan við klæðninguna og lengir þannig endingu hans verulega. Óumdeilanlega er loftræst klæðning vel til þess fallin að draga úr 

áhrifum veðráttu sem er óblíð á Íslandi. Vatnið er leitt burtu strax áður en það kemst í snertingu við ysta lag burðarveggjarins. Ennfremur skermar klæðningin sólargeislana af og þann 

eyðileggingarmátt sem er samfara UV- geislun sólar. 

Viðhald 

Loftræst útveggjaklæðning dregur úr viðhaldsþörf allra annarra efnislaga en ystu klæðningarinnar ef rétt er að frágangi hennar staðið.  

Viðhald ystu klæðningarinnar er auðvelt ef efnisval er vandað og hæfir íslenskum aðstæðum. Jafnvel heildarendurnýjun ystu klæðningarinnar er auðvelt og aðgengilegt verk sem ekki er 

óyfirstíganlegt í kostnaði og það sem betra er hefur nánast engin áhrif á starfsemi innanveggja hússins í mörgum tilvikum. 

Einangrun utan á útveggi = Dregur úr kuldabrúm eða þær hverfa.  

Tryggir aukna vernd gegn tæringu á bendijárni í burðarvirki. 

Einangrunin hækkar hitastig steypunnar í burðarvirkinu og flýtir þannig fyrir útþornun hennar. 

Betri orkunýting fæst með því að einangra útveggi að utanverðu. 

 

Útlit 

Loftræst útveggjaklæðning gefur hönnuði byggingarinnar mikla möguleika til þess að ná fram því útliti og þeirri ímynd sem húsinu er ætlað að gefa, þegar vel tekst til.  

Mikilvægt við val útveggjaklæðninga er einnig eftirfarandi: 

Við burðarþolshönnun klæðningarkefra skal fara eftir álagsstaðlinum ÍST 12 / ÍST DS 409 og viðeigandi hönnunarstöðlum. Ekki má treysta í blindni á fyrirmæli framleiðanda. 

Varðandi brunaeiginleika útveggja þ.m.t loftræstra útveggja gilda reglur frá Brunamálastofnun ríkisins sjá Mannvirkjastofnun. Reglurnar eru lágmarksákvæði. 

Niðurstaða.  

Greining á útveggjaklæðningu með sléttum álplötum 

Útlit getur passað að arkitektúr byggingarinnar. Hæfir vel efnahag eiganda byggingarinnar 

Er auðveld í uppsetningu og meðhöndlun. Þéttir vel gegn úrkomu (slagregni) 

Stenst áraun frá veðurfari, þ.s brotnar ekki né verður fyrir varanlegum formbreytingum. 

Álklæðning er með vörn gegn UV geislum, ál er ólífrænt efni þannig að sveppir eða mygla þrífast ekki í klæðningunni. 

Álklæðningu er auðvelt að þrífa, er brunaþolin og auðvelt er að skipta út skemmdum klæðningarplötum eftir þörfum. 

Álklæðning getur enst í allt að 60 – 70 ár jafnvel lengur. 

Ál er 95% endurvinnanlegt.  
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Góður vinnanleiki. Áplötur eru léttar og meðfærilegar í uppsetningu, Veðurfar almennt ekki til vandræða. Efnin koma fullframleidd á verkstað ólíkt múrkerfum sem verða að treysta á að 

handverksmenn á verkstað blandi saman réttum efnum og setji upp í réttum efnislögum skv fyrirmælum. Útveggir íþróttasalar eru frumhannaðir með sléttri álplötuklæðningu að utan með láréttum 

uppábrotum með um 500mm millibili. Athuganir á þeim þáttum sem hér hefur verið fjallað um mæla með notkun álklæðningar á íþróttasal í samræmi við frumhönnun hússins. 

Niðurstaða: Íþróttasalur verður hannaður með einangrun utan á útveggi og loftræstri útveggjaklæðningu úr álkasetturm sem festar eru upp með álleiðarakerfi skv útreikningum burðarþolshönnuðar 

og fyrirmælum framleiðenda kerfisins.  

 Heimild Loftræstar útveggjaklæðningar RB rit nr 75 

Timburklæðningar. 

Timbur er eitt mest notaða byggingarefnið í mannvirki, það býður upp á mikla möguleika í hönnun bygginga um leið og eiginleikar timbursins gera það umhverfisvænt og öruggt byggingarefni. 

Timbur þarfnast ekki mikillar orku í framleiðsluferlinu.  

Val á  Viðartegund 

Fura, greni, lerki og blæösp eru mest notuðu viðartegundirnar i klæðningar á Norðurlöndum. Ösp verður silfruð og glansandi við veðrun, en fura og lerki verða mattari. Greni fær oft dökka flekki. 

Meðhöndlun timburklæðningar: 

Klæðningar þurfa ekki að vera varanlegar, oft er ódýrara að skipta um þær frekar en að reyna að láta þær endast lengi.  

Hrá klæðning, hvorki máluð né fúavarin má nota í brenni, eða kurl  í skógarstíga þegar hún hefur lokið hlutverki sínu.  

Fúavarin klæðning/ máluð með varnarefnum/ gagnfúavarið. Kostar mikið og viðhald er mikið. Þegar fúavarið timbur hefur lokið hlutverki sínu þarf að meðhöndla það sem spilliefni.   

Allur viður utanhúss blotnar upp í skammdeginu en þornar þegar dag lengir.  Lóðrétt klæðning endist betur en lárétt. Viður í klæðningu ver sig best ef: Borðið er þunnt. Þá þornar það hratt þegar 

vorar og þurr borðviður drekkur hægt í sig vatn. Klæðningu er best að setja á ef miðað er við trjábolinn, að efri endinn snúi niður og innri hliðin út.  

Barrtré: Beinvaxin, Henta í flettingu, Eru auðkljúfanleg.  

Lauftré: Bein og bogin, Ekki alltaf hentug til flettinga.  (Ekki til frekari skoðunar hér.)                     heimild Jón Guðmundsson. LbhÍ, Keldnaholt 

Þykkt timburklæðningar 

Því meiri sem þykkt timburs er því betur jafnast rakasveiflur í timbrinu og hætta á sprungumyndun verður minni. 

Þykkt klæðningarefnis er háð breiddinni sem valin er. Ráðlögð lágmarksþykkt klæðninga sjá töflu. 

Breidd fjalar Þykkt fjalar  

Upp að 120 mm <21mm 

120-150mm 22-25mm 

> 150mm 28,mm 

 Heimild Rb blað nr (41). 204 

Klæðning sem er 120,mm breið þarf þannig að vera a.m.k 21,mm þykk. 120-150 mm klæðning skal vera a.m.k 22-25mm þykk, 150mm breið fjöl  Verði valin breidd fjalar undir 120mm skal þykktin þó 

aldrei vera minni en 19,mm    

Allar trjátegundir samanstanda af sellulósa og (hemisellulósa) og (tréni) (lignin) samtals 96% við bætast um 4% af lífrænum, ólífrænum og aukaefnum. Timbur fúnar vegna sellulósans sem er sykur, 

sem er næring fyrir örverur. Hægt er að vernda við gegn fúa og bruna. 

Bruni getur borist lóðrétt þar sem útveggjaklæðning, loftbil/lektur og vindvarnarlag er úr brennanlegu efni, Einnig frá gluggavegg sem nær yfir og milli hæða. Einnig lárétt staðsetning í innhornum. 

(Setja skal eldvarnarborða undir klæðningu í hæðarskilum sem þenst út við hita)   
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Skógarfura: 

Skógarfuran er útbreidd í norður evrópu Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, Rússlandi, Póllandi og Síberíu. er einnig útbreidd í Norður Ameríku. Fura endist vel í skjóli. Kjarnaviður furu endist vel í röku 

umhverfi en rysjuviður hennar illa. Nauðsynlegt er að gagnverja furuna þegar hún er notuð nálægt jörð og á álgsflötum s.s vatnsbrettum og lítt hallandi flötum. Heimild Rb Hi 1.05 

Rúmþyngd skógarfuru er að meðaltali um 490 kg/m3 getur sveiflast frá 300-900kg/m3.     

Evrópulerki Síberíulerki 

Lerki: Harðasta barrtréð á markaði, er auðvelt í vinnslu, Kjarnaviður myndast snemma og er stór hluti rúmmálsins, Hefur mikla nátturulega fúavörn. Við veðrun verður viðurinn gráleitur. 

Lerki (Larix) er ættkvísl um 10 tegunda sumargrænna barrtrjáa af þallarætt. Það vex aðallega í Ölpunum, Póllandi, Karpatafjöllum og Súdetafjöllum. Síberíulerki (Larix siberica) vex á norðurhveli 

jarðar og er skylt Evrópulerkinu.  Vaxtarskilyrði fyrir Lerki eru upp til fjalla og Langir kaldir vetur. Þar er að finna lerkitré allt að 50, mtr há og yfir 1.000 ára gömul. Árhringir sjást greinilega þar sem 

haustviðurinn er dekkri en vorviðurinn. Viðurinn er mjúkur. kleyfur, feitur og því endingargóður og verst verl fúa. Lerki sem vex hátt til fjalla 600-1000mtr er endingarbetri en sá sem vex neðar vegna 

lægra hitastigs sem gerir haustviðinn ráðandi í árhringjum viðarins sem er þá bæði harður og þungur.  

Rúmþyngd Lerkis við bestu vaxtarskilyrði er frá 500 til 800 kg/m3 sem er meiri en hjá furu og rauðgreni m.v kvistfrítt efni. Kjarnviður í Lerki hefur mjög góða mótstöðu gegn fúa, sveppum og 

skordýrum og hefur einna mesta endingu allra viðartegunda í snertingu við jörð. Rysja lerkitrjáa er viðurkennd til gagnvarnar. Um allar viðartegundir gildir að nota rétt verkfæri. 

Lerki blandað með greni er notað í sérstök verkefni  þar sem reynir sérstaklega á þann kost að fúna ekki. Síberíulerki hefur reynst vel hér á landi. Heimild Rb Hi 1.10. 

Niðurstaða: 

Á útveggi þjónustu og kennslustofa sem einnig eru inngangar í íþróttahúsið verður notað kvistalaust Síberíulerki sem klæðningarefni lóðrétt klædd fest upp með álleiðarakerfi. á hæðarskilum komi 

eldvarnarborðar sem þensjast út við eld/reyk og hindra þannig reyk milli hæðarskila.   

Uppsetning af loftræstrar timburklæðningar að höfðu samráði við brunahönnuð Guðmund Gunnarsson fagstjóra eldvarna hjá Mannvirkjastofnun er eftirfarandi: 

Einangrun sett utan á steyptan útvegg með vatnsfráhrindandi vindþéttilagi, láréttir leiðarar festir á vinkla sem boraðir eru í útvegg með þakpappavörn milli vinkils og teypu. Lerki klæðning fest 

áleiðara Rreykþéttiborði (þensluborði) sem hindrar eld/reyk útbreiðslu milli hæða skal festa milli leiðara og klæðningar í hæðarskilum.   

Viðartegund til utanhússklæðningar sem kemur á þjónustu og kennslurými íþróttahúss verður Síberíulerki kvistalaust rúmþyngd 500 – 800 kg/m3. Klæðningin verður standandi miðað við trjábolinn, 

þannig að efri endinn snúi niður og innri hliðin út, sjá skissuteikningu í viðauka. Klæðningin skal vera ómeðhöndluð og endurvinnast að loknum líftíma sínum sem trjákurl í göngustíga eða sem 

brenni. 

CE - merking byggingavara: Samkvæmt 5.1 kafli Sannprófun eiginleika byggingarvöru. Sbr 5.1.1 gr. Byggingarvörur á markaði. Sbr þó 2.mgr. byggingareglugerðar nr 112/2012 B,rg skulu allar 

byggingavörur vera CE merktar. Vottaðar eða hafa fengið umsögn um eiginleika af til þess bærum aðilum.   

Að virtum þeim rökum og sjónarmiðum sem reifuð eru hér að framan er það niðurstaða mín að hanna útlit byggingarinnar á forsendum frumhönnuða sem eru Ask arkitektar um efnisval sem verður 

álklæðning (láréttar álkasettur með fúgubili) og Síberíulerki. Nánari úrvinnsla klæðninga verða gerð skil í verklýsingu, séruppdráttum, deililausnum bæði teiknuðum og í skissuformi.  
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Fylgiskjöl Aðaluppdrátta 

 

 

Skráningartafla 

Gátlisti aðaluppdrátta 

Umsókn um byggingarleyfi 

Tilkynning til vinnueftirlist um byggingarframkvæmd 

Orkurammi 

Umsókn hönnuðar um byggingarleyfi 
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Skráningatafla 
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            20. október 2017 
 
 
 
Byggingarfulltrúinn í Kópavogi. 
Borgartúni 12 – 14 
200 Kópavogi. 
 
Efni : Bréf hönnuðar með umsókn um nýbyggingu að Funahvarfi 2, 200 – Kópavogi.  
 
Fyrir hönd umbjóðanda míns  er meðfylgjandi umsókn um byggingarleyfi að fyrirhuguðu.  
fimleikaíþróttahúss að Funahvarfi 2 200 Kópavogi. Meðfylgjandi bréfi þessu er umsókn um lóðina nr 2 
við Funahvarf ásamt updráttum af byggingunni, byggingarlýsingu,skráningartöflu og 
varmatapsreikningum ásamt hæðar og mæliblaði frá Kópavogsbæ sem sýnir staðsetningu áformaðrar 
nýbyggingar. Byggingin er staðsett innan  og í samræmi við hæðar og mæliblað embættisisns.  
Byggingarlýsingin greinir m.a frá því að í mannvirkinu verður fjölnota íþróttasalur að hluta ætlaður 
fimleikadeild íþróttaagsins Gerplu og hins vegar almennur salur ætlaður nemendum skólans. Á opnum 
svölum íþróttasalar verður aðstaða fyrir 90 áhorfendur, Í byggingunni verður þjónustu og 
búningaaðstaða á jarðhæð og fjórar almennar kennslustofur á 2.hæð. Byggingin sem hefur auðkennið 
H áfangi til aðgreiningar frá öðrum byggingum Vatnsendaskóla getur tekið við allt að 310 manns í einu 
verður tengd um G áfanga. Byggingin verður hluti heildarmannvirkja á lóð skólans og samnýtir 
almenna aðstöðu á lóðinni s.s  malbikuð bífreiðastæði og sorpgeymslu skólans. 16 nýjum 
bifreiðastæðum verður bætt við á lóð skólans.  
 
Meðfylgjandi erindi þessu eru : 
Tvö heildarsett aðaluppdrátta, frá SAK Hönnun. 
Hæðar og mæliblað frá embætti byggingarfulltrúa.(bráðabirgðaútgáfa) 
Skráningartafla með skýringarteikningu Br stærða 
Varmatapsútreikningar.(orkurammi fyrir bygginguna) 
Deililskissur og greiningar 
Afrit af tilkynning til Vinnueftirlits Ríkisins 
 
 
 
 
 
Virðingarfyllst  
 
____________________                                    
Sveinn Arnar Knútsson SAK Hönnun 
 
 
____________________ 
 

 

 

 



BI LOK 1010  Sveinn Arnar Knútsson 

2 
 

Viðauki D 

Auglýsing til útboðs 

Verklýsing 

Magntöluskrá 

Kostnaðaráætlun 

Verkáætlun 
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Auglýsing um útboð   
 
 
S.A.K. Hönnun ehf, fyrir hönd  Kópavogsbæjar  óskar eftir tilboðum í 
verkið:"FRÁGANGUR UTANHÚSS"  Vatnsendaskóli H-áfangi um opið útboð er að 
ræða. 
 
Um er að ræða loftræstar útveggjaklæðningar, álglugga og hurða ásamt þakfrágang. 
Kópavogsbær. 
Helstu verkþættir eru: 
Einangra og klæða húsið utan með loftræstum útveggjaklæðningum ca 1700 m2  
Verksmiðjuframleiddar þakeiningar 1650m2,Viðsnúið þak um 700m2. 

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 31.júlí 2018. 
 

Útboðsgögn verða til sýnis á vef Kópavogsbæjar https://www.kopavogur.is/  frá 

og með 16. nóvember 2017 án endurgjalds. 

Tilboð skulu hafa borist til Skrifstofu Kópavogsbæjar  í 
afgreiðslu, eigi síðar en 12.desember.2017 kl. 11:00 og verða þau opnuð í sama 
húsi. 
 

 

  

https://www.kopavogur.is/
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0. ÚTBOÐSLÝSING 
 

0.1 ÚTBOÐSSKILMÁLAR 
 

0.1.1 Almenn lýsing og heimilisfang umsjónaraðila útboðs 
 

Vatnsendaskóli í Kópavogi er er heildstæður skóli fyrir 1. t.o.m. 10. Bekk grunnskóla. 

Skólinn stendur í hlíð sem hallar að Elliðavatni, einni helstu náttúruperlu höfuðborgarsvæðisins. Góðar 

forsendur eru fyrir hendi að tengja skólastarfið við umhverfið með virkum hætti. Göngustígur liggur frá 

skólanum niður að vatninu og tengist stígakerfi sem opnar leið að fjölbreyttum náttúru- og 

útivistarsvæðum. Tvær sérhannaðar náttúrufræði- og raungreinastofur eru í skólanum. 

 

Haustið 2005 var ein kennsluálma tilbúin til notkunar. Önnur kennsluálma og verkgreinahús bættist við 

haustið 2006 og unglingaálman var tekin í notkun á þriggja ára afmæli skólans haustið 2008. Á sama 

tíma  var skrifstofuhúsnæði, bókasafn og mötuneyti opnað. Síðasta byggingaáfanganum lauk með 

vígslu samkomusalar 26. janúar 2012. Nú þegar er lokið við uppbyggingu áfanga A t.o.m G1-2-3 alls 

um 6.700m2. Núverandi áfangi þessarar uppbyggingar er H áfangi sem er fimleikaíþróttahús með 

þjónustu og búningaaðstöðu á neðri hæð og kennslustofum á efri hæð. Húsið sem nú er uppsteypt er 

alls  2973,9m2. 20.890,7m3 Verkefni úboðs þessa er að ganga frá þessum uppsteypta H áfanga að 

utan. 

 

Verkefnið felst í einangrun og frágangi þaka, útvegun ísetning og frágangur glugga og hurða í útveggi 

hússins, fulleinangra og klæða húsið loftræstum útveggjaklæðningum.  

 

Bæjarstjórn Kópavogs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogur, óskar fyrir hönd Kópavogsbæjar (kt. 700169-
3759), eftir tilboðum í frágang utanhúss. H áfanga nýbyggingar Vatnsendaskóla Funahvarfi 2 
Kópavogi: 
 

Heimilisfang umsjónaraðila útboðs : 

 

Bæjarskrifstofur Kópavogs  

Digranesvegur 1, 200 Kópavogur 

Sími 441 0000 

 

Umsjónaraðili útboðs f.h. Kópavogs : 

SAK Hönnun Sveinn Arnar Knútsson 

e-mail: sveinnk13@ru.is 

 

0.1.2 Útboðsyfirlit og helstu dagsetningar 

 
Opið almennt útboð 

 

Afhending útboðsgagna á vef Kópavogsbæjar:    16, nóvember 2017 

 

Kynningarfundur/vettvangsskoðun :    23. nóvember 2017 kl. 15:00 

Fyrirspurnarfrestur útrunninn :      28. nóvember 2017 kl. 17:00. 

Svarfrestur útrunninn :      05. desember 2017 kl. 17:00 

Skil og opnunartími tilboða     12. desember 2017 kl. 11:00 

Opnunarstaður tilboða er: 

Bæjarskrifsstofur Kópavogsbæjar Digranesvegi 1, 200  Kópavogur 

mailto:sveinnk13@ru.is
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• Tilboð skulu gilda í 6 vikur eftir opnun þeirra. 

• Fyrirhugað er að framkvæmdir geti hafist   31. janúar 2018. 

• Verkinu skal skilað fullfrágengnu    31. júlí 2018. 

 

0.1.3 Útboðsgögn. 
 

Útboðsgögn verða aðgengileg á vef Kópavogsbæjar - www.kopavogur.is- sbr. 0.1.2 og verða því 

ekki afhent útprentuð. Gögnin eru eftirfarandi: 

 

• a) Útboðslýsing 

• b) Verklýsing 

• d) Tilboðsskrá og tilboðsblað 

• c) Uppdrættir  

 

Útboðsgögn þessi eru unnin af: SAK Hönnun, Bjarkargrund 2, Akrnaesi.  Sveinn Arnar Knútsson 

netfang sveinnk13@ru.is. Undir leiðsögn og ráðgjöf eftirfarandi aðila. 

 

Umsjónarkennari  Viggó Magnússon   Byggingafræðingur BFÍ viggom@ru.is  

Leiðbeinandi  Þormóður Sveinsson  Arkitekt FAÍ ths@ru.is 

Leiðbeinandi   Eyþór Rafn Þórhallson  Verkfræðingur VFÍ eth@ru.is 

Leiðbeinandi  Karl Hákon Karlsson  Tæknifræðingur TFÍ karl@blikk.is 

Leiðbeinandi  Helgi Guðjón Bragason  Byggingafræðingur BFÍ  

Leiðbeinandi  Kristinn Arnarsson   Byggingafræðingur BFÍ  

Ráðgjafi   Guðmundur Gunnarsson  Msc VFÍ gg@mvs.is 

  

 

Um útboð þetta gilda ákvæði laga nr. 65/1993 um framkvæmd útboða og ákvæði laga nr. 

94/2001 um opinber innkaup.  

 

0.1.4 Kynningarfundur/ Vettvangsskoðun 
Kynningarfundur/vettvangsskoðun fer fram að Funahvarfi 2 (Vatnsendaskóli) í Kópavogi . 

Kynningarfundurinn verður í umsjón, umsjónaraðila útboðsins og fulltrúa Kópavogs. 

 

Dagsetning og tími : Sjá kafla 0.1.2 – Útboðsyfirlit og helstu dagsetningar. 

 

0.1.5 Skýringar á útboðsgögnum 
 

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða hann verður 

var við ósamræmi í þeim sem haft getur áhrif á tilboðsinnihald og tilboðsfjárhæðina, skal hann 

þá senda umsjónaraðila útboðsins (sjá kafla 0.1.1) skriflega fyrirspurn eða með tölvupósti þar 

um. Fyrirspurnin skal merkt : Vatnsendaskóli H. áfangi - Útboð H áfangi - Fyrirspurn. 

Svarbréf (tölvupóstur) verður sent öllum þeim sem sótt hafa útboðsgögn. Fyrirspurnir sem berast 

eftir að fyrirspurnarfrestur rennur út verða ekki teknar til greina 

Dagsetning fyrirspurna og svara . Sjá kafla 0.1.2 – Útboðsyfirlit og helstu dagsetningar. 

 

0.1.6 Gerð og frágangur tilboða 

 
Skila skal tilboðum og öllum fylgigögnum í einu eintaki. 
Tilboð skal sett fram samkvæmt meðfylgjandi tilboðsblöðum. Tilboð skal vera dagsett og 
undirritað af bjóðanda og skal skilað í merktu lokuðu umslagi auðkennt: 

 

mailto:sveinnk13@ru.is
mailto:ths@ru.is
mailto:eth@ru.is
mailto:karl@blikk.is
mailto:gg@mvs.is
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Kópavogur 
Vatnsendaskóli H. áfangi -Fimleikaíþróttahús 
Frágangur utanhúss 
Tilboð 
Nafn bjóðanda 

 

Kópavogsbær vill vekja sérstaka athygli bjóðenda á að ef þeir merkja ekki umslög sem 
innihalda tilboð með nafni bjóðanda, eiga þeir á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá. 
 
Bæjaryfirvöld munu hafna þeim tilboðum sem ekki eru sett fram samkvæmt 
tilboðsblöðum. 
 
Ef reiknivillur eða ósamræmi er í tilboði, ræður það einingaverð sem fram kemur á 
tilboðsblöðum og skal tilboð leiðrétt með tilliti til þess. 

 

0.1.7 Samskipti 
Tilboðum og umbeðnum fylgigögnum skal skilað á íslensku. Tungumál verksins er íslenska og 
öll samskipti milli verktaka (þ.m.t. undirverktaka) og fulltrúa verkkaupa (eftirlits og hönnuða) 
skulu fara fram á íslensku. 
 

0.1.8 Afhending tilboða 
Tilboðum skal skila á bæjarskrifstofu Kópavogsbæjar,Digranesvegi 1, 200 Kópavogur í lokuðu merktu 
umslagi sbr. kafla 0.1.6 hér á undan 
 

0.1.9 Fylgigögn með tilboði 
 

Eftirfarandi gögn skulu fylgja með tilboði: 
 

1. Útfyllt tilboðskrá ásamt safnblaði. 

2. Almennar upplýsingar um fyrirtækið og starfsemi þess. 

3. Nafn, heimilisfang, kennitala og stofndagur. 

4. Nöfn eigenda og stjórnarmanna. 

5. Fjöldi (og menntun/reynsla) starfsmanna sem starfa munu við verkið. 

6. Gæðahandbók fyrirtækis. 

7. Öryggishandbók fyrirtækis. 

