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Lokaverkefni þetta er 20 einingar til BSc gráðu í Byggingarfræði við Háskólann í Reykjavík. 

Verkefnið felst í því að klára frumhönnun Aðalsteins Snorrasonar á hjúkrunarheimilinu 

Hulduhlíð, Dalbraut 1, 735 Eskifirði. Fara í gegnum greiningarvinnu, útbúa aðaluppdrætti, 

séruppdrætti og útboðsgögn. 

Verkefni þetta inniheldur skýrslu þessa og fjóra viðauka. Viðauki A inniheldur útboðs- og 

verkskilmála en einnig verklýsingar. Viðauki B inniheldur gögn sem teiknistofa nemanda 

hefur haldið utan um. Viðauki C inniheldur frumgögn byggingafræðilegra fasa. Að lokum 

inniheldur viðauki D teiknisett verkefnis í heild sinni.  Allir viðaukar koma stakir á eftir skýrslu 

þessari. 

Ég vil byrja á að þakka öllum þeim kennurum og leiðbeinendum sem hafa fylgt mér í gegnum 

námið en þeir eru ótal margir. Sérstakar þakkir fá þó Viggó Magnússon, Þormóður 

Sveinsson, Karl Hákon Karlsson, Helgi Guðjón Bragason og Eyþór Rafn Þórhallsson  

Þá vil ég þakka mínum allra nánustu fyrir andlegan stuðning og dýrmæta hjálp í öllu ferlinu, 

sérstaklega Jónu Guðrúnu Kristinsdóttur, unnustu minni, en hún hefur alltaf sýnt námi mínu  

og þeim mikla tíma sem í það hefur farið mikinn skilning. Jafnframt hafa foreldrar mínir sýnt 

ómetanlega hjálpsemi í kringum Kristinn Nóa, son okkar, og verð ég þeim ævinlega 

þakklátur. 

Að lokum vil ég þakka strákunum úr bekknum fyrir samfylgdina í gegnum námið en án þeirra 

hefði ég líklega aldrei getað þetta. 
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1 Inngangur 

Byggingarfræði er verkefnamiðað nám sem miðast við að gera nemendur tilbúna til 

að vinna sjálfstætt og takast á við lokaverkefnið sitt óstuddir. Nemendur eru hvattir 

til gagnrýnar hugsunar við vinnu sína og er mikið lagt upp úr skipulögðum og 

sjálfstæðum vinnubrögðum. Á fyrstu önn var unnið að hönnun fjölbýlishúss og 

aðaluppdrættir útbúnir. Á annarri önn var eldra fjölbýlishúsi breytt og það staðfært 

með tilliti til núgildandi byggingarreglugerðar, aðaluppdráttum skilað inn ásamt 

sérteikningum og verkið boðið út. Á þriðju önn var svo fengist við hönnun 

stórbyggingar þar sem nemandi hannaði húsgagnaverslun undir merkjum ego dekor 

og aðaluppdráttum skilað inn. Meðfram námi vann höfundur einnig hjá Arkís 

arkitektum, með aðkomu að m.a tveim hönnunar samkeppnum sem unnar voru frá 

grunni, gerð aðaluppdrátta ásamt verkteikningum. Að framansögðu tel ég bæði nám 

og reynsla hjálpa mér við að takast á við þetta krefjandi lokaverkefni. 

1.1  Val á verkefni 

Fyrsti verkþáttur verkefnisins var að leita uppi verkefni sem hafa ekki komið til 

framkvæmda en hafi verið frumunnin í tengslum við hönnunarsamkeppni eða í 

tengslum við alútboð. Sumarið fyrir lokaönnina var hafist handa við að finna 

lokaverkefni sem væri áhugavert, skemmtilegt sem og krefjandi. Haft var samband 

við fjöldann allan af arkitektastofum og óskað eftir tillögum. Það var svo fyrst eftir 

að ég settist niður með Arnari Þór Jónssyni arkitekt hjá Arkís arkitektum að hjólin 

fóru að snúast. Arnar afhenti mér 6 samkeppnir sem unnar höfðu verið á stofunni 

síðastliðinn áratug eða svo. Ein af þessum tillögum var hjúkrunarheimilið Hulduhlíð 

á Eskifirði, hannað af Aðalsteini Snorrasyni arkitekt hjá Arkís sem heillaði 

undirritaðan og varð á endanum fyrir valinu eftir að hafa lagt tillöguna undir 

leiðbeinendur. Hönnun á hjúkrunarheimili felur í sér nýjar áskoranir þar sem ýmsar 

auknar kröfur eru gerðar til slíkra bygginga.  
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1.2  Markmið 

Þegar ég hófst handa við að leysa lokaverkefnið Hulduhlíð hjúkrunarheimili lagði ég 

ríka áherslu á að nýta mér þá þverfaglegu þekkingu sem ég hef öðlast í náminu og 

mínu starfi í átt að BSc gráðu. Leitast var eftir því að leysa verkefnið með hliðsjón af 

gildandi lögum, reglugerðum og stöðlum sem eiga við. Hönnunarferlið var unnið líkt 

og um raunverulegt verkefni væri að ræða. Ég mun halda úti teiknistofu sem sér um 

hönnun, verkefnastjórnun og rekstur verkefnisins. Gerður var hönnunarsamningur 

og hönnunaráætlun til að fylgja eftir vinnu við verkefnið. Tekin var ákvörðun í 

upphafi verkefnis að halda í upprunalega hönnun arkitekts eftir því sem frekast væri 

unnt svo framarlega að það gangi upp við úrvinnslu tæknilegra og praktískra atriða. 

Einnig var tekin ákvörðun í upphafi verkefnis að hjúkrunarheimilið myndi stefna að 

Eden vottun en innleiðing Eden hugmyndafræðinnar felur í sér að greina helstu 

þarfir íbúa sem eru m.a  einmanaleiki, vanmáttarkennd og leiði í lífi íbúa 

hjúkrunarheimila og vinna bug á þessum vandamálum með nýjum hugsunarhætti. 

1.3  Hönnunarferli 

1.3.1 Frumhönnun 

Í frumhönnunarfasa er eins og nafnið gefur til kynna frumútgáfa byggingarinnar 

mynduð. Í þessum fasa er rými til þess að hleypa hugmyndarfluginu af stað. Prófa 

sig áfram með ýmsar útfærslur af bæði grunnplönum og útlitum. Alltaf verður þó að 

kynna sér mæliblöð, hæðarblöð, deiliskipulagsskilmála og almenn skipulagsgögn 

áður enn farið er af stað.  

1.3.2 Forhönnun 

Forhönnunarfasi tekur við af frumhönnun og felur í sér greiningarvinnu á helstu 

þáttum byggingarinnar svo hún megi uppfylla staðla og reglugerðir. Helstu deili eru 

kortlögð, þau skissuð upp og leyst að mestu leyti svo aðeins þurfi að hreinteikna þau 

í tölvu þegar kemur að gerð verkteikninga. Lagnir og burðarkerfi eru kortlögð. 

Brunahólfun og flóttaleiðir eru skilgreindar. Hljóðvistar kröfur eru skilgreindar. Tekin 

er afstaða til efnisnotkunar og uppbyggingar einstaka byggingarhluta. Því betur sem 
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greiningarvinnan er unnin, þeim mun auðveldari verður vinna aðaluppdrátta sem og 

séruppdrátta.  

1.3.3 Aðaluppdrættir 

Aðaluppdrættir eru heildaruppdrættir að mannvirki ásamt afstöðumynd þess. 

Aðaluppdráttur skal vera í mælikvarða 1:100 en afstöðumynd í mælikvarða 1:500. 

Við vinnslu á aðaluppdráttum skal fylgja eftir sérstökum gátlista sem sérhvert 

sveitarfélag gefur út. Afstöðumynd skal sýna áttir og afstöðu til aðliggjandi 

mannvirkja, gatna, nágrannalóða og útivistarsvæða í 30 m fjarlægð frá mannvirki. Á 

afstöðumynd skal skrá númer lóða og götuheiti. Þá skal og sýna byggingarreit innan 

lóðar samkvæmt deiliskipulagi, bílastæði á lóð og aðkomu að mannvirkinu. 

Sérstaklega skal gera grein fyrir bílastæðum hreyfihamlaðra. Á sneiðingum skal gera 

grein fyrir samræmi við kröfur um hæðarsetningu, hæðarfjölda og hámarkshæð skv. 

deiliskipulagi. Á sniðmynd skal gera grein fyrir samræmi við kröfur um 

hæðarsetningu, hæðarfjölda og hámarkshæð skv. deiliskipulagi. Byggingarlýsing skal 

vera á aðaluppdráttum eða í fylgiskjali og skal þá vera tilvísun til þess á 

aðaluppdrætti. 

1.3.4 Séruppdrættir 

Séruppdráttur er uppdráttur sem sýnir m.a. útfærslu einstakra byggingar- og 

mannvirkjahluta og tæknibúnaðar og skipulag lóða ásamt tilvísunum í staðla um 

efniskröfur og annað sem þarf til að fullgera mannvirki að utan og innan. 

Séruppdráttum skal skila í mælikvarða 1:50. Séruppdrættir eru eftir eðli máls m.a. 

lóðaruppdrættir, burðarvirkisuppdrættir og lagnakerfauppdrættir. Séruppdrættir 

skulu vera með tilheyrandi deiliuppdráttum. Hlutauppdrættir og deiliuppdrættir til 

nánari skýringar á aðal- og séruppdráttum skulu vera í mælikvarða 1:20, 1:10, 1:5 og 

1:1 eftir því sem við á. 

1.3.5 Útboðsgögn 

Séruppdrættir verða hluti af útboðsgögnum sem einnig innihalda útboðs- og 

verkskilmála ásamt verklýsingum, magntöluskrá og tilboðsblað verktaka.  
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2 Frumhönnun 

Þegar að nemandi fær tillöguna í hendurnar er verkefnið búið að fara í gegnum 

eiginlegan frumhönnunarfasa sem endar yfirleitt á því að útbúinn er 

samkeppnisplansi. Það sem gert er í þessum fasa er að teikna upp þrívíddar módel 

af byggingunni út frá þeim gögnum sem aflað var frá höfundi tillögunnar og gögnum 

frá byggingaryfirvöldum sem til eru, sem og ýmsum öðrum gögnum sem snúa að 

byggingum og starfsemi sem þessari. Einnig var skoðaður deiluskipulagsuppdráttur 

og greinagerð sem honum fylgdi en í ljós kom við frumathugun að þörf er á 

deiliskipulagsbreytingu til þess að tillögur höfundar geti gengið eftir. Að lokum var 

gerð ítarleg hönnunaráætlun fyrir alla hönnunar þætti verkefnisins. Nánar má sjá 

um frumhönnun í viðauka C, bls. 1. 

