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1  Hönnunarsamningur 

1



 

Verksamningur milli verkkaupa og hönnuðar 

Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki hér eftir, gera með sér eftirfarandi 

samning: 

 

Verkkaupi:  Hulduhlíð ehf 

  Dalbraut 1 

  735 Eskifirði 

  kt: 511007-0470 

Verktakii:  Teiknistofa Eyjólfs Jónsonar ehf 

Hönnuður Eyjólfur Jónsson 

  Menntavegi 1 

  101 Reykjavík 

  Kt. 3108903249 

 

 

      1.Grein 

 

Verktaki tekur að sér að vera hönnuður og ráðgjafi á verkinu: Hjúkrunarheimili Hulduhlíð. 

Verkið felur í sér að veita ráðgjöf um tæknileg atriði, hönnun aðaluppdrátta og gerð 

sérteikninga og útboðsgagna. Byggingin er alls 1615 m² að brúttó stærð á einni hæð. Lagt er 

upp með að útveggir verði staðsteyptir og einangraðir að utan með steinull og klæddir með 

álklæðningu og sementsbundinni plötuklæðningu, eða úr steinsteyptum veggeiningum með 

sléttum flötum að innanverðu og fíngerðum steinmulningi að utan. Innveggir eru allir úr 

hleðslusteini með múrhúðun. Þak byggingarinnar er „viðsnúið“ hvað einangrun og þakdúk 

varðar og efsta lagið verði lagt úthagatorf. Skyggni við aðalinngang er létt stálskyggni. 

Gluggar og hurðir eru álgluggar/hurðir með sólstoppandi gleri. 

Meginaðkoma verður frá Norðfjarðarvegi, en lagt er til að síðasti hluti hans að Dalbraut verði 

„vistgata „.. Sólríkt aðkomutorg er framan við inndreginn aðalinngang sem veitir öryggi og 

skjól fyrir vindi.  

Frá aðalinngangi, er komið inn í miðju (hjarta) hússins sem lyft er upp úr byggingunni, en 

þaðan sést upp til fallsins og til fossa Bleikár og einnig út á sjóinn. Lítil afgreiðsla er í 

miðrýminu, sem annars er til sameiginlegra nota s.s. að hitast og spjalla og á stórhátíðum. 

Stutt er í aðra hluta heimilisins sem skiptast í fjóra hluta, líkt og fjögurra blaða smári. Í 

þremur þeirra eru heimilin, einingar 1,2 og 3 hver með sameiginlega setustofu, borðstofu og 

eldhús. Deild fyrir heilabilaða 

( 1 ) er lokuð frá öðrum hlutum hússins og með sérstakan aflokaðan garð. Vaktherbergi er í 

hverri einingu. 

Verkið byggir á frumtillögu Arkís arkitekta ehf frá árinu 2010. 

 

 

 

Vinnan nær til hönnunar og ráðgjafar á eftirfarandi þáttum. Hönnuður skal hafa samráð við 

verkkaupann um alla hönnun svo tryggt sé að hún verði í samræmi við ætlun hans. Verkefnið 

er í meginatriðum fólgið í eftirfarandi: 

 

Sundurliðun verkþátta: 
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1. Forhönnun og rannsóknarvinna. 

Felur í sér rýmis og þarfagreiningu, horft verður sérstaklega til Eden hugmyndafræðinnar. 

Greiningu á burðarþoli. 

Greiningu á helstu lagnaleiðum fyrir loftræsi-, neysluvans-, heitavatns-, og fráveitulagnir. 

Greiningu á brunavörnum. 

Greiningu á hljóðvist skv. kafla ÍST 45 fyrir hjúkrunarheimili. 

Greiningu á lóð og nærumhverfi. 

Greiningu á útliti. 

Greiningu á efnum helstu byggingahluta. 

Orkuútreikningar fyrir mannvirkið, þ.e.a.s. varmatap byggingahluta og leiðnitap. 

 

2. Gerð aðaluppdrátta 

Afstöðumynd í mælikvarða 1:500. Grunnmyndir, snið og útlitsteikningar í mælikvarða 1:100 

ásamt skráningartöflu og leiðnitapi mannvirkis. Jafnframt innifelur þessi liður í sér umsókn 

um byggingarleyfi til byggingarfulltrúa í fjarðarbyggð. 

 

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

Verkteikningar: Grunnmyndir, snið og útlit í mælikvarða 1:50 

Hlutateikningar af stigum og handriðum ásamt glugga og hurða yfirliti í mælikvarða 1:20. 

Deiliteikningar í mælikvarða 1:5. 

Innréttingateikningar af innréttingum fyrir herbergi og sameiginlegt rými í mælikvarða 1:20. 

 

4. Gerð útboðsgagna 

Verktaki gerir útboðs- og samningsskilmála fyrir verkið í heild, verklýsingu fyrir frágang 

innan- eða utan húss, ákveðið í samráði við verkkaupa, magntöluskrá, kostnaðaráætlun 

ásamt tillögu að verkáætlun. 

 

5. Verkfundir 

Verkfundir í samræmi við framvindu verkefnis. 

 

Enn fremur skal hönnun verkefnis fara eftir eftirfarandi gögnum sem eru sem viðauki við 

samning þennan: 

 

1. Fara skal eftir: „BF LOK1010 skilalýsing til prófs“, sett á innranet BF-LOK1010, 

Lokaverkefni, 2014-3 þann 03.08.2018. 

 

2. Ennfremur skal fara eftir „reglum um lokaverkefni“, sett á innranet BF-LOK1010, 

Lokaverkefni, 2014-3 þann 03.08.2018. 

 

3. Hönnunaráætlun 

 

4. Greiðsluáætlun 

 

Hönnuður er ábyrgur gagnvart verkkaupa og yfirvöldum fyrir því að verkið sé útfært í 

samræmi við óskir verkkaupa að því marki sem byggingarskilmálar leyfa og í samræmi við 

lög og reglugerðir svo sem mannvirkjalög nr. 160/2010 og byggingarreglugerð frá 2012, með 

síðari breytingum. 
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     2. Grein 

 

Verkið skal unnið samkvæmt samningi og almennt góðum starfshefðum. Litið skal á frávik 

frá þessu, að mati verkkaupa, sem brot á samningi þessum og skal afgreiða í samræmi við 

það. Ef verkkaupi breytir forsendum fyrir áður samþykktum áföngum þannig að ráðgjafi þurfi 

að vinna að nýju það sem á eftir þeim sem kemur, skal hann greiða fyrir þá vinnu sem af því 

hlýst skv. tímagjaldi. Enn fremur skal verkkaupi greiða skv. fermetragjaldi ef að kemur til 

stækkunar mannvirkisins vegna breytinga á lögum og/eða reglugerðum frá frumtillögu 

mannvirkisins. 

 

     3. Grein 

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða verktaka: 

 

Kr: 11.670.000,- með virðisaukaskatti. 

Ellefumiljónirsexhundraðogsjötíukrónur 

 

Tímagjald fyrir unnin tíma vegna aukaverks: 

Kr: 15.000,- með virðisaukaskatti. 

Fimmtánþúsundkrónur 

 

Fermetra verð fyrir vinnu umfram frumtillögu af mannvirkinu; 

Kr: 4500,- pr m² 

Fjögurþúsundogfimmhundruðkrónur 

 

     4. Grein 

 

Verkið verðbreytist ekki. 

 

     5. Grein 

 

Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftir á með jöfnum greiðslum út hönnunartímann, 

með því að greiða inn á bankareikning verktaka nr: 0319-15-14789, eigi síðar en 7 dögum 

eftir samþykkt reikninga verktaka. Verði dráttur á greiðslum lengri en 21 

dagur, á verktaki rétt á dráttarvöxtum þar til reikningur er greiddur, auk lengingar á verktíma 

sem 

drætti nemur. 

Ekki má verða dráttur á samþykki reikninga umfram þann tíma sem tekur að ganga úr skugga 

um að þeir byggist á réttum forsendum. 

 

     6. Grein 

 

Halda skal eftir 4 % af reikningsupphæð sem greiðist 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. 
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     7. Grein 

 

Ekki skal verktaki leggja fram tryggingu banka eða tryggingafélags til tryggingar því að hann 

efni skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, umfram lögboðnar tryggingar. Verkkaupi skal 

hins vegar eiga tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa kunna ógreiddar af samningsverðinu 

á hverjum tíma og þar með í þeirri upphæð sem orðin er til sem geymslufé samkvæmt 6. gr. 

Þessa samnings. 

Þetta verður síðan hluti af endanlegu uppgjöri aðila ef til tjóns kemur fyrir verkkaupa af 

völdum 

verktaka. 

 

     8. Grein 

 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum 

sem hann kann að taka á sig á verktímanum. 

 

     9. Grein 

 

Framkvæmdatími hefst 20. ágúst 2018 og skal vera lokið eigi síðar en: 15.12.2018 að 

viðurlögðum dagsektum sem nemi 0,25 % af samningsupphæðinni á dag fyrir hvern 

almannaksdag sem verklok dragast fram yfir þann dag. 

 

     10. Grein 

 

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

 

     11. Grein 

 

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

Héraðsdómi Reykjavík. 
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Hulduhlíð hjúkrunarheimili Fjarðabyggð 86%

1- Frumhönnun 92 82 89%

1.1 - Áætlunargerð 15 9 20.ágú 24.ágú 60% 4 2 2 1
1.2 - Gagnaöflun 15 18 20.ágú 28.ágú 120% 6 1 1 2 2 2 1 1 1 1
1.3 - Uppsetning á sniðmátum og gögnum 10 5 20.ágú 24.ágú 50% 1 2 2
1.4 - Skilgreining verkefnis 4 2 27.ágú 30.ágú 50% 1 1
1.5 - Samningar 8 4 30.ágú 31.ágú 50% 4
1.6 - Teikna upp módel út frá dwg grunnum 24 29 1.sep 5.sep 121% 6 2 3 6 2 3 3 3 1
1.7 - Uppsetning á skýrslu 8 5 6.sep 7.sep 63% 2 3
1.8 - Frumhönnunarvinna færð inn í skýrslu/möppu 8 10 7.sep 8.sep 125% 4 6
2 - Forhönnun 189 182 96%

2.1 - Rýmisgreining 18 35 10.sep 12.sep 194% 1 1 3 7 11 8 3 1
2.2 - Burðarþolsgreining 16 11 13.sep 15.sep 69% 1 3 2 3 1 1
2.3 - Lagnagreining 12 23 16.sep 18.sep 192% 1 2 2 1 2 7 3 5
2.4 - Loftræsigreining 12 20 19.sep 21.sep 167% 2 1 1 1 3 2 4 2 1 3
2.5 - Brunagreining 12 15 22.sep 23.sep 125% 1 9 4 1
2.6 - Hljóðvistargreining 8 5 24.sep 25.sep 63% 3 2
2.7 - Lóðargreining 8 7 3.okt 3.okt 88% 2 2 1 2
2.8 - Útlitsgreining 8 4 3.okt 4.okt 50% 1 1 2
2.9 - Byggingarhlutagreining 16 11 4.okt 5.okt 69% 4 2 4 1
2.10 - Orkurammi 8 3 6.okt 7.okt 38% 3
2.11 - Kostnaðaráætlun 15 4 7.okt 8.okt 27% 4
2.12 - Deiligreining 18 15 9.okt 10.okt 83% 3 4 4 1 1 2
2.12 - Forhönnunarvinna færð inn í skýrslu/möppu 8 9 11.okt 11.okt 113% 4 2 3
2.14 - Rendera myndir 20 10 23.sep 5.des 50% 10

2.15 - Klára forteikningargögn fyrir verkkaupa 10 10 20.sep 3.okt 100% 4 4 2
3 - Aðaluppdrættir 89 43 48%

3.1 - Afstöðumynd 1:500 8 3 12.okt 12.okt 38% 1 1 1
3.2 - Grunnmyndir 1:100 16 10 12.okt 14.okt 63% 4 1 3 2
3.3 - Lóðaruppdráttur 8 3 15.okt 15.okt 38% 1 2
3.4 - Ásýndir 1:100 8 6 15.okt 16.okt 75% 3 1 2
3.5 - Snið 1:100 12 5 16.okt 17.okt 42% 3 1 1
3.6 - Byggingarlýsing 12 7 18.okt 18.okt 58% 7
3.7 - Skráningartafla 8 2 19.okt 19.okt 25% 1 1
3.8 - Aðaluppdrættir prentaðir út og yfirfarnir 4 2 20.okt 20.okt 50% 2
3.9 - Leiðrétting á aðaluppdráttum 4 2 20.okt 20.okt 50% 1 1
3.10 - Útgáfa aðaluppdrátta 1 2 20.okt 20.okt 200% 1 1
3.11 - Vinna við aðaluppdrætti færð inn í skýrslu/möppu 8 1 21.okt 21.okt 13% 1
4 - Verkteikningar 67 61 91%

4.1 - Grunnmyndir 1:50 24 29 22.okt 24.okt 121% 6 4 4 5 2 1 1 4 1 1
4.2 - Ásýndir 1:50 12 9 25.okt 25.okt 75% 3 4 2
4.3 - Snið 1:50 16 8 26.okt 27.okt 50% 5 1 1 1
4.4 - Vinnustaðateikning 6 3 28.okt 28.okt 50% 3
4.5 - Verkteikningar prentaðar út og yfirfarnar 4 4 29.okt 29.okt 100% 2 1 1
4.6 - Leiðrétting á verkteikningum 4 7 29.okt 29.okt 175% 3 1 2 1
4.7 - Útgáfa verkteikninga 1 1 29.okt 29.okt 100% 1
5 - Hlutateikningar 61 48 79%

5.1 - Stigar og handrið 1:20 12 0 31.okt 31.okt 0%

5.2 - Gluggar og hurðir 1:20 12 15 1.nóv 1.nóv 125% 1 6 5 2 1
5.3 - Innréttingar 1:20 12 11 2.nóv 3.nóv 92% 4 7
5.4 - Aðrar hlutateikningar sem koma upp 16 13 4.nóv 5.nóv 81% 1 5 4 3
5.5 - Hlutateikningar prentaðar út og yfirfarnar 4 4 6.nóv 6.nóv 100% 2 1 1
5.6 - Leiðrétting á hlutateikningum 4 4 6.nóv 6.nóv 100% 1 1 2
5.7 - Útgáfa hlutateikninga 1 1 6.nóv 6.nóv 100% 1
6 - Deiliteikningar 77 47 61%

6.1 - Gluggar og hurðir 16 11 8.nóv 9.nóv 69% 3 1 2 1 4
6.2 - Þakfrágangur 20 23 8.nóv 11.nóv 115% 1 6 3 5 8
6.3 - Klæðningar 12 0 12.nóv 12.nóv 0%

6.4 - Önnur deili 12 5 13.nóv 13.nóv 42% 5
6.5 - Deili prentuð út og yfirfarin 4 4 14.nóv 14.nóv 100% 2 1 1
6.6 - Leiðrétting á deilum 4 3 14.nóv 14.nóv 75% 2 1
6.7 - Útgáfa deila 1 1 14.nóv 14.nóv 100% 1
6.8 - Vinna við séruppdrætti færð inn í skýrslu 8 0 15.nóv 15.nóv 0%

7 - Útboðsgögn 104 88 85%

7.1 - Útboðs og verk-skilmálar 16 16 16.nóv 17.nóv 100% 2 4 1 1 6 2
7.2 - Verklýsingar 32 19 17.nóv 20.nóv 59% 4 7 7 1
7.3 - Magntöluskrá/Kostnaðaráætlun 20 23 21.nóv 22.nóv 115% 2 2 3 6 5 5
7.5 - Verkáætlun/greiningar 20 22 23.nóv 23.nóv 110% 5 5 3 7 2
7.6 - Útboðsgögn prentuð út, lúslesin og yfirfarin 4 2 24.nóv 24.nóv 50% 1 1
7.7 - Útboðsgögn leiðrétt 4 2 24.nóv 24.nóv 50% 1 1
7.8 - Vinna við útboðsgögn færð inn í skýrslu 8 4 25.nóv 25.nóv 50% 4
8 - Frágangur gagna 99 115 116%

8.1 - Frágangur gagna 32 48 26.nóv 28.nóv 150% 2 5 2 9 1 6 7 3 2 5 6
8.2 - Skýrsla kláruð 26 26 29.nóv 1.des 100% 6 9 6 5
8.3 - Lokakynning / æfing á kynningu 40 40 2.des 5.des 100% 8 8 8 8 8
8.6 - Vörn á lokaverkefni 1 1 100% 1

Samtals: 778 666 86% 6 0 6 6 0 0 0 0 11 2 5 8 0 6 5 10 6 10 8 2 2 8 7 10 11 11 8 5 11 11 7 7 7 7 10 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 9 7 6 2 4 9 8 8 3 7 1 7 7 7 7 7 5 0 3 6 5 2 9 4 0 10 6 8 9 6 11 5 11 7 4 9 8 2 2 4 6 7 9 5 6 0 6 8 10 7 5 3 9 9 4 6 7 4 0 6 11 10 11 9 6 0 0 8 8 8 8 8 1

Desember

Hönnunaráætlun

Ágúst September Október
%

NóvemberVerkþáttur
Áætluð 

tímalengd
Rauntímalengd

Verkþáttur 
byrjar

Verkþáttur 
endar

2  Hönnunaráætlun 
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Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar EHF
Menntavegi 1
101 Reykjavík

S: 698-7146     VSK nr. xxxxxx     kt. 310890-3249

Dagsetning Tímaeiningar Upphæð Geymslu fé Til greiðslu m/VSK

1.9.2018 58 14.400 ISK 34.800 ISK 835.200 ISK
1.10.2018 118 14.400 ISK 70.800 ISK 1.699.200 ISK
1.11.2018 286 14.400 ISK 171.600 ISK 4.118.400 ISK
1.12.2018 272 14.400 ISK 163.200 ISK 3.916.800 ISK
1.1.2019 44 14.400 ISK 26.400 ISK 633.600 ISK
1.2.2019 778 600 ISK 466.800 ISK 466.800 ISK
Samtals 778 466.800 ISK 11.670.000 ISK
Samtals án/VSK 354.768 ISK 8.869.200 ISK

Fylgiskjal 01 Sundurliðun VSK. Upphæðar
Bankareikningur 0319-15-14789

VSK 24% 2.800.800 kr

Reikningur úr rafrænu reikningskerfi skv. Reglugerð 505/2013
Um er að ræða ógildan reikning sem eingöngu er notast við vegna skólaverkefnis

Hulduhlíð hjúkrunarheimili

Greðsluáætlun

3  Greiðsluáætlun 
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Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar EHF
Menntavegi 1
101 Reykjavík

S: 698-7146     VSK nr. xxxxxx     kt. 310890-3249

Hjúkrunarheimili Hulduhlíð EHF Reikningur nr. 0000001
Dalvegi 1 
735 Eskifirði Viðskiptanúmer xxxxxxxxxxx

Dagsetning 1.9.2018
Kt: 511007-0470 Eindagi 8.9.2018

Lýsing Magn Upphæð (með VSK.) VSK Samtals

Hjúkrunarheimil Hulduhlíð - Frumhönnun 52 14.400 24% 748.800 kr

Samtals án VSK 569.088 kr
VSK 179.712 kr
Samtals með VSK 748.800 kr

Fylgiskjal 01 Sundurliðun VSK. Upphæðar
Bankareikningur 0319-15-14789

VSK 24% 748.800 kr 179.712 kr

Reikningur úr rafrænu reikningskerfi skv. Reglugerð 505/2013
Um er að ræða ógildan reikning sem eingöngu er notast við vegna skólaverkefnis