8. Verkáætlun 

9. Yfirlit yfir helstu verkefni, unnin á s.l. 5 árum. 

10. Yfirlit (reynsla og menntun) yfir undirverktaka og meistara allra verksviða sem munu starfa 

       við verkið. 

 

Kópavogsbær áskilur sér rétt til að kalla eftir öðrum upplýsingum sem málið varðar. 

Lögð er rík áhersla á að bjóðendur skili inn umbeðnum gögnum með tilboðum sínum. 
Geri þeir það ekki geta þeir átt á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá. 
 
Farið verður með allar upplýsingar frá þátttakendum sem trúnaðarmál. 

 

0.1.10 Afturköllun tilboða 

 
Bjóðandi getur afturkallað tilboð sitt áður en tilboð eru opnuð, enda sé það gert skriflega eða 
með öðrum jafntryggum hætti. 
 

0.1.11 Skilafrestur og opnun tilboða 
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Tilboð ásamt umbeðnum upplýsingum skulu berast bæjarskrifsstofum Garðabæjar eigi síðar en: 
Dagsetning og tími : Sjá kafla 0.1.2 - Útboðsyfirlit. 
 
Þar verða tilboð opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda, sem þess óska. Tilboð sem berast eftir 
uppgefinn opnunartíma verður ekki veitt viðtaka. 
Við opnun verða lesin upp nöfn bjóðenda og heildartilboðsupphæð. 
 

0.1.12 Frekari upplýsingar á síðari stigum 

 
Þegar mat á gildi tilboða liggur fyrir, áskilur Kópavogsbær sér rétt til að óska eftirfarandi upplýsinga 
frá þeim aðilum sem skiluðu inn gildum tilboðum: 
 
Endurskoðuðum og árituðum ársreikningum síðustu þriggja ára, hafi fyrirtækið verið starfandi 
á þeim tíma. 
Yfirlýsingu frá aðalviðskiptabanka um skilvísi í viðskiptum. 
Staðfestingu á að bjóðandi sé í skilum með opinber gjöld og greiðslur í lífeyrissjóð. 
Aðrar upplýsingar sem málið varða að mati Kópavogsbæjar. 
 
Sömu upplýsingar þarf að leggja fram frá öllum undirverktökum í verkinu. 
Farið verður með allar framlagðar upplýsingar sem trúnaðarmál. Tilboðum aðila sem eru í 
vanskilum með opinber gjöld og lögboðin iðgjöld í lífeyrissjóði verður vísað frá. 

 

 
 

0.2 ALMENNIR SKILMÁLAR 
 

0.2.1 Kröfur um hæfi bjóðenda 

 
Hæfi bjóðenda verður metið á grundvelli þeirra upplýsinga sem þeir senda inn með tilboðum 
sínum, svo og annarra þeirra upplýsinga sem Kópavogbær kann að óska eftir. 
Þess er krafist að bjóðendur uppfylli eftirfarandi skilyrði: 
 
Kröfur um fjárhagslegan styrk (sjá kafla 0.1.12) 
Stjórnendur og lykilstarfsmenn í hverjum verkþætti hafi reynslu af sambærilegum verkum. 
Þetta á líka við um þá undirverktaka sem starfa munu við verkið. 
 

0.2.2 Taka tilboða 

 
Kópavogur mun taka hagstæðasta tilboði hæfra bjóðenda eða hafna öllum. Bæjaryfirvöld 
áskilja sér rétt til að taka frávikstilboðum, ef þau meta þau hagkvæm. Bent er á, að frávikstilboð 
verða því aðeins tekin til athugunar að boðið sé í samræmi við kröfur útboðsgagna. 
 

0.2.3 Val á samningsaðila 

 
Eftirfarandi atriði verða höfð til hliðsjónar við mat á tilboðum: 
 

Verðtilboð. 
Fyrri verk og reynsla starfsmanna, þ.m.t. undirverktaka. 
Gæði þess efnis sem boðið er. Í tilboði þarf að uppfylla lágmarkskröfur verklýsingar. 
Þeir bjóðendur sem þess óska geta fengið tilboð sín ásamt fylgigögnum endursend þegar 
niðurstaða útboðs liggur fyrir. Óski bjóðandi ekki eftir að fá gögn sín endursend innan þriggja 
mánaða frá því að niðurstaða útboðs liggur fyrir, áskilja bæjaryfirvöld sér rétt til að farga þeim. 
 

0.2.4 Réttarúrræði bjóðenda 
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Samkvæmt 53. gr. laga nr. 94/2001 eiga bjóðendur sem tilboðum var hafnað frá, rétt á 
rökstuðningi fyrir höfnun á tilboðum sínum, sendi þeir um það skriflega beiðni (bréf, tölvupóstur) 
til Kópavogsbæjar b.t. bæjarverkfræðingur. Bæjaryfirvöld munu svara beiðninni eigi síðar en 15 
dögum eftir að hún berst. 
 
Í XIII kafla laga um opinber innkaup, nr. 94/2001 er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur 
fram í 1. mgr. 78 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan fjögurra vikna 
frá því kærandi vissi eða mátti vita um ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta 
gegn réttindum sínum. 
 
Lög um opinber innkaup nr. 94/2001 má finna í heild sinni á slóðinni: 
http://www.rikiskaup.is/rikiskaup.nsf/pages/index.html. 
 

0.2.5 Lög og reglugerðir 

 
Væntanlegir samningsaðilar skulu lúta í einu og öllu ákvæðum íslenskra staðla, laga og 
reglugerða við framkvæmd verksins. Sérstaklega skal bent á ÍST 30:2012 (almennir útboðs- og 
samningsskilmálar um verkframkvæmdir) og byggingareglugerð nr112/2012 (með áorðnum 
breytingum). 
 

0.2.6 Verð og verðbreytingar 

 
Tilboð skulu innihalda allan kostnað og gjöld sem hljótast af vegna verksins, hverju nafni sem 
þau nefnast. Samningsfjárhæðir skulu vera með virðisaukaskatti. 
 
Samningsupphæð verður ekki verðbætt. 
 

0.2.7 Greiðslur 

 
Verði tilboði tekið verður gerður skriflegur samningur við viðkomandi aðila um verkefnið sem 
útboðið tekur til. Varðandi samningstíma sjá útboðsyfirlit í grein 0.1.2. 
 
Greiðslur fara fram mánaðarlega eftir því sem verki miðar áfram. Um hver mánaðamót skal gera 
úttekt á stöðu verksins og umsjónarmaður verkkaupa og verktaka undirrita hana.Verktaki útbýr 
reikninga og afhendir umsjónarmanni verkkaupa til yfirferðar, sem skal lokið innan 10 daga. Verkkaupi 
skal inna greiðslu af hendi innan 10 daga frá samþykkt umsjónarmanns verkkaupa á reikningi. 
 

0.2.8 Samskipti á samningstíma 

 
Þegar kominn er á samningur mun verkkaupi skipa fulltrúa sinn til að annast samskipti við 
verktaka á samningstímanum. 
 
Hlutverk hans verður að hafa eftirlit með því, fyrir hönd verkkaupa, að verkefnið sé framkvæmt 
samkvæmt ákvæðum samnings. 
 
Við upphaf verkefnis verða gerðar skriflegar reglur um hvernig eftirliti og samningsstjórnun 
verður háttað af hendi verkkaupa og þær afhentar verktaka. 
 
Verkkaupa er heimilt að óska eftir breytingum á verkefninu og skulu aðilar semja sérstaklega 
um breytingar og greiðslur vegna þeirra áður en þær koma til framkvæmda. Allar óskir um 
breytingar, ný verkefni eða niðurfellingu verkefna, skulu aðilar tilkynna skriflega með hæfilegum 
fyrirvara í samræmi við eðli verkefnisins. 
 
Samningur um breytingar, ný verkefni eða niðurfellingu verkefna skal vera skriflegur og 
undirritaður af samningsaðilum. 
 

http://www.rikiskaup.is/rikiskaup.nsf/pages/index.html


BI LOK 1010  Sveinn Arnar Knútsson 

13 
 

0.2.9 Gæðastjórnun 

 
Gerðar eru kröfur til verktaka að hann tryggi gæði allra þátta verkefnisins með innra eftirliti. Það 
skal vera kerfisbundið, skipulagt og skjalfært og öll stjórnun og skipting ábyrgðar skilgreind. 
Skráð skal hverjir fari með stjórnun, hvaða þættir heyri undir hvern, hver hafi ákvörðunarvald og 
hver beri ábyrgð á hverju. Verktaki skal tryggja að öll aðföng til verkefnisins uppfylli settar kröfur. 
Skal það gert með kerfisbundnum hætti og niðurstöður skráðar. 
 

0.2.10 Afhending og afhendingarskilmálar 

 
Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en : sjá grein 0.1.2 
 

0.2.11 Févíti 

 
Dragist afhending umfram skiladaga skv. 0.2.10 hér að ofan, af orsökum sem ekki verða raktar 
til verkkaupa, þá greiðir verktaki févíti kr. 100.000,- kr. fyrir hvern byrjaðan almanaksdag sem 
afhending dregst umfram umsaminn skiladag. Þetta gildir fyrir allar dagsetningar hér að ofan. 
Þó skal hámark févíta vera sem svarar 10 milljónum króna. 
 

0.2.12 Vanefndir og uppsögn 

 
Verktaki skal í einu og öllu rækja samningsskyldur sínar í samræmi við ákvæði útboðs- og 
samningsgagna. Vanefni hann þær, er verkkaupa heimilt að fella niður greiðslur eða beita öðrum 
lögformlegum vanefndaúrræðum. 
 
Verði verkkaupi fyrir tjóni af völdum vanefnda verktaka er verktaki að fullu ábyrgur fyrir bótum 
vegna þessa samkvæmt ákvæðum skaðabótalaga. 
 
Leiti verktaki nauðasamninga, greiðslustöðvunar eða sé úrskurðaður gjaldþrota, eða er andlag 
árangurslauss fjárnáms getur verkkaupi án frekari fyrirvara sagt samningi upp. 
 
Verði um ítrekaðar eða stórfelldar vanefndir af hálfu verktaka að ræða getur verkkaupi sagt upp 
samningi með mánaðar fyrirvara 
 

0.2.13 Ábyrgð og tryggingar 

 
Verktaki ber ábyrgð á verkefninu og framkvæmd þess, þar með töldum verkum undirverktaka 
og auk þess tjóni er verkkaupi eða þriðji aðili kann að verða fyrir við framkvæmd þess. 
 
Verktaki skal kaupa allar skyldutryggingar sem lög og reglugerðir kveða á um. Ennfremur skal 
verktaki að lágmarki kaupa eftirtaldar tryggingar: 
 

 Ábyrgðartryggingu vegna tjóns sem þriðji aðili kann að verða fyrir vegna starfsemi verktaka 
og vinnu starfsmanna hans eða undirverktaka. 
 

 Óafturkallanlega og óafturkræfa verktryggingu banka fyrir því að verktaki efni skyldur sínar 
samkvæmt samningi. Miða skal við að upphæð tryggingar samsvari 10% 
samningsgreiðslu. Ábyrgðaryfirlýsingin skal þannig orðuð að verkkaupi geti krafist greiðslu 
tryggingarinnar án undangengis dómsúrskurðar 
 

 Verktaki skal kaupa allar tryggingar vegna starfsmanna sinna í samræmi við ákvæði 
kjarasamninga. Ennfremur er verktaka bent á að kaupa sér rekstrarstöðvunartryggingu og 
tryggingu á lausafé, sem tryggir hann fyrir tjóni af völdum innbrota o.fl. Ef verktaki kýs að 
kaupa ekki slíkar tryggingar, skal hann tryggja rekstraröryggi með sama hætti og 
tryggingarnar gera ráð fyrir. Verktaki skal gera grein fyrir hvernig hann hyggst standa að 
þessum málum fyrir undirritun verksamnings. 
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 Verktaki skal sjá til þess að undirverktakar hans kaupi tryggingar með sama hætti og hér 
er getið að ofan. 
 

 Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af öllum tryggingarskírteinum sínum og undirverktaka og 
greiðslukvittunum fyrir iðgjöld, verði þess óskað. 

 

0.2.14 Framsal réttinda 

 
Verktaka er óheimilt að framselja eða veðsetja rétt sinn samkvæmt útboði þessu nema með 
samþykki verkkaupa. 
 

0.2.15 Skuldskeyting – undirverktakar 

 
Verktaka er óheimil, án samþykkis verkkaupa, að fela öðrum aðila að ganga inn í eða taka við 
skyldum í sinn stað, að hluta eða öllu leyti. Ef verktaki hyggst fela undirverktaka að taka að sér 
einstaka verkþætti skal tilkynna það verkkaupa og fá samþykki hans fyrir því. Skyldur verktaka 
gagnvart verkkaupa breytast í engu við þetta. 
 

0.2.16 Atvinnuleyfi 

 
Verktaki er ábyrgur fyrir því að allir starfsmenn hans og hans undirverktaka hafi atvinnuleyfi sem 
tryggi þeim rétt til að vinna að verkefninu. Ennfremur er verktaki ábyrgur fyrir því að íslenskum 
lögum og reglum um kjör starfsmanna og aðbúnað allan sé fylgt. Verkkaupi skal geta óskað 
eftir staðfestingu á þessu hvenær sem er, t.d. í samvinnu við Vinnumálastofnun og ASÍ. 
 

0.2.17 Ágreiningsmál 

 
Málum sem kunna að rísa út af verkefni því sem útboð þetta nær til, má vísa til Héraðsdóms 
Reykjaness. 
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0.3 TILBOÐSBLAÐ 
 
Undirritaður hefur kynnt sér rækilega útboðslýsingu Kópavogsbæjar fyrir verkefnið: 

Vatnsendaskóli H. áfangi - Fimleikaíþróttahús – Frágangur utanhúss  

og gerir eftirfarandi tilboð í samræmi við hana : 

Upplýsingar um bjóðanda og undirskrift: 

ATH skjal þetta er sýnishorn, samskonar skjal merkt 

Tilboðsblað er meðf.útboðsgögnum. 
 

 

Sjá jafnframt yfirlit yfir fylgigögn og yfirlýsingu vegna launa og starfskjara hér á eftir. 
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0.3.1 Fylgigögn 

 
Sjá lið0.1.9 Fylgigögn með tilboði. 
 

0.3.2 Yfirlýsing 

 
Bjóðandi tryggir að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er sem 

starfsmenn bjóðanda eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við gildandi 

kjarasamninga hverju sinni og aðstæður þeirra séu í samræmi við löggjöf á sviði vinnuverndar. 

Allan samningstímann mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og 

skyldur gagnvart þessum starfsmönnum séu uppfyllt. Bjóðandi samþykkir að ef hann getur ekki 

framvísað gögnum eða sýnt eftirlitsmanni verksins fram á að samningsskyldur séu uppfylltar 

innan 5 daga frá því ósk um slíkt er borin fram af verkkaupa getur verkkaupi rift verksamningi 

án frekari fyrirvara eða ákveðið að beita dagsektum sem nemur 0,1% af samningsupphæð fyrir 

hvern dag sem umbeðnar upplýsingar skortir. Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif 

á gildi verktryggingar. 

 

0.4 Uppdráttarskrá 
 
 

 

Nr. Aðaluppdrættir   Mkv. 

          

100 Byggingarlýsing og afstaða 1:500 

101 Lóðaruppdráttur   1:200 

102 Grunnmynd 1.H ÍÞH.   1:100 

103 Grunnmynd 1.H Tengib.   1:100 

104 Grunnmynd 2.H ÍÞH.   1:100 

105 Grunnmynd 2.H Tengib.   1:100 

106 Grunnmynd þakburðarvirki 1:100 

107 Snið     1:100 

108 Snið     1:100 

109 Ásýndir     1:100 

110 Ásýndir     1:100 

111 Ásýndir     1:100 

112 Ásýndir      1:200 

113 Skráningartafla     

114 F Brúttófletir (fylgiskjal)   1:200 
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Nr. Verkteikningar   Mkv. 

          

200 Verkstaðsteikning   1:200 

201 Grunnmynd 1.H ÍÞH. Sv.A   1:50 

202 Grunnmynd 1.H ÍÞH. Sv.B   1:50 

203 Grunnmynd 1.H ÍÞH. Sv.C   1:50 

204 Grunnmynd 1.H ÍÞH. Sv.D 1:50 

205 Grunnmynd 1.H Tengib. Sv.E 1:50 

206 Grunnmynd 1.H Tengib. Sv.F 1:50 

207 Grunnmynd 2.H ÍÞH. Sv.B   1:50 

208 Grunnmynd 1.H ÍÞH. Sv.D 1:50 

209 Grunnmynd 1.H Tengib. Sv.E 1:50 

210 Grunnmynd 1.H Tengib. Sv.F 1:50 

211 Þakplan ÍÞH.     1:100 

212 Þakplan Tengib.   1:100 

213 Snið     1:50 

214 Snið     1:50 

215 Snið     1:50 

          

Nr. Hlutateikningar   Mkv. 

          

300 Hurðir og gluggar   1:20 

301 Hurðir og gluggar   1:20 

302 Gluggaveggur   1:20 

303 Flóttastigi ÍÞH   1:20 

304 Flóttastigi hjá Tengib.   1:20 

305 Stigagangur     1:20 

306 Innréttingar Afgreiðsla   1:20 

307 Innréttingar Kaffistofa   1:20 

308 Innréttingar Búningsk. Starfsm. 1:20 

309 Innréttingar Salerni   1:20 

          

Nr. Deili     Mkv. 

        1:5 

400 Deili Íþh.     1:5 

401 Deili Íþh.     1:5 

402 Deili Tengib.     1:5 

403 Deili Tengib.     1:5 

404 Deili     1:5 

405 Deili     1:5 

406 Deili Gluggaveggur   1:5 
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1 AÐSTAÐA, REKSTUR OG JARÐVINNA 
 

1.0 ALMENNT 
 

1.0.1 Yfirlit yfir verkið 

 
Verkefnið felst í frágangi utanhúss, sbr. kafla 0.1.1 
Verkið skal unnið af vandvirkni og uppfylla allar almennt viðurkenndar gæðakröfur, staðla, 
reglugerðir og viðurkennda verkhætti. 

1.0.2 Aðrir aðilar á verkstað. 

 
Á verktíma verða aðrir verktakar við störf í og við bygginguna. Reikna má með því að verktaki 
Verði var við framkvæmdir í og umhverfis á lóð hússins.  
 
Annar verktaki verður við vinnu við frágang að innan á sama tíma. 
Þessar framkvæmdir mismunandi aðila á staðnum eiga ekki að þurfa að hafa truflandi áhrif en 
nauðsynlegt er að aðilar taki tillit hver til annars og sýni tillitssemi. Verktakar eru sjálfir ábyrgir 
fyrir þeim samskiptum og samræmingu sem nauðsynleg er til að ekki komi til árekstra. Ekki 
verður greitt sérstaklega fyrir þetta eða fyrir tafir eða áhagræði sem þetta kann að valda. 
 

1.0.3 Verkáætlun. 

 
Verktaki skal skila ítarlegri verkáætlun til samþykkis hjá eftirlitsmanni áður en hann hefur 
framkvæmdir. 
 

1.0.4 Öryggisráðstafanir 

 
Verktaki skal leggja til og annast allar þær öryggisráðstafanir, sem nauðsynlegar eru að mati 
eftirlitsmanns, vinnueftirlits og lögreglu. Einnig skal hann leggja fram ítarlegt áhættumat fyrir 
alla helstu verkþætti til samþykkis hjá eftirlitsmanni áður en framkvæmdir við viðkomandi 
verkþátt hefjast. Áhættumatið skal unnið af verkstjóra og þeim mönnum sem vinna eiga 
viðkomandi verkþátt og vera undirritað af þeim. Sérstök áhersla er lögð á örugg vinnubrögð 
varðandi hífingar og vinnu í hæð. 
 
Á vinnustaðnum er ófrávíkjanleg skylda að vera með öryggishjálm, að vera í öryggisskóm og 
að vera í sýnileikafatnaði. 
 
Slökkvitæki, öryggisgleraugu, fallvarnarbelti og hver annar sá öryggisbúnaður sem við á í 
hverjum verkþætti og kemur fram í áhættumati verktaka er einnig skylda að hafa. 
Magntölur og einingaverð eru innifaldar í viðeigandi verkþáttum. 

1.1 UMHVERFISMÁL OG AÐSTAÐA 
 

1.1.1 Öryggisgirðing 

 
Verktaki skal koma upp öryggisgirðingu umhverfis vinnusvæði sitt og sína aðstöðu. Girðingin 
skal vera vel mannheld, standast vindálag og vera stöðug. Endanleg gerð hennar og lega er 
háð samþykki eftirlits verkkaupa. 
Öll aðstaða verktaka skal vera innan byggingargirðingar. Verktaki skal sjá um að viðhalda 
girðingunni og taka hana niður að verki loknu. Girðing skal útbúin læsanlegu aðkomuhliði. 
Girðingu og svæðinu skal loka í lok hvers vinnudags. 
Einingarverð: Skal innifela allan kostnað við efni og vinnu. Vinna við uppsetningu og niðurtekt skal 
vera innifalin. 
Magntölur: Mælt sem heild í frágenginni girðingu. 
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1.1.2 Aðstöðusköpun og rekstur vinnusvæðis 
Verktaki skal við upphaf verks leggja fram vinnustaðateikningu þar sem fram komi heildarskipulag 

vinnustaðarins, s.s aðstöða starfsmanna, lagersvæði, véla og tækjasvæði, aðkoma ökutækja o.fl 

Vinnustaðateikningu skal uppfæra a.m.k mánaðarlega og oftar ef vinnuaðstaðan að hluta eða heild 

breytist. 

Verktaki skal í samráði við eftirlitsmann verkkaupa setja upp snyrtilega verkfæra- og 
efnisgeymsluskála svo og vinnuskála fyrir starfslið sitt og eftirlitsmann verkkaupa. Þar skal vera 
nægjanlega rúmgott herbergi fyrir uppdrætti, þar sem tæknimenn, verkstjórar og eftirlitsmaður 
eiga greiðan aðgang að þeim. 
 
Verkkaupi bendir verktaka á hvar hann getur tengt sig inná kalt neysluvatn, rafmagn og 
frárennsli  
 
Tengigjöld veitna, ef einhver eru, skulu vera innifalin í þessum verklið og greiðast af verktaka. 
 
Verktaki skal sjá til þess að umhirða á svæðinu sé ætíð góð. Verktaki skal annast viðhald og 
rekstur vinnubúða og byggingargirðingar meðan á framkvæmdum stendur. Í lok framkvæmda 
skal hann fjarlægja vinnubúðirnar af svæðinu og hreinsa svæðið af öllum aðskotahlutum. 
 
Ef verktaki telur sig þurfa að jafna lóðina betur en nú er til að geta stillt upp vinnupöllum, breytt 
aðkomu eða þess háttar, þá skal kostnaður vegna þess vera innifalinn í þessum verklið. 
 
Verktaki skal gera ráð fyrir því að þurfa að tjalda yfir stærri eða minni svæði útveggja  
til að geta unnið einstaka verkþætti óháð veðri. Viðkomandi svæði þarf jafnvel að hita með 
hitablásara. Eftirlitsmaður verkkaupa getur ákvarðað hvenær þessara aðgerða er þörf og skal 
verktaki fara eftir þeim tilmælum. 
 
Einingarverð: 
Innifelur kostnað við alla uppsetningu og rekstur vinnusvæðisins og vinnubúðanna, viðhald á 
byggingargirðingu og frágangi í verklok. Ekki verður greitt sérstaklega fyrir upsetningu 
vinnubúða eða aðstöðusköpun umfram það sem hér er talið. Verktaki greiðir fyrir rafmagns- og 
vatnsnotkun á verktíma. Hér skal einnig innifela kostnað vegna aðgerða við að tjalda yfir og hita vegna 
veðurs og frágangs vegna þess.. 
Magntölur: Mælt sem heild. 
 

1.1.3 Aðkomuvegur og lagersvæði 

 
Verktaki tekur við svæðinu eins og það lítur út í dag, þó án girðingar umhverfis svæðið. Greið 
aðkoma og aðkomuvegur liggur að lóðinni. Því er ekki gert ráð fyrir sérstökum lið hér 
að öðru leyti. 
Staðsetngin lagersvæðis verktaka ákvarðast í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 
 
Einingaverð  Skal innifela allan kostnað við þennan lið. 
Magntölur: Mælt sem heild 
 

1.1.4 Tímavinna og álagning 

 
Verktaki skal gefa upp einingarverð í tímavinnu, komi til hennar. Tímavinnan skal miðast við 
taxta iðnaðarmanns annrs vegar og verkamanns hins vegar. Miðað er við 50 klst á hvorn. Komi 
ekki til þessa að fellur þessi liður niður við lokauppgjör verksins. 
 