2.1  Gagnaöflun 

Þegar lagt er að stað í jafn umfangsmikið verkefni og þetta er lykilatriði að safna 

saman öllum þeim gögnum sem máli geta skipt í skipulagt möppukerfi. Því var eitt 

af fyrstu verkefnunum að leita og safna hinum ýmsu gögnum til dæmis deiliskipulag 

fyrir reitinn ásamt greinagerð sem fengin var af vefsjá Fjarðabyggðar. Haft var 

samband við byggingarfulltrúann í Fjarðarbyggð og nálgast hjá honum mæliblað en 

hæðarblaðiðið var en í vinnslu og því ekki fáanlegt á þeim tíma. Önnur gögn sem 

aflað var hjá arkitekt tillögunnar voru, öll gögn sem Fjarðarbyggð úthlutaði árið 2009 

og útlistuð hér að neðan: 

- Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni 

- Samkeppnislýsing 

- Aðalskipulag 

- Rýmistöflu 

- Veðurfarsgögn 

- Skipulag hjúkrunarheimila 

- Stefna í málefnum aldraða 

- Menningarstefna í mannvirkjagerð 

- Teikningar af nálægum húsum 



 

8 

 

 

Aflað var upplýsinga á hugmyndafræði Eden stefnunnar af alþjóðlegri heimasíðu 

þeirra. 

2.2  Deiliskipulag 

Í frumtillögu arkitekts var gert er ráð fyrir því að síðasti hluti Norðfjarðarvegar yrði 

gerður að vistgötu nánar tiltekið milli Leirubakka og Dalbrautar. Einnig hafði 

höfundur tillögunnar gert ráð fyrir bílaplani norðan við húsið þegar deiliskipulagið 

krefst þess að bílaplanið sé sunnan við húsið. Til þess að geta breytt þessu var 

nauðsynlegt að ráðast í deiliskipulagsbreytingu. Mörk skipulags svæðisins eru færð 

svo að síðasti kafli Norðfjarðarvegar fellur nú undir skipulags svæði þetta. Aðkoma 

að lóðinni er frá Norðfjarðarvegi og er í nýrri tillögu að deiliskipulagi gert ráð fyrir 

aðkomuvegi og bílastæðum norðan byggingarinnar og þjónustu aðkomu frá 

bílastæðum austan við bygginguna.  

Deiliskipulagsbreytingu má sjá í viðauka C, teikning 19.01, bls. 4. 

2.3  Frum-kostnaðar áætlun 

Samkeppni fyrir þessa byggingu fór fram árið 2010 þegar byggingarvísitalan var 100 

stig. Á þeim tíma gerir verkkaupi ráð fyrir að framkvæmdakostnaður 

(verktakakostnaður) verði um 300 þúsund kr/m2. Ofangreinda tala á við um beinan 

verktakakostnað (byggingar og lóðar). Hönnun, umsjón og eftirlit, opinber gjöld og 

búnaður er ekki inni í ofangreindum tölum. Frumkostnaðaráætlun teiknistofu Eyjólfs 

Jónssonar fyrir verkefnið er framreiknaður kostnaður frá samkeppnisgögnunum 

miðað við byggingarvísitölu dagsins í dag sem er 136,1 stig. Eða 408.300kr/m2. 

Byggingin er 1615,2m2 og er að þeim sökum markmiðið að halda byggingarkostnaði 

undir 659.486.160kr. Nánar má sjá kostnaðaráætlanir í viðauka B, bls. 85. 
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3 Forhönnun 

3.1  Rýmis og þarfa greining 

3.1.1 Breytingar frá frum tillögu 

Rýmisgreining var unnin með húsrýmisáætlun og rýmistöflu samkeppnislýsingar til 

hliðsjónar en einnig var horft til 6. kafla núgildandi byggingarreglugerðar og 

skipulags hjúkrunarheimila, viðmið félags og tryggingarmálaráðuneytisins. 

Samkvæmt samkeppnislýsingu er farið fram á að byggingin verði að hámarki 1500m2 

að brúttó flatarmáli. Frum tillaga arkitekts er 1500m2 en einhver rými eru of lítil og 

önnur hreinlega vantar sé horft til rýmistöflu. Á móti kemur er sameiginlegt rými 

íbúa mjög rúmgott og gefur heimilislegan brag. Deiliskipulag svæðisins leyfir 1638m2 

byggingu á reitnum. Það var þess vegna ákveðið í samráði við leiðbeinanda að 

stækka húsið til þess að mæta kröfum samkeppnislýsingar en halda um leið í 

grunnhugmyndir arkitekts tillögunnar. Eftir stækkun endaði húsið í 1615m2.  

Stækkunin var fyrst og fremst á starfsmannaálmu hússins en þær breytingar sem 

gerðar voru eru eftirfarandi: 

- Skrifstofa/fundarherbergi var stækkað úr 17,6m2 í 27,2m2 

- Þvottahús var stækkað úr 19m2 í 20,5m2 

- Geymsla var stækkuð úr 14,5m2 í 15,5m2 

- Búningsklefi var stækkaður úr 11,2m2 í 21,3m2. Búningsklefi var að auki 

færður yfir ganginn til þess að koma fyrir kaffiaðstöðu starfsfólks með góðum 

glugga. Þess er krafist í samkeppnislýsingu að búningsklefi starfsfólks uppfylli 

algilda hönnun. Var þess vegna erfitt að hafa hann minni en 21,3m2 

- Bætt var við salerni fyrir starfsfólk eldhúss á kostnað kæliklefa, en hann var 

óþarflega stór. 

- Bætt var við kaffiaðstöðu starfsfólks þar sem búningsklefi var áður. 

- Sótthreinsi aðstaða var færð af gangi starfsmannaálmu, í 2,2m2 rými. 

- Tæknirýmum var fjölgað úr einu í fjögur. Eitt rafmagns og inntaks rými, einn 

sprinkler klefi og tveir loftræsiklefar. Upprunalegt tæknirými er 11,5m2. 

Tæknirými í dag eru samtals 40,7m2. 

- Língeymsla í einingu 1 var minnkuð úr 6,9m2 í 6,4m2 
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- Língeymsla í einingu 2 var minnkuð úr 6,9m2 í 5,0m2 

- Língeymsla í einingu 3 var minnkuð úr 8,2m2 í 4,7m2 

- Skol aðstöður voru minnkaðar úr 12,5m2 í 11,5m2 og var salerni fjarlægt og 

vask og sótthreinsitæki bætt við í takt við samkeppnislýsingu. 

- Lyfjageymsla var stækkuð úr 2,2m2 í 3,2m2 

- Móttaka var stækkuð úr 4,0m2 í 5,8m2 

- Ræsting í miðrými var stækkuð úr 3,2m2 í 7,2m2. Í ræstingu skal vera 

samkvæmt samkeppnislýsingu rúm fyrir ræstivagna, vask og öll nauðsynleg 

áhöld til ræstinga og aðskilið rúmgott lagerrými fyrir hreinlætisvörur.  

- Loftræsiklefa var komið fyrir í einingu 3. 

- Annað salernið í miðrými var stækkað á grundvelli algildrar hönnunar og það 

var stækkað úr 4,2m2 í 7,0m2.  

- Hinu salerninu í miðrými var hliðrað til í átt að félagsaðstöðu til þess að koma 

fyrir loftræsiklefa. Það minnkaði úr 4,0m2 í 2,9m2 

- Setustofa í einingu 1 var minnkuð úr 99,3m2 í 97,5m2. Þetta var gert til þess 

að færa inngang í setustofu neðar og stækka gang framan við einingu 1. Í 

leiðinni var búið til meira pláss framan við inngang í endaíbúð, en 

inngangurinn í þá íbúð var ólöglegur. Samkvæmt gr. 6.4.2. í núgildandi 

byggingarreglugerð skal gera ráð fyrir a.m.k. 0,50 m hliðarrými skráarmegin 

utan við inngangsdyr/útidyr, sem athafnarými fyrir einstaklinga í hjólastól.  

- Setustofa í einingu 3 var stækkuð úr 91,1m2 í 95,4m2. Þetta var gert til þess 

að auka rými fyrir framan endaíbúðirnar tvær, en inngangurinn í þær var 

ólöglegur. Samkvæmt gr. 6.4.2. í núgildandi byggingarreglugerð skal gera ráð 

fyrir a.m.k. 0,50 m hliðarrými skráarmegin utan við inngangsdyr/útidyr, sem 

athafnarými fyrir einstaklinga í hjólastól.  

- Félagsaðstaða í miðrými var stækkuð úr 69,3m2 í 72m2. Austur glerfrontur 

var dreginn utar um 2000mm og anddyri sem stóð sjálfstætt utan við 

bygginguna var dregið inn í félagsaðstöðuna. Þetta var útlitsleg breyting fyrst 

og fremst. 

- Anddyri var stækkað úr 7m2 í 10,6m2 
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3.1.2 Eden hugmyndafræði 

Ein helsta ástæða þess að farið var út í það að stækka bygginguna var að þurfa ekki 

að skerða sameiginleg rými íbúa. En það var áhugavert og skemmtilegt að í 

frumtillögunni er mikið pláss í hverri setustofu framan við íbúðir. Algengt er að 

hjúkrunarheimili séu eintómir lágmarks gangar samkvæmt reglugerð sem leiða íbúa 

að sinni íbúð. Ég vildi eftir fremsta megni halda í þessar hlýju setustofur. Ég kynnti 

mér hugmyndafræði Eden stefnunnar, en Eden hugmyndafræðin gengur út frá nýrri 

sýn í þjónustu á hjúkrunarheimilum. Hugmyndafræðin er afrakstur rannsókna 

bandaríska öldrunarlæknisins William H. Thomas á Chase Memorial Nursing Home í 

Bandaríkjunum árið 1991. Með rannsóknum sínum komst hann að því að líf 

aldraða íbúa heimilisins skorti innihald og tilgang. Hann segir að einmanaleiki, 

hjálparleysi og leiði séu megin ástæður vanlíðunar hjá íbúum öldrunarheimila og við 

því sé ekki hægt að gefa lyf. Hann kallar þetta plágur sem þurfi að útrýma úr lífi íbúa 

hjúkrunarheimila til að þeir öðlist aukin lífsgæði. Leggja þarf áherslu á að 

hjúkrunarheimili séu heimili íbúanna, að þeir haldi sjálfræði, fái einstaklingsmiðaða 

þjónustu og lífið hafi tilgang þrátt fyrir heilsuleysi. Hann segir að það sem m.a. 

einkenni heimili sé að þar sé fólk á ýmsum aldri, börn, dýr og plöntur og þessi 

fjölbreytileiki dragi úr stofnanamenningu. Ekki er nóg að breyta byggingum heldur 

þarf að breyta menningu hjúkrunarheimila. Menning margra hjúkrunarheimila 

byggist á sjúkrahúsmódelinu en þar er stofnanabragur og íbúar að mestu háðir 

starfsrútínum starfsfólksins ásamt því að þiggja umönnun, í staðinn fyrir að 

hjúkrunarheimilið sé heimili þeirra og íbúarnir séu virkir þátttakendur og 

ákvörðunarvaldið fært sem næst þeim. Íbúinn er þá ekki lengur í því hlutverki að 

vera einungis þiggjandi, heldur virkur þáttakandi í lífinu á meðan heilsa og færni 

leyfa. Starfsfólkið vinnur á heimili íbúa en íbúinn býr ekki á vinnustað starfsfólksins 

– þar er stór munur á.  