Reikningur

4  Reikningar 
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Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar EHF
Menntavegi 1
101 Reykjavík

S: 698-7146     VSK nr. xxxxxx     kt. 310890-3249

Hjúkrunarheimili Hulduhlíð EHF Reikningur nr. 0000002
Dalvegi 1 
735 Eskifirði Viðskiptanúmer xxxxxxxxxxx

Dagsetning 1.10.2018
Kt: 511007-0470 Eindagi 8.10.2018

Lýsing Magn Upphæð (með VSK.) VSK Samtals

Hjúkrunarh. Hulduhlíð - Frum og forhönnun 118 14.400 24% 1.699.200 kr

Samtals án VSK 1.291.392 kr
VSK 407.808 kr
Samtals með VSK 1.699.200 kr

Fylgiskjal 01 Sundurliðun VSK. Upphæðar
Bankareikningur 0319-15-14789

VSK 24% 1.699.200 kr 407.808 kr

Reikningur úr rafrænu reikningskerfi skv. Reglugerð 505/2013
Um er að ræða ógildan reikning sem eingöngu er notast við vegna skólaverkefnis

Reikningur
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Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar EHF
Menntavegi 1
101 Reykjavík

S: 698-7146     VSK nr. xxxxxx     kt. 310890-3249

Hjúkrunarheimili Hulduhlíð EHF Reikningur nr. 0000003
Dalvegi 1 
735 Eskifirði Viðskiptanúmer xxxxxxxxxxx

Dagsetning 1.11.2018
Kt: 511007-0470 Eindagi 8.11.2018

Lýsing Magn Upphæð (með VSK.) VSK Samtals

Hjúkrunarh. Hulduhlíð - Forhönnun, AU, VT 279 14.400 24% 4.017.600 kr

Samtals án VSK 3.053.376 kr
VSK 964.224 kr
Samtals með VSK 4.017.600 kr

Fylgiskjal 01 Sundurliðun VSK. Upphæðar
Bankareikningur 0319-15-14789

VSK 24% 4.017.600 kr 964.224 kr

Reikningur úr rafrænu reikningskerfi skv. Reglugerð 505/2013
Um er að ræða ógildan reikning sem eingöngu er notast við vegna skólaverkefnis

Reikningur
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Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar EHF
Menntavegi 1
101 Reykjavík

S: 698-7146     VSK nr. xxxxxx     kt. 310890-3249

Hjúkrunarheimili Hulduhlíð EHF Reikningur nr. 0000004
Dalvegi 1 
735 Eskifirði Viðskiptanúmer xxxxxxxxxxx

Dagsetning 1.12.2018
Kt: 511007-0470 Eindagi 8.12.2018

Lýsing Magn Upphæð (með VSK.) VSK Samtals

Hjúkrunarh. Hulduhlíð - VT, ÚG, Frág. Gagna 288 14.400 24% 4.147.200 kr

Samtals án VSK 3.151.872 kr
VSK 995.328 kr
Samtals með VSK 4.147.200 kr

Fylgiskjal 01 Sundurliðun VSK. Upphæðar
Bankareikningur 0319-15-14789

VSK 24% 4.147.200 kr 995.328 kr

Reikningur úr rafrænu reikningskerfi skv. Reglugerð 505/2013
Um er að ræða ógildan reikning sem eingöngu er notast við vegna skólaverkefnis

Reikningur

11



Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar EHF
Menntavegi 1
101 Reykjavík

S: 698-7146     VSK nr. xxxxxx     kt. 310890-3249

Hjúkrunarheimili Hulduhlíð EHF Reikningur nr. 0000005
Dalvegi 1 
735 Eskifirði Viðskiptanúmer xxxxxxxxxxx

Dagsetning 1.1.2019
Kt: 511007-0470 Eindagi 8.1.2019

Lýsing Magn Upphæð (með VSK.) VSK Samtals

Hjúkrunarh. Hulduhlíð - Frágangur gagna 41 14.400 24% 590.400 kr

Samtals án VSK 448.704 kr
VSK 141.696 kr
Samtals með VSK 590.400 kr

Fylgiskjal 01 Sundurliðun VSK. Upphæðar
Bankareikningur 0319-15-14789

VSK 24% 590.400 kr 141.696 kr

Reikningur úr rafrænu reikningskerfi skv. Reglugerð 505/2013
Um er að ræða ógildan reikning sem eingöngu er notast við vegna skólaverkefnis

Reikningur

12



Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar EHF
Menntavegi 1
101 Reykjavík

S: 698-7146     VSK nr. xxxxxx     kt. 310890-3249

Hjúkrunarheimili Hulduhlíð EHF Reikningur nr. 0000006
Dalvegi 1 
735 Eskifirði Viðskiptanúmer xxxxxxxxxxx

Dagsetning 1.2.2019
Kt: 511007-0470 Eindagi 8.2.2019

Lýsing Magn Upphæð (með VSK.) VSK Samtals

Hjúkrunarheimil Hulduhlíð - Geymslufé-uppg. 778 600 24% 466.800 kr

Samtals án VSK 354.768 kr
VSK 112.032 kr
Samtals með VSK 466.800 kr

Fylgiskjal 01 Sundurliðun VSK. Upphæðar
Bankareikningur 0319-15-14789

VSK 24% 466.800 kr 112.032 kr

Reikningur úr rafrænu reikningskerfi skv. Reglugerð 505/2013
Um er að ræða ógildan reikning sem eingöngu er notast við vegna skólaverkefnis

Reikningur
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Frumhönnun     Dagsetning: 28.08.2018 

Númer fundargerðar: 01      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Viggó Magnússon (VM)      Frá kl: 09:10 Til kl: 09:45 

         Næsti fundur: 07.09.2018 

 

 

Umræðuefni 

1. Reikningsform - Greiðsluáætlun 

EEJ veltir því upp leiðum til þess að rukka fyrir verkið. VM leggur til að rukkuð sé 

heildartala fyrir verkið. VM nefnir að oftast sé greidd einhver ákveðin upphæð fyrir 

hönnunarvinnuna. Verktakinn notast svo við þessa tölu við gerð á hönnunaráætlun 

fyrir verkefnið.    

5  Fundargerðir 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Burðarþol      Dagsetning: 28.08.2018 

Númer fundargerðar: 02      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Eyþór Rafn Þórhallsson (ERÞ)      Frá kl: 11:00 Til kl: 11:30 

         Næsti fundur: 11.09.2018 

 

 

Umræðuefni 

1. Kynna verkefnið 

EEJ byrjar á því að kynna verkefnið (Hulduhlíð hjúkrunarheimili) fyrir ERÞ með því að 

renna yfir samkeppnisplansana. EEJ nefnir að verkefnið sé komið stutt á leið og lítið 

um burðarþols hugleiðingar á þessu stigi, það helsta sem EEJ nefnir er mikið af 

glerveggjum og glerþak í samkomuaðstöðu í miðrými byggingarinnar sem þurfi að 

skoða. ERÞ nefnir að skoða megi bæði fíligran plötur og holplötur til þess að leysa 

þakið. ERÞ bætir því við að loftorka sé með ýmsar lausnir sem vert er að skoða. 

 

2. Þykkt útveggja 

ERÞ segir að 180mm þykkir steyptir veggir, séu passlegir útveggir fyrir þessa 

byggingu. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: BREEAM vistvottunarkerfi    Dagsetning: 28.08.2018 

Númer fundargerðar: 03      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson(EEJ)    Staðsetning: Arkís 

Björn Guðbrandsson(BG)      Frá kl: 15:40 Til kl: 16:00 

         Næsti fundur: Óákveðið 

 

 

Umræðuefni 

EEJ hitti Björn Guðbrandsson arkitekt til þess að ræða möguleika þess að fá BREEAM vottun 

fyrir hjúkrunarheimilið. Björn er einn af fáum vottuðum matsmönnum BREEAM á Íslandi.  

Upplýsingar fyrir vottunarferli BREEAM 

EEJ greindi BG frá því að erfitt hefði verið að fá haldgóðar upplýsingar á netinu sem gæfu 

mynd af því hvernig hönnunarferlið væri frábrugðið hefðbundnu ferli, vildi EEJ sækjast eftir 

BREEAM vottun fyrir hjúkrunarheimilið. BG greindi frá því að staðlar og kröfurammar væru 

ekki aðgengilegir á netinu nema menn væru að fara út í BREEAM vottun. Þá myndu hefjast 

samningarviðræður við BREEAM um hvaða kröfur skyldu gilda fyrir tiltekna byggingu.  

BG talaði um að það væri frekar torsótt og óraunhæft að fara út í þennan pakka fyrir 

skólaverkefni. Ekki er hægt að átta sig á því hversu mörg stig maður er kominn með og þar af 

leiðandi ekki hvaða BREEAM einkunn maður fær nema að sækja um BREEAM vottun í 

alvurunni. Þar að auki væru í raun bara um 20% af BREEAM einkunninni í höndum 

arkitekta/byggingarfræðinga, restin væri í höndum verkfræðinga og verkkaupa. 

 

Staðlar - kröfurammi 

BG afhennti EEJ hinsvegar staðal og kröfuramma þar sem hægt er að sjá hvar og hvernig 

BREAAM stig eru í boði. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Frummhönnun     Dagsetning: 03.09.2018 

Númer fundargerðar: 04      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Þormóður Sveinsson (ÞS)      Frá kl: 09:00 Til kl: 09:40 

         Næsti fundur: 10.09.2018 

 

Umræðuefni 

EEJ hitti ÞS arkitekt og ræddi við hann alment um þá tillögu sem EEJ valdi. 

1. Staðsetning gluggapósta í sambandi við staðsetningar á opnanlegum fögum. 

EEJ nefnir að í tillögu arkitekts af hjúkrunarheimilinu séu ekki teiknuð nein opnanleg 

fög. EEJ og ÞS voru sammála um  að þó svo herbergin verði loftræst með vélrænni 

loftræsingu, þá væri skemmtilgara að geta opnað út án þess að þurfa að opna 

svalarhurðina. ÞS nefnir að í þeim herbergjum sem eru á deild fyrir heilabilaða væri 

hægt að vera með opnanleg fög sömuleiðis til þess að halda útlitinu, en hægt yrði að 

læsa þeim.  

 

2. Samkomurými í miðju ásættanlegt fyrir 20 manns. 

EEJ greinir frá því að í miðju hússins sé teiknuð 70m2  samkomuaðstaða og hefur EEJ 

áhyggjur af því að hún sé ekki nægjanlega stór fyrir 20 manns. ÞS nefnir að á 

veitingastað Hótel Holts sem er flottur rúmgóður staður, hafi verið reiknað með 

2,5m2  á persónu.  Miðað við það gætu þessir 70 m2 þjónað um 28 manns. 

 

3. Glerþak yfir miðju húss. 

EEJ hafði áhyggjur á því að á sólardögum gæti orðið of heitt inni í 

samkomuaðstöðunni þar sem gert er ráð fyrir glerveggjum allan hringinn og glerþaki 

sömuleiðis.  

ÞS og EEJ voru sammála um það að betri lausn væri að vera með hefðbundið þak í 

stað glerþaks. Næg birta kæmi inn um háa glerveggi og „gler-kraga“ sem umlykur 

miðrými.  

 

4. Hæð á hurðum út í garð. 

EEJ greinir frá því að í tillögu arkitekts sé gert er ráð fyrir stórum hurðum út í garð 

2,8m á hæð og allt að 2 metrar á breidd. Venjulegar hurðir eru um 2,1 m á hæð. ÞS 

nefndi að hægt væri að fara með hurðar í 2,3m t.d. og þá væru þær orðnar aðeins 

voldugri. Huga þyrfti að því að stórar og miklar hurðar geti verið þungar og horfa þarf 
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til þess hverjir eru að fara að nota þær. Sérstaklega þarf þó að huga að útliti þegar 

hrófla á við gluggapóstum þar sem 2,8m lína er gegnum gangandi. 

 

 

Annað sem rætt var: 

-  ÞS nefndi að gott gæti verið að loka af sorpgeymslunni vegna þess að unglingar 

ættu það til að álpast á ótrúlegustu staði. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Frummhönnun, lagnir    Dagsetning: 04.09.2018 

Númer fundargerðar: 05      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Karl Hákon Karlsson (KHK)      Frá kl: 10:00 Til kl: 11:30 

         Næsti fundur: 15.09.2018 

 

Umræðuefni 

EEJ hitti KHK tæknifræðing, umræðuefnið var lagnir og loftræsing fyrir hjúkrunarheimilið 

Hulduhlíð. 

 

1. Mikil þörf á upphitun í miðjurými þar sem mikið er um gólfsíða glugga, nægir gólfhiti 

eða skoða hitablásara að auki. 

KHK að skoða þurfi það að vera með sömu samstæðu fyrir innkast og útkast. 

Samstæðu með varmaendurvinnslu. KHK nefnir jafnframt að hægt væri að vera með 

hitastig innkasts tengt á ramp með flæðiloka sem stýrir hita á lofti sem kastað er inn 

útfrá varmaþörf miðað við útihitastig. 

 

2. Gólfsíðir gluggar í herbergjum. Ofn í gryfju eða þéttar slaufur við glugga. 

KHK telur nóg að vera með gólfhita og ef uppá vantar tekur lofthitun við. 

 

3. Útsogsblásarar á hverri einingu og rör ferðast í heitri einangrun. (sjá skissu) 

EEJ nefnir þá hugmynd að vera með einn útsogsblásara á þaki ofan við hverja einingu 

og útsogsrör ferðist frá hverju rými í heitri einingu að blásara. KHK segir hægt að gera 

það þannig. Enn líka hægt að skoða það að vera með sömu samstæðu fyrir innkast og 

útkast. Samstæðu með varmaendurvinnslu. Þar sem lagnir ferðast úr miðlægum 

loftræsiklefa í kerfislofti á áfangastaði. 

 

4. Útsog úr herbergjum eða bara baðherbergjum ? 

KHK segir gott að dæla lofti inn í herbergin og soga það út úr baðherbergum. Annað 

hvort vera með rist á baðherbergisvegg eða baðherbergishurð á lofti. 

 

5. Útsog úr skoli, lín, ræstingu, þvotti, geymslu, lyfgeymslu, tæknirými, kæli. 

KHK segir að gott sé að hafa útsog úr öllum þessum rýmum en innkast á gangi fyrir 

framan rýmin, þetta myndar hreyfingu á loftinu bætir hann við. 
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6. Sitthvor klefi fyrir lagnir, rafmagn og loftræsingu 

KHK segir lagnir geta verið í sama rými og annaðhvort loftræsiklefi eða 

rafmagnsinntök. Má líka vera sér. KHK bætir því við að stærðarákvarða þurfi 

loftræsiklefa. 

 

7. Staðsetning á inntaki lofts  

KHK segir hægt að fara með inntakið út á lóð eða upp á þak, passa þarf að  

hafa lágmark 3m. upp í neðri brún inntaks skv. byggingarreglugerð. 

 

Annað sem rætt var: 

- KHK segir gera þurfi ráð fyrir kælipressu fyrir kæli í eldhúsi. Vatnskæld pressa er mun 

betri enn loftkæld pressa vegna þess hve mikill hiti fer út í nærumhverfi frá loftkældri 

pressu. 

- KHK telur að þar sem gamalt fólk á heima sé sniðugt að vera ekki með ofna af 

slysahættum.  Fólk geti dottið á ofna. 

- KHK segir gólfhitalagnir góða leið til að minnka slysahættu af sleipum gólfum. 

- KHK nefnir að skoða þurfi hvort eldhús flokkist sem framleiðslu eða framreiðslu 

eldhús. Framleiðslu eldhús getur haft það í för með sér að koma þurfi fyrir sérstakri 

fituskilju í sér rými fyrir lagnir. 

- KHK segir að athuga verði að sérstakt útsog með fitugildru þarf fyrir iðnaðareldhús. 

- KHK segir að rör sem flytja loft skulu vera óbrennanleg. Menn hafa verið að nota 

PEH. 

- KHK segir að skoða þurfi hversu mikil loftskipti eiga að vera í rýmum útfrá fólksfjölda 

til þess að geta reiknað út stokka og samstæðu. 

- Betra er að hafa loftræsiklefann miðlægan í húsinu að mati KHK. Í frumgögnum 

arkitekts er aðeins gert ráð fyrir einu tæknirími í horni hússins. Líklegt verður að 

teljast að koma þurfi fyrir öðru tæknirími (loftræsiklefa) miðlægt í byggingunni. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Deili, loftræsing, uppsetning skýrslu  Dagsetning: 07.09.2018 

Númer fundargerðar: 06       Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Viggó Magnússon (VM)      Frá kl: 10:20 Til kl: 11:20 

         Næsti fundur: 11.09.2018 

 

Umræðuefni 

EEJ hitti VM byggingarfræðing og fór m.a. yfir þau deili sem búið var að kortleggja.  

 

1. Skiptir máli hvort Útboðsgögn, teikningar, o.fl. sé í skýrslunni eða sem viðaukar ? 

EEJ velti fyrir sér uppröðun og framsetningu á þeim gögnum sem skila á í lok annar. 

VM telur gott að hafa þau gögn sem eru á A3 blaðastærð sem viðauka, þ.e.a.s. 

frumhönnunargögn, greiningarvinna, aðaluppdrættir og verkteikningar. 

Mega viðaukarnir vera aftast í skýrslunni ? 

Viðaukarnir eiga að vera sér. 

Röð á viðaukum.  

VM telur að góð uppröðun væri td eftirfarandi: 

1.Skýrsla (með útboðsgögnum og teiknistofunni aftast) 

2.Viðauki A (Frumhönnun og forhönnun) 

3.Viðauki B (Aðaluppdrættir og Verkteikningar) 

VM bætti því við, að engin ein uppröðun/uppsetning væri þó rétt, hann hefði séð 

ýmsar útfærslur á þessu í gegnum tíðina. 

 

2. Staðsetning gluggakerfa frá útbrún plötu, skoða skissu. 

VM segir gott að vera með gluggakerfi í línu við einangrun. Ef um djúpa gluggaprófíla 

er að ræða geta þeir náð inn á plötuna og þá er hægt að festa þá á plötuna líka. 

 

3. Halda í hönnun frá arkitekt.  

EEJ langar að horfa á verkefnið með það að leiðarljósi að halda í hönnun hússins svo 

fremi sem hún gengur upp tæknilega og „function“ lega. 

VM er sammála því. 

 

 

 

4. Kuldabrú ofan við glugga hjá útkragandi þakplötu. 

EEJ veltir fyrir sér gluggum sem ná frá gólfplötu að þakplötu. Þá helst þeirri kuldabrú 
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sem myndast ofan við gluggana þar sem ekki er einangrað undir útkragandi þakplötu. 

VM lagði til að einangra upp-undir þakplötuna með sama kerfi og er utan á húsinu og 

lækka glerveggina þar af leiðandi sem nemur þykkt á einangruninni eða rúmlega það. 

Skoða það að lækka portvegg í sæmræmi við sýkkun á honum til þessa að halda útlit 

hússins. 

 

5. Möguleiki að vera með andyri „kalt“ og láta þá skyggni sem er létt og óeinangrað 

ganga yfir andyri. 

EEJ nefnir þann möguleika að vera með andyri „kalt“ og láta þá skyggni sem er létt og 

óeinangrað ganga yfir andyri.  

Frekar að horfa á að vera með einhverjar einangraðar einingar yfir andyri sem myndu 

ganga áfram út og þjóna sem skyggni, en vera þá með sömu uppbyggingu 

óeinangrað. 