Einingarverð Skal innifela allan kostnað við þennan lið. 
Magntölur: Mælt sem klst 
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7. FRÁGANGUR UTANHÚSS 
 

7.0 ALMENNT 
 
Í þessum kafla er almennum utanhússfrágangi lýst, eftir að vinnu við uppsteypu er lokið. 
Einangrun og frágangur sökkulveggja, Frágangur útveggjaklæðninga, smíði og ísetningu glugga,  
útihurða og glerísetning, og frágangur þaka. 
 
Nota skal þau efni sem vísað er til eða sambærileg. Leggi verktaki til önnur efni skal hann sýna 
fram á að þau séu sambærileg, með gögnum frá framleiðanda sem eftirlitsmaður verkkaupa og 
hönnuður taka gild. Verktaki skal leita samþykkis á öllu efni og búnaði sem hann hyggst nota til 
framkvæmdarinnar og leggja fram upplýsingar frá framleiðanda um efni með góðum fyrirvara. 
Komi fram misræmi milli teikninga eða milli teikninga og verklýsingar eða þess sem þegar er 
byggt, skal bera það strax undir eftirlitsmann verkkaupa sem skera mun úr að höfðu samráði við 
hönnuði. Verktaka er óheimilt að víkja frá teikningum og verklýsingum nema með samþykki 
eftirlitsmanns verkkaupa og hönnuða hússins. 
 
Athygli er vakin á að verktaki skal bera allan aukakostnað vegna galla í framkvæmd sem hægt 
er að rekja til þess að hann hefur ekki sett sig nægjanlega vel inn í verkframkvæmd. 
 
Magntölur miðast við fullfrágenginn verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum og lýsingu, þar 
með talið allar festingar, búnaður og annað sem til þarf til að fullgera verkið. Að öðru leyti vísast 
til útboðslýsingar. 

 

7.1 FRÁGANGUR STEYPTRA FLATA 
 

7.1.0 Almenn atriði 

 
 
Verktaki skal fylla í og þétta kónagöt eftir mótauppslátt, fjarlægja steypuhröngl þar sem þess 
þarf, bera þéttiefni utan á sökkulveggi og gera veggi á allan hátt klára undir klæðningu. 
 
Magntölur miðast við fullfrágenginn verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum og lýsingu, þar 
með talið allt efni, búnaður og annað sem til þarf til að fullgera verkið. Að öðru leyti vísast til 
útboðslýsingar. 

 

 

7.1.1 Einangrun og frágangur sökkulveggja 
 

Sökkulveggir eru þegar uppsteyptir Verktaki skal fylla í og þétta kónagöt eftir mótauppslátt, fjarlægja 

steypuhröngl þar sem þess þarf, bera þéttiefni utan á sökkulveggi Verktaki skal hreinsa og steinslípa  
veggina  og holufylla fleti slétt að steypuyfirborði þannig að steypuyfirborð sé hreint og án múrlags eftir 
holufyllinguna (filtunina). Því næst skal bera á sökkulveggi tvær umferðir af vatnsfráhrindandi 
sementsbundnu þéttiefni t.d Murtett frá MAPE eða sambærilegt, Utan á lokaða og þétta sökkulveggi 
skal festa með dyflum 5,stk pr m2 100mm XPS harðpressaðri plasteinangrun með rásuðum innri fleti 
til dreningar, utan á plasteinangrun skal leggja drendúk sem gangi upp á og yfir einangrun og festist 
með klemmulista (stálspöng) í vegg og þéttur með polyurethane kítti ofan jarðvegsyfirborðs sbr 
teikningar hönnuðar, ganga skal frá kanti einangrunar að ofan með formbeygðum álflasningum sem 
ganga a.m.k 150mm niður fyrir jarðvegsyfirborð. Fylla skal að sökklum að utan verðu með drenmöl út 
fyrir þerrilagnir a.m.k 500mm  mælt frá sökkulvegg út í jarðveg og 500 mm frá jarðvegsyfirborði, þaðan 
frá komi þvegin sjávarmöl 500mm lag að jarðvegsborði. 
Aðferð og efni skal borið undir eftirlitsmann áður en valið er og vinna hefst. 

 

Einingaverð: Innifalið í verði eru fullfrágengnir sökkulveggir með drenmöl og þvegna sjávarmöl fyllt og 

þjappað að veggjum. Magntölur: Mælt nettó af teikningu í m². 
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7.1.2 Viðgerðir veggja fyrir klæðningar utanhúss 
 

Útveggir eru þegar uppsteyptir. Eftir mótauppslátt þeirra standa kónagöt eftir mótateina eftir í 

gegnum veggi. Kónagötin skal fylla utan frá og þétta áður en vinna við einangrun og klæðningu 

útveggja hefst. 

Götin skal hreinsa vel, en síðan fylla með þar til gerðu hraðharðnandi fyllingarefni /múrblöndu 

og strjúka yfir með bretti, þannig að jöfn áferð náist. Við notkun sérblandraðra múrefna skal 

fylgja nákvæmlega leiðbeiningum framleiðanda. 

 

Aðferð og efni skal borið undir eftirlitsmann áður en valið er og vinna hefst. 

Steypuhröngl skal slípað niður, steypustyrktarstál eða naglar sem standa út úr vegg skal skorið 

25mm inn í steypu og múrfyllt, steypuhreiður skulu fjarlægð í heilbrigða steypu og viðgerð. Timburlistar 

eða slíkt sem sýnilegt er í steypu skal fjarlægt og flötur viðgerður með múrblöndu og sárið lokað. 

Umfang þessarar vinnu ákvarðast með eftirlitsmanni, 

Einingaverð: Innifalið í verði eru fullfrágengnir veggir tilbúnir undir einangrun, þ.m.t. að fylla í kónagöt 

og brjóta steypuhröngl og annað sem hér er talið að ofan. 

Magntölur: Mælt nettó af teikningu í m². 

 
 

7.2 Frágangur útveggjaklæðninga 
 

7.2.0 Almenn atriði 
 
Hér er átt við frágang allra útveggja eftir uppsteypu. Alla útveggi skal einangra og klæða að 
utan. Að mestu álklæðning en nokkrir vegghlutar eru þó timburklæddir sbr. útlistsmyndir. 
 
Allt efni skal fullnægja ákvæðum byggingareglugerðar. Að öðru leyti gilda ákvæði sérlýsingar. 
Allt timbur annað en lerkiklæðning skal gagnvarið samkvæmt ákvæðum D.S. 2122 B flokki. 
Undir allt timbur sem liggur fast að steypu eða stáli, skal setja asfaltpappa. Allar festingar, svo 
sem naglar, skrúfur og boltar skulu vera heitgalvanhúðuð eða ryðfrí. Verð allra festinga er 
innifalið í verði þeirrar einingar, sem hún festir. 
 
Klæðninguna, leiðarana og festingar, uppkominna og fullfrágenginna skal miða við grunnvindálag 
skv. ÍST 12 “Álagsforsendur við hönnun mannnvirkja” eða 2,1 kN/m², og skal það margfaldast með 
viðeigandi form, og álagsstöðlum. Tekið skal tillit til aukins álags við úthorn skv. gildandi stöðlum. 
 
Þar sem það á við skal verktaki kynna sér gaumgæfilega leiðbeiningar framleiðanda um alla 
vinnutilhögun, við festingar o.s.frv. að öðru leyti en fram kemur í verklýsingu. 
 
Verktaki skal máltaka húsið og aðlaga uppdeilingu klæðningar eftir þörfum í samráði við eftirlitsmann, 
þó þannig að frávik frá teikningum séu sem minnst. Verktaki ber ábyrgð á að klæðningin passi á húsið 
þegar plöturnar hafa verið klipptar og beygðar. 
 
 
Magntölur miðast við fullfrágenginn verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum og verklýsingu, 
þar með talið allar festingar, búnað og annað sem til þarf til að fullgera verkið. Að öðru leyti 
vísast í útboðslýsingu. 

 

7.2.1 Einangrun 
 
Staðsteypta útveggina skal einangra með 125 mm steinullarplötum, rúmþyngd 80 kg/m³ 
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sem ekki þarfnast vindvarnarlags t.d. veggplötum frá Steinullarverksmiðjunni hf. eða öðru 
sambærilegu. Einangrun skal fest upp með stáldýflum af gerðinni SPIT ISO 05983 eða öðrum 
sambærilegum. Þær skal festa í gegnum einangrun og inn í steinsteypu með cc 500 mm bili upp 
eftir plötum 100 mm frá útbrúnum, 6 stykki í hverja einangrunarplötu eða 8 stk. á hvern m². 
Veggeinangrun nær niður að efri brún plötu jarðhæðar. Sökkulveggi skal einangra með 100 mm 
XPS einangrun 90mm niður fyrir jarðvegsyfirboð varin með takkadúk (drendúk sem festist á útvegg 
með stálstöng sem boruð er í úvegg og kíttuð með urentahn kítti, þar ofan á skal festa flasningu í vegg 
ofan jarðvegsyfirborðs undir veggklæðningu sem skal formbeygð utan á drendúk og ná um 100mm 
niður fyrir jarðvegsyfirborð.  
 
 Einangrun skal koma fyrir í burðargrind klæðningar sem lýst er hér á eftir. Breidd einangrunar 
skal vera 10 mm meiri en bilið sem hún á að falla í, þ.a. einangrunin falli þétt inn í burðargrindina 
án þess að vera þvinguð. Einangrun skal falla þétt að öllum vinklum, festingum og öðru því sem 
gengur í gegnum hana til að tryggja að ekki myndist kuldabrýr. 
 
Tryggja skal 15 mm loftun milli einangrunar og leiðara þannig að lofti milli rýma í 
láréttum panelunum. 
 
 
Einingaverð: 
Innfalið í verði er einangrun uppkomin og fullfrágengin þ.m.t. afskurður, allar festingar og 
sementsbundið þéttiefni komið á sökkulvegg. 
Magntölur: Mælt nettó í m² af teikningu. 
 

 

7.2.2 Klæðning útveggja (ál og timbur) 

 
Sjá teikningar hönnuðar. 
 
Upphengikerfi (leiðarar og vinklar): 
Á útveggina skal festa upp kerfi lóðréttra ál-leiðara sem festingu undir lárétta formbeygða 
álklæðningu lágréttra leiðara sem festingu undir lóðréttu timburklæðninguna þar sem það á við. 
 

Kerfið samanstendur af álvinklum sem boltast í vegg með undirlagi úr tjörupappa og 
heildregnum álleiðurum sem skrúfast á vinklana. Gera þarf ráð fyrir þensluhreyfingum vegna 
eðliseiginleika álsins við uppsettningu og frágang festinga leiðarkerfisins. Þetta skal gert í 
samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Jafnframt þarf að gera ráð fyrir afréttingu klæðningarkerfis þar 
sem það á við ef eða þar sem steypt burðarvirki byggingarinnar er ekki í lóðréttri línu. 
 
Verktaki skal leggja fram upplýsingar, teikningar og útreikninga um burðarkerfið og festingar til 
samþykktar og undirritunar hjá hönnuði burðarvirkis byggingarinnar, áður en verkið hefst. Þær 
teikningar skal leggja inn til byggingarfulltrúa til samþykkis áður en framkvæmdir hefjast. Millibil milli 
leiðara og fjölda festinga skal miða við grunngildi vindálags 2.1 kN/m2 á innri svæðum veggja. Mesta 
svignun vegna vindálags má vera L/200, þar sem lengdin reiknast milli festipunkta eða undirlaga. 
 
Fara skal  eftir teikningum hönnuðar vegna frágangs á hornum, við glugga og við 
jarðveg. Sjá einnig nánar leiðbeiningar framleiðenda klæðningar  
 

Ál Panelklæðning   
 
Klæðningin skal vera 2,00 mm þykk álklæðning, seltuþolin með efnasamsetningunni AlMg3 (3% 
magnesíum). Álplöturnar skulu vera litaðar frá verksmiðju með PVDF2 Kynar 500 í hlutföllunum 80/20 
húð sem ysta vörn, bakhlið platnanna skal vera með hlífðarlakki. 

 

Álplöturnar skulu beygðar inn á köntum að ofan og neðan þannig að skuggafúga myndast á milli. 

Vatnsbretti og kantar sem klemmast undir hurðar og undir klæðningu milli vegghluta/samskeyta, eru 

beygð á sambærilegan hátt og eru þannig hluti af panelklæðningunni.  
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Plöturnar sem notaðar eru í vatnsbretti og neðsta plöturöð á veggjarklæðningu, skal vera með 

hljóðvörn á bakhlið. 

  

Á lóðréttum samskeytum panela skal beygja 1 mm álþynnu í sama lit eftir lögun panelsins þannig að 

hún leggist þétt að samskeytunum, og líma á panelinn öðrum megin með lími sem framleiðandi 

klæðningar mælir með, þannig að álþynnan loki samskeytunum en gefi þó möguleika á hreyfingu.  

Litur, litir kerfis að vali hönnuða.  

 

Allar einingar skal framleiða á viðurkenndu verkstæði, sem verkkaupi samþykkir. Við vinnslu 
efnisins skal þess gætt að efnið snúi alltaf eins, ella er hætta á litamun. 
 
Áður en framleiðsla klæðningar hefst, skal verktaki mæla allt húsið upp og miða framleiðslu og 

uppsetningu við þá mælingu. Nákvæmniskrafa veggklæðninga (panelar) er ± 2 mm og er þá verið að 

tala um frávik á 2m réttskeið. Jafnframt skal verktaki. sjá um alla burðarþols-útreikninga og skila til 

byggingarfulltrúa þeim burðarþolsteikningum sem krafist er, ásamt því að sjá um allar smíðateikningar 

sem hann telur sig þurfa umfram útboðsteikningar. 

 
Tryggja skal útloftun upp úr loftunarrýminu með 3-5 mm bili milli panels og flasningar ofan og 
neðan við viðkomandi panela sbr. frágangsdeili. 
 
Litur klæðningar skal vera grábrún þriggja lita kerfi skv. RAL-litakerfi að vali arkitekta hússins 

 

Timburklæðning : 
 
Hluta veggflata skal klæða með timbri og eru þau svæði sýnd á teikningum. Það 
skal vera bandsagað lerki þykkt x breidd, 22 x 120 mm Viðurinn skal vera 1. Flokks og kvistalaus. Það 
skal skrúfað upp á sams konar undirkerfi og álkæðningin. Setja skal tjörupappa sem millilegg milli 
álleiðara og timburklæðningar. Borðaklæðningin skal skrúfuð upp með undirsinkuðum sjálfsnittandi 
álskrúfum, tvær í hvert borð cc 600 mm. Forbora skal viðinn fyrir skrúfum og snara úr fyrir 
skrúfuhausnum. Snúra skal fyrir skrúfulínum áður en byrjað er að skrúfa til að tryggja að skrúfur 
verði allar í línu. Borðaklæðningin skal mynda samfelldan flöt. Deiling borða við aðliggjandi 
byggingarhluta skal vera í samráði við hönnuð. Klæðning skal ganga upp veggi í órofinni lengd. 
. Fúga milli borða verði 3 mm. Sýnilegur hluti leiðara í fúgunni (milli borða) skal vera svartur að lit, þ.a. 
að hann verði lítt sýnilegur. 
 
Einingaverð:Innifalið í verði eru álleiðarar og öll klæðningin, bæði álklæðning og timburklæðning, 
uppkominog fullfrágengin með öllum festingum og tilheyrandi frágangi þ.m.t millilegg, skörun og 
afskurður og annað sem til þarf. 
Magntölur: Magn er mælt í nettó m², mælt af teikningu. 
 

7.2.3 Flasningar og áfellur 

 
 Umhverfis glugga og hurðir, á hornum og umhverfis timburklæðningar og að aðliggjandi 
byggingarhlutum o.fl. skal koma fyrir formbeygðum viðeigandi flasningum og áfellum í samræmi 
við frágangsdeili arkitekta. Að ofan droplisti, á hliðum hiðarstykki og vatnsbretti að neðan og við 
sökkul. Efnið skal vera úr sléttu efni samlitu veggklæðningu. 1. mm, en þakkantur og vatnsbretti 
skulu vera 2 mm efni, samskonar og veggklæðning. Flasningar þessar, bretti og áfellur eru 
samsettar úr undirstykki og yfirstykki. Undirstykki eru skrúfuð í undirliggjandi burðargrind cc 300 
mm. Yfirstykkið skal koma þar yfir, klemmt í gluggafals og eða undir klæðningu að innanverðu 
en fölsuð (læst) við undirstykki að framanverðu. 
 
Þar sem plötur/flasningar mætast enda í enda skal setja millilegg (laska) undir samskeytin úr 
2,0 mm efni, samskonar og klæðningin og tryggja eðlilega hreyfingu efnisins. 
 
Tryggja skal útloftun upp úr loftunarrýminu með 3-5 mm bili milli panels og flasningar ofan og 
neðan við viðkomandi panela. 
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Einingaverð: Innifalið í verði eru allar flasningar og áfellur fullbúnar, ásamt tilheyrandi festingum þ.m.t 
millilegg, skörun og afskurður. 
Magntölur: Magn er mælt í nettó lm, mælt af teikningu. 
 

7.2.4 Niðurtekin klæðning undir þakskyggnum 
 
Undir þakskyggni ofan við aðalinnganga skal klæða með lerkiviðarklæðningu . 
Klæðningin skal vera samskonar og er á  veggjum (sjá 7.2.2 klæðning útveggja Ál og timbur) skrúfuð 
neðan á lárétta burðargrind úr álleiðarakerfi. Setja skal tjörupappa milli álleiðara og timburklæðningar. 
 
Grindin skal byggð úr HG álleiðarakerfi. U laga álvinklar eru festir upp í 
þakplötuna með múrboltum. U laga skúffa úr heildregnum álleiðurum skrúfast á 

 
vinklana. Gera þarf ráð fyrir þensluhreyfingum vegna eðliseiginleika álsins við uppsettningu og 
frágang festinga leiðarkerfisins. Neðan á stögin skrúfast svo láréttir álleiðarar einnig úr 
60x40mm vinklum. Lerkiklæðninguna skal loks skrúfa neðan á þessa leiðara með sjálfsnittandi 
undirsinkuðum álskrúfum, 2 stk í hvert borð á leiðara. Forbora skal klæðninguna fyrir skrúfum 
og snara úr fyrir skrúfuhausum. Mikilvægt er að skrúfur séu í beinni línu og skal því snúra línuna 
áður en byrjað er að skrúfa. Út með hliðum flatarins skal skrúfa leiðara á viðkomandi lóðréttan 
flöt og festa álleiðara klæðningar við hann. Mynda skal 15 mm fúgu umhverfis allan flötinn. 
Deiling klæðninga skal vera samskonar og aðliggjandi timburklæddra veggja og lýst er í kafla 
7.2.2. Timburklæðning. Milli álleiðara og steins og milli álleiðara og tumburs skal setja tjörupappa.  
 
Einingaverð: Innifalið í verði skal vera fullsmíðuð og fullfrágengin klæðning og upphengikerfi, þ.m.t. 
allar festingar og annað sem til þarf. 
Magntölur: Magn er mælt í m². 
 

7.3 ÁLGLUGGAR OG -HURÐIR. 
 

7.3.0 Almenn atriði. 

 
Sjá teikningar hönnuðar. 
 
Byggingin er þegar uppsteypt og því eru öll glugga- og hurðaop tilbúin til ísetningar hurða og 
glugga. Verktaki skal leggja til og setja upp alla glugga og útihurðir og sjá um alla ísetningu, festingar 
og fullnaðarfrágang þeirra að utanverðu og einnig að innan (þéttingar). Hann skal taka öll mál sjálfur 
áður en gluggar eða hurðir eru pantaðar, og bera ábyrgð á þeim. Sérstaklega skal athugað hvort op 
eru hornrétt og hliðar þeirra lóðréttar eða láréttar. Málsetningar á gluggayfirlitum erum steypumál og á 
því eftir að reikna með hlauprúminu.Venjulega skal reikna með 10-15 mm hlauprúmi kringum glugga 
og hurðir á alla vegu. 
 
Allir gluggar og hurðir skulu vera úr álkerfi með rofinni kuldabrú. Hér er miðað við álgluggakerfi 
frá framleiðandanum SCHÜCO eða annað sambærilegt og skulu allir gluggar vera af gerðinni 
SYSTEM FW-50, þ.e. stólpakefi með 50 mm breiðum pófílum. 
 
Hurðir, glugga og gler skal hanna í samræmi við gildandi staðla á Íslandi. Vindálagið á glugga 
og gler er metið eftirfarandi 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 fram framleiðsluteikningar af öllum gluggum og huðum til yfirferðar ásamt 
burðarþolsútreikningum og leggja inn til  til samþykktar. Verktaki leggur síðan áritaðar teikningar sínar 
inn til byggingafulltrúa. 
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U-gildi glugga og hurðakarma skal ekki vera hærra en uppgefið hármak í byggingareglugerð 
eins og fram kemur í byggingarlýsingu á teikningu hönnuðar  (Kw=2,0 W/m²K). 
 
Leita skal samþykkis eftirlitsmanna verkkaupa um allt efni áður en pöntun er gerð. 
Verktaki skal frá upphafi verja alla glugga- og hurðarkarma og gler fyrir skemmdum vegna síðari 
framkvæmda, með því að klæða þá af. 
 
Allt timbur (þar sem það er), skal gagnvarið samkvæmt ákvæðum D.S. 2122 B flokki. Undir allt 
timbur, sem liggur fast að steypu, skal setja asfaltpappa. 
 
Fara skal vandlega eftir leiðbeiningum framleiðanda og hönnuða þannig að uppsetning, 
þéttingar og endanlegur frágangur verði fullnægjandi. Þessa vinnu skal framkvæma af reyndum 
iðnaðarmönnum sem hafa kynnt sér gögn framleiðenda til hins ítrasta. 

 
Allt ál skal vera raflakkað í RAL litakerfi, fyrir samsetningu. Hvítt að innaverðu en litað (grátt) að 
vali hönnuðar að utanverðu. 
 
Allar skrúfur og boltar skulu vera ryðfríar (A4) og festingar og styrkingar heitgalvanhúðaðar. 
Magntölur miðast við fullfrágenginn verklið í hverju tilfelli bæði að utan og innan samkvæmt 
teikningum og lýsingu, þar með talið allar festingar, efni, vinna, búnaður og annað sem þarf til 
að fullgera verkið. Að öðru leyti vísast til verklýsingar. 
 

7.3.1 Álgluggar 
 
Allir gluggar skulu vera álgluggar með rofinni kuldabrú þannig að innri prófíll skal vera með 
loftræstu falsi sem drenar vatn út, síðan gler og loks yfirskúffa. Álprófílar skulu vera með 
þéttilistum úr silicon gúmmíi og skulu þeir þola minnst 1100 Pa þrýsting í slagregni án þess að 
leka. Varðandi glerjun vísast í kafla 7.4 hér á eftir. 
 
Gluggar eru aðallega tvenns konar. Annars vegar hefðbundnir gluggar í veggi og svo hins vegar 
gluggaveggir (frontar) í stigahúsi úr samskonar prófílum. 
 
Opnanleg fög í gluggavegg eru reyklosunarop og skulu útbúin rafknúnum búnaði til opnunar  
 
Verktaki skal taka öll mál sjálfur og bera ábyrgð á þeim. Venjulega skal reikna með 10-15 mm 
hlauprúmi kringum glugga og hurðir á alla vegu. 
Einingaverð: 
Innifalið í verði eru allir gluggar, hurðir og opnanleg fög, íkomnir og fullfrágengnir, með öllum 
þéttingum, festingum, læsingum, húnum, gripum og pumpum ásamt öðrum tilheyrandi búnaði, 
í samræmi við teikningar. 
Magntölur: Magn er mælt í stk. hurða og glugga. 

 

7.3.2 Hurðir. 
 
Hurð að tæknirými er stálhurð frá Glófaxa eða sambærileg. 
 
Aðrar hurðir skulu vera úr áleiningum af gerðinni ADS-65 “Einsatzelemente” frá Schüco, eða 
sambærilegt. Hurðirnar skal setja í glerföls viðkomandi gluggaramma sem lýst er hér á undan. 
Þéttingar hurða skulu vera úr silicon-gúmmíi og skulu þær þola 1100 Pa þrýsting í slagregni án þess 
að leka skv. vottun Nýsköpunarmiðstöðvar þar um. Varðandi glerjun vísast í kafla 7.4 hér á eftir. 
Allar festingar, lamir, skrár og annar búnaður skal vera sérstaklega öflugur og miðast við notálag 
skólabygginga. 
Á allar hefðbundnar hurðir, skal setja húna úr ryðfríu stáli af gerðinni D-Line, eða sambærilegt, 1 stk. á 
hverja hurð. Panikslá skal fylgja hurðum í flóttaleiðum. Jafnframt skal setja á þær vandaðar 
hurðapumpur í samræmi við þyngd hurðanna og álag, t.d. Dorma TS 97 eða sambærilegt. Í tvöfaldar 
hurðir skal setja ríla á annan flekann að innan með miðjuhandfangi. Ríll skal vera öflugur og ganga 
bæði í yfir- og undirstykki hurðar. Opnunarbúnaður útihurða þ.m.t rafmagnsopnun skal útbúin  
viðeigandi búnaði sem miðast við notálag skólabygginga. 
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Á allar hurðir skal setja vandaðar og sterkar skrár, t.d. af gerðinni Assa eða sambærilegt. 
Hurðaskrár skulu vera í höfuðlyklakerfi. Lyklakerfið skal miða við 4 flokka (a, b, c, og d) og skal 
hanna það í samráði við eftirlitsmann og umsjónarmann mannvirkja kópavogsbæjar. 
 