Eden hugmyndafræðin byggir á eftirfarandi grunnreglum:  

1. Vandinn: Einmanaleiki, vanmáttarkennd og leiði eru meginástæður vanlíðunar á 

meðal íbúa öldrunarheimila.  

2. Lausnin: Að skapa heimili þar sem lífið snýst um stöðug og náin samskipti. Börn, 

dýr og plöntur gefa lífinu gildi. 
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3. Leiðir til að vinna bug á einmanaleika: Að skapa kærleiksríkt umhverfi þar sem 

aldraðir hafa náið samband við menn, dýr og plöntur. 

4. Leiðir til að vinna bug á vanmáttarkennd: Að skapa tækifæri fyrir aldraða að gefa 

af sér eins og að þiggja.  

5. Leiðir til að vinna bug á leiða: Að skapa umhverfi þar sem óvæntir og 

ófyrirsjáanlegir atburðir og uppákomur eiga sér stað sem veita gleði og ánægju.  

6. Tilgangslaus iðja hefur neikvæð áhrif á andlega líðan. Nauðsynlegt er fyrir heilsuna 

að fá tækifæri til að taka þátt í innihaldsríkum athöfnum.  

7. Læknisfræðileg meðferð er nauðsynleg en ætti aldrei að vera miðpunktur daglegs 

lífs. Lyf ættu að vera „þjónn en ekki húsbóndi”.  

8. Heimilisfólk fær tækifæri til að taka sem flestar ákvarðanir sjálft sem varða daglegt 

líf þess eða þeir sem standa því næst.  

9. Að skapa Edenheimili er stöðugt þróunarferli. Hvert heimili finnur sínar leiðir út 

frá grunnreglunum tíu til að vaxa og þroskast. 

10. Áhugasamir og úrræðagóðir stjórnendur skipta sköpum varðandi innleiðingu 

Eden hugmyndafræðinnar. Innleiðing Eden hugmyndafræðinnar felur í sér að greina 

vandamálin, þ.e. plágurnar þrjár einmanaleika, vanmáttarkennd og leiða í lífi íbúa 

hjúkrunarheimila. Vinna þarf síðan markvisst að lausnum sem vinna bug á þessum 

plágum en það er gert með nýjum hugsanahætti og leiðum. Í þessu ferli eru 

stjórnendur hvatinn. 

3.1.3 Framreiðslu eldhús íbúa 

Eldhúsi í setustofu allra þriggja eininganna var breytt frá því að vera tvær 

eldhúsinnréttingar andspænis hvor annarri, yfir í svo kallað L eldhús, þar sem 

eldhúsinnréttingin myndar L. Slíkt fyrirkomulag hentar betur vegna þess að fólk í 

hjólastól kemur til með að nota eldhúsið. Óhentugt getur verið fyrir fólk í hjólastól 

að snúa sér í hálfhring milli þess sem það notar til dæmis ísskáp og helluborð. Hérna 

fyrir neðan verða listuð upp atriði sem þarf að hafa í huga þegar hanna þarf eldhús 

sem meðal annars er ætlað hjólastólanotendum: Vinnusvæði milli eldhúsvasks og 

eldavélar þarf að vera a.m.k. 80 cm. Engir undirskápar mega vera frá vaski að eldavél. 

Við aðlögun eldhúss að þörfum hjólastólanotanda verður t.d að fjarlægja hluta af 
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undirskápum. Við það minnkar skápapláss undir eldhúsborði. Þetta má bæta með 

því að fjölga efri skápum eða með færanlegum skápum á hjólum, sem hægt er að 

koma fyrir undir eldhúsborðplötu þegar ekki er verið að nota hana. Best er að koma 

uppþvottavél fyrir á borði eða vinstra megin við vask. Í neðri skápum verður að vera 

hægt að draga út allar hillur og bakka, körfur og skúffur. Vaskur í eldhúsi á að vera 

10–12 cm djúpur, með innbyggðum tappa, sem hægt er að opna og loka án þess að 

stinga hendinni niður í vatnið. Niðurfall frá vaski og tengingar fyrir blöndunartæki 

eiga að vera sem næst bakvegg til að auðvelda athafnir við vaskinn. Nauðsynlegt er 

að einangra eða klæða umhverfis vask að neðan. Það kemur í veg fyrir að notandi 

brenni sig ef hann snertir heitan vaskinn eða heitavatnslagnir. Blöndunartæki eiga 

að vera með einarma hitastilli og löngum armi. Krani á að vera með hárri sveiflu svo 

auðvelt sé að koma íláti undir hann. Aðskilin stilling skal vera fyrir hitastig og 

vatnsmagn. Gott er að hafa handsturtu. Fjarlægð á milli vatnskrana og eldavélar ætti 

ekki að vera meiri en 120 cm. Heppileg dýpt á eldhúsborði er 60 cm. Lágmarkshæð 

fyrir hjólastólanotanda undir borðplötu er 67 cm. Heppileg hæð borðplötu er 75–85 

cm frá gólfi. Lágmarkshæð sökkuls á að vera 30 cm og fjarlægð frá frambrún 

innréttingar að sökkli á að vera a.m.k. 15 cm. Til þess að einstaklingur í hjólastól eigi 

auðveldara með að athafna sig við borð með undirskápum verða fótafjalir 

hjólastólsins að komast auðveldlega undir skápana. 

3.1.4 Húsgögn  

Öll húsgögn á voru teiknuð með leiðbeiningarblað mannvirkjastofnunnar nr. 6.7.1. 

til hliðsjónar. Þar sem dæmi um rýmisþörf helstu húsgagna, innréttinga og húsmuna 

eru gefin. Einnig er skilgreind lágmarks rýmisþörf umhverfis húsgögn, s.s. sófa, borð, 

rúm o.s.fr. Nánar má finna um rýmisgreiningu í viðauka C, bls. 6. 

3.2  Burðarþolsgreining 

Að mestu var stuðst við aðstoð Eyþórs Rafns Þórhallssonar, leiðbeinanda við 

áfangann. (Fundi með Eyþóri má finna í viðauka B, fundargerðir nr. 2, 9, 17 og 21)  

Áttundi kafli gildandi byggingarreglugerðar var hafður til hliðsjónar auk útreikninga 

á mögulegum burðarlausnum. Fljótlega sást að einingarnar þrjár ásamt 
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starfsmannaálmu gengu auðveldlega upp þar sem mikið var um steypta veggi og gat 

ég raunar minnkað steypta veggi í starfsmannaálmunni. Miðrýmið þurfti ég að skoða 

nánar líkt og í öðrum fösum en mikið haf í miðrými gaf til kynna að skoða þyrfti 

lausnir til þess að styðja/styrkja við undir þak. Ákveðið var að þak yfir miðrými yrði 

stálrammagrind, soðinn saman á jörðinni og hífð í heilu lagi. Grindin er hengd á 

steypta burðarveggi á öllum hornum en á skammhliðum halda 200mm*200mm RHS 

súlur undir. Reiknað var út að HEA 300 bitar væru hæfilegir í þakgrindina. Bæði þver 

og langbitar eru í sömu hæð og eru þeir soðnir saman til þess að gera þá moment 

stífa. Ofan á stálgrindina verða lagðar steinullareiningar og bræddur þakdúkur. 

Restin af byggingunni verður með staðsteypta þakplötu. Mesta haflengd á steyptu 

þaki er um 6500mm. Þakplata verður 220mm þykk. Sökkulveggir verða 200mm á 

þykkt, sem er lágmark samkvæmt núgildandi byggingarreglugerð. Steyptir innveggir 

ákvarðast af hljóðvistarkröfum og verða annars vegar 180mm og hins vegar 220mm 

þykkir. Steyptir útveggir verða 180mm þykkir. Steyptur stoðveggur umhverfis 

lokaðan garð á austur og norðurhlið hússins verður 250mm þykkur. Nánar má finna 

um burðarþolsgreiningu í viðauka C, bls. 15. 

3.3  Lagnagreining 

3.3.1 Frárennslis- og drenlagnir 

Lagnagreining var unnin í góðu samstarfi við Karl Hákon Karlsson, leiðbeinanda við 

áfangann. (Fundi með Karli má finna í viðauka B, fundargerðir nr. 5, 11, 14 og 18) 

Eftir að hafa haft samband við byggingarfulltrúann í Fjarðabyggð varð ljóst að ekkert 

hæðarblað er til fyrir lóðina, en það væri í vinnslu. Skoðuð var teikning af húsi sem 

stendur á lóðinni í dag og séð staðsetningu og hæð á brunnum. Þá var reiknað fall á 

bæði dren- og frárennslis lögnum og stillt upp í töflu. Minnsti halli á drenlögn er 10‰ 

og minnsti halli á frárennslislögn er 20‰ Minnsta lögn í jörðu = Ø110mm. 

Hreinsibrunnar á ca. 30-50m fresti, brunnar með sandfangi 300-500. Frárennsli frá 

eldhúsi fer í gegnum fituskilju sem staðsett er úti á lóð og gott aðgengi er til þess að 

þjónusta hana og þrífa. Helstu lengdir: Drenlagnir í jörðu = 312m. Frárennslislagnir í 

jörðu = 422m. Umræðu um lagnaefni má sjá í fundargerð nr. 16  
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3.3.2 Neysluvatn og upphitun 

Þegar velja á hitakerfi fyrir hjúkrunarheimili er ýmislegt sem huga þarf að. Það sem 

greiningarvinna fyrir þessa byggingu leiddi í ljós er að vænlegt væri að blanda saman 

gólfhitakerfi, ofnum og hitun í gegnum loftræsingu.  