EEJ nefnir aðra hugmynd sem hann hefur velt fyrir sér, að draga glervegg hjá andyri 

lengra út og koma andyri/vindfangi inn í bygginguna. VM var sammála því að það 

væri eitthvað sem þyrfti  að skoða.  

 

6. Loftræsilagnir í loftum miðjubyggingar. 

EEJ nefndi að loftræsilagnir í loftum miðjubyggingar skemma birtu frá toppgluggum. 

VM nefndi að skoða þyrfti að vera með 2 kerfi sitt hvorum megin við miðrýmið, 

þannig þyrftu loftræsilagnir aldrei að þvera miðrýmið bætti hann við.  

 

Annað sem rætt var: 

- VM bennti á nokkur gluggakerfi sem vert er að skoða: 

1. Schuco,  Þjónustuaðili = Idex  

2. Sapa,  Þjónustuaðili = GS 

3. Reynaers Þjónustuaðili = Gluggalausnir 

-  
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Deiliskipulag, frumhönnun    Dagsetning: 10.09.2018 

Númer fundargerðar: 07       Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Þormóður Sveinsson (ÞS)      Frá kl: 09:20 Til kl: 09:40 

         Næsti fundur: 15.09.2018 

 

Umræðuefni 

EEJ hitti ÞS Arkitekt og fór yfir stöðu mála. 

1. Deiliskipulagsbreyting: Gera síðasta part norðfjarðarvegs að vistgötu. Færa bílastæði 

norður fyrir hús. 

EEJ ræddi það að gera deiliskipulagsbreytingu til þess að færa bílastæði innan 

lóðarinnar norður fyrir hús og gera síðasta kafla Norðfjarðarvegar að vistgötu. EEJ 

lagði fram deiliskipulagsuppdrátt (Teikning 19.01) sem sýnir gildandi skilmála 

núverandi deiliskipulags samþykkt í bæjarráði fjarðarbyggðar 21.03.2018 og síðan 

tillögu að breyttu deiliskipulagi. ÞM nefndi að færa þyrfti mörk skipulagssvæðis út 

fyrir ætlaða vistgötu. 

 

 

2. Fella anddyri inn í hús.   

EEJ ræddi við ÞS þá hugmynd um að fella anddyri/vindfang inn í miðrými hússins. Á 

móti væri hægt að draga þann vegg sem andyrið lagðist upp að áður aðeins utar og 

stækka þar með miðrýmið. Þessi hugmynd lagðist vel í ÞS sem nefndi jafnframt að 

andyririð væri eilítið annkannalegt í núverandi mynd. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Deiliskipulag, frumhönnun    Dagsetning: 10.09.2018 

Númer fundargerðar: 08       Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: IDEX Víkurh. 

María Torossain(MT)       Frá kl: 14:30 Til kl: 15:00 

         Næsti fundur: Óákveðið 

 

Umræðuefni 

1. Kerfi sem hentar í herbergja einingar. Gólfsíðir gluggar sem eru 2,5m á hæð. Þarf 

súlur til að styðja við, er mögulega nægur styrkur í prófílum. 

EEJ leggur fram útlits-greininga-teikningar(14.01) og grunnplön(14.02) af helstu 

stöðum þar sem glerveggir koma fyrir. MT nefnir að FWS 50 álglugga kerfi frá Schuco 

sé vænlegt kerfi fyrir allar aðstæður í þessari byggingu. Kerfið ber sig sjálft og er ekki þörf á 

frekari stuðning frá súlum af einhverju tagi. 

 

2. Kerfi sem hentar í miðjurými, mögulega sem fest er við súlur. Lofthæð 3,5-4m. 

MT nefnir að FWS 50 kerfið sé einnig góð lausn í miðjurýmið, ekki sé þörf á stuðning 

frá súlum, þar sem kerfið geti borið sig sjálft. Verði súlur til staðar framan við kerfið 

sé hægt að tengja kerfið við þær með þar til gerðum festingum. 

 

3. Staðsetning gluggakerfisins í útvegg. Deililausnir. 

MT nefnir að miðað sé við að nef gluggaprófíls skuli vera staðsett í línu við útbrún 

sökkulveggs. MT stefnir á að senda EEJ teikningar sem sýna frágang í kring um FSW 

50 álgluggakerfi frá Schuco. 

 

Annað sem rætt var: 

- MT nefnir að fermetraverð á Schuco FSW 50 kerfinu sé ca. 70.000kr. 

- MT nefnir að fermetraverð á uppsetningu sé ca. 35.000kr. 

- MT nefrnir að fermetraverð þetta miðist við tvöfalt gler með argon gasfyllingu. U-

gildi þess sé ca. 1,1.  
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Burðarþol      Dagsetning: 11.09.2018 

Númer fundargerðar: 09       Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Eyþór Rafn Þórhallsson(ERÞ)      Frá kl: 10:10 Til kl: 10:40 

         Næsti fundur: 25.09.2018 

 

Umræðuefni 

1. Súlustærðir í miðrými, gluggakerfið getur borið sig sjálft. 

EEJ lagði fram tillögu að súlustaðsetningum (útfrá gluggaprófílum) undir þakbitum í 

miðrými húss. ERÞ skaut á 200*200mm ferhyrntar stálsúlur, en bætti því við að 

athuga þyrfti súlur út frá heildarálagi þaks í töflum frá Staabi. 

 

2. Sameina þverbita við bita sem stendur ofan á súlum 

EÞR nefnir að hægt sé að sameina þessa bita og gera þá að heillri grind sem er soðin 

saman á jörðinni og hýfð í heilulagi á undirstöður. Við það verða allir bitar moment 

stífir.  
Sjá mynd 

 
 

3. Bitastærðir yfir miðrými 

ERÞ bendir á að skoða þurfi niðurbeygju á þakbitum útfrá formúlunni U 

=5/384/q*l4/E*I 
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4. Jarðskjálftagreining 

ERÞ nefnir að ekki sé þörf á jarðskjálftagreiningu þar sem húsið sé ekki á skylgreindu 

jarðskjálfta svæði. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Deili og rýmisgreiningar    Dagsetning: 11.09.2018 

Númer fundargerðar: 10      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Viggó Magnússon(VM)      Frá kl: 11:30 Til kl: 11:50 

         Næsti fundur: 15.09.2018 

 

Umræðuefni 

1. Staðsetning á loftræsiklefa 

Loftræsieiningar í byggingunni verða tvær, ein fyrir einingu 1 og 2, önnur fyrir einingu 

3 og starfsmannaálmu. 

EEJ leggur fram nýtt grunnplan þar sem búið er að koma inn loftræsiklefa fyrir þá 

einingu sem þjónustar einingu 1 og 2.  VM leggur til að loftræsiklefi fyrir einingu 3 og 

starfsmannaálmu verði staðsettur við hliðiná tæknirými. 

 

2. Festing fyrir hatt á portvegg 

Ekki rætt 

 

3. Frágagngur þaks 

EEJ leggur fram skissu af frágagni þaks með grænu þaki þar sem undir torfinu er lagt 

50mm drenmöl. VM bendir á drenlausnir sem líkjast takkadúk frá Nophadrain og 

biadem green roofs, það sé fljótlegara og valdi ekki aukinni þyngd ofan á þakið eins 

og drenmölin geri. Einnig bjóða þessi fyrirtæki upp á henntugan gatavinkil sem hægt 

sé að koma fyrir við enda torfsins til að varna því að torfið skríði áfram. 

 

 

Annað sem var rætt: 

- VM nefnir að skoða þurfi vel baðherbergis stærðir, reglugerðin hafi breyst frá því að 

tillagan hafi verið hönnuð. 

 

27



 

           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Lagnir, brunahönnun    Dagsetning: 15.09.2018 

Númer fundargerðar: 11      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Karl Hákon Karlsson (KHK)      Frá kl: 10:30 Til kl: 10:40 

         Næsti fundur: 18.09.2018 

 

Umræðuefni 

1. Loftræsilagnir í loftum miðjubyggingar skemma birtu frá toppgluggum. 

EEJ er búin að koma fyrir tæknirými undir inntök vatns og rafmangns í 

starfsmannaálmu. EEJ nefnir að niðurtekið loft verði í allri byggingunni að 

undanskyldum herbergjum og miðrými, en í miðrými á að vera hátt til lofts og þar 

mega ekki neinar lagnir ganga eftir loftunum. EEJ greinir frá því að í húsinu verði tveir 

loftræsiklefar, einn sitthvorum megin við miðrýmið.  KHK nefnir að henntugt væri að 

vera með varmaskipti og dælu fyrir vatnslagnir í öðrum loftræsiklefanum þar sem 

bein fæðilögn yrði lögð styðstu leið á milli, þannig væri hægt að vera með tvo 

upphafspunkta fyrir vatnslagnir.   

 

2. Prósentuhlutfall milli innsogs útsogs fyrir þægilega undirþrýst rými. 

KHK nefnir að fyrir þægilega undirþrýst rými er gott að miða við 10-15% . 

 

3. Sprinkler, stærð rýmis. 

EEJ er búinn að gera ráð fyrir 5m2 rými fyrir sprinkler klefa. KHK telur að það sé nóg 

fyrir byggingu af þessu tagi og af þessari stærðagráðu. 

 

4. Fjöldi fólks í rýmum út frá loftmagnsútreikningum. 

KHK nefnir að í geymslum, ræstingum og slíkum rýmum þurfi ekki að taka tillit til 

fólks við loftmagnsákvörðun, en í öðrum rýmum þurfi að ákvarða fólksfjölda eftir 

bestu samvisku, þessir útreikningar eru hugsaðir til viðmiðunar og eigi að vera 80-

90% nákvæmir og þess vegna nægjanlegir á þessu stigi til stærðarákvarðana. 

 

5. Skol sótthreinsi rými – Yfir eða undirþrýst 

KHK telur að þetta rými eigi að vera undirþrýst, loft eigi að ferðast frá minna 

menguðu svæði til meira mengaðs svæði. Frá þessum forsendum eigi að draga loft út 

úr sótthreinsirými og dæla meira lofti inn á gang fyrir framan sótthreinsirými. Annað 

hvort skal vera rist á vegg eða hurðin á lofti, sé hurðin á lofti þarf bil undir hana að 

vera að lágmarki 15mm. 
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6. Gluggar á þvottahús, ræstingu geymslu, V.S. 

Ekki rætt 

 

7. Reyklosun – lúga eða opnanleg fög. 

EEJ greinir frá því að byggingin falli undir notkunarflokk 5 samkvæmt töflu 9.01 í 

byggingarreglugerð og sé þar af leiðandi krafa um vatnsúðakerfi í allri byggingunni.  

KHK telur að í byggingu af þessu tagi sé ekki gerð krafa um sérstaka reyklosun, þarna 

sé hann hins vegar kominn út fyrir sitt sérsvið og mælir með að þessi umræða verði 

tekin upp við brunahönnuð. 

 

8. Lagnaskögt – sturta, salerni, vaskar. Fæðilögn frá tæknirými. 

KHK nefnir að heppilegt sé að fara með allar vatnslagnir í fölsku lofti á töppunarstaði. 

Þegar komið er inn á falkst lofti t.d. inn á baðherbergjum íbúða er annaðhvort hægt 

að fara niður í rauf hjá klósetti og þaðan í bæði sturtu og handlaug. Einnig er hægt að 

fara niður í rauf/utanáliggjandi á hvern stað fyrir sig. 

 

9. Drenlagnir, þræða þær inn í öll skot – stoðveggir á lóð. 

EEJ lagði fram tillögu að drenlögnum fyrir bygginguna (teikning 9.01) þar sem 

drenlagnir er ekki teknar inn í hvert einasta skot þar sem mikið er af litlum hornum á 

byggingunni. KHK nefnir að þetta sé heppilegur frágangur, óðarfi sé að þræða hvert 

einasta horn þar sem drenlagnir séu hugsaðar til þess að halda vatni frá húsinu og 

með þessu móti geri þær það. 

 

10. Útsog – loftræsiklefi, Andyri 

KHK nefnir að að í loftræsiklefum sé hægt að setja túðu með loka á bæði inn og út 

streymis stokka og loftræsa rýmið á þann hátt. KHK nefnir að andyri sjái sjálft um að 

loftræsa sig á náttúrulegann hátt. 

 

 

11. Loftskipti í rýmum. 3,5 í öllum rýmum og minna í geymslum. 

EEJ nefnir að hann geri ráð fyrir 3,5 loftskiptum í öllum rýmum. KHK nef ir að það sé 

ágætt en hægt sé að gera ráð fyrir minni loftskiptum í geymslum og slíkum rýmum, 

þar sé reiknað með um 0,8 l/s samkvæmt bygginarreglugerð 

 

Annað sem var rætt: 

- Umræða spratt upp varðandi frárennsli. KHK nefnir að heppilegt væri að koma 

frárennslislögnum styðstu leið út og safna þeim saman á heppilega punkta. Þaðan er 

hægt að fara með þær undir hús í beinni leð og í brunn sem staðsettur er sunnan við 

húsið. Með þessu móti eru lögnum haldið í lágmarki undir húsinu og viðhald á þeim í 

seinni tíð auðveldara. 
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- Rætt var um kæli og frysti sem hangir við framleiðslueldhús. KHK nefnir að ekki sé 

þörf á að loftræsa þessi rými þarna sé lítill sem enginn raki og fólk ekki þarna inni að 

staðaldri. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Rýmisgreiningar     Dagsetning: 15.09.2018 

Númer fundargerðar: 12      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Viggó Magnússon(VM)      Frá kl: 09:00 Til kl: 09:30 

         Næsti fundur: 18.09.2018 

 

Umræðuefni 
 

 

1. Í viðmiðum félags- og tryggingamálaráðuneytisins er gert ráð fyrir að hámarki 75 m2  

brúttóstærð fyrir hvert hjúkrunarrými þ.e. fyrir hvern einstakling. 
EEJ nefndi að hægt væri að lýta á þetta sem svo að verkkaupi myndi fallast á að húsið yrði 

stækkað lítilega enda fengi hann betra hús fyrir vikið. Í deiliskipulags gögnum kemur 

jafnframt fram að leyfilegt byggingarmagn er um 150 m2 meira en samkeppnislýsingin 

takmarkast við. VM var á sama máli. 

 

2. Opnunar áttir hurða í einingum og herbergjum, þar sem gengið er út í garð. 

VM nefnir að þessar hurðir ættu að opnast út. Bæði er það þægilegara fyrir 

hjólastólanotendur og þá opnast þær í flóttaátt. 

 

 

3. Innveggir, steypa milli rýma í starfsmannakjarna 

EEJ nefnir að líklegast sé ekki þörf á steyptum veggjum millri flestra rýma eins og 

frumgögn frá arkitekt gera ráð fyrir. VM nefnir að skoða verði innveggi með hliðsjón 

af bruna og hljóðvistarkröfum, ekki sé þörf á öllum þessum steyptu veggjum 

burðarþols-lega séð. 

 

4. Kostnaðaráætlun, kafli 7/5 eða allir kaflar 

Í samkeppnislýsingu kemur fram að miða skal við að hver fermetri af fullbúinni 

byggingu af hönnunarkostnaði undanskyldum skuli ekki kosta meira en 300.000kr. 

EEJ leggur til að frumkostnaðaráætlun skuli miðast við að byggingin kosti ekki meira á 

framreiknuðu verði frá árinu 2009 þegar samkeppnislýsingin er útbúin. VM telur það 

skynsamlegt. VM nefnir að eftir greiningarvinnu eigi að vera kominn skýrari mynd á 

kostnaðaráætlun og við gerð útboðsgagna skuli kostnaðaráætlun vera orðin nákvæm 

og þá sérstaklega sá kafli sem boðinn er út. 
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Annað sem var rætt: 

- VM nefnir að kaffistofa fyrir starfsfólk eldhúss sé heldur lítil, hann hefði helst viljað 

sjá glugga á kaffistofunni. VM nefnir hvort EEJ skissi upp betri lausn fyrir 

starfsmannaálmu. Ef ekki fæst betri lausn fljótlega sé núverandi fyrirkomulag 

viðunandi. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Deiliskipulag, frumhönnun    Dagsetning: 15.09.2018 

Númer fundargerðar: 13       Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Þormóður Sveinsson (ÞM)      Frá kl: 12:10 Til kl: 12:30 

         Næsti fundur: Óákveðið 

 

Umræðuefni 

 

 

1. Ráðandi línur í gluggapóstum 

EEJ lagði fram forteikningu af ásýndum (teikning FT – 04 - ÁSÝNDIR) þar sem gert er 

ráð fyrir láréttri pósta línu í 2,1m frá gólfi og svo hlaupandi stökum póstum í hæð 0,9 

og 1,5 eins og arkitekt tillögunnar hefði gert ráð fyrir. EEJ greinir jafnframt frá því að 

með þessu móti sé heppilegt að staðsetja fög á milli pósta í hæð 1,5 og 2,1m frá gólfi. 

ÞM tekur vel í þessar pósta línur og nefnir að með þeim sé kominn ró yfir útlitin. 

 

 

Annað sem var rætt: 

- ÞM viðraði þær vangaveltur að deild fyrir heilabilaða gæti þurft að taka mið af 

hornum og skúmaskotum. Fólk sem væri orðið ruglað gæti mögulega farið að fela sig 

í hornum. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Lagnir, brunahönnun    Dagsetning: 18.09.2018 

Númer fundargerðar: 14      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Karl Hákon Karlsson (KHK)      Frá kl: 10:00 Til kl: 10:50 

         Næsti fundur: Óákveðið 

 

Umræðuefni 

1. Hiti, neysluvatn, frárennsli og dren saman. 

EEJ nefnir að í fyrri verkefnum hafi hann unnið lagnagreiningar á þann hátt að 

neysluvatn sé tekið fyrir á einu blaði, hitun á öðru, loftræsing á þriðja og skólp&dren 

lagnir á því fjórða. KHK nefnir að gott sé að sameina neysluvatn og hitun á eitt blað. 

 

2. Drenlögn beint út í Bleiká 

EEJ nefnir að húsið sem stendur í dag á Dalbraut 1(lóðinni í tillögunni) skili ofnavatni 

beint út í Bleiksá sem rennur á lóðarmörkum. KHK nefnir að það sé gott og gilt. Safna 

þurfi ofanvatnslögnum í einn brunn sem síðan gangi út í ánna. 

 

3. LR þar sem einvörðungu er blásið inn. – Búningsklefi og fleiri rými. 

KHK nefnir að LR merkingar þurfi á öll þau rými þar sem hreyfa á við lofti, gildir einu 

um hvort innkast, útsog eða hvoru tveggja sé að ræða. 

 

Valin loftskipti 1-3,5 

KHK nefnir að reikna megi með eftirfarandi loftskiptum: 

1 – Gangar, geymslur 

3,5 – Setustofa, lyfjageymsla, sótthreinsirými. 

Herbergi – 120m3/kls 

Ræsting – 50m3/kls 

Salerni – 80m3/kls 

Salerni m/sturtu – 100m3/kls 

 

4. Loftræsi samstæður fyrir rýmin, pláss til hliðanna 

EEJ leggur fram gögn sem sýna stærðarútreikninga á loftræsi klefum. EEJ leggur í 

kjölfarið til að notaðar verða Swegon Gold RX 3.30 og Swegon Gold RX 3.35 

samstæður til loftræsingar þar sem þær anni því loftmagni sem þörf er á. Í gögnum 

frá framleiðanda kemur fram að ákveðið frítt pláss þurfi að vera til staðar framan við 

samstæðurnar. EEJ velti því upp hvort ekki þurfi að vera pláss til hliðar við 

samstæðunnar. KHK nefnir að svo þurfi ekki að vera ef nægt pláss sé fyrir ofan 
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samstæðuna. 