Sjálfvirkar tvöfaldar rafdrifnar eru í glerveggjum aðalinnganga (2 staðir). Þær skulu framleiddar 

með tilheyrandi búnaði þ.e. mótor varafli og tilheyrandi. Búnaður og innri stýring á að vera á varaafli (power 
backup) til opnunar við eldsvoða eða rafmagnstruflanir. Tryggja skal auðvelda opnun þeirra að 

innanverðu svo auðveldara sé að opna þær þegar þær ”lamast”, ef til þess kemur. Engar læsingar eru 
á hurðum. Hurðum fylgi innrauðir hreyfiskynjarar að utan og innan. 
 

Í hurðir skal nota hert samlímt gler með grönnum prófílum (“Ganz-Glas”- hurðir).  

Undir allar útihurðir, frá þröskuldi og niður fyrir aðliggjandi jarðvegsyfirborð, skal líma á steyptan 

vegghlutann Roofmate einangrunarenning í asfalt, með álímdri 2 mm álklæðningu samlitri glugga- og 

hurðakerfi. Leggja skal fram CE-vottorð, þar sem fram kemur að hurðir hafi verið framleiddar 

samkvæmt ARGE-European Guideline No:2 frá 04.2011 og búnaður sé vottaður og uppfylli EN1154 

og EN1155. Gler í hurðum skal vera hert glært samlímt öryggisgler 4+4 mm. 

Hurðir eru magnteknar með þeim glervegg/glugga sem þær eru settar í. Uppsetning skal framkvæmd 

af framleiðanda eða mönnum á hans vegum. Uppsetningarkostnaður, tenging og prófun er innifalin í 

lið viðeigandi glerveggjar/gólfsíðra glugga. 

Leggja skal fram upplýsingar framleiðenda um ísetningu og frágang. 

Magntala: Þetta er ekki greiðsluliður, heldur skal kostnaður vera innifalin í einingaverðum 

viðkomandi gluggaeiningar. 

 

7.3.3 Samlokur úr áli og einangrun. 
 
Við frágang glugga við innganga skal koma fyrir samlokum úr 2 mm áli samlitu gluggakerfi 
með álímdri 25 mm styrodur plasteinangrun og glerjunarlista, t.d. Roofmate eða sambærilegu, 
Samlokuna skal klemma inn í gluggafalsið á móti glerinu yfir fúguna og út á glervegginn (gluggann). Í 
hverri samloku skal koma fyrir plastglerjunarlistum sem klemmast í gluggafals viðkomandi glugga 
. 
Jafnframt skal koma slíkum samlokum fyrir á hæðaskilum klemmdum milli gluggaeininga í 
gluggafronti við portvegg í stigahúsi í forrými..  
 
Einingaverð: 
Innifalið í verði eru samlokur, bæði einangrun, glerjunarlisti og álklæðning, íkomnar og 
fullfrágengnar, með öllum þéttingum. 
Magntölur: Magn er mælt í m², nettó af teikningum. 

 

Gluggar og hurðir: festingar, ísetning og frágangur. 
 
Frágangur við klæðningar er sýndur á hlutateikningum arkitekta. Ísetning gerir ráð fyrir ísetningu með 
tvöföldu þéttikerfi, utan sem innan. 
 
Notkun festifrauðs til ísetningar hurða og eða glugga er óheimil. 
 
Allar festingar, þéttingar og annað sem til þarf við ísetningu og frágang glugga og hurða skal 
vanda sérstaklega. Verktaki skal sjá um allar festingar, ísetningu og annan frágang hurða og 
glugga. Hann skal útfæra festingarnar og fá samþykki hönnuða fyrir þeim, áður en smíði hefst. 
Allar festingar, þ.e. skrúfur og boltar skulu vera úr ryðfríu stáli. Stálstyrkingar skulu vera úr 
heitgalvanhúðuðu stáli. 
 
Fúgur milli karma og veggja skal fylla eins og sýnt er á teikningum arkitekts – kítti, þéttipulsa, 
tróð og kítti / eða Ilmod borði að utanverðu. 
 
Að utanverðu skulu þéttingar glugga og hurða vera þannig að líma skal lag af EPDM-þéttidúk 
u.þ.b. 15 sm út á allar hliðar og kanta aðliggjandi byggingarhluta sem mynda viðkomandi 
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gluggaop. Þéttilagið skal síðan klemmt í glerfals ásamt álsamloku með glerjunarlista sem lýst er 
hér á undan í kafla 7.3.3. Steypuyfirborð viðkomandi veggflata skal vera slétt, hreint og þurrt, 
áður en borðinn er límdur niður. Ekki skal vinna þennan verklið í hitastigi undir 5°C né í votviðri 
nema tryggt sé með yfirbyggingu eða öðrum hætti að hitastig og rakastig sé ásættanlegt að mati 
eftirlitsmanns. Fara skal vandlega eftir fyrirmælum framleiðanda dúksins við þessa framkvæmd. 
 
Magntala: Kostnaður er innifalinn í einingaverðum viðkomandi glugga og hurða, lið 7.3.1 og 
7.3.2. þ.m.t. allur frágangur og þéttingar að innan- og utanverðu. 

 

Opnanleg fög. 

 
Sjá teikningar A-400 t.o.m. A-408 (glugga- og hurðayfirlit, 1:20). 
 
Í ákveðnar gluggaeiningar, koma opnanleg fög. Opnanleiki faganna 
skal vera stillanlegur og takmarkaður. Lamir skulu vera í samræmi við þyngd og álag. 
 
Allar festingar, þéttingar og annað sem til þarf við ísetningu og frágang opnanlegra faga skal 
vera þannig að það þoli hið mikla notaálag sem fylgir skólabyggingu af þessu tagi. 
Læsingar fyrir rammana (opnanlegu fögin) skulu vera af gerðinni Carl F.P. 00.3025/26 eða 
sambærilegar. Handföng skulu vera ryðfrí með burstaðri áferð, t.d. af gerðinni D-Line eða 
sambærilegir. 1 stk. á litla glugga, en 2 stk. á stærri. 250 mm frá hvorri hlið. 
 
Magntala: Kostnaður er innifalinn í einingaverðum viðkomandi glugga, lið 7.3.1. 

 

7.4 GLER OG GLERÍSETNING. 
 

7.4.0 Almenn atriði. 

 
Allt gler skal vera fyrsta flokks flotgler. Rúður skulu vera tvöfaldar og settar saman á 
viðurkenndan hátt af framleiðanda, sem verkkaupi samþykkir. 
 
Í eftirfarandi köflum er vísað til teikninga arkitekta nema annað sé tekið fram 
. 
Verktaki skal kynna sér gaumgæfilega leiðbeiningar framleiðanda um alla vinnutilhögun, 
einangrun, styrkingu, ísetningu o.s.frv. að öðru leyti en fram kemur í verklýsingu. 
 
Magntölur miðast við fullfrágenginn verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum og lýsingu, þar 
með talið allar festingar, búnaður og annað sem til þarf til að fullgera verkið. Að öðru leyti vísast 
til verklýsingar. 

 

7.4.1 Gler. 

 
 
Þykkt glers skal a.m.k vera 6 mm ytra byrði og 5 mm innra byrði. Loftrúm milli glerja skal vera a.m.k 12 
mm. Svignun glers sé hvergi meiri en L/150 miðað við styttri hlið glersins og hvergi meiri en 
8 mm. Svignunarreikninga skal miða við 2,1 kN/m² þrýsting, sbr. Rb leiðbeiningarblöð val glergerða í 
skólahúsnæði. Glerframleiðandi skal leggja fram útreikninga sína til samþykktar hjá 
burðarþolshönnuðui. 
 
Gler í glugga, hurðir og opnanleg fög í glugga skal miða við eftirfarandi gildi: K-gildi 1,1 W/m² K, G-gildi 
75-78%, LT-gildi (ljósgegnumstreymi) að lágmarki 60-70%, LR-gildi (speglunargildi/endurkast ljóss) að 
lágmarki 14-15%.  
Allt gler í hurðir og gólfsíða glugga skal vera öryggisgler, bæði ytra og innra byrði 
sbr.byggingareglugerð gr.12.4 (Gler í byggingum) og kafla 8.5.2 (Gler) og leiðbeiningarblað 
Rb-blað (31). 121.2 „Val glergerða fyrir skólahúsnæði“. Samsetning þeirra skal vera þannig að tvær 
rúður 2x4 mm eru samlímdar með 0,8 mm öryggisfilmu úr plasti á milli. 
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Framleiðandi skal gefa 5 ára ábyrgð á gæðum samsettra rúða og skal ábyrgðin einnig ná til 
ísetningar.  
 
Verktaki skal taka öll glermál sjálfur, og bera ábyrgð á þeim. Venjulega skal reikna með 7 mm 
hlauprúmi kringum rúður á alla vegu. 
 
Magntala: Kostnaður er innifalinn í einingaverðum glugga og útihurða, lið 7.3.1 og 2. 

 

Glerísetning. 

 
Nota skal ísetningarefni með álagsstuðul sem samsvarar uppgefnu álagi, þ.e. 2,1 kN/ m². Leita 
þarf samþykkis verkkaupa á þeim ísetningarefnum sem nota á. Verktaki skal hafa fullt samráð 
við eftirlitsmann verkkaupa um ísetningaaðferð. 
 
Fyrir glerjun í álprófíla skal verktaki kynna sér vandlega leiðbeiningar og fylgja þeim í 
smáatriðum við ísetningu og frágang. 
 
Sérstaklega er bent á að hreinsun og hreinlæti við ísetningu eru mikilvæg atriði. 
Við glerjun skal fylgja leiðbeiningum glerframleiðenda í hvívetna. Athuga þarf gerð og lögun 
burðarklossa. Klossun glers skal vera skv. reglum settum af glerframleiðenda og eftirlitsmanni 
verkkaupa. 

 

Einingaverð: 
Innifalið í verði er allt gler og lerísetning í glugga, hurðir og opnanleg fög, íkomin og fullfrágenngið, 
með öllum þéttingum, festingum,glerjunarlistum  ásamt öðrum tilheyrandi aukahlutum. 
Magntölur: Magn er mælt í m2 glers mælt af teikningu. 
 

 

 

7.5 Þakfrágangur  
 

7.5.0 Amlennt 
Byggingin er uppsteypt þ.m.t, þakplötur 1 og annarrar hæðar þjónustu og kennslukjarna hússins. Á 

steyptar þakplötur skal verktaki leggja til og koma fyrir viðsnúnu þaki (blautt þak) setja skal 

þakniðurföll skv þakteikningu,   

Ofan á steypt þakskyggni yfir inngöngum skal verktaki útvega og leggja á þak skyggnis asfaltdúk sem 

skal sjóða 50 cm upp á aðlæga veggi festum með stálspöng þéttum með urethan kítti og koma fyrir 

niðurföllum skv þakteikningu og tengja í niðurfallsrör.  

Burðarvirki íþróttasalar er uppkomið útbúið með stálsperrum c/c 6,mtr aðrar en   fyrsta sperrubil 

næst göflum beggja megin sem er c/c 5,5mtr. Ofan á stálsperrur skal verktaki útvega og koma fyrir 

verksmiðjuframleiddum þakeiningum CE vottuðum í brunaflokki REI 60 t.d let tak nr 21 eða 

sambærilegt.     

Einingarverð er m2. Magntala er m2 nettó flatar þaks og upp á veggi af fullfrágengnun þaki skv 

verklýsingu og teikningum hönnuðar.  

 

7.5.1 Viðsnúið þak 
Þakfrágangur Steypt flöt þök 

Frágangur þaks skal vera af svo kallaðri viðsnúinni gerð, þ.e. vatnsþéttilag kemur á frágengna steypta 

plötu, þá vatnsþolin einangrun og filtdúkur og loks núin sjávarmöl eða sandlag og hellur sem farg þar 
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ofan á. Allt timbur (þar sem það er) skal gagnvarið samkvæmt ákvæðum D.S. 2122 B flokki. Undir allt 

timbur, sem liggur fast að steypu, skal setja asfaltpappa. 

Fara skal vandlega eftir leiðbeiningum þannig að endanlegur frágangur verði gallalaus. Þessa vinnu 

má aðeins framkvæma af reyndum iðnaðarmönnum sem hafa kynnt sér gögn framleiðenda til hins 

ýtrasta. Skal verkkaupi gefa minnst 10 ára ábyrgð á lagningu þakpappa. 

 

 

Viðsnúið þak. 

Nota skal tvö lög af þakpappa frá ICOPAL eða öðru sambærilegu. Áður en lagning þakpappa hefst skal 

undirbúa undirlag vandlega samkvæmt eftirfarandi lýsingu: 

Steinsteypa þarf að vera hörðnuð og þurr. Gera skal ráð fyrir a.m.k 8 vikna tíma til hörðnunar og 

þurrks. Yfirborð plötu skal halla að niðurföllum skv þakteikningu þakhalli skal vera í mkv 1:40.  

Dældir mega ekki vera dýpri en 5 mm. ef mælt er með 2,5mtrlangri réttskeið.  

Yfirborð flata skal vera slétt og án steypuhreiðra, steypuslams og hola með skörpum köntum. Allar 

brúnir og kverkar skulu vera fasaðar þannig að dúkur leggist hvergi að skarpri brún. Frágangur skal að 

öðru leyti vera í samræmi við lýsingu framleiðenda þakdúks. 

Hreinsa skal yfirborð vandlega áður en vinna hefst og skal sópa plötuna vandlega.  Ef nauðsynlegt 

þykir skal sandblása eða hreinsa plötuna með þrýstilofti. Ef enn eru óhreinindi s.s. mold, 

sementsslam, olía eða annað skal hreinsa það vandlega. 

Yfirborð þakflatarins skal tekið út af eftirlitsmanni áður en vinna við lagningu hefst. 

Grunna skal allt yfirborð með Primer frá ICOPAL, eða öðru sambærilegu. Tryggja skal að grunnur veiti 

100% viðloðun við þakplötu og þakpappa. 

Þakpappi næst steinsteyptu yfirborði skal vera af gerðinni Icopal Membrane 410 P eða sambærilegu. 

Hann er settur í heitt asfalt. Þakpappa skal skara um 100 mm á langhlið, en skammhliðar um 150 mm. 

Ofan á hann, þvert á stefnu undirpappans, skal setja þakpappa af gerðinni Icopal Membrane 400 P 

eða öðru sambærilegu.  Skal eldsjóða hann við neðra lagið og gildir hér hið sama um skörun,  eins og 

á neðri pappa. Þetta lag skal leggja með langhliðar í stefnu halla þaksins. 

Pappalögnin skal ná upp á kanta útbrúna þaks og aðliggjandi veggja. Fyrst skal eldsjóða eitt lag af 

Icopal Membrane 400 P eða sambærilegu, upp hliðarnar og upp á og yfir kantana. Því næst skal 

eldsjóða eitt lag af Icopal Top 500 P, 150 mm út á þakfleti, upp hliðar og upp á og yfir þakkanta og 

fram yfir veggbrún.  

Um miskörun gildir hið sama og um þakfleti. 

Áður en pappalögn uppá og yfir þakkanta er framkvæmd, skal ganga úr skugga um að kantur sé 

steyptur í nákvæmlega rétta hæð með halla inn að þakfleti. Ef svo er ekki skal rétta kantinn af og 

lagfæra með ásteypulagi fyrir pappalögn.  

Einangrun 250mm harðpressuð XPS plasteinangrun 
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Ofan á frágenginn þakpappann skal leggja tvö lög af rakafælinni styrodur plasteinangrun af gerðinni 

ROOFMATE SL eða sambærilegt, með fölsum á köntum. Einangrunin skal þola minnst 300 kPa skv. 

staðli ISO 844, SS 169534. Neðra lagið skal vera 150 mm þykkt með krosslaga rásum undir neðra 

byrði, til afvötnunar, og skal leggja hana jafnt yfir allan þakflötinn. Efra lag skal vera 100 mm þykkt og 

skulu samskeyti þessa lags skarast við skeyti neðra lags. Fara skal vandlega eftir leiðbeiningum 

framleiðenda við lagningu einangrunar  

Jarðvegsdúkur 

Ofan á einangrun skal setja eitt lag af jarðvegsdúk úr polyesterfilti 180 g/m². Leggja skal það jafnt yfir 

allan þakflötinn og skal skara langhliðar þess um minnst 300 mm. 

Ofan á jarðvegsfiltið skal leggja þvegna sjávarmöl, skal minnsta steinastærð ekki vera undir 40 mm í 

þvermál. Burðarþolshönnuður skal fyrirskrifa steinastærð og þykkt malarlagsins. 

 

  

Þakniðurföll 

Í niðurföll skal koma fyrir niðurfalls- brunnum í úrtak í þakkant, af gerðinni SitaAttikagully / Pur,  Sita 

Superspar (yfirfall) eða sambærilegt, í samræmi við teikningar. Láréttan legg og hné frá niðurfalli að 

niðurfallsröri skal sjóða í eitt stykki. Þegar niðurfall hefur verið tengt frárennsli skal steypa í úrtak með 

viðurkenndu steypuviðgerðarefni. 

Krans niðurfallsins skal nema við neðra pappalagið. Neðri þakpappa skal eldsjóða við  kransinn.  Síðan 

er upphækkunarstykki, sígatað, (30 %) úr 2 mm ryðfríu stáli 350 mm hátt, fellt yfir innsteypt 

niðurfallið, þannig að efra asfaltpappalagið klemmist á milli. Neðst á upphækkunarstykkinu skal vera 

ásoðinn flangs 450 mm x 370 mm. Efri brún þess skal ganga upp úr efri brún sjávarmalar. Efst á rörið 

skal loka með áskrúfuðu sígötuðu loki einnig úr 2 mm ryðfríu stáli.  

Útloftun þaks 

Þar sem útloftun frárennslislagna kemur upp úr þakplötu, skal setja sérsmíðað rör úr áli (eða eir ) 

með kraga ø 550mm sem þakpappinn eld sjóðist við, pappinn skal einnig ná vel upp á rörið sjálft. 

Útloftun frárennslislagna er síðan tengt við rörið og gengið frá við það með steinull og kítti. 

                                  Úloftun steypt þak                                       

 
 
Frágangur við veggi  
Ganga skal frá dúknum upp á veggi með þar til gerðum klemmulista og kíttisfúgu af gerð sem 
framleiðandi dúks mælir með. Yfir þennan frágang kemur álflasning.  
Magn er nettóflatarmál þakflatar í m², mælt innan steyptra kanta og veggja.  

Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk skv. teikningum og verklýsingu, innifalið er 

m.a.þakdúkur flatar og upp á veggi, einangrun, flasningar, niðurföl útloftun og allur frágangur. 

 

 

7.5.2 Frágangur yfir anddyri. 
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Skyggni yfir inngöngum eru þegar steypt og frágengin. Verktaki skal fjarlægja steypuhröngl þar sem 

þess þarf, bera þéttiefni utan á yfirborð og upp á aðlæga veggi.  Verktaki skal hreinsa og steinslípa  
veggina  og holufylla fleti slétt að steypuyfirborði þannig að steypuyfirborð sé hreint). Því næst skal 
bera á þak skyggnis og að framan tvær umferðir af vatnsfráhrindandi sementsbundnu þéttiefni t.d PS 
05 þveggja þátta sementsbundnu þéttiefni eða sambærilegt. Í aðliggjandi kverk skal leggja asfaltdúk í 
tjörugrunn í 500 mm hæð og um 100mm á yfirborð skyggnis þannig að klæðning hylji dúkinn. 
Ganga skal frá asfaltpappa að o9fan með stálspöng (klemmulisti) skrúfuð í stein og þétt með PU kítti. 
 

Einingaverð: Innifalið í verði eru fullfrágenginn yfirborðsflötur, í  kverk upp aðlægan vegg og 

framan á kant skyggnis.  

Magn er nettóflatarmál skyggnis í m², mælt innan steyptra kanta og veggja.  
 

7.5.3 Þak íþróttasalar  

 

Á íþróttasal eru stálgrindarsperrur á þær skal setja verksmiðjuframleiddar tilbúnar 

þakeiningar til ásetningar. Ofan á þakeiningar skal verktaki jafnframt flipafesta vatnsheldum  

pvc þakdúk protan 1,6 eða sambærilegum.   

Fara skal vandlega eftir leiðbeiningum þannig að endanlegur frágangur verði gallalaus. 

Þessa vinnu má aðeins framkvæma af reyndum iðnaðarmönnum sem hafa kynnt sér gögn 

framleiðenda til hins ýtrasta. Skal verkkaupi gefa minnst 10 ára ábyrgð á lagningu þaksins. 

Meðfylgjandi í verklýsingu er lýsing á  þakeiningu af gerðinni LET TAK nr 21, verktaka er 

frjálst að bjóða aðra tegund sem sé  sambærileg.  

LET – TAK nr 21.  https://lett-tak.no/taksystem/#id_  

 

 

1.) Neðsta lagið TRP 20mm trapizuplata sígötuð, 2.) Hljóð og brunaeinangrun (steinull) 90 

kgm3 .3.)Rakasperra (þolplast) 4.)Stálskúffa 5.) Lekta 48x71mm ofan á stálskúffuna. 6.) 

Holrými fyllt með þakull (steinull) 7.) Þakeiningu lokað með 18mm krossvið. Brunaflokkur 

þakeiningar skal vera REI 60. Þak er loks vatnsvarið með pvc þakdúk heitsoðnum á 

samskeytum. 

    

 

 

 

Þakið skal vatnsverja með flipafestum þakdúk úr mýktu PVC með kjarna úr polyester vef. 

blandaðan efnum sem gera hann stöðugan við hátt og lágt hitastig, veitir mótstöðu við 

útfjólubláu ljósi, loftmengun og bruna. Samskeyti skulu soðin saman með heitu lofti. 
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Þykkt dúksins skal vera 1,6 mm. Litur yfirborðs skal vera dökkgrár tegund Protan 

SE 1,6 eða sambærilegur. Lagning og frágangur dúksins skal unnið af 

viðurkenndum þakverktökum. Festingar skulu vera af viðurkenndri gerð og fjöldi 

þeirra og niðurröðun ákveðin í samráði við burðarþolhönnuð.  

Efnisgæði þakdúks 

Mál og frávik: 

Þykkt (mm)   1,6  +0,2/-0,15 

Þyngd  (kg/m2)   1,8 +0,2/-0,1 

Polyesterkjarni (g/m2)  80 

Eiginleikar, nýtt efni: 

Kuldamýkt, brot  < -25  °C skv. staðli  EN 495-5:2001 

Stærðarstöðugleiki L/B + 0,5  %   EN 1107-2:2001 

Vatnsþéttleiki (10 kPa) Þétt  -   EN 1928:2000 (A) 

Rifstyrkur L/B   > 210  N   EN 12310-2:2000 

Togstyrkur L/B   > 1050  N/50 mm  EN 12311-2:2000 

(A) 

Lenging L/B   > 15  %   EN 12311-2:2000 (A) 

Meðal flettistyrkur suðu > 150  N/50 mm  EN 12316-2:2000 

Skerstyrkur suðu  > 1000  N/50 mm  EN 12317-2:2000 

Götun: Högg við +23°C > 700  mm   EN 12691:2006 (A) 

Götun: Högg við  -10°C < 8  mm þvermál  EN 12691:2001 

Götun: Stöðugt álag  > 20  kg   EN 12730:2001 (A) 

Vatnsgufumótstaða sem                                   

jafngildi þykktar loftlags 22  m   ISO 12572:2001 

Eiginleikar aldrað efni: 

Kuldamýkt, brot 1) < -25  °C   EN 495-5:2001 

1)  Efni aldrað í andrúmslofti skv. NS-EN 1297 með UV geislun, hita, vatnssprautun og 

veðrun á rannsóknarstofu. 

Ganga skal frá þakeiningum og þakdúk samkvæmt teikningum hönnuðar verklýsingu og 

fyrirmælum framleiðanda dúksins.  

Frágangur við veggi  
Ganga skal frá dúknum upp á veggi með þar til gerðum klemmulista og kíttisfúgu af gerð sem 
framleiðandi dúks mælir með. Yfir þennan frágang kemur álflasning.  
Magn er nettóflatarmál þakflatar í m², mælt innan steyptra kanta og veggja.  

Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk skv. teikningum og verklýsingu, innifalið er 

m.a.þakdúkur flatar og upp á veggi, einangrun,  niðurföll og allur frágangur 
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7.6 MÁLMSMÍÐI. 