Gólfhiti: Mikið er um gólfsíða glugga sem færir íbúum gott útsýni. Gólfhitalagnir eru 

huldar augum manna og skerðir þessi lausn því ekki sýn út um glugga líkt og ofnar 

gera. Einnig sér hönnuður jákvæðan kost í því að gólfhiti getur þurrkað upp bleytu 

sem kann að berast inn á gólf, hratt og örugglega. Í byggingu sem hönnuð er fyrir 

aldraða er það góður kostur. Gólfhiti verður þess vegna notaður í öll íverurými og á 

alla ganga. Í samráði við lagnahönnuð var ákveðið að 8 deilikistur fyrir gólfhitaslaufur 

þyrfti fyrir verkefnið. 

Ofnar: Helsti kostur ofnakerfa er skjótur viðbragðstími. Ofnar verða valdir í minni 

rými þar sem umferð er ekki mikil, bæði vegna þess að það er ódýrara og ekki er þörf 

á mikilli og stöðugri hitun. Eins verða ofnar valdir á almenningssalerni til þess að 

sporna við lyktarmengun, fari þvag á gólfið.  

Loftræsing: Hitun með loftræsingu verður ákveðinn öryggisventill í þessari byggingu. 

Vegna þess að aðalhitakerfi verður gólfhiti sem hefur ekki skjótan viðbragðstíma. Á 

köldum dögum verður þess vegna nemi á loftræsikerfi sem skynjar aðstæður og 

hjálpar til við hitun. Eins hjálpar loftræsikerfið við að kæla niður á sumrin þegar mjög 

heitt verður inni í byggingunni. Sérstaklega í þeim rýmum þar sem mikið er um 

glugga eins og t.d. í félagsaðstöðu og í miðrými.  

Inntaksrýmið verður í stafsmannaálmunni. Annað tæknirými varð til eftir 

loftræsigreiningu í norðurhluta hússins og verður komið fyrir varmaskipti og dælu 

fyrir vatnslagnir í þetta tæknirými. Bein fæðilögn verður send styðstu leið frá 

inntaksrými. Þar með verða tveir upphafspunktar fyrir neysluvatn og hitakerfi. Stofn 

hitalagnir og neysluvatnslagnir ferðast í kerfislofti frá inntaksherbergjum á 

töppunarstaði.  

Ávinningur þess að vera með tvö tæknirými er sá að í miðrými hússins þar sem, er 

ekkert kerfisloft, þurfa engar lagnir að ganga í gegn.  

Helstu lengdir neysluvatnslagna: 

 Neysluvatns lagnir (Heitt) ofan kerfislofts 213m.  
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Neysluvatns lagnir (Kalt) ofan kerfislofts 213m. 

Neysluvatns lagnir (Heitt) neðan kerfislofts 114m.  

Neysluvatns lagnir (Kalt) neðan kerfislofts 154m.  

Stofn hitalagnir 91m. Gólfhita slaufur 1040m2  

3.3.3 Lagnir á lóð 

Reiknað var fall á regnvatnslögnum á bílaplani og staðsett götuniðurföll. Þá var 

hallaútreikningum stillt upp í töflu. Minnsti halli á regnvatnslögn er 10‰. 

Hreinsibrunnar á ca. 30-50m fresti /brunnar með sandfangi 300-500. Götuniðurföll 

Ø250 með 500mm sandfangi. Snjóbræðsla verður í stétt við alla innganga og á helstu 

gönguleiðum umhverfis húsið. Einnig verður snjóbræðsla frá aðalinngangi að 

bílastæðum fyrir fatlaða. Snjóbræðsla mun nýta afgangs varma frá hitakerfi hússins 

en verður að auki með innspýtingu þegar þörf krefur. Þakniðurföll verða tengt við 

drenlagnir sem ganga umhverfis húsið. Frágangur og tenging holræsa skal vera í 

samráði við skipulagsyfirvöld Fjarðabyggðar. 

Helstu lengdir:  

Regnvatnslagnir 152m  

Snjóbræðsla 825m2 

Nánar má finna um lagnagreiningu í viðauka C, bls. 18. 

3.4  Loftræsigreining 

Í upphaflegri tillögu arkitekts er aðeins teiknað eitt tæknirými í húsinu sem staðsett 

er í starfsmanna álmu hússins eða suðurhluta hússins. Fljótlega í loftræsigreiningum 

varð ljóst að gera þyrfti frekari ráðstafanir til þess að þurfa ekki að fara með lagnir í 

gegnum miðrými hússins. Upphaflega tillagan sýnir miðrými í húsinu sem er lyft upp 

með gluggum allan hringinn og þar af leiðandi ekkert niðurtekið loft. Til að miðrýmið 

fái að njóta sín sem best, telur höfundur að það þurfi að koma loftræsisamstæðu og 

öðrum lögnum fyrir í öðrum loftræstiklefa norðan megin við miðrýmið sem muni 

þjóna norður hluta hússins. Byrjað var á því að loftmagns ákvarða hvert og eitt rými 

í byggingunni, út frá stærð, áætluðum fjölda persóna, fjölda raftækja, varmaálagi frá 

gluggum og fermetrafjölda af gluggum. Allt saman hefur þetta áhrif á það hversu 
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mikla loftræsingu þarf fyrir hvert rými. Þessum upplýsingum var stillt upp í sitthvora 

töfluna fyrir suður og norður hluta hússins.  Út úr töflunni fékk ég heildar 

loftmagnsþörf í rúmmetrum per klukkutíma. Þar með var hægt að sjá 

loftmagnsþörfina, lesið út úr grafi hversu marga fermetra þarf undir loftræsiklefa. Í 

graf nr. 1 er uppstilling á útreikningum miðað við að ekkert sólarstopp væri í neinu 

gleri, en í graf nr. 2 er komið sólarstopp í austur, vestur og suður glugga hússins.  

 

Graf nr.1 

 

 

Graf nr.2 
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Sé notað venjulegt gler, er samkvæmt grafi nr. 1 þörf á 28m2 undir loftræsiklefa. Sé 

hins vegar notað gler með sólarstoppi, er samkvæmt grafi nr. 2 þörf á 21m2 undir 

loftræsiklefa og þar af leiðandi hægt að spara um 7m2 í byggingarkostnað. Um er að 

ræða 291m2 af gleri. Fermetraverð glers er 17.000 kr. Heildarverð 291*17.000 = 

4.947.000 kr. Ef tekið er gler með sólarstoppi bætast 25% við og er þá 

fermetraverðið 21.250 kr. Heildarverð 291*21.250 = 6.183.750kr. Mismunur = 

1.236.750 kr. Áætla má að það kosti um 400.000 kr. að byggja hvern fermeter, svo 

7 fermetrar sem hægt er að losna við að byggja með því að velja gler með sólarstoppi 

á suður, vestur og austur hliðar hússins kæmu til með að kosta ca. 2.800.000 kr. Það 

mun þess vegna vera hægt að spara um 1.560.000 kr. með því að velja gler með 

sólarstoppi. Næst voru valdar heppilegar loftræsi samstæður. Gengið var úr skugga 

um að loftræsisamstæðurnar passi inn í loftræsiklefana. Norðurhluti byggingarinnar 

þarf 7.580 m3/klst. Suðurhluti byggingarinnar þarf 10.010 m3/klst. Æskilegt er að 

loftræsi samstæðurnar geti ráðið við aðeins umfram hámarksþörf,  til þess að eiga 

eitthvað inni.  

Fyrir norður hluta var valið Swegon Gold RX 0.25 loftræsisamstæðu sem annar 9.000 

m3/kls 9.000/7.580=1,19 eða 19% umframgeta. Helstu stærðir samstæðunnar: 

Lengd=2261mm. Breidd=1600mm. Hæð=1811mm. Frítt svæði framan við 

samstæðuna þarf að vera 900mm.  

Fyrir suður hluta var valið Swegon Gold RX 0.30 loftræsisamstæðu  sem annar 

11.520 m3/kls 11.520/10.010=1,15 eða 15% umframgeta. Helstu stærðir 

samstæðunnar: Lengd=2261mm. Breidd=1600mm. Hæð=1811mm. Frítt svæði 

framan við samstæðuna þarf að vera 900mm.  

Fyrir framleiðslueldhús reiknast með að fyrir hvern lengdarmetra af eldhús háf þurfi 

að draga út 1000m3/klst. Loftræsihönnuður reiknar með að blásari fyrir framreiðslu 

eldhús af þessari stærðargráðu þurfi ca. l*b*h = 1800*1000*700 . (Sjá nánar 

fundargerð nr. 17) 

Loftræsi samstæðu fyrir framreiðslu eldhús var komið fyrir í syðri loftræsiklefa. 

Nánar má finna um loftræsigreiningu í viðauka C, bls. 21. 
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3.5  Brunagreining 

Brunagreiningar eru unnar með Kafla 9 í byggingarreglugerð til hliðsjónar, hér að 

neðan verður vitnað í greinar og töflur úr fyrrnefndum kafla. Brunagreiningar voru 

einnig lagðar undir Silvá Kjærnsted brunahönnuð hjá mannvirkjastofnun. (Fundi með 

Silvá Kjærnsted má finna í viðauka B, fundargerðir nr. 19 og 32.) 

Byggingin fellur undir notkunarflokk 5 samkvæmt 9.1.3. gr. í byggingarreglugerð 

"Mannvirki eða rými þar sem einhverjir innan mannvirkisins eru ekki færir um að 

koma sér sjálfir út úr mannvirkinu eða á öruggt svæði við eldsvoða". Íbúar 

hjúkrunarheimilis verða 20 talsins. Starfsfólk verður ca. 10 manns. Brunahönnun 

hússins miðar við að safnast geti saman allt að 50 manns í byggingunni íbúar, 

starfsfólk og gestir. 

Samkvæmt 9.6.11. gr. í núgildandi byggingarreglugerð skal byggingum skipt 

í brunahólf þannig að flóttaleiðir séu tryggðar og útbreiðsla elds takmörkuð. 

Brunahólf í byggingum skulu uppfylla viðeigandi kröfur um einangrun og heilleika. 

Þegar lagnir liggja í gegnum brunahólf skal tryggja að brunamótstaða þéttingar sé að 

lágmarki jöfn brunamótstöðu brunahólfsins.  

Hjúkrunarheimilinu Hulduhlíð er skipt 30 brunahólf. Hver íbúðareining er 

sjálfstætt brunahólf, hver setu stofa með aðliggjandi vaktaðstöðu er sjálfstætt 

brunahólf, hvert tæknirými er sjálfstætt brunahólf, gangar, skrifstofa og 

félagsaðstaða er sér brunahólf. Framreiðslueldhús með starfsmannasalerni er sér 

brunahólf og stoðrými í starfsmannaálmu eru sér brunahólf.  