 

5. Loftinntak – barðavenntill.  

EEJ leggur fram stærðarútreikninga á loftinntaksristum og veltir upp þeirri hugmynd 

að vera með barðavenntil upp á þaki. KHK lýst vel á það og nefnir að með því móti 

geti ég deilt með 4 í flatarmál ristarinnar, þar sem barðavenntill taki inn loft á 4 

hliðum. KHK segir að huga þurfi að því að loftútkast liggi hærra en barðavenntillinn 

svo engin hætta sé á því að útkastsloft rati aftur inn í hús.  

 

6. Flóttaleiðir – vaktaðstaða, BO í glugga 

Ekki rætt 

 

7. Slökkvitæki og brunaslöngur – vatnsúðakerfi 

KHK nefnir að þar sem sjálfvirkt vatnsúðakerfi sé í byggingunni sé líklegast ekki þörf á 

brunaslöngum en slökkvitæki verði alltaf að vera til staðar vegna þess að 

vatnsúðakerfið fer ekki í gang nema við ákveðið hitastig. 

 

8. Hver eining sér brunahólf 

Ekki rætt 

 

9. Vaktaðstaða sér brunahólf, Eldhús sér hólf með kæli og frysti 

Ekki rætt 

 

10.  Staðsetning fituskilju 

EEJ nefnir að koma þurfi fyrir fituskilju þar sem hann er með framreiðslu eldhús í 

húsinu. 

KHK nefnir að best sé að koma henni fyrir utan við húsið , áður enn frárennslið 

tegnist stofnröri. Hafa þurfi í huga að fitugildran þurfi að vera aðgengileg til 

hreinsunar. 

Annað sem var rætt: 

- KHK nefnir að lágmarksloftskipti fyrir eina manneskju sé 38m3/kls 

- KHK nefnir að reikna megi með því að talva gefi frá sér 250w og fartalva 150w. Þetta 

skiptir miklu máli þegar ákvaða á stærð loftræsikerfa. 

- EEJ leggur til að gler með sólarvörn á austur, vestur og suður hliðar hússins. Með því 

megi minnka loftræsikerfið svo um munar, t.a.m. sé hægt að minnka loftræsiklefa 

um 7m3. Ef við reiknum með því að það kosti 400.000kr. að byggja hvern fermeter 

þá er hægt að spara töluvert með þessu. Sólargler er 25% dýrara en venjulegt gler og 

kostar því um 1,2 miljónir aukalega fyrir þessa byggingu. Á móti sparast 2,8 miljónir. 

KHK er sammála þessu vali. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Rýmisgreiningar     Dagsetning: 18.09.2018 

Númer fundargerðar: 15      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Viggó Magnússon(VM)      Frá kl: 11:00 Til kl: 11:20 

         Næsti fundur: 25.09.2018 

 

Umræðuefni 
 

 

1. EI60 eða REI60 milliveggir 

EEJ leggur fram brunagreiningu (teikning 11.01) þar sem veggir steyptir milliveggir 

eru skilgreindir EI60 og veltir því upp hvort þeir þurfi mögulega að vera skilgreindir 

REI60. VM telur svo vera þar sem þetta séu burðarveggir. 

 

Annað sem var rætt: 

- VM nefnir að huga þurfi að hlóðvist milli kaffistofu eldhúss og fundaraðstöðu inni á 

skrifstofu. Ekki sé endilega gott að starfsfólk heyri umræðu á fundarhöldum. 

- VM nefnir að þak yfir miðhluta byggingar lýti skringilega út í sniði þar sem þakið 

leggist ofan á stál bita sem halda því uppi.  VM stingur upp á því að þakið verði 

teiknað sem ein heild.  

- EEJ stingur upp á því að þak yfir miðrými verði byggt upp með let-tag einingum. VM 

stingur upp á því að skoðaðar verði einnig íslenskar samloku-einingar. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Rýmisgreiningar     Dagsetning: 15.09.2018 

Númer fundargerðar: 16      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: BYKO breidd 

Ólafur M Ólafsson (ÓMÓ)      Frá kl: 12:20 Til kl: 13:00 

         Næsti fundur: Óákveðið 

 

Umræðuefni 
 

 

EEJ mætir í bygginarvöruverslun Kópavogs með útprentaðar lagnagreiningar og 

leggur þær fyrir ÓMÓ sölustjóra lagnadeildar.  

 

1. Lagnaefni fyrir frárennsli og drenlagnir 

ÓMÓ nefnir að lang algengast sé að nota PVC rör fyrir dren og frárennslislagnir.  

Fyrir þessa byggingu nægi að vera með 110mm rör, heilrör fyrir frárensli og útboruð 

fyrir drenlagnir. ÓMÓ nefnir jafnframt að  hefðbundnu PVC rörin séu af 

styrkleikaflokki SN4. Þurfi að fara með rör undir bílastæði, vegi o.þ.h. skuli notast við 

kg2000 PVC rör sem eru af strkleikaflokki SN10. 

SN4 = 1.066kr/m. - 45° beygja = 443kr 

SN10 = 1.680kr/m. - 45° beygja = 1.041kr 

 

 

2. Lagnaefni fyrir hita og neysluvatnslagnir  

ÓMÓ nefnir að fyrir hita og neysluvatn séu menn að velja PEX, Ál-PEX eða ryðfítt 

mapress. Þægilegara sé að leggja pex rörin þar sem þau komi á rúllu, en ryðfýja 

mapressið komi í 6m stöngum sem þurfi að saga og snitta til. ÓMÓ telur að þar sem 

ferðast sé með þessar lagnir fyrir ofan kerfisloft þar sem þær sjáist ekki sé 

henntugara að notast við PEX. PEX rörin séu líka ódýrari.  

ÓMÓ nefnir að fyrir neysluvatn noti menn alment freka ál-PEX þar sem þær eru með 

álþynnu inn í rörinu. Fyrir hitalagnir séu menn hinsvagar að nota PEX en þær eru 

aðeins ódýrari en ál-PEX. 

PEX 16mm = 375kr/m. 

Ál-PEX 16mm = 448kr/m. 

Ryðfrítt mapress = 15mm = 1.539kr/m. 

3. Lagnaefni fyrir gólfhitalagnir  

ÓMÓ nefnir að fyrir gólfhitalagnir séu menn að nota REH rör eða silverling pert rör. 

Silverline pert rör séu langt um meira keypt hjá honum en þau eru helmingi ódýrari 

37



 

en REH rörin. 

 

4. Lagnaefni fyrir snjóbræðslu 

ÓMÓ nefnir að fyrir gólfhitalagnir séu menn að nota ppr rör eða pert rör. 

ÓMÓ nefnir jafnframt að pert rörin séu mest notuð en þau eru mjúk og auðveld 

viðureignar. 

Ppr séu tekin ef að rörin þurfa að vera suðuhæf. 

 

Annað sem var rætt 

- ÓMÓ nefnir að danfoss sé með nýtt gólfhitakerfi sem nefnist Icon. Í þessu kerfi passi 

herbergishitastillirinn inn í rofaramma frá helstu framleiðendum. Hægt sé að stjórna 

þessu kerfi þráðlaust í gegnum app og vill hann meina að þetta kerfi sé framtíðin.  
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Burðarþol      Dagsetning: 11.09.2018 

Númer fundargerðar: 17       Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Eyþór Rafn Þórhallsson(ERÞ)      Frá kl: 10:00 Til kl: 10:25 

         Næsti fundur: Óákveðið 

 

Umræðuefni 

1. Þykkt sökkulveggja 

EEJ velltir upp þykkt á sökkulveggjum í byggingunni sem er á einni hæð. 

ERÞ bendir á að lágmarksþykkt á sökkulveggjum samkvæmt byggingarreglugerð sé 

200mm. Ekki sé þörf á því að þykkja þá frekar í þessari byggingu. 

 

2. Súlur og skyggni við aðalinngang 

EEJ leggur fram þrívíða mynd af frístandandi skyggni yfir aðalinngangi þar sem 

hringlagasúlur halda uppi skyggninu.  

EÞR leggur til að ofnan á súlurnar komi rammi úr 100mm rhs stálprófílum sem stífi af 

og beri uppi skyggnið. EÞR nefnir að þykkt og staðsetning súlnanna taki meira mið af 

útlitslegu sjónarmiði heldur en burðarþolslegu þar sem skyggnið sé það lítið og létt. 
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3. Nauðsynlegir burðaveggir – Þykktir 

EEJ leggur fram greiningu af veggjaþyggktum steyptra veggja (teikning 8.01). EEJ 

veltir því upp hvort hægt sé að minnka steypta veggi í starfsmannaálmu milli 

stoðrýma, þar sem haflengd milli langveggja sé 6,4m. 

EÞR leggur til að tveir þverveggir í álmunni verði steyptir, en aðrir geti verið hlaðnir. 

 

4. Þykkt á þakplötu útfrá mestu haflengd. 

EEJ bendir á að mesta haflengd sé um 6500mm. EÞR leggur til að þakplatan verði 

220mm á þykkt. 

 

5. Veggur umhverfis lokaðan garð. 

EEJ nefnir að umhverfis húsið að hluta til verði steyptur veggur 1500mm á hæð til 

þess að ramma inn lokaðan garð á deild fyrir heilabilaða. EÞR bendir á að 

lágmarksþykkt á veggnum þurfi að vera 250mm vegna þess að steypuhula beggja 

vegna eigi að vera 30-40mm. EÞR bendir jafnframt á að 1000mm sökkulfót þurfi 

undir veggin til að sporna við að veggurinn skríði áfram. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Lagnir, brunahönnun    Dagsetning: 06.10.2018 

Númer fundargerðar: 18      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Karl Hákon Karlsson (KHK)      Frá kl: 10:10 Til kl: 10:30 

         Næsti fundur: Óákveðið 

 

Umræðuefni 

1. Vaktaðstaða sér brunahólf, Eldhús sér hólf með kæli og frysti 

KHK nefnir að vaktstaða geti verið sama brunahólf og setustofa hverrar einingar. 

 

2. Mesta úrkoma á Eskifirði - Þakhallaplan 

EEJ greinir frá því að ekki sé hægt að fá nákvæma úrkomuspá fyrir Eskifjörð, eins sé 

mikill munur á úrkomu í nágrana sveitarfélögum og því erfitt að áætla niðurfallsrör út 

frá þeim nágrana sveitarfélögum. 

KHK nefnir að óþarfi sé að fara í frekari greiningar á niðurföllum, þau skuli vera 

75mm í þvermál. 

 

3. Upphitun fyrir stoðrými 

KHK nefnir að ekki sé sniðugt að vera með gólfhita á almennings salernum og slíkum 

rýmum, hætta sé á vondri lygt o.þ.h. Eins er óþarfi að vera með gólfhita í 

ræstikompu, lín, skol og slíkum rýmum, þar sé sniðugra að vera með lítinn ofn. 

 

4. Snjóbræðslurör – suðuhæf – Bakrás frá hitakerfi með innspýtingu 

EEJ veltir því upp hvort snjóbræðslurör þurfi að vera suðuhæf í þessu tilviki, útfrá því 

hvort velja eigi Ppr eða PERT rör. KHK segir að snjóbræðslurörin þurfi ekki að vera 

suðuhæf og þess vegna sé gott að notast við PERT rör í þetta verkefni. 

 

5. Sér útblásturs-samstæða fyrir eldhús, inn og út – sýna teikningu 10.05 

EEJ leggur fram loftræsigreiningu teikning 10.05 þar sem gert er ráð fyrir sér 

samstæðu fyrir framleiðslueldhús í loftræsikælefa í starfsmannaálmu. KHK nefnir að 

fínt sé að staðsetja samstæðu í nálægum loftræsiklefa, sama loftinntak verður fyrir 

eldhússamstæðu og og stóru samstæðuna í sama loftræsiklefa. Hinsvegar þarf sér 

útkast fyrir eldhúsið upp á þaki. KHK nefnir ennfremur að fyrir hvern lengdarmetra af 

eldhús háf þurfi að draga út 1000m3/klst. Eins skítur KHK á að blásari fyrir 

framreiðslu eldhús af þessari stærðargráðu sé ca. l*b*h = 1800*1000*700 . 
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6. PEX rör ofan kerfislofts og ryðfrítt stál neðan þess 

EEJ leggur til að notað verði ÁLPEX rör ofan kerfislofts til að flytja neysluvatn á 

áfangastaði vegna þess að þægilegt sé að vinna með þau, þau komi á rúllu svo ekki 

þurfi að pressa þau saman, eins séu þau þrefalt ódýrari enn ryðfrí stál rör. KHK nefnir 

að hann vilji frekar sjá stíf saman pressuð rör af einhverju tagi vegna þess að ÁLPEX 

rör bera sig ekki sjálf og með tímanum gæti komist loft inn á lagnirnar sem sest þá í 

niðurbeygjur. 

 

Annað sem rætt var: 

- KHK nefnir að fjölga þyrfti deilikistum úr fjórum í átta. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Brunahönnun     Dagsetning: 10.10.2018 

Númer fundargerðar: 19      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: Mannvirkjast. 

Silvá Kjærnsted (SK)       Frá kl: 09:50 Til kl: 10:30 

         Næsti fundur: Óákveðið 

 

Umræðuefni 

1. Hurðar í tæknirýmum sem snúa að gangi (Loftræsiklefum) EI2 30-CSm eða EI2 60-

CSm 

EEJ nefnir hvort nóg sé að vera með 30 mínútna hurðir í tæknirýmum. SK segir það 

nægjanlegt. 

 

2. Brunahólfun, mögulega hægt að fækka hólfum – (sjá teikningu 11.02) 

EEJ lagði fram brunahólfunar-greiningu (teikning 11.02) þar sem búið var að leggja 

drög að brunahólfum byggingarinnar. SK nefndi að skrifstofa, sótthreinsirými og 

kaffistofa mætti sameinast gangi og félagsaðstöðu enda væru tvær óháðar 

flóttaleiðir frá umræddum rýmum. 

 

3. Taka fram brunamótstöðu útveggja og þaks. 

EEJ nefnir hvort taki eigi fram brunamótstöðu úttveggja og þaks í byggingarlýsingu. 

SK segir það verði að gera. 

 

4. Hurðar á segla á ganga þar sem lengd fer yfir XXm. 

EEJ hefur áhyggjur af því hvort koma þurfi fyrir brunahurðum á seglum fyrir á gagni í 

suðurhluta. SK segir það ekki þurfa þar sem lengd í næstu flóttaleið fari ekki yfir 30m. 

 

5. Vatnsúðarkerfi er skylda í hjúkrunarheimilum samkv. byggingarreglugerð. Hef séð 

hjúkrunarheimili með vatnsúðakerfi að hluta til. 

EEJ nefnir að hann hafi séð svipaðar byggingar þar sem vatnsúðakerfi sé sett í hluta 

byggingar þó svo fram komi í byggingarreglugerð að mannvirki í notkunnarflokki 5 

þurfi að hafa vatnsúðakerfi. SK telur að þessi bygging þurfi að hafa vatnsúðakerfi í 

öllum rýmum. 

 

 

 

43



 

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

EEJ nefnir að reyklosun fyrir bygginguna sé fyrirhuguð í gegnum dyr og glugga. SK 

vitnar í töflu 9.6.12 í byggingarreglugerð og þar sem þessi bygging sé undir 2000m2, 

telur SK það í lagi. SK ímandar sér að brunaálag sé undir 800MJ/m2. 

 

7. Merkingar á aðaluppdráttum, flóttapílur í íbúðum þ.e.a.s í hverju brunahólfi. 

EEJ leggur fram grunnplan aðaluppdrátta (teikning (99)1.03) þar sem flóttaleiða-pílur 

er býsna fyrirferðamiklar. EEJ nefnir sérstaklega 2 pílur í hverri íbúð. SK nefnir að 

með réttu eigi að vera tvær pílur í hverri íbúð en það sé í lagi að sleppa þeim án þess 

að fá á það athugasemd. Þessar pílur geti verið í brunaskýrslu sem fylgi 

aðaluppdráttum bætir SK við.  

 

8. Brunaslöngur þegar vatnsúðakerfi er í byggingunni. 

EEJ veltir því upp hvort nauðsyn sé á brunaslöngum í húsið þar sem vatnsúðakerfi 

komi til með að vera í öllu húsinu. SK segir brunaslöngur þurfa að vera í öllum stóru 

brunahólfum hússins. EEJ lagði til 5 slöngur, eina í hverja setustofu og tvær á 

gang/félagsaðstöðu. SK leist vel á það enda samræmist brunaslöngur ákvæði 9.4.5. í 

byggingarreglugerð. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Aðaluppdrættir     Dagsetning: 15.10.2018 

Númer fundargerðar: 20       Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Þormóður Sveinsson (ÞS)      Frá kl: 09:00 Til kl: 09:30 

         Næsti fundur: Óákveðið 

 

Umræðuefni 

 

EEJ lagði fram aðalauppdráttasett fyrir ÞS og var tekin yfirferð. 

1. Grunnmynd með eða án lóðar. Lóðaruppdráttur tekur vel á lóð. Grunnmynd rúmar 

ekki bílastæði í 1:100. 

EEJ hefur látið lóð fylgja með á grunnmynd en þar sem teikningin er í mælikvarða 

1:100 tekur hún ekki nema nokkra metra af lóðininni með inn á teikninguna (teikning 

(99)1.03).  ÞS nefnir að hann vilji sjá lóð með á teikningu grunnmyndar, hinsvegar sé 

gott að láta lóðaruppdrátt fylgja með. Hann geti tekið á bílastæðamálum, 

snjóbræðslu, hæðarmismun o.fl. 

 

2. Halftone-a lóð á GRM  

EEJ hefur dempað línur á lóð um 50% til þess að gera teikninguna læsilegri. ÞS er 

sammála um að það geri teikninguna læsilegri. 

 

3. Eldvarnarmerkingar á litla veggstubba 

EEJ hefur merkt flesta veggi sem eru á milli brunahólfa með viðeigandi 

eldvarnarmerkingum. EEJ nefnir þó að einstaka litlir veggstubbar sem hafi svo 

sannalega brunakröfu séu ekki merktir af þeirri ástæðu að samliggjandi veggir séu 

merktir og erfitt sé að merkja þá pláss-lega séð. ÞS nefnir að samkvæmt ýtrustu 

kröfum eigi þessir vegg stubbar að fá merkingar, hinsvegar hafi menn farið þá leið að 

sleppa því og fengið frestun vegna þess. ÞS nefnir að hægt sé að taka fram í texta að 

allir veggir milli brunahólfa hafi ákveðið brunaþol. 

 

4. Málsetja stokka á baðherb. 

EEJ veltir því fyrir sér hvort nauðsynlegt sé að málsetja stokk fyrir lagnir á 

baðherbergjum fyrir aðaluppdrætti. ÞS telur það ekki þurfa. 

 

5. Sýna hjólastólahring í halftone í öllum íbúðum 

EEJ sýnir á grunnmynd (teikning (99)1.03) hjólastólahringi í hverri einustu íbúð með 
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dempuðum línum og veltir því fyrir sér hvort fækka ætti hringjum. ÞS telur ekki þurfa 

að fækka hringjum, hann nefnir að teikningin sé vel læsileg og hringirnir sýna að búið 

sé að hugsa fyrir aðgengi á öllum stöðum fyrir hjólastóla. 