7.6.0 Almenn atriði. 

Verktaki leggur til allt efni og áhöld, sem þarf til að smíða og setja upp þá hluti sem smíða 
skal. Allar sýnilegar suður í málmsmíði skal slípa í sama flöt og smíðaefnið. Ryðfrítt stál skal í 
handlista og handriði stigauppgangs skal vera AiSi 316, með burstaðri áferð. 
Flóttastigi á vesturenda skal vera heitgalvanhúðaður verksmijuframleiddur stigi með 
hvíldarpalli,aðkomupalli og handriðuum tilbúinn til uppsetningar í innsteyptar stálplötur.  
Verktaki skal kynna sér gaumgæfilega leiðbeiningar hönnuða og framleiðanda þar sem það á 
við, um alla vinnutilhögun, styrkingu, ásetningu o.s.frv. að öðru leyti en fram kemur í 
verklýsingu,áður en smíði hefst. Hann skal taka öll mál ástaðnum og bera ábyrgð á þeim 
 

7.6.1  Flóttastigi frá íþróttasal vesturendi 

Við uppsteypu íþróttasalar var innsteyptum járnafestingum komið fyrir á vesturhlið 

íþróttasalar sem ætlaðar eru sem ásetur fyrir verksmiðjuframleiddan stiga  

Koma skal fyrir verksmiðjuframleiddum stiga, stigapalli og handriði frá Weland eða 

sambærilegum á vesturhlið íþróttasalar samkvæmt teikningu hönnuðar og verklýsingu. 

Kjálkar stigans eru 50 x 200 mm U-prófíll boltaður í stein á báðum endum. Þrep eru 1020 x 

240 mm úr 6 mm þykkum stálplötum með rifluðu mynstri forsmíðuð. Þrep eru soðin eða 

boltuð föst á kjálkana. Handrið er 40 mm stálrör fest í stiga  með stálteinum. Stigi og handrið 

skal vera galvanhúðað. Stigi er festur í vegg með flatstáli sem boltað er í steyptan vegg. 

Sjóða skal  I stálbita í innsteypta stálplötuna sem gengur út úr vegg og verður sæti fyrir 

stigapallana. Stigi,,stigapallar og handrið skal setja saman og skrúfast í I bita í vegg, og 

festast í sökkul að neðan. 

Einingaverð er heild  

Magntala er heild og miðast við fullfrágenginn og frágenginn flóttastiga með handriðum 
stigaþrepum aðkomu og hvíldapalli tengdum við innsteyptar festingar í vegg. Samkvæmt 
teikningum og lýsingu, hönnuðar og fyrirmælum framleiðanda. þarmeð talið allar festingar, 
búnaður og annað sem til þarf til að fullgera verkið.  
 
. 

7.6.2 Handrið í flóttastiga norðurhlið 

  

Smíða handlista og handrið við neyðaruppgang frá íþróttasal. 

Smíða skal og setja upp handlista með ásoðnum flangsi sem  borast í veggi í stigauppgangi  

Einnig skal smíða handrið sem verður um leið fallvörn og lokar af stigaopi frá jarðhæð.  

Auk þess skal smíða handriðshlið við stigauppgang  úr samskonar efni 
Hliðið skal útbúið öflugum lömum og læsingu bæði til að læsa hliðinu „opnu“ og lokuðu 
á hefðbundin hátt. Hliðarprófíll hliðsins skal vera úr 50x100 mm prófíl til styrktar fyrir skrá og 
læsingu til lokunar. 
 
Handlisti og rammar handriðanna eru úr 10 x 45 mm flatstáli en á milli þeirra eru soðnir pílárar (cc 90 
mm) einnig úr flatstáli 50 x 5 mm. 
 
Handrið skal koma forsmíðað Hvert handrið skal smíða í einingum sem . Miðað er við 3 m 
einingar að mestu en einhverjar einingar í öðrum málum til aðlögunar, auk eininga sem mynda 
horn sem ein eining, til styrktar og afstýfinga. Þau skal smíða á verkstæði og vera sandblásin, 
heitgalvanhúðuð og pólýhúðuð fyrir uppsetningu sbr. kafla 7.7.2 um málun stálhluta. 
Einingaverð: Innifalið í verði skal vera fullsmíðað, uppkomið og fullfrágengið handrið og hlið, þ.m.t. 
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galvanhúðun, allar festingar og annað sem til þarf. 
Magntölur: Magn er mælt sem lm af hverju handriði og hlið sem heild. 

 

 

7.7 MÁLUN. 
 

7.7.0 Almennt. 

 
Hér er lýst málningarvinnu utanhúss. Hér er fyrst og fremst um að ræða steypta fleti  
 
Málningartegundir, aðrar en þær sem í þessum kafla er getið, eru háðar samþykki verkkaupa. 
Litir og áferð skulu vera að vali hönnuðar. Verktaki skal gera sýnishorn af litum og áferð sé þess 
óskað. Grunnmálning skal vera í sama lit og yfirmálning. Áður en málun hefst skulu allir fletir og 
byggingahlutar vera sléttir, hreinir, þurrir, viðgerðir og án sýnilegra trefja í múr. Ekki má mála 
gallaða fleti eða óviðgerða og skal verktaki tilkynna eftirlitsmanni um slíka galla áður en verktaki 
gerir við þá. 
 
Við málningarvinnu skal farið eftir almennum leiðbeiningum framleiðenda málningar um allan 
undirbúning og framkvæmd þ.m.t. efnisnotkun á m². Verktaki skal reikna með öllum skurðum 
sem verkinu fylgja, ennfremur tiltekt að verki loknu. 
Aldrei skal málað við hitastig undir 5°C. 
 
Ekki leyfist að þynna málningarefni umfram það sem framleiðandi segir til um. 
 
Magntölur miðast við fullfrágenginn verklið í hverju tilfelli  lýsingu, þar 
með talið allur undirbúningurbúnaður og annað sem til þarf til að fullgera verkið.. 
 

7.7.1 Holufylling steyptra lofta og veggja. 

 
Veggir eru þegar uppsteyptir. Þetta á við þá veggi sem ekki verða einangraðir. 

Steinslípa skal veggina og loftið og holufylla fleti slétt að steypuyfirborði þannig að steypuyfirborð sé 

hreint og án múrlags eftir holufyllinguna (filtunina). Fletir skulu hreinsaðir og skilað tilbúnum undir 

málun. 

Aðferð og efni skal borið undir eftirlitsmann áður en valið er og vinna hefst. 

Einingaverð: Innifalið í verði eru fullfrágengnir veggja og loftafrágangur tilbúnir undir málningu 

Magntölur: Mælt nettó af teikningu í m². 

 

7.7.2 Málun múrhúðaðra flata utanhúss. 
 

Hér er átt við sýnilega múrhúðaða veggfleti utanhúss. Aðallega er þetta rými framan við 
Neyðaruppgang frá íþróttahúsi norðurhliðar og stoðveggi undir skyggni innganga sem ekki verða 
klæddir Veggfletina og loftið skal meðhöndla á eftirfarandi hátt: 
 
Pússa niður allar sýnilegar ójöfnur og þvo af ryk og óhreinindi, holufylla steinfleti filtering, slípa fleti slétt 
við steypuyfirborð, rykhreinsa skola af ryk og óhreinindi. Baða alla fleti rækilega með 
Vatnsvara 40 eða sambærilegu efni. 
Mála með þremur umferðum af terpentínuþynnanlegri akrýlmálningu, Steinvara 2000 eða 
sambærilegu að vali hönnuðar hússins. 
Einingaverð: Innifalið í verði er fullmálaðir og fullfrágengnir fletir, þ.m.t. allur skurður og fúgur. 
Magntölur : Magn mælt nettó af teikningum í m². 
 
 
 

  



BI LOK 1010  Sveinn Arnar Knútsson 

35 
 

Vatnsendaskóli H. áfangi - Fimleikaíþróttahús – 

Frágangur utanhúss  

    

TILBOÐSBLAÐ 
    

 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Vatnsendaskóli H. áfangi - 
Fimleikaíþróttahús – Frágangur utanhúss , samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá: 

    

    

 Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.  

    

 Tilboðsupphæð í bókstöfum   

    

 TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:  

   FJÁRHÆÐ 

    

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA  0 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS  0 

    

 HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 0 

    

    

    

 Staður og dagsetning:   

    

    

 Nafn bjóðanda og kennitala:   

    

    

 Heimilisfang:   

    

    

 Sími:   

    

    

 Bréfsími:   

    

    

 Undirskrift bjóðanda:   
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Vatnsendaskóli H. áfangi - Fimleikaíþróttahús – Frágangur 

utanhúss  

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

1 AÐSTAÐA, UMHVERFISMÁL OG 
JARÐVINNA     

1.1 Umhverfismál og aðstaða     
1.1.1 Öryggisgirðingar 1 heild   
1.1.2 Aðstöðusköpun og rekstur vinnusvæðis 1 heild   
1.1.3 Aðkomuvegur og lagersvæði 1 heild   
1.1.4 Tímavinna og álagning     
1.1.4.1 Iðnlærður byggingamaður/kona 50    
1.1.4.2 Byggingaverkamaður/kona 50    

      

 Kafli 1.1 Aðstaða samtals:     

      

      

      

 KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:      
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Vatnsendaskóli H. áfangi - Fimleikaíþróttahús – 

Frágangur utanhúss  

  TILBOÐSSKRÁ         

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

7 FRÁGANGUR 
UTANHÚSS         

7.1 Frágangur steyptra flata         
7.1.1 Einangrun og frágangur 

sökkulveggja 204 m2     

7.1.2 Viðgerðir veggja fyrir klæðningar 
utanhúss 1.402 m2     

            
  Kafli 7.1 frágangur steyptra 

flata samtals:         
            

7.2 Frágangur 
útveggjaklæðninga         

7.2.1 Einangrun         

7.2.1.1 Steinull 100mm 291 m2     

7.2.1.2 Steinull 125mm 1.402 m2     

7.2.2 Klæðning útveggja         

7.2.2.1 Ál-panelklæðning 1.402 m2     

7.2.2.2 Timburklæðning 291 m2     

7.2.3 Flasningar og áfellur 299 mtr     

7.2.4 Niðurtekin klæðning undir 
þakskyggni 54 m2     

            

            
  Kafli 7.2 frágangur 

útveggjaklæðninga samtals:         
            

7.3 Álgluggar og hurðir         
7.3.1 Álgluggar         
7.3.1.1 ÚG-01 Forrými 1 Stk.     
7.3.1.2 ÚG-02 Forrými 1 Stk.     
7.3.1.3 ÚG-03 Anddyri 1 Stk.     
7.3.1.4 ÚG-04 Kaffistofa og sjúkraherb. 2 Stk.     
7.3.1.5 ÚG-05 Skólaanddyri 1 Stk.     
7.3.1.6 ÚG-06 Kennslustofur 4 Stk.     
7.3.1.7 ÚG-07 milli áfanga H og G 1 Stk.     
7.3.2 Hurðir         
7.3.2.1 ÚH-01 Tvöföld hurð 4 Stk.     
7.3.2.2 ÚH-02 íþrsal uppgangur 1 Stk.     
7.3.2.3 ÚH-03 fl,hurð frá búningsklefum 1 Stk.     
7.3.2.4 ÚHG-01 Anddyri tvöf hurð 

rafm,opnun 1 Stk.     
  ÚHG-02 Anddyri tvöf hurð 

rafm,opnun 1 Stk.     
7.3.2.5 Álgluggaveggur í stigahúsi 40 m2     
7.3.3 Samlokur úr áli og einangrun 6 mtr     
            
  Kafli 7.3 álguggar og hurðir 

samtals:         
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7.4 Gler og glerísetning         
7.4.1 Gler og glerísetning  142 m2    
  Kafli 7.4 Gler og glerísetning 

samtals         
            

7.5 Þakfrágangur         
7.5.1 Viðsnúið þak 703 m2    
7.5.2 Þakfrágangur yfir skyggni 54 m2    
7.5.3 Léttþak 1.645 m2     
            
  Kafli 7.5 þakfrágangur 

samtals:         
            

7.6 Málmsmíði         
7.6.1 Flóttasstigi frá íþróttasal 

vesturendi 1 Heild     
7.6.2 Handrið í flóttastiga norðurhlið 1 Heild     
7.6.3 Handlisti í flóttastiga norðurhlið  1 Heild     
7.6.4           
  Kafli 7.6 Málmsmíði samtals:         
            

7.7 Málun          
7.7.1 Holufylling steyptra lofta og 

veggja 94       
7.7.2 Málun múrhúðaðra flata 

utanhúss 94       
  Kafli 7.7 Málun samtals:         
            

            
  KAFLI  7 - FÆRIST Á 

TILBOÐSBLAÐ:         
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Vatnsendaskóli H. áfangi - Fimleikaíþróttahús – 

Frágangur utanhúss  

    

TILBOÐSBLAÐ 
    

 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Vatnsendaskóli H. áfangi - 
Fimleikaíþróttahús – Frágangur utanhúss , samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá: 

    

    

 Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.  

    

    

 TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:  

   FJÁRHÆÐ 

    

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA  16.626.500 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS  193.239.545 

    

 HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 209.866.045 

    

    

    

 Staður og dagsetning:   

    

    

 Nafn bjóðanda og kennitala:   

    

    

 Heimilisfang:   

    

    

 Sími:   

    

    

 Bréfsími:   

    

    

 Undirskrift bjóðanda:   
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Vatnsendaskóli H. áfangi - Fimleikaíþróttahús – 

Frágangur utanhúss  

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR 
MAG

N 
EININ

G 
EININGARVER

Ð 
HEILDARVER

Ð 

1 AÐSTAÐA, UMHVERFISMÁL OG 
JARÐVINNA     

1.1 Umhverfismál og aðstaða     
1.1.1 Öryggisgirðingar 1 heild 1.500.000 1.500.000 

1.1.2 Aðstöðusköpun og rekstur vinnusvæðis 1 heild 13.750.000 13.750.000 

1.1.3 Aðkomuvegur og lagersvæði 1 heild 750.000 750.000 

1.1.4 Tímavinna og álagning     
1.1.4.
1 Iðnlærður byggingamaður/kona 50 6990 7.540 377.000 
1.1.4.
2 Byggingaverkamaður/kona 50 4990 4.990 249.500 

      

 Kafli 1.1 Aðstaða samtals:    16.626.500 

      

      

      

 

KAFLI  1 - FÆRIST Á 
TILBOÐSBLAÐ:    16.626.500 
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Vatnsendaskóli H. áfangi - Fimleikaíþróttahús – Frágangur 
utanhúss  

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS     
7.1 Frágangur steyptra flata     
7.1.1 Einangrun og frágangur sökkulveggja 204 m2 13.870 2.829.480 

7.1.2 Viðgerðir veggja fyrir klæðningar utanhúss 1.402 m2 1.300 1.822.600  
Kafli 7.1 frágangur steyptra flata samtals:    4.652.080 

7.2 Frágangur útveggjaklæðninga     
7.2.1 Einangrun     
7.2.1.1 Steinull 100mm 291 m2 12.890 3.750.990 

7.2.1.2 Steinull 125mm 1.402 m2 14.990 21.015.980 

7.2.2 Klæðning útveggja     
7.2.2.1 Ál-panelklæðning 1.402 m2 17.300 24.254.600 

7.2.2.2 Timburklæðning 291 m2 18.740 5.453.340 

7.2.3 Flasningar og áfellur 299 mtr 6.890 2.060.110 

7.2.4 Niðurtekin klæðning undir þakskyggni 54 m2 25.700 1.387.800  
Kafli 7.2 frágangur útveggjaklæðninga samtals:    57.922.820 

7.3 Álgluggar og hurðir     
7.3.1 Álgluggar     
7.3.1.1 ÚG-01 Forrými 1 Stk. 3.060.000 3.060.000 
7.3.1.2 ÚG-02 Forrými 1 Stk. 730.000 730.000 
7.3.1.3 ÚG-03 Anddyri 1 Stk. 1.390.000 1.390.000 
7.3.1.4 ÚG-04 Kaffistofa og sjúkraherb. 2 Stk. 587.000 1.174.000 
7.3.1.5 ÚG-05 Skólaanddyri 1 Stk. 1.653.000 1.653.000 
7.3.1.6 ÚG-06 Kennslustofur 4 Stk. 1.932.000 7.728.000 
7.3.1.7 ÚG-07 milli áfanga H og G 1 Stk. 1.239.000 1.239.000 
7.3.2 Hurðir     
7.3.2.1 ÚH-01 Tvöföld hurð 4 Stk. 788.000 3.152.000 
7.3.2.2 ÚH-02 íþrsal uppgangur 1 Stk. 587.000 587.000 
7.3.2.3 ÚH-03 fl,hurð frá búningsklefum 1 Stk. 587.000 587.000 
7.3.2.4 ÚHG-01 Anddyri tvöf hurð rafm,opnun 1 Stk. 899.000 899.000  

ÚHG-02 Anddyri tvöf hurð rafm,opnun 1 Stk. 899.000 899.000 
7.3.2.5 Álgluggaveggur í stigahúsi 40 m2 215.000 8.600.000 
7.3.3 Samlokur úr áli og einangrun 6 mtr 8.990 53.940  

Kafli 7.3 álguggar og hurðir samtals:    31.751.940 

7.4 Gler og glerísetning     
7.4.1 Gler og glerísetning  142 m2 28.900 4.103.800  

Kafli 7.4 Gler og glerísetning samtals    4.103.800 

7.5 Þakfrágangur     
7.5.1 Viðsnúið þak 703 m2 18.450 12.970.350 
7.5.2 Þakfrágangur yfir skyggni 54 m2 8.780 474.120 
7.5.3 Léttþak 1.645 m2 47.575 78.260.875  

Kafli 7.5 þakfrágangur samtals:    91.705.345 

7.6 Málmsmíði     
7.6.1 Flóttasstigi frá íþróttasal vesturendi 1 Heild 1.780.000 1.780.000 
7.6.2 Handrið í flóttastiga norðurhlið 1 Heild 737.000 737.000 
7.6.3 Handlisti í flóttastiga norðurhlið  1 Heild 235.000 235.000 
7.6.4       

Kafli 7.6 Málmsmíði samtals:    2.752.000 
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7.7 Málun      
7.7.1 Holufylling steyptra lofta og veggja 94  2.890 271.660 
7.7.2 Málun múrhúðaðra flata utanhúss 94  3.740 351.560  

Kafli 7.7 Málun samtals:    351.560  
KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:    193.239.545 
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Verkáætlun 
 

Vatnsendaskóli H. áfangi - Fimleikaíþróttahús – 
Frágangur utanhúss 
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Viðauki E.kafli 

 

Hönnunarsamningur 

Fundargerðir 

Frumkostnaðaráætlun 

Hönnunaráætlanir og rauntímaskráning 

Tilboð  í gerð hönnun 

Útgefnir reikningar 
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Tilboð  í gerð gagna fyrir  fimleikaíþróttahúss 

Hönnunarsamningur 

 

 

 

H ÁFANGI FIMLEIKAÍÞRÓTTAHÚS 

HÖNNUNARSAMNINGUR 

September 2017 

 

 

 

 

Verkkaupi Kópavogsbær 

  Kt 123455 5237 

  Digranesvegi 1 

  200 Kópavogur 

 

 

Hönnuður Sveinn Arnar Knútsson 

Verktaki SAK hönnun ehf 

  Kt 580269 6059 

  Bjarkargrund 2 

  300 Akranesi 

 

 

6.2 Hönnunarsamningur 

Samningar um hönnun og ráðgjöf. 
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1.gr 

Við undirritaðir f.h Kópavogsbæjar kt 123455 5237. Digranesvegi 1 200 Kópavogi hér eftir nefndur 

verkkaupi og SAK Hönnun kt 580269 6059. Bjarkargrund 2 300 Akranesi hér eftir nefndur verktaki 

gera með sér svofelldan hönnunar og ráðgjafarsamning. 

2.gr. 

Verktaki tekur að sér að undirbúa, ljúka og leggja fram og fá  samþykkta hjá byggingafulltrúaembætti 

Kópavogsbæjar aðaluppdrætti ásamt öllum nauðsynlegum gögnum sem þeim fylgir og fylgja ber með 

framlagningu umsóknar um byggingarleyfi f.h verkkaupa og fá samþykki  þar til bærs stjórnvalds í 

Kópavogi. Samningur þessi tekur til hönnunar aðaluppdrátta á um 1.700m2 fimleika og fjölnota 

íþróttasalar með áhorfendastúku fyrir 90 manns í rýminu ásamt um 1.200m2 byggingu á tveim 

hæðum sem tengir saman íþróttasalinn við Gáfanga Vatnsendaskóla.  

Verkið byggir á frumhönnun Ask arkitekta frá árinu 2014, sem lagt er upp með. Megin burðarvirki 

hússins verður steinsteypt, þak íþróttahúss gangi ekki upp fyrir útveggi íþróttahúss, útveggir hússins 

verði einangraðir að utan og klæddir,annars vegar álplötukerfi á íþróttasal og hins vegar með lerkivið 

á þjónustu og kennslustofuhluta hússins.  

Tveir aðskildir inngangar verða um tengibyggingu annars vegar fyrir nemendur frá Vatnsendaskóla að 

innanverðu frá G áfanga Vatnsendaskóla og hins vegar að sér inngang á suðausturhorni hússins 

ætluðuðum gestum tengdum starfsemi fimleikadeildar íþróttafélagsins Gerplu. Búninga og 

starfsmannaaðstaða ásamt móttöku og tæknirými eru á fyrstu hæð og fjórar kennslustofur,tæknirými 

og snyrtingar eru á 2,hæð. Gengið er inn í Íþróttasal bæði fyrir iðkendur og áhorfendur frá 1.hæð 

tengibyggingar.  

Verkkaupi og hönnuður skulu vinna saman að settu marki þannig að verkkaupi nái fram markmiðum 

sínum sem eru að fá mannvirki sem allir geti notið og komist hindranalaust um,  að mannvirkið verði 

aðgreint frá fyrri áföngum Vatnsendaskóla með aðskilda notkun í huga, að horft verði til hönnunar 

sem uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til skólahúsnæðis á grunnskólastigi. Stofn rekstrar og 

viðhaldskostnaðar sé hafður til hliðsjónar við val á byggingalausnum.   

 

3.gr  

Skilgreiningar verkþátta.  

Verksamningur verkkaupa og verktaka er þrepaskiptur.  

1. Vinna að gerð brunagreinigu, helstu lagnaleia fyrir loftræstingu og neysluvatns hita og 

frárennslislagnir, hljóðvistargreiningu fyrir grunnskóla skv IST 45.2016, efnisgreiningu 

meginburðarvirkis og útveggjaklæðninga og varmatapsútreikninga byggingarhluta og 

leiðnitapsútreikninga 

2. Gerð aðaluppdrátta sem í felst afstöðumynd í mkv 1/500 ásamt byggingarlýsingu, grunnmyndir 

snið og útlitsteikningar í mkv 1/100.  ásamt gerð orkuramma gerð skráningartöflu og  útfyllingu 

umsóknareyðublaðs til byggingafulltrúa Kópavogs.  

3. Séruppdrættir. Verktaki gerir verkteikningar í mkv 1/50 af grunnmynd, lang og þversniði og útliti  í 

hússins. Hlutateikningum af nánar skilgreindum stöðum og glugga og hurðayfirliti í mkv 1/20. 

Deiliteikningar í mkv 1/5. 
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4. gr Verktaki skal gera kostnaðaráætlun fyrir verkið. 

5.gr Verktaki skal fullgera útboðs og verkskilmála fyrir frágang utanhúss annan en lóðafrágang og sjá 

um að auglýsa og annast málsmeðferð fram að opnun útboðs. 

6. Verkkaupi og verktaki geta hvor um sig óskað eftir verkfundi í samræmi við framgang verkefnisins.  

4.gr 

Fyrir verkið greiðir verkkaupi Verktaka kr. 8.936.928.  Innifalið í samningsverðinu/fjárhæðinni er: Allt 

skrifstofuhald , pappírskostnaður, tölvunotkun, akstur og annað sem við kemur stjórnun verksins svo 

og allt er varðar lög og samningsbundin gjöld sem leiða af því að hafa menn í vinnu.  

5. gr. Verktaki  getur lagt fram reikninga fyrir verkið um hver mánaðarmót í samræmi við samþykkt 

tilboð verktaka. Samþykktir reikningar verða greiddir innan 20 daga frá framlagningu reiknings. 

 6. gr. Sem hluti af samningnum er yfirlýsing tryggingafélags um gilda hönnunartjóratryggingu, 

samkvæmt byggingarreglugerð nr 112/ 2012.  

7. gr 

 Ef verkkaupi óskar eftir að Verktaki  taki að sér annað, sem ekki er tiltekið í samningi þessum, skal 

samið um það sérstaklega áður en til þess kemur. (Sjá upptalningu í 2. Og 3. gr. um hvað er innifalið.) 

 8. gr. 

 Samningur þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum, einu fyrir hvorn samningsaðila. Rísi mál út 

af samningi þessum skal reka það fyrir héraðsdómi Reykjaness. 

9. gr.  