Samkvæmt töflu 9.02 í núgildandi byggingarreglugerð er krafa um sjálfvirkt 

brunaviðvörunarkerfi fyrir öll mannvirki í notkunarflokki 5. Samkvæmt töflu 9.03 í 

núgildandi byggingarreglugerð er krafa um sjálfvirkt vatnsúðakerfi í húsinu. 

Samkvæmt töflu 9.04 í núgildandi byggingarreglugerð er hámarks göngulengd fyrir 

mannvirki í notkunarflokki 5 í næsta brunahólf, 30 metrar. En þar sem sjálfvirkt 

vatnsúðakerfi er í byggingunni má bæta við 30% og er því hámarks lengd 39m. 

Samkvæmt töflu 9.06 í núgildandi byggingarreglugerð er lágmarksmótstaða 

meginbrunahólfa EI90 en þar sem sjálfvirkt vatnsúða kerfi er í byggingunni lækka 

kröfunnar um einn flokk og er þess vegna lágmarksmótstaða meginbrunahólfa EI60.  
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Samkvæmt töflu 9.08 í núgildandi byggingarreglugerð má fjarlægð milli samsíða 

glugga í útveggjum þar sem brunahólfun er EI60 vera:  > 3,0 m og < 6,0 m = Annar 

glugginn E 30 eða báðir E 15. Gluggar í 90° innhornum: < 2,0 m = Annar glugginn E 

30 eða báðir E 15 Þetta á við um tvo staði í hjúkrunarheimilinu Hulduhlíð og er 

viðeigandi gler merkt sem EI 30 gler.  

Samkvæmt 9.4.5.gr. í núgildandi byggingarreglugerð skulu slöngukefli sett í 

notkunareiningar í notkunarflokki 5 þar sem þess er þörf vegna brunaálags og 

brunaáhættu. Lagnir að slöngukeflum skulu gerðar með þeim hætti að nægjanlegt 

vatnsrennsli að þeim sé tryggt í minnst 15 mínútur.  

Loftræsikerfi: Þannig skal gengið frá loftræsikerfum að þau rýri ekki brunahólfun 

byggingarinnar og stuðli ekki að reykútbreiðslu við bruna.  

9.6.22.gr. Sérákvæði um brunavarnir í notkunarflokki 5 

1. Brunahólfun skal vera milli íbúðareininga innbyrðis og milli íbúðareininga og 

sameiginlegra rýma. 

2. Í byggingum þar sem fólk þarf aðstoð við rýmingu, s.s. á hjúkrunarheimilum, 

legudeildum og á deildum sem fólk er í einangrun eða lokað inni, skal brunahólfun 

vera þannig að öryggi fólks í rýmingu sé tryggt. Örugg brunahólfun skal vera á milli 

deilda. 

3. Brunahólfun innbyrðis milli íbúðareininga og sameiginlegra rýma bygginga skal 

vera EI 60 með hurðum EI2 30-CSm. Brunahólfun einstakra íbúðarherbergja, 

sjúkrastofa og einstakra deilda s.s leikskóla skal vera EI 60. Hvert brunahólf skal 

einungis ná til einnar hæðar nema í stigahúsum. Flóttaleiðir í byggingum skulu 

þannig skipulagðar og frágengnar að allir geti bjargast út af eigin rammleik eða fyrir 

tilstilli annarra á tilgreindum flóttatíma, brjótist eldur út eða annað hættuástand 

skapast. Flóttaáætlun var útbúin fyrir hjúkrunarheimilið Hulduhlíð og verður hún 

hengd upp víðs vegar í húsinu. Flóttaáætlun sýnir ávallt allar flóttaleiðir frá þeim stað 

sem hún hangir á og út á öruggt svæði. Nánar má finna um brunagreiningu í viðauka 

C, bls 26. 
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3.6  Hljóðvistargreining 

Að mestu var stuðst við 11 hluta gildandi byggingarreglugerðar og ÍST 45. Byggingin 

þarf að uppfylla hljóðvistar flokk C samkvæmt 11.1.2. gr. í núgildandi 

byggingarreglugerð. Í hljóðvistargreiningu voru listaðar upp kröfur um loft- og 

högghljóðeinangrun sem þurfa að vera á milli rýma. Einnig var gert grein fyrir 

hámarks gildi ómtíma í þeim rýmum sem krafa er um slíkt. Nánar má finna um 

hljóðvistargreiningu í viðauka C, bls. 29. 

3.7  Lóðargreining 

Lóðin, Dalbraut 1, er um 5287m2 að stærð og liggur við Norðfjarðarveg, sem liggur 

frá Reyðafirði í gegnum Eskifjörð og til Norðfjarðar. Hún afmarkast af 

Norðfjarðarvegi að vestan, Dalbraut að norðan, Bleiksá að austan og Leirubakka 

(fyrirhuguðum) að sunnan. Bílastæði á lóðinni eru 26 þar af eru tvö fyrir 

hreyfihamlaða. Hringsnúningur er á hellulögðu aðkomutorgi og sér aðkoma er fyrir 

starfsmenn, eldhús og aðföng. Að norðanverðu, á milli aðkomu og heimilis fyrir 

heilabilaða, er gert ráð fyrir 1,5m háum steyptum vegg sem virkar bæði sem öryggis 

girðing sem og auka snjóflóðavörn gegn þessum byggingarhluta. 

Snjóflóðavarnargarðar verða 3m háar hljóðmanir við dalbraut og bleiksá. Hljóðmanir 

verða byggðar úr samanröðuðu grjóti að innanverðu, gróðri og grasfláum. Útisvæði 

við hjúkrunarheimilið eru fjölbreytt og hvetja til hreyfingar og útiveru. Gönguleiðir 

innan lóðar tengjast stígakerfi bæjarins. Mismunandi útfærðir garðar eru nærsvæði 

til útiveru, garður fyrir heilabilaða er sérstaklega útfærður með þarfir þeirra í huga. 

Púttvöllur og matjurtargarður tengjast einnig lóðinni. Sá sveigjanleiki liggur fyrir 

hendi að staðsetja má lokaðan garð til austurs þar sem púttvöllur er staðsettur og 

því gæti eining 3 einnig virkað fyrir heilabilaða. Bílastæði eru almennt malbikuð og 

gönguleiðir að mestu malbikaðar. Yfirborðsefni á dvalarsvæðum og að meginleiðum 

við nærsvæði húss verði steypt og slípað svo að þau séu slétt og hnökralaus. 

Gróðurval er látlaust og lágt við húsið en hærri tré og meiri fjölbreytni utan við húsið. 

Í deiliskipulagsbreytingu sem lögð er inn 02.09.2018 (teikning 19.01) er gert ráð fyrir 

því að síðasta hluta Norðfjarðarvegar verði breytt í vistgötu en um 840 bílar aka um 

Norðfjaðrarveg á sólarhring samkvæmt upplýsingum vegagerðarinnar. Í sömu 
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deiliskipulagsbreytingu eru aðkoma að lóð og bílastæði færð norður fyrir 

bygginguna. Lóð hússins er að hluta á hættusvæði A vegna ofanflóða í Bleiksá. Vegna 

þessa verður komið fyrir 3m háum varnargarði sem liggur við lóðarmörk að norðan 

og austan. 

 6.8.1.gr. núgildandi byggingarreglugerðar. "Við hönnun bygginga og við 

endurbyggingu skal í hönnunargögnum gerð grein fyrir fjölda bílastæða þar sem 

hleðsla rafbíla er möguleg". Á bílaplani við hjúkrunarheimilið Hulduhlíð verður gert 

ráð fyrir rafmagni að öllum stæðum. Og hleðslustöðvum verður komið upp við 10 

stæði.  

Á sorpsvæði verður komið fyrir djúpgámum í jörðu sem verða teknir í notkun þegar 

Fjarðarbyggð innleiðir kerfið. Þangað til verður reist létt timbur sorptunnuskýli fyrir 

3 tunnur til bráðabirgða.  

Í lögum um listskreytingar nr. 46/1998 kemur m.a. fram að verja skuli 1% af 

heildarbyggingarkostnaði opinberrar byggingar til listskreytingar hennar og 

umhverfis hennar. Komið verður fyrir fallegu listaverki á litlu hringlaga torgi austan 

við bygginguna.  

Nánar má finna um lóðargreiningu í viðauka C, bls. 30.  

3.8  Byggingarhlutagreining 

Í byggingarhlutagreiningu var notast við ákveðið skjal þar sem byggingarhlutum eða 

byggingarefnum er stillt upp samhliða hvor öðrum. Reynt er að greina helstu kosti 

og galla hvers byggingarhluta eða byggingarefnis með því að gefa þeim einkunn fyrir 

t.d. endingartíma, kostnað, útlit o.s.fr. Út úr þessu kemur svo einkunn sem hjálpar 

hönnuði að ákveða hvað skal nota fyrir hvert og eitt verkefni. Nánar má finna um 

byggingarhlutagreiningu í viðauka C, bls. 31 

3.9  Orku- og varmatapsgreining 

Samkvæmt 13.2.3 gr. í núgildandi byggingarreglugerð skal heildarleiðnitap reiknað 

fyrir allar nýbyggingar. Hönnunargögnum sem afhent eru leyfisveitanda skal ávallt 

fylgja útreikningur á heildarleiðnitapi.  
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1) Heildarleiðnitap mannvirkis, að teknu tilliti til kuldabrúa og U-gilda allra viðeigandi 

byggingarhluta þess, skal ekki verða hærra en fæst þegar einvörðungu er tekið mið 

af nettóflatarmáli byggingarhluta og hámarks U-gildum, sbr. töflu 13.01.  

 

Orku og varmataps útreikningar fyrir Hulduhlíð hjúkrunarheimili voru gerðir með 

skjalinu orkurammi útgáfa 1,0 sem sótt var á vef mannvirkjastofnunnar. Skjalið er 

hugsað sem aðstoð fyrir hönnuði við gerð orkuútreikninga. Skjalið má flokka sem 

nokkuð nákvæmt greiningaskjal til þess að ganga úr skugga um að byggingin uppfylli 

byggingarreglugerð varðandi varmaleiðnitap og u-gildi. Nánar má finna um orku- og 

varmatapsgreiningu í viðauka C, bls. 39. 