 

6. Útveggir með í málsetningarkeðju 

EEJ veltir því fyrir sér hvort málsetja eigi veggjarþykktir á grunnmyndum 

aðaluppdrátta. ÞS nefnir að málsetningar á aðaluppdráttum séu einna helst til þess 

að byggingaryfirvöld geti stærðarákvarðað þau rými sem á teikningunum eru. Þess 

vegna sé ekki bein þörf á því að málsetja veggjarþykktir. 

 

7. Nefna að allar íbúðir séu nákvæmlega eins eða málsetja allar. 

EEJ nefnir að allar íbúðir hjúkrunarheimilisins séu nákvæmlega eins og veltir því fyrir 

sér hvort nauðsynlegt sé að málsetja þær allar eða hvort frekar væri hægt að 

málsetja eina og taka fram í texta að aðrar íbúðir séu nákvæmlega eins. ÞS segir að 

hann vilji sjá allar íbúðir málsettar. 

 

8. Liður c í byggingarlýsingu er hlúir að stærðum, endurtaka eða vísa í skráningartöflu. 

EEJ nefnir að á teikningu (99)1.01 sé bæði byggingarlýsing og skráningartafla og séu 

stærðir þess vegna tvíteknar á sömu teikningu, þ.e.a.s. bæði í byggingarlýsingu og á 

skráningartöflu. ÞS nefnir að skráningartafla sé fylgiskjal með aðaluppdráttum og 

hann vilji sjá hana á sér blaði. ÞS nefnir að nægjanlegt sé að sýna samntekt úr 

skráningartöflunni, óþarfi sé að sýna matshlutadálk. ÞS nefnir jafnframt að nóg sé að 

skráningartaflan sé á A3 blaði. 

 

 

9. Tala um ca. háa snjóflóðavarnir og stoðveggi í byggingalýsingu til þess að binda sig 

ekki. 

Tala um að byggingarhlutar standist kröfur reglugerðar frekar en að telja upp 

einangrunarþykktir, í byggingarlýsingu. 

EEJ veltir því upp hvort betra sé að sleppa nákvæmum tölum í byggingarlýsingu er 

snúa að t.d. veggjaþykktum, einangrunrþykktum og hæð á stoðveggjum. ÞS telur að 

betra sé að sleppa því að tiltaka einangrunarþykktir og veggjaþykktir í 

byggingarlýsingunni vegna þess að þegar verkefninu lýður áfram geti hlutir en breyst 

og menn þurfi að skila inn nýjum aðaluppdráttum séu þeir búnir að binda sig í 

bygginarlýsingunni. Öðru máli gegnir varðandi t.d. stoðveggi sem hönnuður 

tillögunar hefur fyrirskrifað að eigi að vera svo og svo háir, þá væri hægt að binda í 

byggingarlýsingu. ÞS nefnir jafnframt að það sé alltaf álitamál hvað binda eigi í 

byggingarlýsingu. 

 

 

 

10.  Byggingarlýsing, bara bókstafur eða bókstafur og skýring á honum framan við hvern 

lið. 

EEJ notast við abc kerfi úr byggnigarreglugerð við gerð byggingarlýsingar, en veltir því 
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fyrir sér hvort bæta ætti við forsögn hvers lið fyrir sig eins og hann kemur fram í 

byggingarreglugerðinni. ÞS telur það góð vinnubrögð að vera með forsögn, þá er 

sama hvort það sé tekið beint úr byggingarreglugerðinni eða hverjum lið gerfið heiti. 

ÞS nefnir að með þessu sé þægilegra að leita eftir ákveðnum atriðum í 

byggingarlýsingunni. 

 

11. Höfuðflokkun fyrir djúpgáma í skráningartöflu. 

Ekki rætt 

 

12. Þrívíð mynd á afstöðumynd – tvívíð lóð með. 

EEJ veltir því fyrir sér hvort þrívíddarmynd á teikningu (99)1.01 sé læsilegri með eða 

án tvívíðar lóðar. ÞS telur gott að sýna lóðina með þó svo hún sé í tvívídd, myndin sé 

skýr og gott að átta sig á mannvikinu með lóðinni. ÞS nefnir að gott sé að nefna 

myndina skýringaramynd. 

 

13. Skýringar á öll blöð aðaluppdrátta. 

EEJ hefur sett skýringar fyrir tákn sem er að finna á aðaluppdráttum á grunnmynd 1. 

hæðar (teikning (99)1.03). ÞS nefnir að sé pláss á öðrum blöðum, s.s. sniðum og 

ásýndum þar sem tákn komi fram sé fínt að setja skýringar einnig þar. 

 

14.  Grunnmynd, eitt eða tvö blöð. 

EEJ hefur sett grunnmynd 1. Hæðar (teikning (99)1.03) á eitt blað(A1). EEJ nefnir að 

húsið komist á eitt blað en það með naumindum. EEJ veltir því upp hvort ekki sé 

betra að „troða“ húsinu á eitt blað frekar enn að skera það í tvennt og setja á tvö 

blöð. ÞS telur mun betra að hafa húsið á einu blað, sé það hægt. ÞS nefnir að í þessu 

tilviki gangi það upp, teikningin sé vel læsileg. 

 

15. Djúpgámar á tveimur ásýndum, matshlutamerkja tvær eða fjórar. 

EEJ hefur matshlutamerkt þau snið og þær ásýndir sem sýna bæði matshluta eitt og 

tvö með texta „MHL01“ og „MHL02“. ÞS telur betra að merkja matshluta með 

málsetningakeðju sem sýni matshlutana betur. 

 

16. Blaðastærðir – gátlisti 

EEJ veltir fyrir sér hvort taka þurfi fram blaðastærð sem unnið er á þegar skilað er inn 

aðaluppdráttum. ÞS segir mjög gott að setja það inn í rammann sem unnið er á. 

 

 

17. Málsetja hurðir í gluggakerfum. 

EEJ veltir því fyrir sér hvort málsetja eigi sérstaklega hurðir í gluggakerfum. ÞS telur 

að annaðhvort geri maður það eða taki fram í texta að allar hurðir séu að lágmarki 

xxx. Byggingarfulltrúi þurfi að geta staðfest að allar flóttaleiðir uppfylli reglugerðir.  

 

18.  Kóta á ásýndir, tvítaka frá sniðum. 

EEJ hefur sett kóta á bæði snið1:100, snið 1:200 og útlit. ÞS nefnir að nóg sé að vera 
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með kóta á sniðum og útlitum 1:200. Skemmtilagst þyki honum þegar útlit í 1:100 

séu alveg hrein. 

 

19. Fólk á yfirlit og almennt. 

EEJ hefur komið fyrir fólki á sniðum og útlitum. ÞS nefnir að gott og líflegt sé að sjá 

fólk á myndunum. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Séruppdrættir     Dagsetning: 25.10.2018 

Númer fundargerðar: 21      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Viggó Magnússon (VM)      Frá kl: 10:00 Til kl: 11:00 

Eyþór Rafn Þórhallsson (EÞR)      Næsti fundur: 30.10.2018 

 

 

Umræðuefni 

 

1. Einangrun sökkla undir miðju húsi. 

EEJ hefur einangrað úthring sökkulveggja að innan og utanverðu. EEJ veltir því upp 

hvort  

einangra eigi sökkulveggi undir miðju húsi. VM nefnir að það þurfi ekki og tekur EÞR 

undir það. 

 

2. Vinnustaðateikning 

EEJ hefur útbúið vinnustaðateikningu og sett hana fremst í séruppdrátta sett 

(99)3.01. VM nefnir að vinnustaðateikning sé fylgiskjal með séruppdráttum og eigi 

því að vera aftast í settinu. VM bætir við að vinnustaðateikning sé aðeins 

leiðbeinandi fyrir byggingaryfirvöld og verktaka.  Verktaki geri sína eigin 

vinnustaðateikningu áður en hann stilli upp vinnusvæðinu.  

 

3. Steypa halla í þak eða tilskera einangrun. 

EEJ greinir frá því að þak yfir meginhluta byggingarinnar sé staðsteypt og vel 

undirstutt af steyptum veggjum. EEJ veltir upp í samráði við VM og ERÞ kostum og 

göllum þess að staðsteypa vatnshalla eða tilskera einangrun.  Einnig sprettur upp 

umræða um kosti og galla þess að vera með kalt eða heitt þak. EEJ nefnir að þegar 

um kalt þak sé að ræða þurfi einangrun að vera u.þ.b. 50mm þykkari en þegar um 

heitt þak sé að ræða. Á móti kemur, þurfi helst að bræða þrjú lög af pappa þegar um 

heitt þak sé að ræða á meðan það þurfi aðeins að bræða 2 lög þegar um kalt þak sé 

að ræða. VM nefnir að þegar gróður er ofan á þökum þurfi að hugsa fyrir rótum sem 

tré kunni að skjóta, hann nefnir að til sé sérstakur dúkur (rótvarnardúkur) frá t.d. 

nophadrain sem vert sé að skoða. 

EÞR nefnir að vegna þess hve vel undirstudd þakplatan sé, sé vænlegast að steypa 

hallan í þakið, það sé hægt að gera í einni steypu. Útbúnir verði sérstakir stólar sem 

verði kótasettir og leiðarar festir á þá. Síðan verði löng réttskeið dregin eftir þessum 
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leiðurum til þess að mynda þakhallann. 

 

4. Húsgögn og húsmunir á verkteikningum. 

EEJ veltir því upp hvað eigi að sjást á steypu grunnmyndum. VM telur að húsgögn og 

húsmunir eigi ekki að sjást á steypumyndum. Hreinlætistæki sé í lagi að sýna. EÞR 

nefnir að gott sé að málsetja úrtök í tengslum við hreinlætistæki. VM nefnir að ef 

menn vilji sýna létta veggi á steyputeikningum sé gott að dempa þá. 

 

5. Steyputeikningar – sleppa steypumálsetningum á grm. 

EEJ veltir því upp hvort sýna þurfi steypumálsetningar á grunnmyndum þar sem léttir 

veggir eru málsettir. VM segir það ekki þurfa enda sé búið að steypa upp húsið þegar 

smiðir sem eiga að setja upp létta veggi fá teikningarnar í hendurnar. 

 

6. Langsnið nær inn undir ramma í hægra horni. 

EEJ vetltir því upp hvort svæði á blaði sem vanalega er notað fyrir skýringar (milli 

teiknihauss og ramma fyrir byggingaryfirvöld) megi nota undir teikningar. VM segir 

hönnuði ráða hvað þeir setji á þetta svæði, eina svæðið á blaðinu sem sé heilagt sé 

ramminn í efra hægra horni fyrir byggingaryfirvöld til að stimpla á.  

 

7. Ásýndir í 1:100. 

EEJ hefur útbúið verkteikninga ásýndir í mælikvarðanum 1:100 og nefnir að hann hafi 

séð útgefin teiknisett með ásýndum í 1:100. VM segir að komi menn því fyrir á 

ásýndum sem þeir vilji sýna í 1:100 sé ekkert því til fyrirstöðu. 

 

8. Sýna meira en glugga, hurða og klæðningamerkingar  - ásýndir. 

VM nefnir að á verkteikningum þurfi að koma fram hattur ofan á portvegg o.þ.h. Á 

verkteikningum sé búið að stækka allt upp í að minnsta kosti 1:50 og þess vegna þurfi 

meiri smáatriði að sjást. VM nefnir að þetta eigi sömuleiðis við um sneiðingar. 

 

9. Fólk á sneiðingum og ásýndum verkteikninga. 

VM telur óþarfi að sýna fólk á sneiðingum og ásýndum séruppdrátta. 

 

10. Sýna snið á steyputeikningum, fleira á steyputeikningum. 

EEJ sýnir sömu sneiðingar á steyputeikningum og hann sýnir á öðrum grunnmyndum 

séruppdrátta. VM telur það gott að sýna sömu merkingar í gegnum settið. EÞR nefnir 

að hann vilji sjá sökkulfót sýndan með punktalínu á sökklateikningu. EÞR nefnir að 

sökkulfóturinn þurfi að ná 150mm út fyrir vegg í báðar áttir. 

 

11. Þakahallaplan 1:00 – 1:50. 

EEJ hefur útbúið þakhallaplan í mælikvarða 1:100. VM telur það ásættanlegt, ekki sé 

þörf á að sýna það í mælikvarða 1:50. 

 

12. Mátlínukerfi. 

EEJ er með mátlínukerfi sem telur 4 mátlínur á hvorum ás. EEJ veltir fyrir sér hvort 
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þörf sé á fleiri mátlínum, húsið sé með mörgum veggjum sem séu ekki samhliða og 

sumir hverjir séu í gráðu. VM nefnir að ekki sé neitt rétt eða rangt í þessum fræðum, 

VM nefnir jafnframt að ekki sé gott að hafa mátlínur inn í miðjum vegg vegna þess að 

þá sé flóknara að mæla útfrá þeim. VM telur að almennt sé gott að hafa einhverjar 

mátlínur sem séu þá fastir punktar sem mælingarmaður leggur út í upphafi og menn 

geti þá alltaf tékkað sig af með því að mæla út í mátlínur.  

 

 

13. Lagnaskökt, loftun salerna – Tagga eða hafa texta. 

EEJ er með lagnaskökt aftan við öll salerni, þar sem hugsunin er að salerniskassar 

verði innfeldir í sköktin og að loftun salernisstamma geti verið í sköktunum. EÞR 

nefnir að ekki þurfi loftun á salernisstamma fyrir byggingar á einni hæð, aðeins sé 

gert ráð fyrir loftun á salernisstamma þar sem 2 salerni eða fleiri séu á sama stamma 

í lóðréttri línu. 

EEJ nefnir að þá þurfi ekki lengur að gera ráð fyrir sköktum aftan við salerni heldur sé 

nóg að klæða af klósettkassa og þar af leiðandi þurfi ekki lengur að tagga þessa veggi. 

 

14. Gólfkóta merkingar, fækka. 

EEJ greinir frá því að hann hafi komið fyrir tveimur gólfkóta merkingum á 

grunnmyndir, annars vegar SK fyrir steypukóta og hins vegar FGK fyrir fullfrágengið 

gólf. 

VM nefnir að á steyputeikningum sé nóg að sýna SK og á grunnmyndum sem sýna 

létta veggi sé nóg að sýna FGK. 

 

Annað sem rætt var: 

- VM telur óþarfi að sýna þakhalla á vinnustaðateikningu, en nefnir að gott sé að gera 

ráð fyrir þvottastöð á vinnusvæði fyrir stóra bíla vegna þess að hætta sé á að 

nærumhverfi verði allt í drullu og nágrannar óánægðir ef stórir bílar aki af 

vinnusvæðinu allir í drullu. 

- VM nefnir að óþarfi sé að sýna lóð á steyputeikningum. 

 

 

51



 

           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Séruppdrættir     Dagsetning: 30.10.2018 

Númer fundargerðar: 22      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Viggó Magnússon (VM)      Frá kl: 12:00 Til kl: 12:40 

         Næsti fundur: 03.11.2018 

 

 

Umræðuefni 

 

1. Salarhæð og kóti á hallandi þakplötu. 

VM nefnir að fyrir vinnuteikningar sé gott að vera með kóta á hæðsta og lægsta 

yfirborði hallandi þakplötu. Eins sé gott að vera með með kóta upp-undir þakplötu 

fyrir steypu-uppslátt. VM nefnir jafnframt að á vinnuteikningum sé ekki þörf á að 

málsetja salarhæð. 

 

2. Tilvísun á teikningum. 

EEJ veltir upp þeirri hugmynd að nefna deili með númerakerfi, t.d. D01, D02 o.s.fr. 

VM telur betra að halda sig við skýrandi nöfn á deilum sambr. „Frágangur þaks“ 

„Gluggi toppstykki“ o.s.fr. 

 

3. Flasning í hornum þar sem klæðningar mætast. 

EEJ veltir fyrir sér möguleikum á útfærslu á flasningum þar sem klæðningar 

mætast(teikning (37)5.01). VM telur ekki þörf á flasningu, heldur telur hann betra að 

lofti út. VM nefnir jafnframt að festa 

þurfi plötuklæðninguna saman á 

þeim stöðum þar sem skrúfulína í 

klæðningunni sé til þess að fá styrk á 

enda klæðninganna. 
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4. Loftun bak við klæðningu þar sem bita er pakkað inn, festa álklæðningu beint í 

stálbita í gegnum einangrun eða grinda undir bita. 

VM telur þurfa að grinda og lofta undir klæðningu neðan á skyggni (teikning 

(37)5.03)

 
 

5. Röðun deila á blöð „saga“ VS sömu hlutar á sama blaði. 

VM nefnir að gott sé að sýna þau deili sem eiga vel saman á sömu blöðum, ekki sé 

ástæða til þess að sýna „söguna“ niður útvegg, þ.e.a.s. frágangur á þaki, yfirstykki 

glugga, neðra stykki glugga, þar sem það komist hvort sem er ekki fyrir á einu blaði. 

 

6. Gluggateikning – gluggi sem er í „S“ fletja út. 

Ekki rætt 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Utanhúsklæðningar - Þ.Þorgrímsson  Dagsetning: 01.11.2018 

Númer fundargerðar: 23      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: Símaf. Þ.Þ 

Daníel Þór Þorgrímsson (DÞÞ)     Frá kl: 11:00 Til kl: 11:05 

         Næsti fundur: Óákveðið 

 

 

Umræðuefni 

 

1. Þykkt á viroc sementstrefja utanhúsklæðningu. 

EEJ spyr hvaða þykktir séu algengastar fyrir utanhúsklæðningar. DÞÞ nefnir að ekki 

megi fara undir 12mm plötuþykktir, 12mm sé jafnframt lang algengasta leiðin í 

utanhúsklæðningar þegar viroc plötuklæðningin er valin. Næsta þykkt er svo 16mm.  

 

2. Fermetraverð á Viroc sementstrefja utanhúsklæðningu. 

EEJ spyr út í fermetraverð fyrir 12mm og 16mm plötur. DÞÞ nefnir að allar plötur 

komi í stærðinni 1200mm*2600mm, (hægt sé að fá 1200*3000 en þá þurfi að sér 

panta) 12mm plata kosti 13.260kr. og 16mm plati kosti 16.330kr.  DÞÞ bætir því við 

að það sé um 1.000 krónu munur á fermetra verði. 

 

3. Festingar fyrir viroc plötur. 

EEJ spyr út í festingar fyrir plötunar séu þær festar við ál undirkerfi. DÞÞ nefnir að 

gott sé að nota 5,3mm*27mm skrúfur með pönnuhaus og gúmmí þéttingu. 

Annað sem rætt var 

- DÞÞ nefnir að bora þurfi fyrir skrúfunum. Gott sé að bora með millimeters stærri bor 

við enda á plötunum enn akkurat bor á miðjum plötum. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Utanhúsklæðningar - ÁLTAK   Dagsetning: 01.11.2018 

Númer fundargerðar: 24      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: Símaf. áltak 

Börkur Ingvarsson (BI)      Frá kl: 12:30 Til kl: 12:40 

         Næsti fundur: Óákveðið 

 

 

Umræðuefni 

 

1. HGS kerfi VS Tripple S kerfi 

EEJ spurði út í mun á tripple S undir kerfi og HGS undir kerfi.  BI nefndi að menn 

tækju aðalega HGS undirkerfi þar sem ekki er einangrað undir klæðningu. Minnsti 

vinkill í HGS kerfinu er 30mm á meðan minnsti vinkill í tripple S kerfinu er 60mm. 

 

2. Verðmunur á HGS og Tripple S 

EEJ spyr út í verðmun á kerfunum. BI gefur upp eftirfarandi einingarverð: 

HGS 140mm vinkill = 359kr.+vsk, 6m leiðari = 3.415kr.+vsk. 