Verktími samnings. Samningur þessi tekur gildi við undirritun og skal honum að fullu lokið 

9.desember 2017 að viðlögðum 0,5% dagsektum samningsfjárhæðar pr dag sem verkskil dragast. 

10.gr.  

Eftirtalin gögn eru hluti samnings þessa  

BF-LOK1010 Skilalýsing. Lokaverkefni 2017-3 dags 29. 08. 2017  

BF-LOK1010 Reglur um lokaverkefni  2017-3 dags 29.08.2017 

Lög um mannvirki nr 160/2010 

Byggingarreglugerð nr 112/2012  

Önnur lög reglugerðir og staðlar sem gilda um opinber mannvirki eins og hér um ræðir sem er 

skólabygging fyrir grunnskóla.  

11.gr 

Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða eintök hvort handa sínum aðila samnings þessa. 

12.gr 

Mál sem rísa kunna vegna samnings þessa skal rekið fyrir héraðsdómi Reykjavíkur. 
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Staður Digranesvegur 1 200 Kópavogur   Dags 23.ágúst 2017 

 

Verktaki Hönnuður 

SAK Hönnun ehf Sveinn Arnar Knútsson 

 

Verkkaupi 

Kópavogsbær 

 

 

Vitundarvottar að réttri dagsetningu. 

 

     Kt 

 

     kt 

 

Fylgiskjöl. 

BF-LOK1010 Skilalýsing. Lokaverkefni 2017-3 dags 29. 08. 2017  

BF-LOK1010 Reglur um lokaverkefni  2017-3 dags 29.08.2017 
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Heiti verks: Fimleikaíþróttahús H.áfangi Vatnsendaskóli 

Fundur nr. 1 Dags. 18.8.2017 Kl. 14:00 

Staður: Háskólinn Reykjavík   

Boðaðir á fundinn: 

Sveinn Arnar,Viggó Magnússon,Þormóður Sveinsson,Eyþór 

Þórhallsson og Karl Hákon Karlsson 

Mættir: SAK , VM, ÞS, EÞ 

Fundarritari : SAK 

Næstir fundur: Á.E.V    

 

Dagskrá: 

 

1. Val á lokaverkefni 

2. Umsögn leiðbeinenda og niðurstaða 

 

Fundargerð: 

 

1.  

Fundarboð hjá leiðbeinendum BF-LOK1010 rætt um verkefnistillögu að lokaverkefni, 

sem er að hanna  skv reglum skólans mannvirki sem t.d hefur verið frumhannaði en 

hefur ekki verið valið til þess að halda áfram með. Verkefni sem ég lagði fram sem 

tillögu að lokaverkefni mínu er fimleikaíþróttahús við Vatnsendaskóla. Ask arkitektar 

höfðu unnið frumgögn að húsinu sem hlaut ekki hljómgrunn dómnefndar.   

Tillaga Ask arkitekta fól í sér að hanna íþróttahús fyrir Vatnsendaskóla sem gegndi 

tvíþættu hlutverki, annars vegar sem fimleikaíþróttahús fyrir fimleikadeild 

íþróttafélagsins Gerplu og hins vegar sem fjölnotaíþróttahús með fjórum kennslustofum 

fyrir grunnskóla  Vatnsendaskóla. 

Frumhönnun hússins gerir m.a ráð fyrir að íþróttasalur sé einangraður að utan og 

klæddur álplötukerfi en tengibygging verði einangruð að utan og  klædd timbri. Húsið 

þarf að uppfylla allar kröfur skv byggingarreglugerð.  

Í frumhönnun var þannig  ætlunin að steypa upp húsið einangra og klæða  utan með 

álplötukerfi og timbri. Engar eiginlegar útlitsteikningar eru til  aðrar en í tillöguhefti.  

 

Eftir umræðu við leiðbeinendur fékkst tillaga mín samþykkt af VM umsjónarmanni 

námskeiðsins og leiðbeinendum. 
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Aðgerðir: 

1. Að fengnu samþykki leiðbeinenda fyrir verkefnistillöguinn 

hefst vinna mín á nauðsynlegum undirbúningi með 

gagnaöflun og þarfagreiningum sem samræmast kröfum 

sem fram koma í skilalýsingu námskeiðsins. Fara þarf í að 

vinna að tilboðsgerð í hönnunarvinnuna sem fylgir svona 

verkefni, vinna að samningsgerð um verkefnið milli 

verkkaupa og hönnuðar, útbúa grófa kostnaðaráætlun fyrir 

húsið kanna deiliskipulagsskilmála Vatnsendasvæðis o.fl sem 

þarf til að koma verkefninu yfir á forhönnunarstig.    

Framkv. 

af  

SAK                                                                                                                                                         

Ábyrgð 

SAK 

 

 

 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 16:00 
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Heiti verks: Fimleikaíþróttahús H.áfangi Vatnsendaskóli 

Fundur nr. 2 Dags. 6.9.2017 Kl. 11:30 

Staður: Háskólinn Reykjavík   

Boðaðir á fundinn: Staðarlota 

Mættir: SAK ÞS ERÞ KHK 

Fundarritari : SAK 

Næstir fundur: Á.E.V    

 

Dagskrá: 

 

Undirbúningsvinna lokaverkefnis 

 

 

Fundargerð: 

 

2017 föstudagur. Verkfundur í HR með leiðbeinendum, Nemandi leggur fram tillögu um að teikna 

aðaluppdrætti verkteikningar útboðs og verklýsingu með kostnaðaráætlun ásamt að framkvæma 

m.a efnis,rýmis og þarfagreiningar m.t.t þeirra laga og reglna sem gilda um skólabyggingar. Tillaga 

samþykkt af umsjónarkennara og leiðbeinanda VM og leiðbeinendunum  ÞS, KK og EÞ. 

Ég fékk ráðleggingar frá ÞS um að gera könnun á kröfu byggingayfirvalda um 

rýmisstærðir skólabygginga, tryggja yrði að öll rými uppfylltu lágmarkskröfu 

byggingarreglugerðar nr 112/2017. t.d fjölda salerna m.t.t fjölda starfsmana, stærð 

kennslurýmis m.v fjölda nemenda,  kanna brunavarnir, flóttaleiðir og aðgengismál. 

Opinberar byggingar heyra almennt undir kröfu um algilda hönnun þ.e aðgengi sé 

öllum tryggt. KHK benti á að huga að heppilegum lagnaleiðum innanhúss, rými fyrir 

loftræsibúnað og að velja stað fyrir innsog útsog í húsið gera þyrfti þarfagreiningu á 

öllum nauðsynlegum búnaði sem fylgja þyrfti.        

 

 

 

 

Aðgerðir: 

1. Hvað er þarfagreining? Skv Hróbjarti Árnasyni og Stig 

Skov er hún eftirfarandi. 

  

Framkv. 

af  

S.A.K                                                                                                                                                         

Ábyrgð 

Sveinn Arnar 
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 „Þarfagreining er kerfisbundinn ferill, þar sem stuðst er við formlegar 

og óformlegar leiðir, til að safna saman upplýsingum sem nota má til 

að finna leiðir til að bæta frammistöðu við tilteknar aðstæður. 

Markmið þarfagreiningar er að safna saman og túlka gögn sem 

stjórnendur og fræðsluaðilar geta stuðst við til að hanna viðeigandi 

íhlutun/leið til að bæta frammistöðu. Í þessu felst að skilgreina 

markmið fyrirtækisins, finna misræmi í frammistöðu og ákveða hvað 

þarf að gera til að koma í veg fyrir slaka frammistöðu.  

“ 

Fer í að afla þekkingar í þágu verkefnisins og framkvæmi 

greiningar m.t.t laga og reglna.     

 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 12:00 
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Heiti verks: Fimleikaíþróttahús H.áfangi Vatnsendaskóli 

Fundur nr. 3 Dags. 21.9.2017 Kl. 14:00 

Staður: Símafundur   

Boðaðir á fundinn: Sveinn Arnar  

Mættir: SAK Guðjón Jónasson framl.stj frá Loftorku Borgarnesi.    

Fundarritari : SAK 

Næstir fundur: Á.E.V    

Dagskrá: 

 

Stærð og staðsetning hússins 

Forsteypt eða staðsteypt hús 

Forsteypt eða staðsteypt gólf 

Flutningur og uppsetning húss 

Upphengdar áhorfendasvalir 

 

 

Fundargerð: 

 

Stærð húss ca 1700m2 íþróttasalur um 10 .mtr hár. Tengibygging á tveim hæðum 

neðri hæð um 730 m2 og efri hæð inndregin um 550m2. 

 Kostir og gallar ræddir hvort komið yrði fyrir forsteyptum veggjum sem 

meginburðarvirki hússins í s er möguleiki á að nota forsteyptar einingar frekar en að 

slá upp mótum og staðsteypa. Veggir íþróttahúss eru ca 10.mtr háir og bil milli 

þaksperra um 6.mtr. Ef forsteyptar einingar yrðu notaðar gæti flutningslega verið 

mögulegt að framleiða 3mtr breiða og 10 metra há einingu þykkt um 240mm það 

gerir 7,2m3 eða um 17.000 kg pr einingu.? 

Guðjón sgði framleiðslulega séð væri hægt að búa til slíka veggi skoða þyrfti 

umhvefis hússins m.t.t flutninga. 

Gólf 1.hæðar og áhorfendasvala verða staðsteypt kanna þyrfti kosti og galla 

milliplötu hvort hagkvæmara væri að nota holplötur og staðsteypt ásteypulag eða 

filigran plötu með ásteypulagi.      

    

Aðgerðir:   

1. Gera þarf athugun á flutningsleið m.t.t aðgengis 

flutningatækja og krana vegna uppsetningar, bera saman 

kostnað af forsteyptum veggjum eða staðsteyptum ásamt 

kostum og göllum hvorrar framleiðsluaðferðar m.t.t 

Framkv. 

af  

S.A.K                                                                                                                                                         

Ljúka fyrir 

Click here to 

enter text. 
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gæðasjónarmiða. Sama gildir um með notkun holplatna með 

ásteypulagi eða filegran platna með ásteypulagi. SAK kannar 

hvor aðferðin henti fyrir verkefnið. 

2. Ath í þessu samhengi að hver stálsperra er um 6,5 tonn 

að þyngd sem hvílir á veggjum íþróttahúss. 

3.Koma þarf fyrir járnabökkum til tenginga staðsteyptra 

áhorfendasvala í íþróttahúsi.   

4. Áferðarkröfur veggja íþróttahúss að innan skulu vera 

fínhúðaðar og í plani. 

5. Ath með veggþykktir m.t.t hljóðkrafna. 

 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 15:00 
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Heiti verks: Fimleikaíþróttahús H.áfangi Vatnsendaskóli 

Fundur nr. 4 Dags. 25.9.2017 Kl. 10:30 

Staður: Háskólinn Reykjavík   

Boðaðir á fundinn: Sveinn Arnar ÞS 

Mættir: SAK, ÞS   

Fundarritari : SAK 

  

Næstir fundur: Á.E.V    

 

 

Dagskrá: 

 

Staða greininga 

 

Fundargerð: 

 

Frumdrög þarfagreiningar verkefnisins rýnd, ÞS kom með  ábendingar varðandi  

skipulag hússins stæðist m.t.t kröfur B,rg 112/2012 vegna Bruna og hljóðvistar. 

 

 

 

Aðgerðir: 

1. Þarf að yfirfara fyrirliggjandi frumdrög greininga m.t.t 

ábendinga frá, rýna brunavarnir og flóttaleiðir m.t.t öryggis 

starfsfólks og gesta hússins.     

 

 

 

Framkv. 

af  

S.A.K                                                                                                                                                         

Ljúka fyrir 

Click here to 

enter text. 

 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 11:00 
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Heiti verks: Fimleikaíþróttahús H.áfangi Vatnsendaskóli 

Fundur nr. 5 Dags. 2.10.2017 Kl. 10:30 

Staður: Háskólinn Reykjavík   

Boðaðir á fundinn: Sveinn Arnar nemandi , Þormóður Sveinsson arkitekt  

Mættir: SAK og ÞS 

Fundarritari : SAK 

Næstir fundur: 4.10.2017    

 

Dagskrá: 

 

1. Hljóðgreinigar 

2. Aðgengi fyrir alla 

3. Neyðarstigi útfærsla 

4. Útveggjaklæðningar 

5. Ofanljós í þaki tengibyggingar  

 

Fundargerð: 

 

 

1.Set aukahljóðeinangrun innan á veggi loftræsiherbergis á 2.hæð þá veggi sem snúa 

inn að tengibyggingu fæ hljóð þá a.m.k 54dB, veggir í kennsluherbergjum 200mm 

steyptir, hljóðísogsplötur í loft hurð a.m.k 38 dB fæ þá herbergi í a.m.k 48dB, 

búningsklefar á neðri hæð verða með 200.mm steyptum veggjum hljóðísogsplötum 

rakavörðum í loftum a.m.k 38dB innihurðar með felliþröskuldum, næ a.m.k að jafna 

kröfur í  B.rg nr 112/2012 11.1. KAFLI Varnir gegn hávaða. 11.1.1. gr. Markmið. 

Byggingar og önnur mannvirki skulu þannig hönnuð og byggð að heilsu og innra 

umhverfi sé ekki spillt af völdum hávaða og óþægindum af hans völdum sé haldið í 

lágmarki. sbr. einnig ákvæði um algilda hönnun í 6.1.2 og 6.1.3. gr. 11.1.2. gr. Kröfur. 

Ákvæði þessa hluta reglugerðarinnar gilda m.a um skóla. Byggingar skulu þannig 

hannaðar að óþægindi vegna hávaða innan rýma, frá aðliggjandi rýmum, lögnum, 

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

fyrirhugaða notkun. Allar byggingar sem tilgreindar eru í 1. mgr. skulu að lágmarki 

uppfylla kröfur til hljóðvistarflokks C samkvæmt staðlinum ÍST 45.  

Hljóðvistarskýrsla mun verða unnin af hljóðvistarhönnuði, sbr. 4.5.3. gr.,B,rg. 

2.Aðgengi fyrir alla sbr Kafli 6 m.a gr,6.1.3 og 6.2.3 B,rg nr 112/2012 hönnunargögn. 

Greina aðstöðu fyrir hreyfihamlaða innan tengingyggingar, inn í búningsklefum og 

snyrtingum göngum og í íþróttasal. 
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3.Kanna Weland stálstiga m.t.t brunavarna og kröfu um flóttaleiðir. 

4.Ég er búinn að rýna í múrkerfi og kemur það vel út í verði og uppfyllir brunakröfur 

ásamt að hafa staðist íslenskt verðurfar í áratugi á Íslandi sbr Frímúrarahúsið í 

Hafnarfirði. Hefur litla viðhaldsþörf, er einfalt í umhirðu og viðhaldi þegar á þarf að 

halda. Býður upp á góðar deililausnir. Er reiðubúinn að kynna múrklæðningu og 

rökstyðja út frá kröfum sem gerðar eru. ÞS ekki alveg viss um að múrkerfi henti ðá 

alla bygginguna. 

     

Aðgerðir: 

1. Kanna lausnir með neyðarútistiga frá 2.hæð íþróttasalar. 

3. Teikna upp innveggi loftræstiherbergis. 

 

Framkv. 

af  

S.A.K                                                                                                                                                         

Ábyrgð 

SAK 

 

 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 11:00 
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Heiti verks: Fimleikaíþróttahús H.áfangi Vatnsendaskóli 

Fundur nr. 6 Dags. 6.10.2017 Kl. 10:30 

Staður: Háskólinn Reykjavík   

Boðaðir á fundinn: Staðarlota 

Mættir: SAK Kiddi, VM  

Fundarritari : SAK 

Næstir fundur: Á.E.V    

 

 

Dagskrá: 

 

1. Sjálfberandi gluggaveggur 

2. Múrklæðningarkerfi 

3. Aðlögun gluggastærða að múrkerfislausnum 

 

 

 

Fundargerð: 

 

1.Gluggaveggur í stigahúsi er gólfsíður og fer upp í gegnum báðar h´ðir stigahússins 

og endar í sömu hæð og portveggur á þaki, það þýðir að færa þarf gluggavegg út 

fyrir sökkul þannig að hann planar við útveggjaklæðningu að utanverðu. Kiddi kom 

með tillögu um að útbúa sæti utan á sökkul fyrir gluggann 

 

 

 

2.Kynnti fyrir VM útfærslu með deililausnum á múrkerfi utan á útveggi 

tengibyggingar. Til þess að ná góðum og öruggum frágangi á múrkerfið er 

hagkvæmast þ.e öruggast að setja breidd glugga í max 2.2 mtr þannig næst besta 

dreningin yfir gluggum sem leiðir dren út fyrir glugga og lágmarkar svæði yfir 

gluggum sem drenast niður í gluggakant. Þessi frávik áleit VM að færu í bága við 

hugmyndir í tillögu Frumhönnunar eins að í frumhönnun er ráðgert að klæða 

tengibyggingu með timbri. Virða þarf fyrirliggjandi hönnun og uppfylla þær 

væntingar sem hönnun gerir ráð. Því þarf að leysa með útfærslum þá atriði sem 

þess krefrjast með sérlausnum, án þess að breyta eða skerða þær stærðir eða það 

efnisval sem hönnun gerir ráð fyrir, heldur ber að tryggja að hönnun uppfylli þær 

kröfur sem gerðar eru til hússins.      
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Aðgerðir: 

 Aðgerðir: 

1. Koma með tillögur gluggagerð og deililausnir sem tryggja 

öruggan frágang gluggaveggjar.    

2. Þarf að hverfa frá múrkerfislausninni sem 

útveggjaklæðningar og fara í vinnu við að leysa 

útveggjaklæðningar út frá efnisvali og útlitshugmyndum 

frumhönnunar sem er timburklæðning á tengibyggingu og 

álklæðning á íþróttasal.  

 

Framkv. 

af  

S.A.K                                                                                                                                                         

Ábyrgð 

SAK 

 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 11:30 
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Heiti verks: Fimleikaíþróttahús H.áfangi Vatnsendaskóli 

Fundur nr. 7 Dags. 10.10.2017 Kl. 09:30 

Staður: Háskólinn Reykjavík   

Boðaðir á fundinn: SAK, EÞ  KHK 

Mættir: SAK   EÞ KHK 

Fundarritari : SAK 

Næstir fundur: Á.E.V 

 

   

 

 

Dagskrá: 

 

1. Burðarvirki áhorfendasvalir 

2. Burðarvirki gluggaveggur í stigahúsi 

3. Milligólf tengibyggingar. 

4. Loftræsilagnir og lagnarými. 

5. Click here to enter text. 

 

Fundargerð: 

 

 

1. Það þarf að koma fyrir upphengdu svalagólfi á suðurhlið íþróttasalar innandyra 

fyrir 90 áhorfendur, EÞ samþykkti að leysa burðarþolið með járnabakka sem komið 

væri fyrir í útvegg að innanverðu sem tengdist járnabendingu sem kæmi í svlagólfi, 

þessi verkþáttur verður staðsteyptur. EÞ taldi óþarft að setja steyptan bita á c/c 

6.mtr..   

 

2. Varðandi gluggavegg í stigahúsi suðurhliðar (tengibyggingu) þarf að athuga  með 

útfærslu á einhverskonar undirstöðu fyrir glervegginn. 

 

 

3. Milligólf tengibyggingar, Fékk upplýsingar hjá EÞ til að meta með 

jafngildisútreikningi nálgun á sambærilegum hljóðgæðum staðsteytptrar milliplötu 

og holplötu. 

 

4. KHK fór yfir lagnagreiningu, lagnaútreikning og rýmis fyrir lagnir innan hússins og 

samþykkti fram komna tillögu frá mér.  
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Aðgerðir: 

 

Teikna upp deililausn sem tengir áhorfendasvalir. 

Kanna burðarþörf undir gluggavegg. 

Reikna með jafngildisaðferð holplötuþykkt sem hefur jafngóða hljóðvist a.m.k og 

200mm staðsteypt milligólf. 

 

 

 

   

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 11 : 30  
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Heiti verks: Fimleikaíþróttahús H.áfangi Vatnsendaskóli 

Fundur nr. 8 Dags. 11.10.2017 Kl. 10:30 

Staður: Háskólinn Reykjavík   

Boðaðir á fundinn: Sveinn Arnar 

Mættir: SAK  VM 

Fundarritari : SAK 

Næstir fundur: Á.E.V    

 

Dagskrá: 

 

1. Útveggjaklæðningar greiningar 

2. Gerð útboðs og verklýsinga 

 

 

Fundargerð: 

 

1.Kynnti fyrir VM frumgreiningar á timburútveggjaklæðningu á tengibyggingu og 

álkasettuklæðningu á íþróttahúshluta. VM vill sjá áframhaldandi greiningar sem 

sýnir deililausnir í kringum gluggavegg í stigahúsi, og gólfsíða glugga og útihurða 

inn í tengibygginguna og útfærslu á brunakröfum. 

2.Varðandi gerð útboðs og verklýsingar kom fram hjá VM að velja þyrfti á milli 

utanhússklæðningar eða innanhússfrágang. Þar sem ég er að vinna í 

utanhússklæðningum valdi ég að gera útboðs og verklýsingu fyrir frágang 

utanhússklðningar.       

 

 

 

Aðgerðir: 

1. Áframhaldandi vinna í gagnaöflun og gerð deililskissa fyrir 

utanhússsklæðningar. 

2. Útboðs og verklýsingagerð undirbúin. 

 

3. Annað:  

Framkv. 

af  

S.A.K                                                                                                                                                         

Ábyrgð 

SAK 
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Ekki liggja enn fyrir útgefið frá byggingafulltrúa Kópavogs 

hæðar og mæliblað fyrir Íþróttahús Vatnsendaskóla 

Funahvarfi 2 Kópavogi. SKv samtali við Sigfríði starfsmann 

embættis byggingafulltrúa er von á þeim um mán,mót nóv 

des. Þarf því að notast við bráðabirgðaupplýsingar sem má 

vænta í vikulokin.  

 

Hef fengið fundartíma n.k mánudag 16.10.2017 kl 11:00 

með brunahönnuði Guðmundi Gunnarssyni forstöðumanns 

brunavarna hjá Mannvirkjastofnun. Undirbúa mig með þeim 

atriðum sem málið varða. 

 

 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 10:30 
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Heiti verks: Fimleikaíþróttahús H.áfangi Vatnsendaskóli 

Fundur nr. 9 Dags. 16.10.2017 Kl. 08:45 

Staður: Háskólinn Reykjavík   

Boðaðir á fundinn: Sveinn Arnar Þormóður Sveinsson. 

Mættir: SAK  ÞS 

Fundarritari : SAK 

Næstir fundur: Á.E.V    

 

Dagskrá: 

1. Yfirfara skráningartöflu 

2. Yfirfara aðaluppdrætti 

Fundargerð: 

 

1.ÞS fór yfir skráningartöflu, nokkur viðbótar atriði þarf að upplýsa í töflunni svo 

sem ef sorpgerpi er staðsett á lóð þá þarf að upplýsa það þó ekki sé það skráð í 

þessa tilteknu töflu að öðru leyti, (Þakrými) Virkisrými sem í þessu tilviki er einungis 

þykkt einangrunarinnar sem eykur heildarrúmmál hússins en hefur ekki áhrif á 

flatarmálið.         

 

 

2.ÞS fór yfir aðaluppdrættina fyrir húsið, Ábendingar ÞS og ráðleggingar voru m.a 

að ná  fram skýrleika eins og kostur væri á þeim atriðum sem væru mikilvæg fyrir 

lesandann þ.e embætti byggingafulltrúa. Þannig að sem auðveldast væri að átta sig 

á hvað fram færi í byggingunni.     

Aðgerðir: 

1. Skráningartafla. SAK þarf að lagfæra og bæta við ítarlegri 

upplýsingum sbr ábendingar ÞS 

2 Aðaluppdrættir. SAK lagfærir aðaluppdrætti m.t.t bætts 

lesskilnings á þeim atriðum sem varða starfsemi hússins, 

hvað þar fer fram, stærð einstakra rýma, hæðasetningar og 

almennt aukins skýrleika.   

 

 

Framkv. 

af  

S.A.K                                                                                                                                                         

Ábyrgð 

SAK 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 10:15 
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Þarf að heyra betur í ÞS og VM v. Klæðninga úri við jarðveg 

Heiti verks: Fimleikaíþróttahús H.áfangi Vatnsendaskóli 

Fundur nr. 10 Dags. 16.10.2017 Kl. 11:00 

Staður: Mannvirkjastofnun   

Boðaðir á fundinn: 

Sveinn Arnar Guðmundur Gunnarsson fagstjóri eldvarna 

Mannvirkjastofnunar. 

Mættir: SAK  GG 

Fundarritari : SAK 

Næstir fundur: Á.E.V    

 

Dagskrá: 

 

1. Brunavarnir. Þarf sérstaka brunavörn í gluggavegg í stigahúsi tengibyggingar.  

2. Flóttaleiðir á fyrstu hæð eru neyðarútgangar einn á vestur enda og annar á austur 

enda nálægt fimleikagryfjum Er einhver lágmarksgangbreidd vegna aðkomu að 

neyðarútgangi.  