3.10 Deiligreining 

Í forhönnunarfasa er mikilvægt að sjá þær lausnir sem hönnuður hefur teiknað, 

ganga upp. Í fyrstu var kortlagt þá staði í byggingunni, bæði lárétt og lóðrétt þar sem 

líklegt væri að teiknuð yrðu deili af, þegar í séruppdrætti væri komið. Næst voru svo 

lausnir þróaðar áfram í samráði við leiðbeinendur og fagaðila. Nánar má finna um 

deiligreiningu í viðauka C, bls. 40. 

3.11 Kynningargögn fyrir verkkaupa 

Í lok frumhönnunarfasans voru útbúin kynningargögn fyrir verkkaupa. 

Kynningargögnin samanstanda af: 

- Þrívíddar myndum, unnar upp úr Lumion 8.3 
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- Afstöðu/lóðarmynd án mælikvarða 

- Grunnmynd, snið og ásýndir í mælikvarða 1:200 

- Litakóðuð grunnmynd sem sýnir hvernig húsið skiptist upp í einingar 1, 2, 3, 

stoðrými, ganga, og félagsaðstöðu 

- Skýringarmynd á stærðum allra rýma, bæði yfirlitsmynd í mælikvarða 1:200 

en einnig hvernig húsinu er skipt upp í 4 hluta og hver hluti sýndur í 

mælikvarða 1:100 

Teikningarnar eru gefnar út á A3 blöð að undanskildum grunnmynd (FT-02) og 

Stærðir, Brúttó, yfirlit (FT-06) sem eru á A2. Nánar má finna um kynningargögn fyrir 

verkkaupa í viðauka C, bls. 47. 
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4 Aðaluppdrættir 

4.1  Almennt 

Aðaluppdrættir voru unnir í áframhaldi af greiningum. Aðaluppdrættir eru teiknaðir 

í mælikvarðanum 1:100 og afstöðumynd í 1:500. Aðaluppdrættir samanstanda af 

byggingalýsingu, afstöðumynd, grunnmyndum hæða, sniðum, útlitum og 

fylgigögnum. Nánar má sjá aðaluppdrætti ásamt teiknisetti í heild í viðauka D. 

4.2  Byggingarlýsing 

a) Almenn atriði 

Í nýju hjúkrunarheimili á Eskifirði að Dalbraut 1 eru 20 hjúkrunarrými sem 

skiptast niður á 3 heimili; Heimili 1, heimili 2 og heimili 3 (fyrir heilabilaða). 

Ýmis stoðrými tengjast heimilunum þremur. Hvert heimili samanstendur af 

einkarými fyrir hvern og einn íbúa og sameiginlegu rými með 

eldunaraðstöðu, borðstofu og setustofu. Úr hverju einkarými og úr 

sameiginlegu rýmunum er aðgengi beint út í garð. Heimilin þrjú liggja ýmist 

norðan eða sunnan við miðlæga félagsaðstöðu sem tengir öll heimilin saman. 

Hjúkrunarheimilið fær nafnið Hulduhlíð. 

b) Notkun og starfsemi 

Stöðugildi hjúkrunarheimilisins gætu orðið um 15. Reikna má með um 6 

starfsmönnum á dagvakt við hjúkrun og umönnun og um 3 á kvöldvakt, auk 

2-3 í eldhúsi á dagtíma og 1 í ræstingu.  

c) Stærðir 

Byggingin er á einni hæð 

Nettó m2 = 1415 

Brúttó m2 = 1615 

Brúttó m3 = 6.557  

d) Lóð 

Lóðin, Dalbraut 1, er um 5.287m2 að stærð og liggur við Norðfjarðarveg, sem 

liggur frá Reyðarfirði í gegnum Eskifjörð og til Norðfjarðar. Hún afmarkast af 

Norðfjarðarvegi að vestan, Dalbraut að norðan, Bleiksá að austan og 
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Leirubakka (fyrirhuguðum) að sunnan. Nýtingarhlutfall byggingar á lóðinni er 

0,3. Bílastæði á lóðinni eru 27 þar af tvö stæði fyrir hreyfihamlaða. Gert 

verður ráð fyrir rafmagni að öllum stæðum. Hleðslustöðvum verður komið 

upp við 10 stæði. 

 

e) Burðarkerfi 

Byggingin er grunduð á malarpúða. Allir útveggir og berandi innveggir eru 

staðsteyptir, flestir 180mm þykkir en ákveðnir innveggir eru 220mm þykkir 

til þess að mæta hljóðvistarkröfum. Gólf og loftaplötur eru staðsteyptar. 

Gólfplata er 120mm þykk með 75mm einangrun undir plötu. Ofan á plötuna 

eru lagðar gólfhitalagnir á einangrunarmottum og þar ofan á ca. 60mm 

ásteypulag. Loftaplötur eru 220mm þykkar. Í miðrými byggingar er þaki lyft 

upp, þar er burður fengin með stálgrind sem hengd er upp í nærliggjandi 

steypta veggi og undirstudd með stálsúlum. Ofan á stálgrind koma 

steinullarfylltar einingar. Framan við aðalinngang er létt skyggni á stálgrind, 

borið uppi af stálsúlum. 

f) Klæðningar 

Þök eru öll torfklædd að undanskyldu þaki yfir miðrými. Í miðrými verða 

lagðar steinullareiningar ofan á stálgrind. Ofan á steinullareiningar verður 

bræddur pappi/dúkur sem vatnsvörn. Þakplatan sjálf er steinsteypt. Ofan á 

hana er myndaður vatnshalli 1:40 að niðurföllum með ásteypulagi. Ofan á 

ásteypulag er lagt rakavarnarlag úr plasti/pappa sem gengur upp á alla 

aðliggjandi veggi. Ofan á plastið/pappann er lögð einangrun. Ofan á 

einangrunina er lagður pappi/dúkur sem gengur upp á aðliggjandi veggi. 

Ofan á pappann/dúkinn er lagt drenlag og ofan á drenlag leggst tvöfalt lag af 

torfi þar sem neðra lagið snýr á „röngunni“. Gert er ráð fyrir því að allir hurða 

og gluggakarmar í húsinu verði úr áli eða timbri en þá álklæddir. Allir gluggar 

og hurðir verða settir í eftir uppsteypu. Utan á steinsteypta útveggi er fest 

undirkerfi þar sem einangrað verður á milli leiðara. Á undirkerfið verður fest 

álklæðning að mestum hluta en sements trefjaplötur við íbúðareiningar til 

þess að brjóta upp húsið. 
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g) Handrið stoðveggir og fleira 

Að norðanverðu, á milli aðkomu og heimilis fyrir heilabilaða, er gert ráð fyrir 

ca. 1,5m háum steyptum vegg. Snjóflóðavarnargarðar verða ca. 3m háar 

hljóðmanir við dalbraut og bleiksá eins og sýnt er á lóðaruppdrætti. 

Hljóðmanir verða byggðar úr samanröðuðu grjóti að innanverðu, gróðri og 

grasfláum. 

h) Kólnunartölur 

Byggingarhlutar uppfylla kröfur byggingarreglugerðar um eftirfarandi gildi: 

Léttur útveggur: 0,3 W/m2K 

Þak: 0,2 W/m2K 

Gluggar: 2,0 W/m2K 

Gólf á fyllingu: 0,3W/m2K 

Steyptir útveggir: 0,4W/m2K 

Útveggir, vegið meðaltal 0,85 

Útreiknuð gildi fyrir hjúkrunarheimilið Hulduhlíð: 

Þak: 0,2 W/m2K 

Gluggar: 1,1 W/m2K 

Gólf á fyllingu: 0,3W/m2K  

Steyptir útveggir: 0,4W/m2K  

Útveggir, vegið meðaltal 0,76 

i) Frágangur innanhúss 

Steyptir útveggir (að innanverðu) og innveggir eru sandspartlaðir og málaðir. 

Allir léttir veggir í byggingunni eru hlaðnir. Allir veggir uppfylla ákvæði 

byggingarreglugerðar um eldvarnir og hljóðvist. Veggir á baðherbergjum 

íbúða eru dúkalagðir. Öll gólf eru lögð ofnum vínyl dúk. Á veggjum gagna eru 

handlistar úr riðfríu stáli. Öll hurðarspjöld eru harðplastlögð. Allar hurðir 

uppfylla a.m.k. lágmarkskröfur byggingarreglugerðar um hljóðvist. Allar 

hurðir eru hjólastólafærar. 

j) Loft 

Loft íbúða eru að stærstum hluta sandspörtluð  og máluð en loft í 

baðherbergjum þeirra og anddyrum eru niðurtekin með hljóðísogi. Loft í 
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stoðrýmum og göngum eru niðurtekin með kerfislofti að undanskildum 

framleiðslu eldhúsi, félagsaðstöðu og tæknirýmum, en þar eru loft 

sandspörtluð og máluð. 

 

k) Lagnir 

Inntaksklefi er í NA-hluta hússins. Þar eru inntaks- mæla- og tengigrindur 

neysluvatns, hita-, og vatnsslökkvikerfa með varmaskiptum, dælum og 

tilheyrandi vél- og stjórnbúnaði lagnakerfa. Grunn loftræsing er vélræn; 

innblástur og útsog með varmaskiptasamstæðum sem tryggja gæði innilofts 

og stöðug loftskipti án óþæginda af trekk. Að auki er gert ráð fyrir 

opnanlegum gluggum í öllum vist og dvalarrýmum. Sér útsog með fitusíu 

verður fyrir háf í eldhúsi. Tæknirými loftræsikerfa verða tvö; Annað fyrir 

framleiðslu eldhús og suðurhluta sem staðsett verður við hlið 

framleiðslueldhúss. Hitt fyrir norðurhluta byggingar og verður staðsett milli 

eininga 2 og 3. Fráveitukerfi er tvöfalt, aðskilin skólp- og regnvatnskerfi. Allar 

lagnir eru með sjálfrennsli. Skólpkerfi tengist fráveitukerfi bæjarins við 

suðurmörk lóðar. Afrennsli regnvatns af þökum og lóð er leitt í Bleiksá. Heitt 

neysluvatn verður upphitað kalt vatn. Viðmiðunarhitastig 55°C. Gerðar verða 

ráðstafanir til að takmarka hámarkshita við töppunarstaði í vistrýmum. 