Tripple S 140mm vinkill = 247kr.+vsk, 6m leiðari = 2.4616r.+vsk. 

BI segir tripple S kerfið alment aðeins ódýrara. BI telur erfitt að gefa upp 

fermetraverð fyrir undirkerfi, þar sem það ráðist af bili á milli leiðara o.fl. BI segir 

algengt að fyrir sléttplötu klæðningu framan við 125mm einangrun sé að bil milli 

leiðara sé 500-600mm, oftast ráðist það hinsvegar af breidd einangrunar. 

 

3. Verð á sléttplötu ál klæðningu 

EEJ spurði út í fermetraverð á sléttplötuklæðningu. BI segir fermetraverð á 2mm 

sléttplötuklæðningu með undirkerfi, skrúfum og öllum festingum vera um 

13.000kr/m2 

 

4. Skrúfur fyrir sléttplötuklæðningu. 

EEJ spyr út í skrúfustærð þegar sléttplötuklæðning er fest í ál undirkerfi. BI segir 

algengt að menn festi með 25mm*4-4,5mm pönnuhausa skrúfum. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Burðarþol      Dagsetning: 03.11.2018 

Númer fundargerðar: 25       Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Eyþór Rafn Þórhallsson(ERÞ)      Frá kl: 10:15 Til kl: 10:30 

         Næsti fundur: Óákveðið 

 

Umræðuefni 

Til umræðu var teikning (38)4.01 

1. Þykkt stálramma í skyggni. 

EEJ hefur teiknað ferhyrntan stálramma ofan á hringlaga súlur á skyggni við 

aðalinngang í samráði við EÞR. EÞR telur 80mm*80mm ramma hæfa.  

 

2. Þykkt á eyrum fyrir timburgrind á skyggni. 

EEJ hefur teiknað 10mm ásoðin eyru á RHS stálgrind til að bolta timbur sperrur 

fastar.  

EÞR telur 10mm eyru góð, en bætir við að 6mm dugi. 

 

3. RHS grind samsetning við hringlaga súlur. 

EEJ veltir fyrir sér möguleikkum í samsetningu á hringlaga súlum og RHS stálgrind. 

EÞR telur að gott sé að sjóða saman súlur og RHS grind. EÞR bætir við að sjóða þurfi 

lok ofan á hola stálsúluna. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Blikksmíði      Dagsetning: 03.11.2018 

Númer fundargerðar: 26      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Karl Hákon Karlsson (KHK)      Frá kl: 10:40 Til kl: 10:55 

         Næsti fundur: Óákveðið 

 

Umræðuefni 

1. Þykkt á áfelluskúffu framan á kannt samlokueiningar. 

EEJ leggur fram teikningu (37)5.04 og veltir upp þykkt á ál skúffu. 

KHK segir 1mm flasningu nægja á skúffu sem lokar léttu þaki. 

 
 

2. Hattur á þakkant og skúffa undir. 

EEJ leggur fram teikningu (37)5.01 

KHK telur að bæði skúffa og hattur ofan á portvegg eigi að vera úr 2mm áli vegna 

þess að þetta sé berandi. KHK bætir við að algengast sé að þetta sé hnoðað saman úr 

hnoðum sem séu samlit klæðningu. KHK vill sjá súffuna hækka örlítið svo að hattur 
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sitji alveg á skúffu. 

 
 

 

3. Þvermál á yfirfalli og kjaftakellingu. 

EEJ leggur fram teikningu (37)5.02, þar sem hann hefur teiknað 30mm yfirfalls 

niðurfall og 30mm öryggisniðurfall. KHK telur öryggisniðurfallið mega vera 30mm en 

yfirfallsniðurfall segir hann þurfi að vera 50mm, vegna þess að það gæti þurft að taka 

við miklu vatnsmagni. 

 

4. Þykkt á flasningum , glugga, hurða, horn o.fl. 

KHK segir glugga og hurða flasningar geta verið 1-2mm á þykkt. Ef þær eru 2mm er 

tryggt að þær verði beinar. Hægt er að nota 1mm þar sem haf er lítið. 

 

 

58



 

           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Séruppdrættir     Dagsetning: 03.11.2018 

Númer fundargerðar: 27      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Viggó Magnússon (VM)      Frá kl: 13:30 Til kl: 14:05 

         Næsti fundur: 09.11.2018 

 

 

Umræðuefni 

1. Festing fyrir vatnshleypin stuðningsvinkil. 

EEJ lagði fram teikningu (37)5.01 þar sem hann veltir fyrir sér festingu á 

vatnshleypnum stuðnings vinkli. VM segir að hægt sé að stikka vinkilinn niður í 

drenkerfi á meðan komið er fyrir 500-600mm af möl meðfram portvegg. Þá er vinkill 

kominn með bakland og fer ekki neitt. 

 

2. Sýna jarðvegsdúk yfir drenkerfi.  

VM nefnir að sýna þurfi punktalínu sem jarðvegsdúk undir og yfir drenkerfi á 

deiliteikningum. 

 

3. Frágangur klæðningar að 

neðanverðu, loka af 

sökkuleinangrun. 

EEJ veltir fyrir sér frágangi á 

einangrun við jarðveg, þar 

sem sökkull og útveggur 

mætast. VM nefnir að nóg 

sé að loka plasteinangrun 

af með sementsplötu 

renningi sem sé stikkaður 

inn í plasteinangrun á 

meðan mokað er að 

húsinu. 

 

 

4. Tilgreina framleiðanda á sementsplötu klæðningu. 

EEJ veltir því upp hvort tilgreina eigi framleiðendur byggingarefna á deiliteikningum 

og verklýsingum. VM segir það ekki mega gera þegar um útboð fyrir hið opinbera sé 

að ræða, hins vegar sé hægt að óska ítarlega eftir ákveðnum eiginleikum í 
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verklýsingum og þvinga menn með þeim hætti til þess að velja ákveðin efni. VM 

nefnir jafnframt að í 10. kafla útboðsgagna sé hægt að vera með leiðbeinandi 

byggingarhluta skrá þar sem menn útlisti þær vörur sem hugsaðar eru í verkefnið. 

Verktakar ráði þó að lokum hvort þeir noti þær vörur eða sambærilegar. 

 

5. Bil á milli öryggis og yfirfalls niðurfalla. 

EEJ veltir því fyrir sér hvort þurfi jafnmörg yfirfalls & öryggisniðurföll á móti 

hefðbundnum niðurföllum. VM telur það of mikið og segir nóg að vera með eitt 

öryggis og eitt yfirfalls niðurfall á hverri hlið. 

 

6. Niðurfall á skyggni. 

EEJ leggur fram teikningu (38)4.01 og velltir því fyrir sér hvort niðurfall þurfi á skyggni 

við aðalinngang. VM telur það ekki þurfa, hinsvegar vill hann sjá skyggnið ná aðeins 

lengra út fyrir burðarsúlurnar. Eins vill VM sjá einhverskonar flasningu sem vísar 

dropanum frá skyggninu. 

 

 

 

 

 

60



 

           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Ílögn, Flotun ehf     Dagsetning: 06.11.2018 

Númer fundargerðar: 28      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: Símaf. Flotun  

Guðmundur Björnsson (GB)      Frá kl: 10:10 Til kl: 10:20 

         Næsti fundur: Óákveðið 

 

 

Umræðuefni 

 

1. Anitrít VS sementsblandað flot 

GB segir að ef gólfhiti eigi að koma ofan á einangrun verði að nota anitrít, ástæðan sé 

sú að anitrít er gifsbaserað efni sem legst ofan á einangrunina eins og „dauð kaka“ á 

meðan hefðbundið sements flot sé lifandi og springi ef það fái ekki bindingu við 

steyptu gólfplötuna. 

 

2. Þykkt á anitríti og hefðbundnu floti. 

GB segir anitrít venjulega lagt í 50-70mm þykkt, það ráðist oft á því hversu „vitlaust“ 

gólfið sé. GB nefnir einnig að sé um hefðbundið flot að ræða sé það lagt í 10mm – 

25mm þykkt. 

 

3. Einingarverð. 

GB segir efniskostnað við anitrít vera um 1.500kr./m2 – 1.700kr./m2, vinnuliður sé um 

2500kr.m/2. Heildarkostnaður á m2 sé á bilinu 5.000kr – 6.000kr. 

Heildarkostnaður á m2 við venjulegt flot sé ca. 2.500kr. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Séruppdrættir     Dagsetning: 09.11.2018 

Númer fundargerðar: 29      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Viggó Magnússon (VM)      Frá kl: 10:30 Til kl: 11:15 

         Næsti fundur: 17.11.2018 

 

 

Umræðuefni 

1. Sorpskýli – efnisval. 

EEJ lagði fram teikningar (29)4.01 og (29)4.02. VM nefnir að hann vilji sjá burðargrind 

á grunnmyndum sem heldur við timburrimla. 

 

2. Yfirfara gólfuppbygingu, steypa misþykk. 

EEJ leggur fram gólfaplan, teikningu (99)3.21 og nefnir að hann sé með misþykka 

gólfplötu fyrir GP-01 og GP-02 vegna þess að GP-01 er með gólfhita og þar komi 

25mm einangrun ofan á gólfplötuna og 70mm antrít þar ofan á. Steypa í GP-01 sé 

þess vegna 120mm og steypa í GP-02 sé 190mm til þess að undirlagið sé í sama 

hæðarkóta. VM telur að hagkvæmara væri að þykkja frekar einangrun undir GP-02 til 

þess að spara steypumagn, þá gæti GP-02 platan orðið í kringum 140mm og 

einangrun 125mm í stað 75mm. 

 

3. Norðurpíla á séruppdrætti. 

VM telur gott að sjá norðurpílur á öllum grunnmyndum. 

 

4. Brunamerkingar, LR, R, GN og fleiri tákn á steyputeikningum. 

EEJ veltir fyrir sér þörfinni á að sýna brunamerkingar og önnur tákn sem muni koma 

fram á grunnmyndum verkteikninga. VM nefnir að horfa þurfi til þess hvað sá sem 

fær teikningarnar í hendurnar þurfi til þess að geta leyst það sem á þeim er. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Útboðsgögn      Dagsetning: 17.11.2018 

Númer fundargerðar: 30      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: HR 

Viggó Magnússon (VM)      Frá kl: 11:00 Til kl: 12:00 

         Næsti fundur: Óákveðið 

 

 

Umræðuefni 

1. Heimila frávikstilboð. 

EEJ veltir fyrir sér hvort heimila eigi frávikstilboð. VM telur að ef gögnin eru vel unnin 

og menn vilji sjá bygginguna framkvæmda nákvæmlega eftir gögnunum, þá heimila 

þeir ekki frávikstilboð. VM nefnir að þegar um alútboð sé að ræða, geti verið gott að 

heimila frávikstilboð þar sem hönnun er hluti að útboði. 

 

2. Teikningaskrá í 0.kafla – AU og VT eða bara VT. 

VM nefnir að bæði aðaluppdrættir og séruppdrættir séu hluti af útboðsgögnum og 

þess vegna þurfi teikningaskrá fyrir bæði AU og VT. 

 

3. Falla steinullareiningar undir frágangur utanhúss. 

VM segir það oft samningsatriði milli arkitekta og verkfræðinga hvort 

steinullareiningum sé lýst í kafla 2 eða 7 í verklýsinigum. Steinullareiningar eru 

sannarlega hluti af burðarvirki bygginga oft á tíðum og ættu því með réttu að falla 

undir kafla 2. VM bætir þó við að í þessu verkefni vilji hann sjá þeim lýst í kafla 7. 

 

4. 0. Kafli miðast við allt verkið eða bara 7. Kafla. 

VM segir að úboðs og verkskilmálar skuli gerðir eins og verið sé að bjóða í allt verkið. 

 

5. Krefja bjóðendur um lágmarks eigið fé ? 

EEJ hefur tekið þá ákvörðun að útboðið skuli vera alment opið útboð. EEJ veltir því 

upp hvort nauðsynlegt sé að krefja bjóðendur um lágmarks eigið fé í verkefni af 

þessari stærðargráðu til þess að sigta út efnilega verktaka, oft sé farið fram á 3-5% 

eigið fé þeirra verktaka sem bjóða í verkið. EEJ nefnir að hægt sé að sigta í burtu 

verktaka sem hætta er á að ráði ekki við verkefnið með því að setja ýmsar aðrar 

kröfur á bjóðendur (að þeir hafi klárað sambærilega stórt verkefni á síðustu 5 árum 

o.s.fr). VM telur að ef verktakar eigi ekki eigið fé, 3-5% af heildarkostnaði 

framkvæmdar séu þeir ekki verðugir. VM nefnir jafnframt að hægt sé að lækka þessa 
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prósentu enn frekar, en gott sé að fara fram á lágmarks eigið fé bjóðenda. 

 

6. Einingarverð í óútfyllta liði. 

EEJ nefnir í útboðsskilmálum „Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af 

útboðsgögnum þessum. Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að 

innifela kostnað við þá í öðrum liðum.“ EEJ veltir því upp hvaða einingarverð verða notuð ef 

um magnaukningu verður að ræða í óútfylltum liðum og vinna þarf aukaverk. VM nefnir að 

alment sé þetta ekki vandamál því bjóðendur eigi að útfylla alla liði í tilboðsskrá, hinsvegar 

geti verð sem fundin eru af þeim sem útbúi útboðsgögn fyrir hvern lið í kostnaðaráætlun gilt 

ef þessar aðstæður komi upp. 

 

7. Þarf ég mögulega að bæta við neyðarútgagn í gluggakerfi við aðalinngang við hliðiná 

andyri. 

EEJ veltir því upp hvort leyfilegur flóttaútgangur megi vera í gegnum rafdrifna 

rennihurð í aðalinngangi eða hvort koma þurfi fyrir venjulegri neyðarhurð við hliðiná 

aðalinngangi.  

VM telur það líklegast þurfa. Tekin var ákvörðun um að bruna sérfræðingur þurfi að 

svara þessari spurningu. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Gluggakerfi, kostnaðaráætlun   Dagsetning: 19.11.2018 

Númer fundargerðar: 31       Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: IDEX Víkurh. 

María Torossain(MT)       Frá kl: 15:00 Til kl: 15:25 

         Næsti fundur: Óákveðið 

 

Umræðuefni 

1. Fermetraverð FWS 50 – fög, hurðir, öryggisgler, eldvarnargler. 

EEJ lagði fram glugga og hurða teikningar (31)4.01, (31)4.02, (31)4.03. EEJ vitnar í 

fundargerð nr. 08 þar sem MT segir fermetraverð á Schuco FSW 50 gluggakerfinu 

vera um 70.000kr/m2 og vinna við uppsetningu vera um 35.000kr/m2. MT segir að 

reikna megi með 60.000 – 70.000kr/m2 á kerfi þar sem engar hurðar og engin fög 

séu. Hins vegar megi bæta við: 

- 150.000kr. fyrir hvert opnanlegt fag. 

- 450.000kr. fyrir hverja hurð. 

- 1.000.000kr. fyrir hverja sjálfvirka rennihurð (með öllum búnaði)  

 

2. Álag fyrir öryggis og eldvarnargler. 

MT nefnir að fermetraverð á tvöföldu gleri í kerfinu sé um 10.000kr. og við það megi 

bæta við þar sem það á við: 

- 3.000kr/m2 fyrir öryggisgler 

- 20.000kr/m2 fyrir EI 30 eldvarnargler. 

MT telur að ef ég reikni með 70.000kr/m2 og bæti við þessum stuðlum eigi 

kostnaðaráætlun fyrir gluggakerfið að vera nokkuð nákvæm. 

 

3. Ál vs Ál-tré 

EEJ veltir upp helsta mun á ál og ál-tré gluggum fyrir þetta verkefni þar sem hann 

nefnir helst lítið sem ekkert viðhald á ál gluggum og sér hann mikinn kost í því fyrir 

opinbera byggingu. MT bætir við að fyrir stór og mikil gluggakerfi eins og teiknuð eru 

í þessa byggingu sé hreinlega ekki hægt að nota timburglugga þar sem ekki sé hægt 

að reikna nægjanlegt álag á þá. Hinsvegar sé hægt að nota ál kerfi í stóru gluggana og 

ál-tré í minni glugga. Næstum því sama útlit/sömu áferð sé hægt að fá séð utanfrá á 

gluggana. 

MT sýnir EEJ miðlungs stóra ál-tré glugga í verslunarhúsnæði Idex sem allir eru farnir 

að liðast í sundur einungis nokkrum árum eftir að þeir eru settir í og sé það gott 
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dæmi um gæða mun á ál gluggum og ál-tré gluggum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gluggar í verslunarhúsnæði Idex víkurhvarfi 

 

4. Verðmunur á ál og ál-tré gluggum. 

MT segir áltré glugga vera um 30-40% ódýrari en ál glugga. Fög og hurðir í ál-tré 

glugga séu svo u.þ.b. helmingi ódýrari enn í ál gluggakerfin. 
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           BF-LOK1012 

Fundargerð – Hulduhlíð hjúkrunarheimili 

Tegund fundar: Brunahönnun     Dagsetning: 27.11.2018 

Númer fundargerðar: 32      Ritari: EEJ 

Þátttakendur: Eyjólfur Edvard Jónsson (EEJ)   Staðsetning: Mannvirkjast. 

Silvá Kjærnsted (SK)       Frá kl: 09:10 Til kl: 09:30 

         Næsti fundur: Óákveðið 

 

Umræðuefni 

1. Koma fyrir auka flóttahurð við hliðiná anddyri við aðalinngang. 

EEJ veltir því upp hvort flótti í gegnum tvær rafdrifnar hurðar við aðalinngang teljist 

ásættanlegar eða hvort koma þurfi fyrir annari flóttahurð við hliðiná anddyri. SK segir 

nóg að hafa flóttaleið í gegnum þessar tvær rafdrifnu rennihurðir, gæta verði 

hinsvegar þess að á uppdráttum sé tekið fram að þær séu virkar á varaafli þegar 

rafmagn dettur út.  

EEJ veltir því næstu upp hvort hægt sé að sleppa því að tilgreina flóttaleið í gegnum 

anddyri, vegna þess að 3 aðrar óháðar flóttaleiðir sé vissulega úr miðrýminu. SK segir 

sennilega hægt að sleppa því að tilgreina flóttaleið í gegnum anddyri (það sé þó mál 

sem þurfi að meta sérstaklega af brunahönnuði). SK nefnir að fólk vilji oftast flýja út 

um þann inngang sem það kom inn um. 

Lendingin verður að rennihurðar skulu vera á varaafli og flokkast sem flóttaleið. 
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Dagskýrslur 

Föstudagur 17.08.2018 

Fyrsti dagur í skólanum. Við fengum tvo Tékkneska verkfræðinga með gestafyrirlestur um 

varmafræði. Næst fór Viggó yfir önnina og talaði um hvers væri ætlast til af okkur. 

Mánudagur 20.08.2018 

Ég byrjaði á gagnaöflun fyrir verkefnið. Ég setti upp forsíðu fyrir skýrsluna. Las yfir nokkur gömul 

lokaverkefni. Glósaði hjá mér ýmislegt sem ég ætla að gera yfir önnina og bjó til sniðmát fyrir nokkur 

skjöl sem ég ætla að fylla inn í jafnt og þétt yfir önnina.  Ég byrjaði á ítarlegri hönnunaráætlun. 