3. Þarf aðkoma slökkviliðs að vera tryggð sérstaklega að íþróttahúsi eða þarf að vinna 

heildaráætlu um aðkomu allra bygginga skólans. 

4. Þurfa ofanljós í gangi á 2.hæð tengibyggingar að vera úr auðbrennanlegu plasti, eða er 

engin slík krafa.  

5. Er hámarksfjarlægð í neyðarútgang 25 mtr ef svo er eru þær kröfur viðmiðunarkröfur.  

 

Fundargerð: 

 

Átti fund með Guðmundi Gunnarssyni fagstjóra á sviði eldvarna Mannvirkjastofnunar í 

morgun voru ofangreind atriði til umfjöllunar. 

 

1. Stigahús er með sjálfstætt berandi álglugga sem nær frá jarðhæð og upp í plan við 

portvegg. Stigahúsið er sjálfstætt brunahólf sem þarfnast ekki sérstakra lausna vegna 

hæðaskila. Slíta verður gluggavegg frá öðrum rýmum. 

2. Lágmarksbreidd er 1,3 mtr þegar fjöldi í sal er komin í 130 þarf 1.sm í aukna 

gangbreidd fyrir hvern viðbótargest umfram 130manns. T.d ef gestir eru 200 þarf 

gangbreidd að vera 2.mtr, o.s.frv. 

3. Íþróttahúsið er hluti Vatnsendaskóla svo skoða verður heildstætt aðkomu 

slökkviðkiðs á byggingunum hugsanlega fleiri en ein aðkoma. Inntaksstútur fyrir 

Sprinkler úðakerfi þarf alltaf að vera aðgengilegur. 

4. Ofanljós fyrir dagsbirtu þurfa ekki að vera úr auðbrennanlegu efni. 
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Fjarlægð í neyðarútgang er 25mtr sbr þó ef vatnsúðakerfi er í byggingunni er 

fjarlægð í neyðarútgang leyfð 39,mtr 

 Annað sem rætt var. Innihurð milli G og H áfanga brunasamstæðuskil mega vera úr 

timbri mælir með 60min hurð. 

 Ekki er aðgengi fyrir alla að áhorfendasvæði á 2,h íþróttasalar sem leyst verður með 

því að útbúa áhorfendasæti fyrir hreyfihamlaða á jarðhæð meðfram suðurhlið salar 

þar sem stutt er í neyðarútganga. 

 Þrengsli eru við neyðarútgangshurð og fimleikagryfja á vesturhlið frá jarðhæð. GG 

mælir með að færa neyðarútgang nær suðurhlið þannig að neyðarútgangur verði frír 

frá fimleikagryfju.   

Þakglugga í íþróttasal skal velja í hæfilegri stærð, betra er að hafa fleiri en færri t.d 

1,5m2 gluggi er heppilegri en 2,m2 gluggi vegna vindálags sem reynir mjög á 

opnunargetu gluggans. 

 

 

 

Aðgerðir: 

1. Vinna þarf lagfæringar á grunnplani íþróttasalar m.t.t 

aðgengis fyrir hreyfihamlaða, og auðvelda aðgengi að 

flóttaleið. Gera þarf aukna kröfu um neyðarlýsingu samhliða. 

2. Tryggja með deililausnum að gluggaveggur í stigahúsi 

verði örugglega skilin frá öðrum rýmum. 

3. Ekki er brunakrafa um sérstaka vindplötu umdir 

timburklæðningu, nægjanlegt er að setja vinddúk sem 

hrindir frá vatni sem kemst að einangruninni. 

4. Velja reyklúguglugga m.t.t ábendinga frá GG. 

5. Ofanljósglugga í þak tengibyggingar skal miða við 

ábendingu frá GG nota þá öryggisgler í stað acrylglers. 

  

 

Framkv. 

af  

S.A.K                                                                                                                                                         

Ábyrgð 

SAK 

 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 11:30 
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Fundur nr. 11 Dags. 18.10.2017 Kl. 13:00 

Staður: 

Iðan fræðslusetur. Vatnagörðum 20 104 

R,vík   

Boðaðir á fundinn: Sveinn Arnar, Jón Sigurjónsson NMÍ 

Mættir: SAK , ÖS, JS  

Fundarritari : SAK 

Næstir fundur: Á.E.V    

 

Dagskrá: Gluggar og glerjun 

 

         

  

JS hélt yfirgripsmikinn fyrirlestur um glugga og glerjun. Þróun hans fer frá því að vera 

reykop þegar lofta varð úr eldstæðum manna og losna við brælu og reyk frá eldinum“. 

Yfir í að vera ráðandi þáttur í útliti margra þekktra bygginga m.a prismaveggurinn í 

Hörpunni. 

Farið var yfir kröfur sem gerðar eru til glugga bæði almennar kröfur og eiginleikakröfur. 

Það skiptir máli hvar staðsetja á glugga hvaða kröfur eiga við fer eftir veðurfarslegum 

atriðum, s,s vindálag,slagregnsálag, tæring vegna áhrifa seltu o.fl. Skv B,rg nr 112/2012 

eiga gluggar að vera CE merktir (skylda). 

Mikilvægi þerrileiða fyrir regn er ráðandi um endingu glugga. JS tók dæmi um 

uppbyggingu glugga og hurða ísetningu, uppbyggingu frá ísetningu og þéttingu gluggans 

með frágangi og flasningum aðliggjandi byggingahluta. 

Farið var yfir uppbyggingu þakglugga munur glergerða útskýrður.Val glergerðar og 

glerþykkta, hvað ber að varast þega gler er valið m.t.t hvar og hvað á að glerja. Flöt þök 

eða hallandi þök o.s.frv. 

Kynning og leiðbeiningar um tréglugga með álfronti, álglugga og plastglugga, kostir og 

gallar settir fram grundvallaratriði hafa þerrileiðir opnar, tryggja loftun 

varmaeinangrun,þéttingu milli karms,fags og glers og þéttleiki samsetninga horna 

gluggans.           
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Aðgerðir: 

1. Fyrirlestur JS er gott innlegg í lokaverkefnið. Margar 

gagnlegar og úthugsaðar lausnir sem kynntar voru mun ég 

geta nýtt í lokaverkefnið s.s val á gleri ogt glergerðum, vali 

á gluggategundum útfærslu á deiulum sem varða 

grundvallaratriði sem eru þerrileiðir í glugganum og þéttleiki. 

Atrið sem nýtast munu mjög vel í kaflanum um útboðs og 

verklýsingar.  

 

 

Framkv. 

af  

S.A.K                                                                                                                                                         

Ábyrgð 

SAK 

 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 19:00 
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Heiti verks: Fimleikaíþróttahús H.áfangi Vatnsendaskóli 

Fundur nr. 12 Dags. 23.10.2017 Kl. 09:00 

Staður: Háskólinn Reykjavík   

Boðaðir á fundinn: Sveinn Arnar Þormóður Sveinsson 

Mættir: SAK  ÞS 

Fundarritari : SAK 

Næstir fundur: Á.E.V    

 

Dagskrá: 

 
Yfirfara skráningartöflu 

Yfirfara aðaluppdrætti 
Leiðbeiningar um verkhlutateikningar 

 

Fundargerð: 
 

1.Skráningartafla: Ræddi við Þ.S um hvernig skrá ætti þakrými íþróttasalar þ.e 

þykkt þakeiningarinnar sem er um 400mm þykk og því nokkuð rúmmál þar. Einnig 
varðandi opnar svalir í salnum,  

ÞS leiðbeindi um hvernig með ætti að fara get því haldið áfram með 
skráningartöfluna sem er að mestu lokið. 

2.Aðaluppdrættir: Lokið er við aðaluppdrætti og byrjað á séruppdráttum. Í 
athugasemdum benti ÞS á atriði í aðaluppdráttunum sem þarf að bregðast við og 

lagfæra sem mun verða gert. 
3.Í umræðu um verkhlutateikningar var rætt um vandamál með stóra 

gluggavegginn í stigahúsin í móttökurými. Glugginn er teiknaður að samskeytum 

íþróttasalar og þjónustubyggingar, ég er í vandræðum með hvernig ég geti klárað 
málið þannig að vel fari.  

 

 
 

2.  

Aðgerðir: 
1. Engin afgerandi skýring eða svör að svo stöddu frá 

leiðbeinendum að öðru leyti en að halda áfram með málið og 

lausnút úr þessu með fleiri tilraunum. Aths Þ.S varðandi 
aðaluppdrættina  lagfærðir, taka út óþarfa merkingar og 

skýringar. Hver teikning á að segja ákveðna sögu finna út úr 
því og heimfæra viðeigandi sögu á viðeigandi 

teikningauppdrátt.       
2. Vinna hafin við séruppdrætti, færumst í stærri skala 

passa uppá hvaða sögu við viljum segja í viðeigandi 
uppdrætti. Verkteikningar þá vilja iðnaðarmennirnir bara 

harðasta efnið, málsetningar verkhluta sem verið er að 

vinna með. Út með óþarfa, inn með 
steypumál,glugga,hurðamál,hæðarkóta,sneiðingar o.fl      

 
 

Framkv. 
af  
S.A.K                                                                                                                                                         

Ábyrgð 
SAK 

 

 

 
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl.  
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Heiti verks: Fimleikaíþróttahús H.áfangi Vatnsendaskóli 

Fundur nr. 13 Dags. 25.10.2017 Kl. 11:30 

Staður: Háskólinn Reykjavík   

Boðaðir á fundinn: Sveinn Arnar 

Mættir: SAK  Eyþór Rafn leiðbeinandi. 

Fundarritari : SAK 

Næstir fundur: xx.xx.2017    

 

Dagskrá: 
 

Ferlimál rædd hvað skal hafa í huga við skólabyggingar 
Umræða um burðarkröfur byggingarhluta við Eyþór Rafn 

leiðbeinanda. 
 

Fundargerð: 
 

 
Skólabyggingar krafa um aðgengi fyrir alla Harpa ræddi um að gefa öllum notendum 

val um aðgengi, ekki setja lausnir af einhverri nauðsyn heldur hafa ávallt í huga að 
allir notendur geti komist um bygginguna án aðstoðar og hafi sambærileg úrræði 

varðandi þá aðstöðu sem í boði er. Algild hönnun á að huga að þörfum allra á 
sambærilegum forsendum, dæmi ekki setja snyrtingu fyrir hreyfihamlaða skv 

lágmarkskröfu Brg, stækka frekar viðbótarrými þannig að allir (flestir) eigi aðgengi 
að þjónustunni.    

2. Bjarni hjá Kímaehf veitti gagnlegar upplýsingar um þaklausn fyrir íþróttasal, var 

búinn að skoða stálsamlokueiningar og límt´ressperrur hjá Límtré Vírnet sem voru ekki 
nægjanlegar til að byggja á. Límtrésperrur ekki framleiddar yfir 32,mtr íþr,hús þarf 

34,5mtr, þarf að gera burðarþolsgreiningu á stálsperru, reikna hvaða álag þarf að vera. 

3. Eyþór Rafn samþykkir að steyptur stigi verði 200mm þykkur (bakstykkið) skyggni 
yfir anddyri þykkt (200mm) forsteyptar áhorfendasvalir staðsteyptar þykkt (200mm) 

og sleppa þá togböndunum sem gefa þá betra útsýni fyrir áhorfendur um salinn. 
Burðarsúla ákveðin í forrými þvermál 350mm. Tryggir burðarhæfi loftaplötunnar. 

 

Aðgerðir: 

1. Halda áfram breytingum á snyrtiungum og flóttaleiðum 
m.t.t betra aðgengis fyrir alla.  

2. Breyta svalagólfi m.t.t að fjarlægja togbönd og þykkja 
svalagólfin. Breyta stigaútfærslu úr stálstiga í steyptan stiga. 

3. Reiknuð jafngildisþykkt á staðsteyptri og holplötu. 
 Steyptri súlu komið fyrir í forrými þvermál 350mm    

 

Framkv. 

af  
S.A.K                                                                                                                                                         

Ljúka fyrir 

Click here to 
enter text. 

 

 
 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 13:00 
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Heiti verks: Fimleikaíþróttahús H.áfangi Vatnsendaskóli 

Fundur nr. 14 Dags. 2.11.2017 Kl. 10:00 

Staður: Verkstaður Holtsvegur    

Boðaðir á fundinn: Sveinn Arnar Hannes Andrésson trésmíðameistari 

Mættir: SAK   

Fundarritari : SAK 

Næstir fundur: xx.xx.2017    

 

Dagskrá: 

 
Verklag utanhússklæðninga 

 

Fundargerð: 
 

Fór í skoðunarferð með HA um vinnustaðinn. Skoðun á deililausnum álklæðninga við 
jörð kringum glugga, hurðir og þakfrágang. Þéttingar eru  kringum glugga skoðaðar. 

Frágangur á viðarklæðningum svalalofta og veggja gerð skil.  

 

 

 

Aðgerðir: 

1. Hafa í huga þegar hannað er að tryggja góða 
þéttingarlausn í kringum hurðir og glugga, nota frekar kítti 

en ilmud borða sem þéttingu og koma fyrir ytri þéttingu til 
þess að hlifða kíttinu, ytri þétting virkar þá sem regnhlíf fyrir 

kíttið.  

2. Sökklar einangraðir með rásaðri einangrun sem myndar 
þerrileið fyrir vatn sem kemst milli einangrunar og steins, 

utan á einangrun komi drendúkur sem klemmist með 
stálspöng i vegg ofan jarðvegsborðs, fer undir 

veggklæðningu. 
3. Tryggja loftun um klæðninguna og hlífa efsta hluta veggja 

með þakhatti t.d 2.mm álflasning.   
 

Framkv. 

af  
S.A.K                                                                                                                                                         

Ljúka fyrir 

Click here to 
enter text. 

 

 

 
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 14:30 
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Heiti verks: Fimleikaíþróttahús H.áfangi Vatnsendaskóli 

Fundur nr. 15 Dags. 8.11.2017 Kl. 09:00 

Staður: Áltak Fossaleyni   

Boðaðir á fundinn: 

Sveinn Arnar Guðmundur sölustjóri álklæðninga. Timburklæðningar 

Efnissalan. 

Mættir: SAK   

Fundarritari : SAK 

Næstir fundur: xx.xx.2017    

 

Dagskrá: 
 

Álklæðningar  
Timburklæðning 

 

 
Fundargerð: 
 

 

Fór á fund hjá Áltak um útfærslur loftræstrar klæðningarefna úr áli. Fram kom hjá 
Guðmundi sölustjóra að möguleikar álklæðninga væru margir, hönnuðir geta útfært 

sínar hugmyndir sem eru klæðskerasaumaðar á sérhæfðum verkstæðum, plötur eru 
keyptar í ákveðnum stærðum og þær síðan klipptar beygðar og formaðar að óskum 

kaupanda.    
  

 

 

Aðgerðir: 

1. Útbúa nánari greiningu á hvaða form henti fyrir 
íþróttasalinn, tengja saman þakhattinn og kasetturnar 

þannig að myndi eina heild frekar en slíta í sundur vegg og 
þak. Skoða einnig að hafa fúguna hallandi út frekar en beina 

eins og prufukasettan er hugsuð. 
2. Tegund timburs kannað, Lerki er líklegasta 

niðurstaðan,m.t.t endingar þolir einna best að vera í bleytu 
ómeðhöndlað, gefur möguleika á endurnýtingu í trjákurl eða 

sem eldiviður að loknum líftíma sínum sem klæðningarefni 

ef það er fúavarið flokkast það sem spilliefni og þá þarf að 
farga því. Lerki má fá í allt að 6-8mtr lengdum. 

 

Framkv. 

af  
S.A.K                                                                                                                                                         

Ljúka fyrir 

Click here to 
enter text. 

 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 16:00 
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Heiti verks: Fimleikaíþróttahús H.áfangi Vatnsendaskóli 

Fundur nr. 16 Dags. 15.11.2017 Kl. 09:00 

Staður: Háskólinn Reykjavík   

Boðaðir á fundinn: Sveinn Arnar ÞS þann 13/11 og VM þann 15/11 

Mættir: SAK   

Fundarritari : SAK 

Næstir fundur: xx.xx.2017    

 

Dagskrá: 

 
Gluggaveggur 

 

Fundargerð: 
 

Gluggaveggur kemur ekki til með að virka að óbreyttu, samþykkt bæði af ÞS og VM 
að gera þurfi aðgerðir svo hann megi virka. Byggja bakstuðning í hliðarvegg og 

stytta gluggavegg sem nemur klæðningarþykkt íþr,salar lækka mögulega 

gluggavegg og timburklæða yfir portvegg.   
 

 

 

 

Aðgerðir: 

1. Gluggaveggur settur á bið í bili. Ég er ekki sáttur við þá 
hugmynd mína að færa gluggann til hliðar það býr til nýtt 

vandamál sem er frágangur á þakhatti gluggans sem verður 

falinn undir klæðningunni á íþróttahúsinu sem myndar 
þéttingarvandamál sem kostnaðarsamt er að komast að til 

viðgerða/viðhalds. Vinna heldur áfram í deilum og 
verklýsingum, hugsa út í hvaða aðferð geti dugað á 

gluggann.   
 

 
 

Framkv. 

af  
S.A.K                                                                                                                                                         

Ljúka fyrir 

Click here to 
enter text. 

 

 

 
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 11:00 
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Heiti verks: Fimleikaíþróttahús H.áfangi Vatnsendaskóli 

Fundur nr. 17 Dags. 24.11.2017 Kl. 12:30 

Staður: Háskólinn Reykjavík   

Boðaðir á fundinn: Sveinn Arnar leiðbeinandi KHK 

Mættir: SAK   

Fundarritari : SAK 

Næstir fundur: xx.xx.2017    

 

Dagskrá: 

 
Lagnagreiningar. 

 

Fundargerð: 
 

24.11.2017 kl 12:45 
Fundur með KHK leiðbeinanda lagnahönnunar Farið yfir lagnagreiningar m.t.t þeirra 

atriða sem taka þarf tillit til við hönnun mannvirkja. Nægjanleg grein gerð fyrir 

lagnaleiðum, frárennslis,sjóbræðslu,neysluvatns og hitalagna. Auk loftstokka. 
 

 
Gæði innilofts verður tryggt sbr 
10.2.6. gr. Íveruherbergi í skólum, skal loftræsa bæði með innblástur og útsog og þar sem varmaorka 

útsogs er endurnýtt. Búnaðurinn skal tryggja heilnæmt inniloft. Innblásið ferskloft og útsog skal vera 

minnst 7 l/s fyrir einstaklinga 6 ára og eldri. Að lágmarki 0,35 l/s á m² meðan byggingin er í notkun. ekki 

í notkun ferskloft  minnst 0,2 l/s á m² gólfflatar. 
10.2.8 gr,brg um leyfilegt CO2 í innilofti verði ekki meira að jafnaði en 0,08% CO2 (800 ppm). 

10.3.1 gr brg um að tryggja hreyfingu lofts á hita og rakamyndun valdi ekki heilsutjóni 
né skemmdum á mannvirki. 

10.7.2gr,brg  loftræsisamstæðu sem stýrir gæðum loftskipta, tekur ferskloft inn og 

dregur inniloft út  
  

 

 

 

Aðgerðir: 

1. KHK metur nægjanlega þær greiningar sem gerðar hafa 
verið.Greiningarvinna samþykkt, gögn undirbúin til útgáfu.   

 

 

Framkv. 

af  
S.A.K                                                                                                                                                         

Ljúka fyrir 

Click here to 
enter text. 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 13:35 
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Heiti verks: Fimleikaíþróttahús H.áfangi Vatnsendaskóli 

Fundur nr. 16 Dags. 28.11.2017 Kl. 10:00 

Staður: Háskólinn Reykjavík   

Boðaðir á fundinn: Sveinn Arnar ERÞ 

Mættir: SAK   

Fundarritari : SAK 

Næstir fundur: xx.xx.2017    

 

Dagskrá: 

 
Flóttastigi á vesturhlið íþr,hús 

 
 

Fundargerð: 
 

Frágngur stálflóttastiga á vesturhlið. Tillaga lögð fyrir ERÞ þannig.  

1.Innsteypa í burðarvegg íþr,húss á vesturhlið stölplötur og sjóða I stálbita á 

plötuna sem verða burðarbitar fyrir aðgangspall sem er 2,5x2,5mtr, og hvíldarpall 
sem er br1,3xlengd1,4 mtr. 

  Innsteypa stálplötu burðarvegg íþr,húss fyrir ofan handrið á sv horni og koma fyrir             
togbandi (strekki tein) sem festist í aðgangspall og myndar þannig skástífingu á 

handriðinu. Stigakjálkar stigans festast í steypta undirstöðu við jörð.    
 

 

 

Aðgerðir: 

1. ERÞ samþykkir burðarlausn fyrir flóttastigann, set riss á 
blað og set með greiningum í skýrslu.   

 

Framkv. 

af  
S.A.K                                                                                                                                                         

Ljúka fyrir 

Click here to 
enter text. 

 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 10:30 

 

  



BI LOK 1010  Sveinn Arnar Knútsson 

33 
 

Heiti verks: Fimleikaíþróttahús H.áfangi Vatnsendaskóli 

Fundur nr. 19 Dags. 29.11.2017 Kl. 09:30 

Staður: Háskólinn Reykjavík   

Boðaðir á fundinn: Sveinn Arnar 

Mættir: SAK   

Fundarritari : SAK 

Næstir fundur: xx.xx.2017    

 

Dagskrá: 

 
Deililausnir fór yfir gluggavegg, og þakdeili með VM  

 

Fundargerð: 
 

Ággluggaveggur: Kannaðr nokkrar útfærslur á þéttingu og frágangi gluggaveggs í 
stigahúsi varð niðurstaðan að setja gluggavegg í sömu hæð og portvegg klæða fyrir 

portvegginn með fremri hluta gluggakerfisins, þétting Saga rauf í vegg íþróttahúss 

og festa enda þakhattar í kítti,2. Bræða asfaltpappa yfir þéttingu og upp á aðlægan 
vegg. Líma þéttidúk ofan á portvegg undir þakflasningu og klemma í glerfals glugga.       

 

 
 

 

Aðgerðir: 
 Gluggaútfærsla útfærð skv ofangreindri lýsingu. Bætt við 

styrktarvinklum undir glugga að neðan, sama útfærsla gerð 

undir gólfsíðum gluggum og útihurðum þ.e setja skal 
burðarvinkla skv leiðbeiningum burðarþolshönnuðar þannig 

að glerkerfi glugga/og hurða fái nægjanlegan öfluga ásetu.   
 

 
 

Framkv. 
af  
S.A.K                                                                                                                                                         

Ljúka fyrir 
Click here to 

enter text. 

 

 

 
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl.  
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Frumkostnaðaráætlun      september/október 2017 

 

Jarðvinna          Kr. 37.000.000 

Burðarvirki        Kr. 330.000.000 

Lagnir aðrar en raflagnir       Kr. 97.000.000 

Raflagnir          Kr. 51.000.000 

Frágangur utanhúss       Kr. 125.000.000 

Frágangur innanhúss      Kr. 157.000.000 

Frágangur lóðar        Kr. 11.000.000 

Hönnun,umsjón og eftirlit       Kr. 74.000.000 

Gróf kostnaðaráætlun samtals     Kr. 882.000.000 

 

 

f.h SAK Hönnun 

Sveinn Arnar Knútsson  
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Hönnunaráætlanir 

 

Áætlun frá leiðbeinendum 

 

 

Hönnunaráætlun skv. verksamning 

  

Lokaverkefni LOK1010
M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S

Upphaf náms 

1.Staðarlota val á lokaverkefni í samvinnu við leiðb.

Frumhönnun(outline) ca 2 vikur

Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur

2.Staðarlota 

Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur

3. staðarlota 

Miðannarmat, vinna nemenda metin

Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur

4. staðarlota - uppgírun fyrir lokahlutann

Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 vikur

Frágangur skýrslu og verkefnis til skila ca 1 vika

Skil á verkefni

5. Staðarlota - próf - lok annar 

Ritgerð um sérhæft efni fundir með leiðbeinanda

10.-16. des22.-28. okt 29.okt-4.nóv 5.-11.nóv 12.-18. nóv 19.-25. nóv

Vika 33 Vika 34 Vika 35

26.nóv-2.des 3.-9. des17.-23. sept 24-30.sept 1.-7. okt 8.-14. okt 15.-21. okt13.-19. ágúst 20.-26. ágúst 27.ág-2. sept 3.-9.sept 10.-16. sept

Vika 36 Vika 37 Vika 48 Vika 49 Vika 50Vika 39 Vika 40 Vika 41 Vika 42 Vika 43 Vika 45Vika 44 Vika 46 Vika 47Vika 38

Lokaverkefni LOK1010 Tími. Rauntími Byrjar Endar

Staða 

%

Verkþáttur. M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S

1. Fimleikaíþróttahíus

2. 1.Staðarlota val á lokaverkefni í samvinnu við leiðb.

3. Frumhönnun(outline) ca 2 vikur

4. Uppsetning, skipulag og skilgreining verkefnis.

5. Öflun gagna.