Upphitun hússins er að mestum hluta með gólfhitakerfi, en ákveðin stoðrými 

verða hituð með ofnum. Að auki getur loftræsikerfi gripið inn í og hjálpað við 

upphitun sé þess þörf. Stofnlagnir neysluvatns- og hitakerfa verða lagðar frá 

inntaksrými í suðurhluta undir lóð í tæknirými norðurhluta. Frá þessum 

rýmum verða dreifilagnir lagðar yfir niðurhengdum loftum. Loftræsilagnir 

verða einnig ofan við niðurhengd loft. Ný heimtaug verður sett fyrir 

bygginguna. Í tæknirými verður komið fyrir aðaltöflu og inntaksskáp 

boðlagna. Dreifitöflum verður komið fyrir eftir þörfum. Gert er ráð fyrir 

greinatöflu í hverri íbúð. Frá tæknirými liggja stofnlagnir milli byggingarhluta 

í PEH pípum í gólfplötu. Í íbúðum eru lagnaleiðir ofan við kerfisloft 

baðherbergja og anddyra. 

l) Brunavarnir 
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Brunahólfun 

Brunahólf skulu almennt vera a.m.k. EI 60 veggir með EI2 30-CSm hurðum. 

Hver íbúð er sér brunahólf. Hver setustofa er sér brunahólf.  

Framreiðslueldhús er sér brunahólf. Þvottahús geymsla og búningsklefi er sér 

brunahólf. Skrifstofa/fundaraðstaða, kaffistofa, félagsaðstaða og gangar eru 

sér brunahólf. Hvert og eitt tæknirými er sér brunahólf. Hurðir í brunahólfum 

mega vera á hurðarseglum eða með „Free swing“ búnaði sem sleppir þeim 

við boð frá brunaviðvörunarkerfi.  

Burðarvirki 

Brunamótstaða aðalburðarvirkja verður a.m.k. R60. Brunamótstaða 

burðarvirkis þaks verður a.m.k. R60.  

Klæðningar 

Allar innanhúsklæðningar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G. Klæðningar á 

flóttaleiðum verða í flokki 1. Upphengd loft verður úr A efnum og uppfylla 

kröfur um B-s1,d0 Utanhúsklæðningar verða í flokki 1 Þakklæðningar verða í 

flokki T.  

Flóttaleiðir 

Hvergi er lengra en 25m í útgang eða annað brunahólf. Frá hverju brunahólfi 

eru a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir. Frá hverju dvalarherbergi eru tvær 

óháðar flóttaleiðir; önnur beint út á verönd og hin fram á gang og þaðan út. 

Frá öllum setustofum eru tvær óháðar flóttaleiðir út í garð.  Rafdrifin hurð í 

anddyri skal aflæsast við brunaboð, gangsetningu neyðaropnunarrofa eða 

rafmagnsleysi, einnig aðgangsstýrð stafsmannahurð á austurhlið hússins. 

Allar aðrar hurðir í flóttaleiðum frá göngum skulu búnar neyðarhúnum eða 

„push pad“.  

Brunaviðvörunarkerfi 

Viðurkennt númerað brunaviðvörunarkerfi verður í öllu húsinu skv. reglum 

Brunamálastofnunar. Kerfið verður tengt viðurkenndri vaktstöð. Stjórnstöð 

og yfirlitsmynd verður í anddyri en útstöð verður í móttöku. 

Loftræsikerfi 



 

30 

 

Þannig skal gengið frá loftræsikerfum að þau rýri ekki brunahólfun 

byggingarinnar og stuðli ekki að reykútbreiðslu við bruna. Bruna- og 

reyklokur (a.m.k. E30-CS) verða á milli brunahólfa. Loftræsikerfi skal slökkva 

á sér við boð frá brunaviðvörunarkerfi. Við brunaboð skulu bruna- og/eða 

reyklokur lokast.  

Reyklosun 

Reyklosun verður um dyr og glugga, framkvæmd af slökkviliði ef með þarf. 

Vatnsúðakerfi 

Sjálfvirkt vatnsúðakerfi skv. reglugerð 245/1994 verður í byggingunni. Kerfið 

er hannað skv. EN 12845:2004. Vatnsúðakerfið verður tengt stjórnstöð 

brunaviðvörunarkerfis. Kerfið verður í áhættuflokki OH1. Úðahausar eru 

hraðopnandi (Quick Response). Klefi með stjórnbúnaði fyrir vatnsúðakerfi 

verður sér í brunahólfi í austurenda byggingarinnar og verður aðgengilegur 

utanfrá. 

Slöngukefli 

Slöngukefli verða sett upp í öllu húsinu þannig að brunaslöngur nái út í öll 

horn. 

Slökkvitæki  

Tvö slökkvitæki verða í hverri setustofu, eitt innarlega og eitt við eldhús. 

Slökkvitæki verður í framleiðslueldhúsi, á kaffistofu, í búningsklefa og á 

skrifstofu. Einnig verður eitt slökkvitæki í hverri íbúð. Hámarksfjarlægð í 

næsta slökkvitæki má hvergi vera meira en 25m. Slökkvitækin skulu sett upp 

af viðurkenndum aðila. Staðsetning slökkvitækja skal merkt með þar til 

gerðum skiltum. 

Út- og neyðarlýsing 

Út og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð. 

Reikna skal með að minnsta kosti 1 lux á flóttaleiðum. Neyðarlýsing verður í 

inntaksrými. Lýsing þarf að vera utanhúss við útidyr flóttaleiða.  

Aðkoma slökkviliðs  
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Aðkoma er greið að byggingunni austanmegin með aðkomu frá 

Norðfjarðarvegi, inn á bílastæði og aðkomutorg. Tvíburatengi slökkviliðs er á 

austurenda byggingar við sprinkler klefa. 

 

 

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa 

Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á 

brunavarnarkerfum hússins (vatnsúðakerfi, brunaviðvörunarkerfi ásamt 

jaðarbúnaði, brunavarnarbúnaði loftræsikerfa, handvirkum slökkvibúnaði, 

út- og neyðarlýsingu og vararafmagni rennihurðar). Sett skal upp eigið 

eftirlitskerfi brunavarna fyrir dvalarheimilið Hulduhlíð Eskifirði.  

m) Hljóðvist 

Hljóðvistarkröfum er fylgt í hönnunargögnum um flokk C skv. staðlinum ÍST 

45:2011. 

o) Tæknibúnaður 

Lyftu verður komið fyrir í hverri íbúð sem flutt getur íbúa frá rúmi að 

baðherbergi. 

p) Algild hönnun 

Öll hönnun og frágangur hússins fer eftir kröfum um algilda hönnun er því öll 

aðkoma fyrir alla. Hönnunin tekur mið af núverandi byggingarreglugerð og 

leiðbeiningarritum mannvirkjastofnunnar.  

r) Sorp 

Djúpgámum verður komið fyrir við austurenda byggingar og þeir teknir í 

notkun um leið og sveitarfélagið starfrækir djúpgámalosun. Þangað til verður 

reist bráðabirgða sorptunnuskýli ofan á djúpgáma þar sem þrjár tunnur 

verða til sorpflokkunnar. 

4.3  Skráningartafla 

Exel sniðmát skráningartöflunnar var sótt á vef þjóðskrár Íslands, skran 4.01b. Fyllt 

var inn í skjalið eftir leiðbeiningum sem er að finna á sömu heimasíðu. Teikniforritið 

revit var notað til þess að kalla fram allar stærðarupplýsingar. Þar sem 
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hjúkrunarheimilið Hulduhlíð verður stofnun í eigu ríkisins þótti ekki ástæða til þess 

að vera með fleiri eignarnúmer en eitt. Fjarðabyggð mun eiga allt húsið og þarf þess 

vegna ekki að eignaskipta því frekar. Matshlutar verða hins vegar 2. Einn fyrir húsið 

og annar fyrir djúpgáma mannvirki. Skráningartöflu má sjá í lið 4.4 fylgigögn 

aðaluppdrátta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  Fylgigögn aðaluppdrátta 
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5 Séruppdrættir 

5.1  Almennt 

Sérteikningar skiptast upp í verk-, hluta- og deiliteikningar. Sökkul-, grunn- og 

þakmyndir verkteikninga skiptast upp í fjóra hluta og eru í skala 1:50. Snið 

sérteikninga eru teiknuð í 1:50, Útlit eru í 1:100.  

Hlutateikningar eru í 1:20.  

Deiliteikningar eru teiknaðar upp í skala 1:5 

Nánar má sjá séruppdrætti ásamt teiknisetti í heild í viðauka D. 
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6 Útboðsgögn 

6.1  Almennt 

Séruppdrættir verða hluti af útboðsgögnum sem einnig innihalda útboðs- og 

verkskilmála ásamt verklýsingum fyrir aðstöðusköpun og utanhúss frágang, 

magntöluskrá og tilboðsblað verktaka. Útboðsgögn ásamt fylgigögnum má finna í 

viðauka A. 
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7 Teiknistofan 

7.1  Almennt 

Haldið var úti teiknistofu eins og um raunverulegt verkefni væri að ræða.  

Nánar má sjá öll gögn er viðkoma teiknistofu í viðauka B. 

7.2  Hönnunarsamningur 

Gerður var hönnunarsamningur milli verkkaupa/Fjarðabyggð ehf og 

verktaka/Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar. Var samið um að Teiknistofa Eyjólfs 

Jónssonar tæki ábyrgð á og framkvæmdi fyrir verkefnið Hulduhlíð hjúkrunarheimili:  

1. Forhönnunarvinnu og ráðgjöf 

2. Gerð aðaluppdrátta 

3. Gerð séruppdrátta – Verk-, hluta-, deili-, og 

innréttingateikningar 

4. Gerð útboðsgagna 

5. Utanumhald hönnunarfunda 

Hönnunarsamning má sjá í viðauka B, bls. 1. 

7.3  Hönnunaráætlun 

Greiðsla fyrir þá vinnu sem listuð er upp í lið 7.2 var ákveðin krónur 11.670.000,- 

með virðisaukaskatti. Tímagjald Teiknistofu Eyjólfs Jónssonar er 15.000 kr./klst með 

virðisaukaskatti. Þar af leiðandi var deilt í 11.670.000kr með 15.000kr og fundið út 

að verkefnið mætti ekki taka lengri tíma enn 778 klst. Hönnunaráætlun sem unnin 

var fyrir verkefnið var unnin út frá þessum forsendum. Gerð var nokkuð ítarleg 

hönnunaráætlun sem var sundurliðuð í eftirfarandi höfuðflokka: 

1. Frumhönnun 

2. Forhönnun 

3. Aðaluppdrætti 

4. Verkteikningar 

5. Hlutateikningar 

6. Deiliteikningar 
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7. Útboðsgögn 

8. Frágangur gagna 

Fyrsta skrefið var að lista upp alla þá verkliði sem áætlað var að yrðu unnir á næstu 

vikum og mánuðum og féllu undir þessa höfuðflokka. Næsta skref var að fylla inn í 

dálkinn „Áætluð tímalengd“ og dálkana „Verkþáttur byrjar“ og „Verkþáttur endar“ , 

þá var hönnunaráætlunin tilbúin sem verkfæri. Eftir hvern einasta dag var svo fyllt 

inn í dálkanetið hversu margir tímar höfðu farið í hvern og einn verklið. Dálkurinn 

„Rauntímalengd“ safnar svo jafnt og þétt saman þeim heildarfjölda tíma sem farið 

hafa í hvern verklið. Dálkurinn „%“ sýnir svo hversu mörg prósent af hverjum verklið 

er búið að vinna. Þegar prósentu talan verður rauð, táknar það að áætlaður 

tímafjöldi í verklið er búinn. Með þessu kerfi er gott að átta sig á stöðu verkefnisins 

á hvaða tíma sem er. Hönnunaráætlun má sjá í viðauka B, bls. 6. 