Þriðjudagur 21.08.2018 

Frí/ritgerðaráfangi/vinna 

Miðvikudagur 22.08.2018 

Ég hannaði nýtt og betra LOGO fyrir teiknistofu Eyjólfs Jónssonar. Bjó til nýjan ramma fyrir sheet-in í 

Revit. Hélt áfram að vinna að ýtarlegri hönnuaráætlun, þarf að skera niður einhverstaðar en áætlunin 

gerir ráð fyrir rúmlega 800 klukkustundum.  

Fimmtudagur 23.08.2018 

Fyrir hádegi lauk ég gerð á hönnunaráætlun og kláraði sniðmát fyrir reikninga sem ég kem til með að 

senda út um hver mánaðarmót. 

Eftir hádegi byrjaði ég á uppsetningu á BS ritgerðinni. Ég setti upp word skjal með forsíðu. Því næst 

fór ég í gagna/upplýsinga öflun. Ég setti einnig upp forsíðu og lykilsíðu fyrir skýrsluna. 

Föstudagur 24.08.2018 

Frí/ritgerðaráfangi/vinna 

Laugardagur 25.08.2018 

Frí/ritgerðaráfangi 

Sunnudagur 26.08.2018 

Frí/ritgerðaráfangi 

Mánudagur 27.08.2018 

Frí/ritgerðaráfangi 

Þriðjudagur 28.08.2018 

Fyrir hádegi: 

Ég byrjaði daginn á fundi með Viggó. Ég er búinn að gera ítarlega hönnunaráætlun sem sýnir 

framvindu verkefnisins eftir fösum, ég lagði áætlunina undir Viggó sem leist vel á hana. 

Einnig ræddi ég við hann um útfærslu á greiðsluáætlun og reikningsformi. 

Eftir fundinn við Viggó lagði ég lokahönd á bæði greiðsluáætlunina og sniðmátið fyrir reikninga sem 

ég kem til með að senda út fyrsta hvers mánaðar.  

Næst átti ég fund með Eyþóri varðandi burðarþol. Ég fór yfir stöðuna með honum og við ræddum 

mögulega staði þar sem aðgerða væri þörf varðandi haflengdir. Fórum yfir veggjaþykktir steyptra 

veggja o.fl. Verkefnið ekki almennilega komið af stað og var þess vegna ekki mikið meira að fara yfir 

að svo stöddu. Ætlum að hittast næst 11 okt. og þá vænti ég þess meira verður til að tala um. 

6  Dagskýrslur 
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Eftir hádegi: 

Það sem eftir lifði dags hófst ég handa við að teikna upp módelið í Revit. Ég hafði fengið dwg grunna 

frá Aðalsteini Snorrasyni hönnuði sem ég lagði undir. 

Miðvikudagur 29.08.2018 

Í dag var ég í gagnaöflun. Á samkeppnis-plansanum fyrir hjúkrunarheimilið var áætlað að byggingin 

myndi sækja um hina bresku BREEAM visthönnunarvottun. Ég kynnti mér skýrslur um BREEAM og 

skoðaði þau fáu hús sem hafa eða eru í BREEAM vottunarferli á Íslandi. 

Fimmtudagur 30.08.2018 

Ég hélt áfram að kynna mér BREEAM kerfið. Ég hitti Björn Guðbrandsson arkitekt til þess að ræða 

möguleika þess að fá BREEAM vottun fyrir hjúkrunarheimilið. Ég kynnti mér einnig Eden 

hugmyndafræðina og innleiðingu hennar inn á Íslensk hjúkrunarheimili. Þetta er virkilega áhugaverð 

hugmyndafræði og ætla ég að kynna mér þetta mun betur á næstu dögum. Að lokum hélt ég áfram 

að teikna módelið upp í þrívídd. 

Föstudagur 31.08.2018 

Ég byrjaði daginn á því að klára hönnunarsamning á milli mín og verkkaupa. Ég kláraði einnig umsókn 

til lokaverkefnis. Það sem eftir lifði dags hélt ég áfram að teikna upp módelið í þrívídd. 

Laugardagur 01.09.2018 

Frí/ritgerðaráfangi/vinna 

Sunnudagur 02.09.2018 

Í dag hélt ég áfram að teikna upp módelið í þrívídd, það er langt komið. 

Mánudagur 03.09.2018 

Ég byrjaði daginn á fundi með Þormóði Sveinsyni arkitekt þar sem ég kynnti hann fyrir verkefninu 

mínu og við fórum yfir grunnplön og útlit. Ég hélt áfram að teikna upp módelið í revit, og að lokum 

byrjaði ég óformlega á lagna og lofræsti greiningum, en ég á fund á morgun með Karli Hákoni 

tæknifræðingi varðandi lagnir. 

Þriðjudagur 04.09.18 

Í dag byrjaði ég á fund með Karli Hákoni lagna sérfræðing, þar sem við fórum yfir það sem þarf að 

hafa í huga í upphafi svona verkefnis þegar kemur að lögnum. Ég las vel yfir deiliskupulagstillöguna og 

sá að það vantar t.d. sleppistæði að vestanverðu. Ég sá að bílastæði sem arkitekt tillögunar hefur 

staðsett norðan megin við bygginguna en á í raun samkvæmt deiliskipulagi að vera sunnan við 

bygginguna. Í gögnunum er talað um að það sé óveruleg breyting að færa bílastæðið norður fyrir 

bygginguna. Ég ætla að athuga hvort ég þurfi að sækja um deiliskipulagsbreytingu.  Í lok dags byrjaði  

ég að teikna upp lóðina og nærumhverfi í þrívíddar módelinu. 

Miðvikudagur 05.09.18 

Ég hélt áfram að teikna þrívíddarmódelið. 

Ég var í greiningarvinnu á glerskála/miðrými byggingarinngar = Útlits/rýmis/burðarþolsg greiningu. Ég 

gerði tillögu að burðarvirki miðrýmis sem ég ætla að leggja undir Eyþór 11. September. Eins breytti ég 

lítilega veggjum í miðrými vegna þess að mér fannst rýmið, sem er sameiginlegt rými/hátíðarsalur 

vera að teygja sig inn á verönd hjá aðliggjandi herbergjum.  
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Fimmtudagur 06.09.2018 

Ég byrjaði uppsetningu á kynningarefni fyrir verkkaupa sem mun sýna rými, stærðir rýma og eins lita 

skema þar sem sjá má á myndrænan hátt hvernig álmur innan byggingarinnar skiptast upp.  

Ég hélt áfram með burðarþolsgreiningu þar sem ég var að skoða hvernig ég myndi bera uppi þak og 

útkragandi skyggni yfir miðjurými. Þetta varð til þess að ég byrjaði samhliða á deiligreiningu. 

Föstudagur 07.09.2018 

Ég byrjaði daginn á fundi með Viggó Magnússon byggingarfræðing og fór yfir þau deili sem ég hafði 

kortlagt og voru að vefjast fyrir mér, eins ræddum við staðsetningu loftræsiklefa, sem og mögulega 

deiliskipulags breytingu sem ég gæti þurft að fara út í. Ég þarf að skoða hvort deiliskipulags 

uppdráttur liggi fyrir. Ef svo er þarf ég að breyta staðsetningu á bílastæði og breyta hluta af 

norðfjarðarvegi í vistgötu. 

Laugardagur 08.09.2018 

Í dag hélt ég áfram í byggingarhlutagreiningum.  

Sunnudagur 09.09.2018 

Ég setti á blað deiliskipulagsbreytingu. Ég þarf að breyta hluta af götu framan við bygginguna í 

vistgötu, einnig þarf ég að færa bílastæðið innan lóðarmarkana. Ég setti á blað drög að 

deiliskipulagsbreytingu sem ég ætla að leggja undir Þormóð á morgun. Ég er búin að lista upp 

núgildandi skilmála og svo drög að nýjum skilmálum. 

Mánudagur 10.09.2018 

Ég byrjaði daginn á fundi með Þormóði Sveinssyni og lagði undir hann drög að deiliskipulagsbreytingu 

sem ég hafði útbúið. Þormóður var sáttur með útfærsluna en benti á að færa þyrfti mörk 

skipulagssvæðis út fyrir Norðfjarðarveg á þeim kafla sem ég ætla að breyta í vistgötu.  

Ég prentaði út grunna og útlit af helstu stöðum þar sem glerveggi er að finna í byggingunni. Næst fékk 

ég bókaðan fund við sölustjóra gluggakerfa IDEX. Þar fundum við í sameiningu um gluggakerfi sem 

hentar vel fyrir verkefnið mitt. (fundargerð nr. 8) 

Restinni af deginum eyddi ég í deiligreiningu. 

Þriðjudagur 11.09.2018 

Ég hélt áfram að skissa upp deili í byrjun dags. Í hádeginu voru tveir fundir með Eyþóri 

burðarþols sérfræðingi og Viggó (fundargerð 9 og fundargerð 10).  Eftir hádegi fór ég á 

bólakaf í loftræsi greiningar, þar sem ég byrjaði á því að finna út loftmagn sem hvert og eitt 

rými þarf. Eins fór ég í rýmisgreiningu. 

Miðvikudagur 12.09.2018 

Í dag vann ég áfram í rýmisgreiningu. Það kom í ljós að til þess að byggingin standist allar þær kröfur 

sem samkeppnislýsingin kveður á um varðandi rými og rýmisstærðir þá þarf að stækka hana um ca. 

100m2, eigi ekki að kollvarpa öllu grunnplani og þá hönnun arkitekts í leiðinni. Ég nefndi þetta við 

Viggó sem var sammála mér í því að hægt væri að lýta á þetta sem svo að verkkaupi myndi fallast á 

að húsið yrði stækkað lítilega enda fengi hann betra hús fyrir vikið. Í deiliskipulags gögnum kemur 

jafnframt fram að leyfilegt byggingarmagn er um 150 m2 meira en samkeppnislýsingin takmarkast 

við. Í lok dags tók ég slurk í uppsetningu á skýrslunni. 
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Fimmtudagur 13.09.2018  

Í dag vann ég áfram í rýmisgreiningu þar sem ég fór yfir samkeppnislýsinguna og krossaði í öll box. 

Föstudagur 14.09.2018 

Ég hélt áfram í rýmis/þarfa greiningu. Ég stúderaði eldhús bæði fyrir hjólastólanotendur sem og 

eldhús sem þjónar bæði hjólastólum og standandi.  

Ég hélt áfram að kynna mér eden hugmyndafræðina. Í lok dags hélt ég áfram í loftræsigreiningu þar 

sem ég reiknaði út loftmagn fyrir loftræsikerfin. 

Laugardagur 15.092018 

Í dag var staðarlota þar sem ég hitti Viggó, Þormóð og Kalla og fór yfir stöðuna með þeim. 

Sunnudagur 16.09.2018 

Í dag vann ég í loftræsi og lagnagreiningu. 

Mánudagur 17.09.2018 

Ég vann í brunagreiningu og loftræsigreiningu í dag. 

Þriðjudagur 18.09.2018 

Ég byrjaði daginn á tveimur fundum, sá fyrri með Kalla lagnahönnuð og seinni með Viggó 

(fundargerðir nr. 14 og 15). Ég var búin að loftmagns ákvarða bygginguna, stærðarákvarða 

loftræsiklefa og finna loftræsisamstæður samkvæmt útreikningum. Kalli benti hins vegar á að með 

smávægilegum breytingum gæti ég minnkað loftmagnsþörfina lítilega. Ég gerði það og gat minnkað 

loftræsiklefann um 3 m2. Eins gat ég valið aðeins minni samstæður. 

Dagurinn fór sem sagt allur í loftræsi og lagna greiningar og eru þær á lokametrunum. 

Miðvikudagur 19.09.2018 

Ég byrjaði daginn á fundi í lagnadeild byggingarvöruverslun Kópavogs (fundargerð nr. 16)  þar sem ég 

fékk betri innsýn inn í val á lagnaefni. Kosti, galla og verð. Restin af deginum fór í lagna og hljóðvistar 

greiningar. 

Fimmtudagur 20.09.2018 

Í dag vann ég í loftræsigreiningu. Ég reiknaði út stokkastærðir fyrir helstu rými, þar sem ég komst að 

því að stærsti stokkur er um 470mm í þvermál og þarf ég því meira pláss fyrir ofan kerfisloftið en ég 

hafði gert ráð fyrir vegna þess að hita/neysluvatnslagnir þurfa að geta þverað stokkinn. 

Ég vann einnig í lóðargreiningu, sem og orkuramma/orkukostnaði. 

Föstudagur 21.09.2018 

Í dag vann ég aðalega í lagnagreiningu þar sem ég kláraði lagnir á lóðinni og þakhallaplan. 

Laugardagur 22.09.2018 

Í byrjun dags vann ég í burðarþolsgreiningu. Seinni partinn byrjaði ég á kynningargögnum sem ætluð 

eru fyrir verkkaupa. Þar getur hann séð með myndrænum hætti hvernig byggingin skiptist niður eftir 

álmum, stærðir á rýmum og hvernig gunnmyndir og ásýndir lýta út eftir greiningarvinnuna. 

Sunnudagur 23.09.2018 

Í dag vann ég þrívíddarmyndir og video upp úr módelinu fyrir verkkaupa. 
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Mánudagur 24.09.2018 

Í dag vann ég áfram við að útbúa forteikningargögn fyrir verkkaupa 

Þriðjudagur 25.09.2018 

Í dag hitti ég Eyþór og fór yfir burðarþolsgreiningar. Eins vann ég í lóðargreiningu. 

Miðvikudagur 26.09.2018 

Frí/ritgerðaráfangi 

Fimmtudagur 27.09.2018 

Frí/ritgerðaráfangi 

Föstudagur 28.09.2018 

Frí/ritgerðaráfangi 

Laugardagur 29.09.2018 

Frí/ritgerðaráfangi 

Sunnudagur 30.09.2018 

Frí/ritgerðaráfangi 

Mánudagur 01.10.2018 

Frí/ritgerðaráfangi 

Þriðjudagur 02.10.2018 

Frí/ritgerðaráfangi 

Miðvikudagur 03.10.2018 

Í dag kláraði ég forteikningargögn fyrir verkkaupa. Ég hélt einnig áfram að vinna í 

byggingarhlutagreiningum. 

Fimmtudagur 04.10.2018 

Í dag vann ég kostnaðaráætlun upp úr bygg kerfinu og byrjaði að yfirfara hana lið fyrir lið. Ég byrjaði 

einnig að færa frumhönnun inn í skýrslu og A3 möppu.  

Föstudagur 05.10.2018 

Ég lauk við að færa frumhönnun inn í skýrslu og A3 möppu í dag. Ég breytti í lok dags 

rýmisgreiningunni, þegar ég setti númerakerfi í stað þess að draga línur til þess að útskýra 

grunnmyndirnar og fannst mér þetta gera myndina læsilegri. 

Laugardagur 06.10.2018 

Í dag var staðarlota þar sem ég hitti Kalla, Eyþór og Þormóð. Ég fór yfir lagnagreiningarnar og 

brunagreiningarnar mínar með Kalla. Eftir þann fund (fundargerð nr.18) urðu smávægilegar 

breytingar á loftræsikerfi fyrir framleiðslueldhús, brunastúku fyrir einingarnar og fjölda deilikistna 

fyrir gólfhitakerfi. Ég fór yfir burðarþolsgreiningarnar mínar með Eyþóri og var hann ánægður með 

þær. 

Þormóði sagði ég, að ég væri að byrja á aðaluppdráttum á næstu dögum og sammældumst við um 

það að ég myndi senda honum fyrstu drög til yfirferðar í næstu viku.  
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Sunnudagur 07.10.2018 

Í dag hélt ég áfram að færa forhönnunarvinnu inn í skýrslu og A3 möppu. 

Mánudagur 08.10.2018 

Í dag byrjaði ég formlega á aðaluppdráttum þó svo að forteikiningarfasa sé ekki formlega lokið. Ég tek 

meðvitaða ákvörðun um að láta fasana renna saman undir lok forhönnunarvinnu vegna þess að mig 

grunar að það fari ýmsar pælingar af stað þegar ég byrja á byggingarlýsingu og málsetningum o.s.fr. 

Ég sem sagt byrjaði að vinna grunnmyndir eftir gátlista frá byggingarfulltrúanum í Reykjavík vegna 

þess að ég fann hvergi gátlista frá Fjarðabyggð. 

Þriðjudagur 09.10.2018 

Í dag kláraði ég drög af byggingarlýsingunni, eins og mig grunaði, fóru ýmsar pælingar af stað. Ég t.d. 

sé það núna að ég verð að koma mér í samband við brunahönnuð til þess að renna yfir vafaatriði í 

brunahönnun hússins. Ég endaði daginn á því að setja upp skráningartöflu fyrir húsið. 

Miðvikudagur 10.10.2018 

Ég byrjaði daginn á því að mæla mér mót við Silvu Kjærnsted brunahönnuð hjá mannvirkjastofnun 

(fundargerð 19) þar sem við fórum yfir ýmis vafaatriði. Eftir fundin betrumbætti ég 

brunagreiningarnar og brunakaflann í byggingarlýsingunni. Næst hélt ég áfram með aðaluppdrætti 

þar sem ég setti upp skráningartöflu fyrir djúpgáma og kláraði næst grunnmyndir. Ég setti upp snið og 

ásýndir og byrjaði að vinna í þeim. 

Fimmtudagur 11.10.2018 

Í dag hitti ég Helga og sýndi honum skissur af deilum sem ég er að vinna. Ég ræddi við hann um 

frágang á þaki í miðrými  aðallega. Ég hélt svo áfram að vinna í sniðum og ásýndum fyrir 

aðaluppdrætti. 

Föstudagur 12.10.2018 

Í dag vann ég í loftræsigreiningu, þar sem ég teiknaði loftræsistokka inn í módelið útfrá þeim 

greiningum sem ég hafði þegar gert. Ég áttði mig betur á stærðum og lagnaleiðum. Það helsta sem 

breyttist er að ég færði innkastið í herbegjum nær anddyri vegna þess að þá get ég haft niðurtekið 

loft í anddyri og baðherbergi og meiri lofthæð í herberginu sjálfu. 

Laugardagur 13.10.2018 

Í dag vann ég í aðaluppdráttum. Í lok dags prentaði ég út mína aðaluppdrætti og Björgvin 

bekkjarfélagi sína. Við fórum svo yfir hvors annars uppdrætti með rauðum penna. 

Sunnudagur 14.10.2018 

Í dag vann ég úr þeim athugasemdum sem Björgvin sá á aðaluppdráttunum mínum. Ég endaði á að 

prenta þá aftur út og ætla að fara yfir vafa atriði sem ég hef sett á minnisblað fyrir fund minn við 

Þormóð í fyrramálið 

Mánudagur 15.10.2018 

Í dag hitti ég Þormóð og renndi yfir aðaluppdrættina með honum. Þormóður var ánægður með 

uppdrættina. Ég var með þó nokkra punkta sem ég vildi ræða við Þormóð sem ég hafði sett niður á 

minnisblað (nr.16) og eftir að hafa skautað í gegn um mínar vangaveltur urðu lítilegar breytingar á 

skráningartöflu og aðaluppdráttunum. Ég mun sýna Viggó uppdrættina á morgun og útskrifa þá í 

framhaldinu.  
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Þriðjudagur 16.10.2018 

Í dag hitti ég Viggó og renndi yfir aðaluppdrættina með honum. Viggó var alment ánægður með 

uppdrættina, einstaka punktar sem hann vildi breyta, t.d. sýna þakhalla á lóðaruppdrætti og segja frá 

kólnunartölum einstakra byggingarhluta í byggingarlýsingu fremur enn að taka fram að 

byggingarhlutar þurfi að standast kröfur reglugerðar. Eftir fund með Viggó og lagfæringar voru 

aðaluppdrættir prentaðir út og yfirfarnir í fjórða skipti og nú af mér. Eftir lagfæringar voru 

aðaluppdrættir næst formlega gefnir út. 