6. Val verkefnis.

7. Áætlunargerð (Hönnunarferli)

8. Skilgreining verkefnis.

9. Samningar

10. BIM Líkan 

11. Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur

12. Þarfagreiningar.

13. Rýmisgreiningar.

14. 2.Staðarlota 

15. Brunagreiningar

16. Burðarþolsgreining

17. Lagnagreiningar

18. Loftræstigreining

19. Hljóðgreining

20. Efnisgreiningar

21. Varmatapsreikningar, Orkurammi

22. Deiliskissur, Deili kortlögð.

23. Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur

24. Afstöðumynd

25. Grunnmyndir

26. Sneiðingar

27. 3. staðarlota 

28. Ásýndir

29. Byggingarlýsing

30. Skráningartafla

31. Útgáfa aðaluppdrátta.

32. Áætlunargerð, byggingartími, kostnaður.

33. Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna.Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 

vikur

Grunnmyndir 1:50

Ásýndir 1:50

Sneiðingar 1:50

Stigar og handrið 1:20

Gluggar og hurðir 1:20

Lárétt deili

Lóðrétt deili

Innanhústeikningar 1:20

Innréttingar 1:20

4. staðarlota - uppgírun fyrir lokahlutann

Undirbúningur útboðsgagna

Útgáfa verkteikninga, hlutateikninga

Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna.

Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 vikur

Val á útboðsformi

Útboðslýsing

Verklýsing 

Magntökuskrá

Kostnaðaráætlun

Verkáætlun

Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna.

12. Frágangur skýrslu og verkefnis til skila ca 1 vika

Upsetning lokaskýrslu

Uppsetning teiknisetts

13. Skil á verkefni

Uppsetning á vörn verkefnis

14. 5. Staðarlota - próf - lok annar 

10.-16. des24-30.sept 1.-7. okt 8.-14. okt 15.-21. okt 22.-28. okt 29.okt-4.nóv 5.-11.nóv 12.-18. nóv 19.-25. nóv 26.nóv-2.des 3.-9. des13.-19. ágúst 20.-26. ágúst 27.ág-2. sept 3.-9.sept 10.-16. sept 17.-23. sept

Vika 45 Vika 46 Vika 47 Vika 48Vika 38 Vika 49 Vika 50Vika 39 Vika 40 Vika 41 Vika 42 Vika 43 Vika 44Vika 33 Vika 34 Vika 35 Vika 36 Vika 37
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Rauntímaskráning verkþátta verkefnisins fyrir ágúst 2017 

  

Lokaverkefni BF LOK1010 Tími. Rauntími Byrjar Endar
Staða 

%

Verkþáttur. Áætlaður tími er 677klst 100% 573 18.ág.2017 4.des.17 100% M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S

1. Fimleikaíþróttahíus

2. 1.Staðarlota val á lokaverkefni í samvinnu við leiðb.

3. Frumhönnun(outline) ca 2 vikur

4. Uppsetning, skipulag og skilgreining verkefnis. 8 7 18.ágú 18.ágú 2 2 2 7

5. Öflun gagna. 8 7 18.ágú 24.ágú 2 1 1 1 1 1

6. Val verkefnis. 5 3 18.ágú 24.ágú 3

7. Áætlunargerð (Hönnunarferli) 5 7 18.ágú 24.ágú 2 2 2 1

8. Skilgreining verkefnis. 5 7 18.ágú 24.ágú 1 1 5

9. Samningar 3 3 28.ágú 27.ágú 3

10. BIM Líkan 30 39 28.ágú 31.ágú 6,81% 6 5 4 2 2 2 5 5 6 2

11. Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur

12. Þarfagreiningar.

13. Rýmisgreiningar.

14. 2.Staðarlota 

15. Brunagreiningar

16. Burðarþolsgreining

17. Lagnagreiningar

18. Loftræstigreining

19. Hljóðgreining

20. Efnisgreiningar

21. Varmatapsreikningar, Orkurammi

22. Deiliskissur, Deili kortlögð.

23. Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur

24. Afstöðumynd

25. Grunnmyndir

26. Sneiðingar

27. 3. staðarlota 

28. Ásýndir

29. Byggingarlýsing

30. Skráningartafla

31. Útgáfa aðaluppdrátta.

32. Áætlunargerð, byggingartími, kostnaður.

33. Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna.

Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 

vikur

Grunnmyndir 1:50

Ásýndir 1:50

Sneiðingar 1:50

Stigar og handrið 1:20

Gluggar og hurðir 1:20

Lárétt deili

Lóðrétt deili

Innanhústeikningar 1:20

Innréttingar 1:20

4. staðarlota - uppgírun fyrir lokahlutann

Undirbúningur útboðsgagna

Útgáfa verkteikninga, hlutateikninga

Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna.

Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 vikur

Val á útboðsformi

Útboðslýsing

Verklýsing 

Magntökuskrá

Kostnaðaráætlun

Verkáætlun

Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna.

12. Frágangur skýrslu og verkefnis til skila ca 1 vika

Upsetning lokaskýrslu

Uppsetning teiknisetts

13. Skil á verkefni

Uppsetning á vörn verkefnis

14. 5. Staðarlota - próf - lok annar 

13.-19. ágúst 20.-26. ágúst 27.ág-2. sept

Vika 33 Vika 34 Vika 35
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Rauntímaskráning verkþátta verkefnisins fyrir sepember 2017 

  

Lokaverkefni BF LOK1010 Áætlun Rauntími Byrjar Endar
Staða %

Verkþáttur. 573 18.8.2017 4.12.2017 100% M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S

1. Fimleikaíþróttahíus

2. 1.Staðarlota val á lokaverkefni í samvinnu við leiðb.

3. Frumhönnun(outline) ca 2 vikur

4. Uppsetning, skipulag og skilgreining verkefnis.

5. Öflun gagna.

6. Val verkefnis.

7. Áætlunargerð (Hönnunarferli)

8. Skilgreining verkefnis.

9. Samningar

10. BIM Líkan 

11. Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur

12. Þarfagreiningar. 30 8 1.sep 30.sep 5 3 1

13. Rýmisgreiningar. 22 6 1.sep 30.sep 3 3

14. 2.Staðarlota 4.sep 30.sep

15. Brunagreiningar 16 27 1.sep 30.sep 5 5 3 3 3 2 3 3

16. Burðarþolsgreining 16 10 1.sep 30.sep 2 2 3 2 3

17. Lagnagreiningar 12 20 1.sep 30.sep 2 2 2 1 5 3 5

18. Loftræstigreining 8 13 1.sep 30.sep 2 2 3 1 3 2

19. Hljóðgreining 12 14 1.sep 30.sep 3 2 2 2 5

20. Efnisgreiningar 18 60 1.sep 30.sep 2 3 5 5 5 2 3 5 5 5 5 8 2 5

21. Varmatapsreikningar, Orkurammi 12 6 1.sep 30.sep 1 1 2 2

22. Deiliskissur, Deili kortlögð. 20 17 1.sep 30.sep 1 2 2 2 2 3 2 3

23. Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur 166 181 31,59%

24. Afstöðumynd

25. Grunnmyndir

26. Sneiðingar

27. 3. staðarlota 

28. Ásýndir

29. Byggingarlýsing

30. Skráningartafla

31. Útgáfa aðaluppdrátta.

32. Áætlunargerð, byggingartími, kostnaður.

33. Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna.

Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 

vikur

Grunnmyndir 1:50

Ásýndir 1:50

Sneiðingar 1:50

Stigar og handrið 1:20

Gluggar og hurðir 1:20

Lárétt deili

Lóðrétt deili

Innanhústeikningar 1:20

Innréttingar 1:20

4. staðarlota - uppgírun fyrir lokahlutann

Undirbúningur útboðsgagna

Útgáfa verkteikninga, hlutateikninga

Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna.

Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 vikur

Val á útboðsformi

Útboðslýsing

Verklýsing 

Magntökuskrá

Kostnaðaráætlun

Verkáætlun

Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna.

12. Frágangur skýrslu og verkefnis til skila ca 1 vika

Upsetning lokaskýrslu

Uppsetning teiknisetts

13. Skil á verkefni

Uppsetning á vörn verkefnis

14. 5. Staðarlota - próf - lok annar 

24-30.sept27.ág-2. sept 3.-9.sept 10.-16. sept 17.-23. sept

Vika 39Vika 35 Vika 36 Vika 37 Vika 38
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Rauntímaskráning verkþátta verkefnisins fyrir október 2017 

 

  

Lokaverkefni BF LOK1010 Tími. Rauntími Byrjar Endar
Staða %

Verkþáttur. 573 18.8.2017 4.12.2017 100% M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S

1. Fimleikaíþróttahíus

2. 1.Staðarlota val á lokaverkefni í samvinnu við leiðb.

3. Frumhönnun(outline) ca 2 vikur

4. Uppsetning, skipulag og skilgreining verkefnis.

5. Öflun gagna.

6. Val verkefnis.

7. Áætlunargerð (Hönnunarferli)

8. Skilgreining verkefnis.

9. Samningar

10. BIM Líkan 

11. Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur

12. Þarfagreiningar.

13. Rýmisgreiningar.

14. 2.Staðarlota 

15. Brunagreiningar

16. Burðarþolsgreining

17. Lagnagreiningar

18. Loftræstigreining

19. Hljóðgreining

20. Efnisgreiningar

21. Varmatapsreikningar, Orkurammi

22. Deiliskissur, Deili kortlögð.

23. Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur

24. Afstöðumynd 25 13 5 2 3 3

25. Grunnmyndir 60 75 8 8 8 8 8 8 7 8 8 5 5 2 8 8

26. Sneiðingar 5 16 5 3 2 2 2 2

27. 3. staðarlota 

28. Ásýndir 5 5 1 2 2

29. Byggingarlýsing 20 12 2 5 5

30. Skráningartafla 20 20 2 8 3 6 1

31. Útgáfa aðaluppdrátta. 2 8 2 1 2 2 1

32. Áætlunargerð, byggingartími, kostnaður. 8 22 5 2 2 2 3 8

33. Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna. 5 16 2 3 9 2

Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 

vikur 150 187 32,64%

Grunnmyndir 1:50 20 25 5 8 2 3 3 2 2

Ásýndir 1:50 10 4 2 2

Sneiðingar 1:50 2 5 2 1 2 2

Stigar og handrið 1:20 20 11 2 2 2 2 2 1

Gluggar og hurðir 1:20 10 17 7 2 2 2 2 2

Lárétt deili 10 13 3 3 3 2 2

Lóðrétt deili 10 17 2 3 2 2 2 2 2 2

Innanhústeikningar 1:20 10 12 2 2 3 3 2

Innréttingar 1:20 10 2

4. staðarlota - uppgírun fyrir lokahlutann 102 104 18,15%

Undirbúningur útboðsgagna

Útgáfa verkteikninga, hlutateikninga

Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna.

Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 vikur

Val á útboðsformi

Útboðslýsing

Verklýsing 

Magntökuskrá

Kostnaðaráætlun

Verkáætlun

Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna.

12. Frágangur skýrslu og verkefnis til skila ca 1 vika

Upsetning lokaskýrslu

Uppsetning teiknisetts

13. Skil á verkefni

Uppsetning á vörn verkefnis

14. 5. Staðarlota - próf - lok annar 

Vika 40 Vika 41 Vika 42 Vika 43 Vika 44

1.-7. okt 8.-14. okt 15.-21. okt 22.-28. okt 29.okt-4.nóv
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Rauntímaskráning verkþátta verkefnisins fyrir nóvember 2017 

  

Lokaverkefni BF LOK1010 Tími. Rauntími Byrjar Endar
Staða 

%

Verkþáttur. 573 18.8.2017 4.12.2017 100% M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S

1. Fimleikaíþróttahíus

2. 1.Staðarlota val á lokaverkefni í samvinnu við leiðb.

3. Frumhönnun(outline) ca 2 vikur

4. Uppsetning, skipulag og skilgreining verkefnis.

5. Öflun gagna.

6. Val verkefnis.

7. Áætlunargerð (Hönnunarferli)

8. Skilgreining verkefnis.

9. Samningar

10. BIM Líkan 

11. Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur

12. Þarfagreiningar.

13. Rýmisgreiningar.

14. 2.Staðarlota 

15. Brunagreiningar

16. Burðarþolsgreining

17. Lagnagreiningar

18. Loftræstigreining

19. Hljóðgreining

20. Efnisgreiningar

21. Varmatapsreikningar, Orkurammi

22. Deiliskissur, Deili kortlögð.

23. Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur

24. Afstöðumynd

25. Grunnmyndir

26. Sneiðingar

27. 3. staðarlota 

28. Ásýndir

29. Byggingarlýsing

30. Skráningartafla

31. Útgáfa aðaluppdrátta.

32. Áætlunargerð, byggingartími, kostnaður.

33. Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna.

Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 

vikur

Grunnmyndir 1:50

Ásýndir 1:50

Sneiðingar 1:50

Stigar og handrið 1:20

Gluggar og hurðir 1:20

Lárétt deili

Lóðrétt deili

Innanhústeikningar 1:20

Innréttingar 1:20

4. staðarlota - uppgírun fyrir lokahlutann

Undirbúningur útboðsgagna 10 7 2 2 2 3

Útgáfa verkteikninga, hlutateikninga 10 5 2 3

Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna. 15 5 3 2

Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 vikur

Val á útboðsformi 1 2 2

Útboðslýsing 1 1 1

Verklýsing 50 46 5 7 8 8 3 3 1 8 3 3

Magntökuskrá 30 22 1 2 2 2 1 3 8 3

Kostnaðaráætlun 30 24 1 3 5 2 3 5 5

Verkáætlun 10 29 1 2 6 8 8 3

Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna. 20 52 5 8 6 5 8 8 3 8 6 6

12. Frágangur skýrslu og verkefnis til skila ca 1 vika

Upsetning lokaskýrslu 30 60 3 3 3 6 5 6 7 5 5 5 5 7

Uppsetning teiknisetts 20 46 6 5 5 5 5 5 5 5 5

13. Skil á verkefni

Uppsetning á vörn verkefnis

14. 5. Staðarlota - próf - lok annar 227 299 52,18%

Vika 45 Vika 46 Vika 47 Vika 48 Vika 49

5.-11.nóv 12.-18. nóv 19.-25. nóv 26.nóv-2.des 3.-9. des
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Áætlun Rauntími 100% 

Samanburður á vinnutíma 
   

ágúst   53 73  

september 180 184  

október 240 277  

nóvember 255 279   
728 813  

Verkefnið í heild fór 12% fram úr áætluðum hönnunartíma. 

 

  

Lokaverkefni LOK1010 Tími. Rauntími Byrjar Endar Staða %

Verkþáttur. 573 810 M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S

1. Fimleikaíþróttahíus

2. 1.Staðarlota val á lokaverkefni í samvinnu við leiðb.

3. Frumhönnun(outline) ca 2 vikur

4. Uppsetning, skipulag og skilgreining verkefnis. 8 7 18.ágú 18.ágú 2 2 2 7

5. Öflun gagna. 8 7 18.ágú 24.ágú 2 1 1 1 1 1

6. Val verkefnis. 5 3 18.ágú 24.ágú 3

7. Áætlunargerð (Hönnunarferli) 5 7 18.ágú 24.ágú 2 2 2 1

8. Skilgreining verkefnis. 5 7 18.ágú 24.ágú 1 1 5

9. Samningar 3 3 28.ágú 27.ágú 3

10. BIM Líkan 30 39 28.ágú 31.ágú 6 5 4 2 2 2 5 5 6 2

11. Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur

12. Þarfagreiningar. 30 8 1.sep 30.sep 5 3 1

13. Rýmisgreiningar. 22 6 1.sep 30.sep 3 3

14. 2.Staðarlota 4.sep 30.sep

15. Brunagreiningar 16 27 1.sep 30.sep 5 5 3 3 3 2 3 3

16. Burðarþolsgreining 16 10 1.sep 30.sep 2 2 3 2 3

17. Lagnagreiningar 12 20 1.sep 30.sep 2 2 2 1 5 3 5

18. Loftræstigreining 8 13 1.sep 30.sep 2 2 3 1 3 2

19. Hljóðgreining 12 14 1.sep 30.sep 3 2 2 2 5

20. Efnisgreiningar 18 60 1.sep 30.sep 2 3 5 5 5 2 3 5 5 5 5 8 2 5

21. Varmatapsreikningar, Orkurammi 12 6 1.sep 30.sep 1 1 2 2

22. Deiliskissur, Deili kortlögð. 20 17 1.sep 30.sep 1 2 2 2 2 3 2 3

23. Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur 166 181

24. Afstöðumynd 25 13 5 2 3 3

25. Grunnmyndir 60 75 8 8 8 8 8 8 7 8 8 5 5 2 8 8

26. Sneiðingar 5 16 5 3 2 2 2 2

27. 3. staðarlota 

28. Ásýndir 5 5 1 2 2

29. Byggingarlýsing 20 12 2 5 5

30. Skráningartafla 20 20 2 8 3 6 1

31. Útgáfa aðaluppdrátta. 2 8 2 1 2 2 1

32. Áætlunargerð, byggingartími, kostnaður. 8 22 5 2 2 2 3 8

33. Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna. 5 16 2 3 9 2

34

Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 

vikur 150 187

35 Grunnmyndir 1:50 20 25 2 2 2 3

36 Ásýndir 1:50 10 4 2 3

37 Sneiðingar 1:50 2 5 3 2

38 Stigar og handrið 1:20 20 11

39 Gluggar og hurðir 1:20 10 17 2

40 Lárétt deili 10 13 1

41 Lóðrétt deili 10 17 5 7 8 8 3 3 1 8 3 3

42 Innanhústeikningar 1:20 10 12 1 2 2 2 1 3 8 3

43 Innréttingar 1:20 10 1 3 5 2 3 5 5

44 4. staðarlota - uppgírun fyrir lokahlutann 102 104 1 2 6 8 8 3

45 Undirbúningur útboðsgagna 10 7 5 8 6 5 8 8 3 8 6 6

46 Útgáfa verkteikninga, hlutateikninga 10 5

47 Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna. 15 5 3 3 3 6 5 6 7 5 5 5 5 7

48 Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 vikur 6 5 5 5 5 5 5 5 5

49 Val á útboðsformi 1 2

50 Útboðslýsing 1 1

51 Verklýsing 50 46

52 Magntökuskrá 30 22

53 Kostnaðaráætlun 30 24

54 Verkáætlun 10 29

55 Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna. 20 52

56 Frágangur skýrslu og verkefnis til skila ca 1 vika

57 Upsetning lokaskýrslu 30 60

58 Uppsetning teiknisetts 20 46

59 Skil á verkefni

60 Uppsetning á vörn verkefnis

61 5. Staðarlota - próf - lok annar 227 299

5.-11.nóv 12.-18. nóv 19.-25. nóv 26.nóv-2.des 3.-9. des 10.-16. des24-30.sept 1.-7. okt 8.-14. okt 15.-21. okt 22.-28. okt 29.okt-4.nóv13.-19. ágúst 20.-26. ágúst 27.ág-2. sept 3.-9.sept 10.-16. sept 17.-23. sept

Vika 45 Vika 46 Vika 47 Vika 48 Vika 49 Vika 50Vika 39 Vika 40 Vika 41 Vika 42 Vika 43 Vika 44Vika 33 Vika 34 Vika 35 Vika 36 Vika 37 Vika 38
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VATNSENDASKÓLI 

H ÁFANGI 

FIMLEIKAÍÞRÓTTAHÚS 

Tilboð í hönnun. 

Meðfylgjandi er Vinnutímaáætlun SAK hönnunar í gerð  vinnu við gerð aðaluppdrátta, verkteikninga 

(reyndarteikninga) ásamt gerð útboðs og verklýsinga með kostnaðaráætlun ásamt nauðsynlegum 

fylgigögnum sem eru m.a efnis og þarfagreiningar á byggingalausnum sem hönnunin miðar við og 

byggir á l.nr160/2010 (lög um mannvirki) byggingarreglugerð nr 112/2012 IST-30 ásamt öðrum þeim 

stöðlum lögum og reglugerðum sem byggingarreglugerð vísar til.  

 

Vinnutímatilboð (áætlun)   Eining  Magn Ein.v  Samtals kr 

Efnis og þarfagreiningar,gagnaöflun  Klst  165 9900  1.633.500 

 

Samsetning byggingarefna metin m.t.t 

 reglna um skólabyggingar   Klst  80 9900        792.000 

 

Vinna við gerð aðaluppdrátta sbr 

gátlista byggingafulltrúa    Klst  158 9900     1.564.200 

 

Vinna við gerð verkteikninga  

(reyndarteikningar og deili)   Klst     140 9900      1.386.000    

891.000 

 

Gerð frumkostnaðaráætlunar   Klst     20 9900        198.000 

 

Gerð útboðs og verklýsingar ásamt 

Kostnaðaráætlun vegna framkvæmdar  Klst     165 9900     1.633.500 

 

Samtals tilboð     Klst     728 9900      7.207.200  

24% VSK            1.729.728 

Tilboð samtals kr með 24% VSK            8.936.928 

f.h SAK hönnun ehf Sveinn Arnar Knútsson 
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Hönnunarreikningar 

Sala – Reikningur 

Kópavogsbær 

Digranesvegur 1 

200 

Ísland 

 

 

Kennitala  123455 5237     Reikningsnr. SR-061901 

         Verknúmer V 02 H áfangi  

Dagsetning  01.sepember 2017    Beiðni nr.  

Eindagi   15.september 2017    Skráð  SAK  

Greiðsluskilmálar skv útt,mán +15dagar 

Afhendingarmáti Hönnun og ráðgjöf H áfangi Vatnsendaskóli Funahvarf 2 200 Kópavogur 

 

 

Nr.  Lýsing    Magn Ein Ein.verð  Upphæð 

02  Hönnun og ráðgjöf  53 klst 9.900   524,700 

  Sléttunarreikningur sölu  01         0             0 

 

 

        Samtals Kr án VSK 524.700 

         24% VSK 125.928 

        Samtals Kr m.VSK 650.628
   

 

 

 

 

        Staðfesting á móttöku 

 

 

 

 

Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/20 
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Sala – Reikningur 

Kópavogsbær 

Digranesvegur 1 

200 

Ísland 

 

 

Kennitala  123455 5237     Reikningsnr. SR- 061902 

         Verknúmer V 02 H áfangi  

Dagsetning  30. september 2017    Beiðni nr.  

Eindagi   15. október 2017    Skráð  SAK  

Greiðsluskilmálar skv útt,mán +15dagar 

Afhendingarmáti: Hönnun og ráðgjöf H áfangi Vatnsendaskóli Funahvarf 2 200 Kópavogur 

 

 

Nr.  Lýsing    Magn Ein Ein.verð  Upphæð 

02  Hönnun og ráðgjöf  180 klst 9.900   1.782.000
  Sléttunarreikningur sölu  01         0                 0 

 

 

        Samtals Kr án VSK 1.782.000
  

         24% VSK   427.680 

        Samtals Kr m.VSK 2.209.680
   

 

 

 

 

        Staðfesting á móttöku 

 

 

 

 

 

Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/20 
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Sala – Reikningur 

Kópavogsbær 

Digranesvegur 1 

200 

Ísland 

 

 

Kennitala  123455 5237     Reikningsnr. SR- 061902 

         Verknúmer V 02 H áfangi  

Dagsetning  31. október 2017    Beiðni nr.  

Eindagi   15. nóvember 2017    Skráð  SAK  

Greiðsluskilmálar skv útt,mán +15dagar 

Afhendingarmáti Hönnun og ráðgjöf H áfangi Vatnsendaskóli Funahvarf 2 200 Kópavogur 

 

 

Nr.  Lýsing    Magn Ein Ein.verð  Upphæð 

02  Hönnun og ráðgjöf  240 klst 9.900   2.376.000 

  Sléttunarreikningur sölu  01         0                 0 

 

 

        Samtals Kr án VSK 2.376.000 

         24% VSK    570.240 

        Samtals Kr m.VSK 2.946.240
   

 

 

 

 

        Staðfesting á móttöku 

 

 

 

 

 

 

Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/20 
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Sala – Reikningur 

Kópavogsbær 

Digranesvegur 1 

200 

Ísland 

 

 

Kennitala  123455 5237     Reikningsnr. SR- 061903 

         Verknúmer V 02 H áfangi  

Dagsetning  30. nóvember 2017    Beiðni nr.  

Eindagi   15. desember 2017    Skráð  SAK  

Greiðsluskilmálar skv útt,mán +15dagar 

Afhendingarmáti Hönnun og ráðgjöf H áfangi Vatnsendaskóli Funahvarf 2 200 Kópavogur 

 

Nr.  Lýsing    Magn Ein Ein.verð  Upphæð 

02  Hönnun og ráðgjöf  255 klst 9.900   2.524.500
  Sléttunarreikningur sölu  01         0             0 

 

 

        Samtals Kr án VSK 2.524.500 

         24% VSK    605.880 

        Samtals Kr m.VSK 3.130.380
   

 

 

 

 

        Staðfesting á móttöku 

 

 

 

 

 

 

Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/20 

 