7.4  Greiðsluáætlun 

Greiðsluáætlun fyrir hönnunar og ráðgjafa kostnað Teiknistofu Eyjólfs Jónssonar var 

útbúin. Þar sem sýnt er áætlaða reikninga fyrir næstu mánuði. Samkvæmt 

hönnunarsamningi heldur verkkaupi eftir 4% af hverjum reikningi sem greiðist 

mánuði eftir að verktaki hefur skilað verkinu fullgerðu til verkkaupa og allar 

teikningar hans hafa verið samþykktar af byggingaryfirvöldum á staðnum, og greiðist 

þá eftirstöðvar samningsfjárhæðar er gilda fyrir verkið. Greiðsluáætlun má sjá í 

viðauka B, bls. 7. 

7.5  Reikningar 

Gefnir voru út reikningar um hver mánaðarmót. Reikningar eru eingöngu vegna 

skólaverkefnis og eru því óstofnaðir og ógildir. Reikninga má sjá í viðauka B, bls. 8. 

7.6  Fundargerðir 

Strax í upphafi annar var útbúið sniðmát fyrir bæði minnisblöð og fundargerðir. 

Þegar fundur var ákveðinn, var umræðuefni punktað niður jafnt og þétt eða eftir því 

sem þurfa þurfti þangað til að fundinum kom. Þetta var gert til þess að umræða sem 

þarft væri að ræða yrði tekin fyrir og myndi ekki gleymast. Eftir hvern og einn fund 
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var rituð niður fundargerð. Það átti alveg eins við um símafundi eins og beina fundi. 

Með þessu fyrirkomulagi myndast þráður í gegnum verkefnið og auðveldara verður 

að skilja ákvarðanatökur. Með fundargerðum og góðu skipulagi á fundargerðum 

verður auðvelt að bakka til baka í verkefnum og sækja sér upplýsingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sýnidæmi á minnisblaði 

Hluti af hönnunarsamning milli Verktaka/Teiknistofu Eyjólfs Jónssonar og 

Verkkaupa/Fjarðabyggð ehf var að verktaki héldi utan um allt fundarhald á 

hönnunar og útboðs stigi. Fundargerðir má sjá í viðauka B, bls. 14. 

7.7  Dagskýrslur og tímabókhald 

Notuð var dagbók til að fylgjast með framvindu verks og skrá niður tíma verkefnisins 

jafn óðum í lok hvers vinnudags. Það var fróðlegt að fylgjast með hvernig tíminn 

skiptist á milli verkþátta á hverju tímabili. Mikilvægi þess að skrifa stuttu lýsingu fyrir 

hvern dag er því ótvírætt. 

Í verkefnið fóru 666 klukkustundir sem sundurliðast þannig: 

- Frumhönnun:  82 klukkustundir 

- Forhönnun:  182 klukkustundir 
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- Aðaluppdrættir: 43 klukkustundir 

- Séruppdrættir: 156 klukkustundir 

- Útboðsgögn:  88 klukkustundir 

- Frágangur gagna 115 klukkustundir 

Athygli vekur að aðeins 43 klukkustundir fara í aðaluppdrætti. Segja má að 

einhver vinna við aðaluppdrætti hafi í raun verið unnin í forhönnunarfasa, en í 

forhönnunarfasa er módelið matað með ýmsum upplýsingum sem nýtast við 

gerð aðaluppdrátta. Dagskýrslur má sjá í viðauka B, bls. 68. Tímabókhald má 

einnig sjá í viðauka B, bls. 80. 

7.8  Kostnaðaráætlanir 

Frum- kostnaðar áætlun var unnin út frá þeim framkvæmdakostnaði sem áætlaður 

var í verkefnið á þeim tíma sem samkeppnin fór fram árið 2010. 

Framkvæmdakostnaðurinn var uppfærður miðað við núgildandi byggingarvísitölu og 

þannig fengin nýr kostnaðar rammi. 

Eftir greiningarnar var unnin ýtarleg kostnaðaráætlun. Notast var við 

staðlaða, nákvæma kostnaðaráætlun fyrir staðsteypt atvinnuhúsnæði á einni hæð 

úr bygg kerfinu. Magntölur voru kallaðar fram jafnt og þétt í magntölutöflum úr 

revit, samhliða því sem staðlaða kostnaðaráætlunin var leiðrétt lið fyrir lið þar sem 

þess þurfti. Þeir kaflar sem verklýsingar eru unnar fyrir eru opnaðir og einingarverð 

sundurliðuð. Í öðrum köflum eru heildarverð sýnd. Bæði frum- og endanlega 

kostnaðaráætlun má sjá í viðauka B, bls. 85. 

7.9  Verktímaáætlun og greiningar 

7.9.1 Verktímaáætlun 

Unnin var verkáætlun fyrir verkefnið, þar sem verkinu var skipt niður í eftirfarandi 

verkþætti: 

A. Aðstöðusköpun 

B. Jarðvinna 

C. Burðarvirki 

D. Loka húsi fyrir veðri 
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E. Frágangur utanhúss 

F. Frágangur innanhúss og lagnir 

G. Innréttingar og tækjauppsetning 

H. Frágangur lóðar umhverfis hús 

I. Frágangur útjaðri lóðar og bílaplan 

J. Hreinsun vinnusvæðis 

7.9.2 AON greining  

Í framhaldinu var gerð AON greining (active on note) þar sem bundna leiðin er 

fundin, ásamt því sem slaki í verkþáttum var fundinn. 

7.9.3 PERT greining 

Næst var framkvæmd PERT greining á verktímaáætlun þar sem spáð er 

bjartsýnasta(a), líklegasta(m) og svartsýnasta(b) tíma fyrir hvern og einn verkþátt. 

Áætluð tímalengd fyrir hvern verkþátt er því næst fundin með formúlunni 

(a+b+(4*m))/6. Næst er fundið út staðalfrávik tímalengdar með formúlunni ((b-

a)/6)2. Næst er fundið út σ (e. standard deviation), σ er fundið með því að taka 

kvaðarótina af heildarsummu staðalfrávika þeirra verkþátta sem eru á bundnu 

leiðinni. Loka skrefið er að draga áætlaða tímalengd frá þeirri tímalengd sem verkið 

má ekki fara yfir og deila þeirri tölu með σ. Sú tala sem kemur út úr því er næst 

fundin í Z gildis töflu, þar sem lesa má út í prósentum hversu líklegt er að 

verktímaáætlun megi standast.  

Upphafleg verktímaáætlun Teiknistofu Eyjólfs Jónssonar var 57 vikur.  

PERT greining leiddi í ljós að verkið myndi taka 58,2 vikur.  

PERT greining leiddi einnig í ljós að aðeins 68% líkur væru á því að verkið gæti klárast 

á 57 vikum.  

PERT greining gerir ráð fyrir því að 95% líkur séu á því að verkið klárist á 62,5 vikum. 

Eftir þessar greiningar var ákveðið að tími til þess að klára verkið samkvæmt 

útboðsgögnum yrði 62,5 vikur, eða 20 apríl 2020. 
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7.9.4 Verk- tíma- og kostnaðaráætlun 

Næst var kostnaðaráætlun tengd inn á verktímaáætlun þar sem sjá má áætlaðan 

mánaðarlegan kostnað (e. planned value) og uppsafnaðan kostnað. Einnig var 

útbúið stöplarit sem sýnir dreifingu kostnaðar yfir mánuði framkvæmdatíma og 

kostnaðarlína (e. Cost base line) dregin inn á stöplaritið. Með slíkri áætlun er gott 

fyrir verkefnastjóra að fylgjast með verkefninu yfir framkvæmdatíma. Hann sér 

áætluð útgjöld og getur einnig fylgst með framúr keyrslum. Verk- tíma og 

kostnaðaráætlun ásamt greiningum má sjá í viðauka B, bls. 90. 
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8 Niðurstöður 

Markmið verkefnisins var að fullhanna bygginguna eftir núgildandi 

byggingarreglugerð og viðeigandi stöðlum, en beita jafnframt við, þeirri þverfaglegu 

þekkingu sem ég hef öðlast í gegnum námið í átt að BSc gráðu. Lagt var upp með að 

halda í frumhönnun tillögunnar eins og frekast væri unnt. Niðurstaða verkefnisins er 

að mannvirkið heldur útliti sínu að mestu óbreyttu eins og frumhönnun ráðgerði, 

þær breytingar sem gerðar voru varða aðallega starfsmannaálmuna sem stækkaði 

um rúmlega 100m2 til þess að mæta kröfum samkeppnislýsingar. En einnig þurfti að 

ráðast í útreikninga á léttu þaki yfir miðrými hússins og leysa byggingartæknileg 

vandamál sem komu upp varðandi miðrými. 

Innra skipulagi hefur verið breytt lítillega til samræmis við hugmyndafræði 

algildrar hönnunar og kröfu byggingarreglugerðar um aðgengi fyrir alla, þannig hefur 

innra skipulag breyst lítillega án þess að það kæmi niður á megindráttum 

frumhönnunarinnar. 
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9 Samantekt 

Hugmynd af tillögunni á Aðalsteinn Snorrason arkitekt hjá Arkís arkitektum. Í 

upphafi annar var ljóst að verkefnið væri umfangsmikið, en verkefni sem þessi eru 

vanalega unnin af fleiri en einum manni. Mitt ráð var að búa til ítarlega 

hönnunaráætlun og fylgja henni í megin dráttum. Þess skal 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, traustra bekkjafélaga auk fleiri góðra 

manna og kvenna. Verkefnið skiptist í 5 megin fasa, þ.e. frumhönnun, forhönnun, 

aðaluppdrætti, séruppdrætti og útboðsgögn. Einnig var haldið úti teiknistofu á 

meðan á verkefninu stóð, sem hafði umsjón með fundargerðum, útgáfu reikninga 

og o.fl. 
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