Í lok dags hóf ég næst vinnu við verkteikningar þar sem ég byrjaði að setja upp blöð og undirbúa 

ferlið.  

Miðvikudagur 17.10.2018 

Í dag útbjó ég teikningaskrá fyrir aðaluppdrætti. Næst hóf ég vinnu við grunnmyndir verkteikninga – 

merkingar og málsetningar. Ég setti einnig upp hurðaskrá. 

Fimmtudagur 18.10.2018 

Í dag hélt ég áfram að vinna í verkteikningum, grunnmyndum og ásýndum. 

Föstudagur 19.10.2018 

Í dag hélt ég áfram að vinna í verkteikningum, grunnmyndum. Ég útbjó einnig vinnustaðateikningu. 

Laugardagur 20.10.2018 

Eftir daginn í dag eru grunnmyndir langt komnar, en ég lauk við steypu grunnmyndir í dag fyrir sökkla 

og 1. Hæð. 

Sunnudagur 21.10.2018 

Frí/aðrir áfangar 

Mánudagur 22.10.2018 

Í vann ég aðeins í grunnmyndum, eins leiddi ég hugann að því hvar er nauðsynlegt að útbúa 

hlutateikningar. Ég endaði daginn á því að setja upp hlutateikningu fyrir djúpgáma/sorpskýli. 

Þriðjudagur 23.10.2018 

Fyrir hádegi prentaði ég út grunnmyndir séruppdrátta of fór yfir þær með rauðum penna. Næst hitti 

ég Viggó og Eyþór og fór yfir grunnmyndirnar með þeim.  

Eftir hádegi vann ég úr þeim athugasemdum sem voru komnar á grunnmyndirnar. 

Miðvikudagur 24.10.2018 

Í dag vann ég í sneiðingum verkteikninga. Ég tók mið af því þegar ég lagði út sneiðingar hvað ég vildi 

stækka upp í mælikvarða 1:5. Ég setti einnig upp blöð fyrir þau deili sem ég vil sýna á sneiðingunum. 

Fimmtudagur 25.10.2018 

Í dag hélt ég áfram að vinna í sneiðingum. Einnig byrjaði ég á fyrsta deilinu. 

Föstudagur 26.10.2018 

Í dag vann ég í deiliteikningum. Annars vegar frágangi þaks og hinsvegar ísetningu á gluggum. 

Laugardagur 27.10.2018 

Í dag byrjaði ég á innréttingateikningum. Ég útbjó grunnmynd í mælikvarða 1:20 fyrir baðherbergi og 
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kláraði 4 ásýndir á alla veggi, sem sýna uppröðun innréttinga, hreinlætistækja, flísalögn og fleira. 

Planið er að útbúa einnig teikningu fyrir eldhús í setustofu. 

Sunnudagur 28.10.2018 

Frí/ritgerðaráfangi 

Mánudagur 29.10.2018 

Í dag kláraði ég hlutateikningu fyrir baðherbergi. Ég byrjaði á hlutateikningu fyrir sameiginlegt eldhús 

og er hún langt komin. Í lok dags hélt ég áfram að skissa á deilum fyrir deiligreiningu, samhliða því 

sem ég teiknaði deili inn í revit. 

Þriðjudagur 30.10.2018 

Í morgun hélt ég áfram að teikna deili. Ég hitti Viggó í hádeginu og fór yfir þær hlutateikningar og þau 

deili sem ég er kominn með. Það er staðarlota næstu helgi og er ætlunin að klára flestar teikningar 

fyrir helgi og renna yfir þær með kennurunum. 

Miðvikudagur 31.10.2018 

Í dag hef ég unnið úr þeim punktum sem ég fékk frá Viggó í gær. Eins hef ég farið langt með að teikna 

deili í kringum létta þakið á alla kannta, bæði  tengingu við steypta þakið sem og gluggakraga sem er 

undir létta þakinu. 

Fimmtudagur 01.11.2018 

Í dag hélt ég áfram að teikna deili samhliða því að hringja í byrgja og afla mér upplýsinga um 

byggingarefni og aðferðir. Eins gerði ég mér aftur ferð í Idex til þess að fá frekari upplýsingar fyrir 

gluggakerfi sem ég hef hugsað fyrir húsið. 

Föstudagur 02.11.2018 

Í dag gerði ég hlutateikningu fyrir skyggnið við aðalinngagn. 

Laugardagur 03.11.2018 

Í dag var staðarlota, þar sem ég renndi yfir séruppdrættina mína með Eyþóri, Kalla, Helga og Viggó. 

Séruppdrættirnir eru langt komnir. Það helsta sem eftir er, eru hurða og glugga teikningar. Planið er 

að fara yfir þær athugasemdir sem ég fékk á þá og klára nokkrar teikningar sem vantar uppá fyrir 

föstudaginn 9. Nóv og byrja þá á útboðsgögnunum. 

Sunnudagur 04.11.2018 

Í dag hélt ég áfram að vinna í glugga og hurða teikningum. 

Mánudagur 05.11.2018 

Í dag kláraði ég glugga og hurða teikningar. Ég breytti einnig ruslageymslunni úr „kompu“ yfir í 

nýstárlegra svæði fyrir ruslatunnur og útbjó hlutateikningu fyrir sorpgeymslu. Ég vann einnig úr þeim 

punktum sem ég hafði fengið í gær frá kennurunum. 

Þriðjudagur 06.11.2018 

Í dag gerði ég gólf og loftaplön. Gólfplanið sýnir mismunandi uppbyggingu á gólfum, vegna þess að ég 

er með gólhita og ofnakerfi og þar af leiðandi er mismunandi uppbygging sem ég sýni á deilum sem 

fylgja gólfplaninu. Á loftaplaninu er ég með niður tekið loft í helstu íveru rýmum til þess að fela lagnir 
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sem eru upp í loftum. Annars staðar eru loft sandspörtluð og máluð, ég sýni þetta einnig með deilum 

á loftaplani. Ég kom fyrir viðeigandi skýringum á öll blöð séruppdrátta.  

Miðvikudagur 07.11.2018 

Í dag vann ég í ásýndum verkteikninga. Ég ákvað að sýna húsið í 1:100 vegna þess að ég kem öllu því 

sem ég vil sýna skilmerkilega fyrir í 1:100. Ég teiknaði klæðninguna inn á öll útlit og málsetti þar sem 

þess þurfti. 

Fimmtudagur 08.11.2018 

Í dag kláraði ég ásýndir. Næst prentaði ég út alla séruppdrætti, fór yfir með rauðum penna og 

lagfærði.  

Föstudagur 09.11.2018 

Ég byrjaði daginn í IDEX þar sem ég sótti þær upplýsingar sem ég þurfti til þess að klára deili í kringum 

gluggakerfi. Næst hitti ég Viggó og fór yfir þá punkta sem ég hafði hripað niður síðustu daga. Eftir 

daginn er ég að verða sáttur við séruppdrættina, planið er að halda áfram að pússa þá yfir helgina og 

byrja á útboðsgögnum á mánudaginn. 

Laugardagur 10.11.2018 

Í dag lagfærði ég steyputeikningar, eins lagaði ég glugga og hurðateikningu þar sem ég dró 10mm af 

öllum könntum, með þessu er ég kominn með smíðamál á glugga og hurða teikningar. 

Sunnudagur 11.11.2018 

Í dag byrjaði ég á útboðs og verkskilmálum. 

Mánudagur 12.11.2018 

Í dag hélt ég áfram að vinna útboðs og verkskilmála. 

Þriðjudagur 13.11.2018 

Í dag vann ég í tilboðsskrá og kostnaðaráætlun fyrir 1. Og 7. Kafla ásamt því að byrja á verklýsingum 

fyrir sömu kafla. 

Miðviukudagur 14.11.2018 

Í  dag vann ég í verklýsingum fyrir 1., 7., og 10. Kafla. 

Fimmtudagur 15.11.2018 

Ég byrjaði daginn á fundi með Helga þar sem við fórum yfir málin. Næst hélt ég áfram að vinna í 

verklýsingum og tilboðsskrá. 

Föstudagur 16.11.2018 

Í dag hitti ég Viggó og ræddi við hann ýmis álitamál sem snúa að útboðs og verkskilmálum og ég hafði 

punktað niður hjá mér. Ég vann áfram í verklýsingum, magnskrá og kostnaðaráætlun. Ég bætti við 

nýrri smíðateikningu (49)5.01, vegna þess að mér vantaði verð í áfellur sem ég lýsi í verklýsingum. Ég 

sendi þessa teikningu á nokkrar blikksmiðjur og óskaði eftir verði per/lm. 

Laugardagur 17.11.2018 

Í dag vann ég í kostnaðaráætlun 
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Sunnudagur 18.11.2018 

Frí/ritgerðaráfangi 

Mánudagur 19.11.2018 

Í dag vann ég í kostnaðaráætlun. Ég gerði mér enn eina ferðina í idex og fékk upplýsingar og gögn til 

að kostnaðarreikna glugga og hurðir (fundargerð 31). 

Þriðjudagur 20.11.2018 

Í dag vann ég í útboðs og verkskilmálum. Ég er alveg að verða sáttur við 0 kaflann en ég er búinn að 

punkta niður nokkra punkta sem ég ætla að ræða við Viggó á föstudaginn. Planið er svo að útskrifa 0. 

kafla í kjölfarið.  

Miðvikudagur 21.11.2018 

Í dag vann ég ítarlega kostnaðar áætlun fyrir glugga og hurðir þar sem ég stillti þeim upp í töflu sem 

tekur inn álag á fermetraverð út frá magni öryggisglers, eldvarnarglers, sólarstoppi í gleri, 

opnanlegum fögum, hurðum og eins kostnað við uppsetningu. Taflan tekur mið af þeim upplýsingum 

sem ég fæ frá söluaðila gluggakerfis sem teiknað er í húsið. Eftir að ég kláraði töfluna sé ég að verð 

fyrir gluggana hefur hækkað úr rúmum 40 miljónum í rúmlega 62 miljón króna. Reiknast mér til að 

fermetraverðið sé að jafnaði um 165.171kr. með uppsetningu. 

Ég hélt áfram að vinna kostnaðaráætlun. 

Einnig byrjaði ég að setja upp viðaukann fyrir teiknistofuna. 

Fimmtudagur 22.11.2018 

Í dag vann ég í verktímaáætlun sem ráðgjafi verkkaupa. Einnig hélt ég áfram að vinna í uppsetningu á 

viðauka B fyrir stofuna. 

Föstudagur 23.11.2018 

Í dag kláraði ég verktímaáætlun sem ráðgjafi. Ég vann svo í kjölfarið verktímaáætlun sem verktaki. 

Laugardagur 24.11.2018 

Í dag vann ég AON (active on note) greiningu á verktímaáætlun, með því finn ég út bundnu leiðina og 

slaka á einstaka verkþáttum. 

Sunnudagur 25.11.2018 

Í dag vann ég PERT greiningu á verktímaáætlun bundnu leiðarinnar. Með því get ég séð hversu líklegt 

er að tímaáætlunin standist, en einnig reiknaði ég út hversu margar vikur þurfi í verkefnið svo að 

hægt sé að vera viss um að 95% líkur séu á því að verktíma-áætlun standist. Þá dagsetningu set ég 

svo sem verklok í útboðsgögnunum. Einnig tengdi kostnaðaráætlun inn á verktíma áætlun og gerði í 

kjölfarið stöplarit með kostnaðarlínu (e cost baseline) sem sýnir dreifingu kostnaðar á hverja viku yfir 

verkefnatímann. 

Í lok dags tók ég svo yfirferð á 0. Kaflanum. 

Mánudagur 26.11.2018 

Í dag vann ég í viðauka B (Teiknistofan) Ég setti upp skjal og kom öllu því efni sem er tilbúið inn í 

viðaukann. Það sem á eftir að setja inn er hönnunaráætlun, síðasta tímaskýrsla og væntanlegar 

fundargerðir. Að öðru leyti er viðaukinn klár.  

Ég útbjó einnig samskiptaáætlun og tengiliða-skrá fyrir verkefnið. 
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Þriðjudagur 27.11.2018 

Fyrir hádegi fór ég á fund með Silvá Kjærnsted brunahönnuði hjá mannvirkjastofnun (fundargerð nr. 

32) og fór yfir það atriði sem útaf stóðu hjá mér í brunagreiningunni. 

Eftir hádegi útbjó ég blaðaauglýsingu fyrir útboðið. Einnig yfirfór ég verklýsingar.  

Miðvikudagur 28.11.2018 

Í dag var ég að taka saman gögn og koma saman í A3 möppur 

Fimmtudagur 29.11.2018 

Í dag var unnið í frágangi gagna. Ég pússaði saman viðauka C (Frum og forhönnun). Setti inn 

efnisyfirlit og fleira. Ég fór á örráðstefnu á vegum BIM „Hvernig vinnum við betur saman“ seini 

partinn. 

Föstudagur 30.11.2018 

Í dag hélt ég áfram að taka saman gögn fyrir viðaukana.  

Laugardagur 01.12.2018 

Frí/ritgerðaráfangi 

Sunnudagur 02.12.2018 

Í dag vann ég í skýrslunni. 

Mánudagur 03.12.2018 

Í dag vann ég í skýrslunni. Einnig í smávægilegum breytingum á hlutateikningu fyrir eldhús. 

Þriðjudagur 04.12.2018 

Í dag vann ég í skýrslunni og er hún langt kominn. Áætla að klára hana á morgun. Einnig voru útboðs- 

og verklýsingar lagfærðar. 

Miðvikudagur 05.12.2018 

Í dag var teiknisett prentað út á A3 og tekin lokayfirferð. Smávægilegar lagfæringar voru gerðar. 

Aðaluppdrættir voru endur-útgefnir og prentaðir út á A1, en ég ætla að hengja þá upp á vegg í 

vörninni. Einnig kláraði ég skýrsluna í dag. 

Fimmtudagur 06.12.2018 

Í dag var efnisyfirlit og blaðsíðutal stillt af í skýrslu og öllum viðaukum, einnig voru öll efnisyfirlit 

linkuð við rétt blaðsíðutal. Teikniskrá í teiknisetti var notuð sem „efnisyfirlit“, þar sem ég bætti 

blaðsíðutali inn í teikniskránna og linkaði hana við rétt blaðsíðutal. 

Skýrsla ásamt öllum viðaukum A,B,C var prentuð út í svart-hvítu og lokayfirferð tekin. Mun prenta út 

endanleg eintök á morgun. 

Föstudagur 07.12.2018 

Í dag prentaði ég verkefnið út í skólanum. Ég prenta teiknisettið í svart hvítu, en restina prentaði ég í 

lit. Ég tók þá ákvörðun að skipta verkefninu upp í skýrslu + 4 sjálfstæða viðauka.  

Viðauki A = Útboðsgögn A4 

Viðauki B = Teiknistofan, A4 og örfá A3 

Viðauki C = Frum- og forhönnun, A3 

Viðauki D = Teiknisett, A3 
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Ástæðan er helst sú að ég ímynda mér að þægilegt geti verið að fletta í gegnum viðaukana samhliða 

því sem skýrslunni er flett, enda er mikið vísað í alla viðauka í skýrslunni.   

Laugardagur 08.12.2018 

Frí/ritgerðaráfangi 

Sunnudagur 09.12.2018 

Frí/ritgerðaráfangi 

Mánudagur 10.12.2018 

Lokaverkefni skilað og unnið í heimasíðugerð/kynningu. 

Þriðjudagur 11.12.2018 

Unnið í heimasíðugerð/kynningu. 

Miðvikudagur 12.12.2018 

Unnið í heimasíðugerð/kynningu. 

Fimmtudagur 13.12.2018 

Unnið í heimasíðugerð/kynningu. 

Föstudagur 14.12.2018 

Unnið í heimasíðugerð/kynningu. 

Föstudagur 15.12.2018 

Vörn á lokaverkefni 
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Dags. Starfsm. Verkefni Tímar

18.8.2018 Eyjólfur Frí / ritgerðaráfangi 0

19.8.2018 Eyjólfur Frí / ritgerðaráfangi 0

20.8.2018 Eyjólfur Gagnaöflun og lestur á samkeppnisgögnum 6

21.8.2018 Eyjólfur Frí / ritgerðaráfangi 0

22.8.2018 Eyjólfur Hönnun á logo-i fyrir teiknistofuna og hönnuaráætlun 6

23.8.2018 Eyjólfur Hönnunaráælun, reikningsform, skýrsluuppsetning 6

24.8.2018 Eyjólfur Frí / ritgerðaráfangi 0

25.8.2018 Eyjólfur Frí / ritgerðaráfangi 0

26.8.2018 Eyjólfur Frí / ritgerðaráfangi 0

27.8.2018 Eyjólfur Frí / ritgerðaráfangi 0

28.8.2018 Eyjólfur Greiðsluáætlun, reikningsform, módelteiknun 11

29.8.2018 Eyjólfur Gagnaöflun fyrir BREEAM 2

30.8.2018 Eyjólfur Gagnaöflun fyrir BREEAM og Eden. Módelteiknun 5

31.8.2018 Eyjólfur Hönnunarsamningur, ums. til lokaverkefnis, módelteiknun 8

Samtals tímar í ágúst: 44

Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar
Ágúst

7  Tímabókhald 
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Dags. Starfsm. Verkefni Tímar

1.9.2018 Eyjólfur Frí / ritgerðaráfangi 0

2.9.2018 Eyjólfur Módelteiknun 6

3.9.2018 Eyjólfur Útlits og rýmis greining, Módelteiknun, Lagnagreining 5

4.9.2018 Eyjólfur Lagna,loftræsi-greining, Módelt., Gagnaöflun, áætlunarg. 10

5.9.2018 Eyjólfur Rýmis, burðarþols- greining, Gagnaöflun, Módelteiknun 6

6.9.2018 Eyjólfur Burðar, Deiligreining. Forteikningar. Módelteiknun 10

7.9.2018 Eyjólfur Deiligreining Byggingarhlutagreining 8

8.9.2018 Eyjólfur Byggingarhlutagreining 2

9.9.2018 Eyjólfur Deiliskipulagsbreyting 2

10.9.2018 Eyjólfur Lóðar, Útlits, deili greining - módelteiknun 8

11.9.2018 Eyjólfur Rýmis, burðarþols, loftræsi, deiligreining 7

12.9.2018 Eyjólfur Rýmisgreining, uppsetning skýrslu 10

13.9.2018 Eyjólfur Rýmis, Loftræsi, Lagna greiningar 11

14.9.2018 Eyjólfur Rýmisgreining 11

15.9.2018 Eyjólfur Lagna, útlits, bruna, og rýmisgreining 8

16.9.2018 Eyjólfur Lagna og loftræsigreining 5

17.9.2018 Eyjólfur Bruna, loftræsigreining 11

18.9.2018 Eyjólfur Lagna  og loftræsigreining 11

19.9.2018 Eyjólfur Lagna, Hljóðvistargreining, orkurammi/orkukostnaður 7

20.9.2018 Eyjólfur Loftræsi, hljóðvistargreining og orkurammi 7

21.9.2018 Eyjólfur Lagnagreining 7

22.9.2018 Eyjólfur Burðarþolsgreiningar og kynningargögn 7

23.9.2018 Eyjólfur Renderingar fyrir kyninningargögn verkkaupa 10

24.9.2018 Eyjólfur Kynningargögn fyrir verkkaupa 4

25.9.2018 Eyjólfur Lóðar og burðarþolsgreining. 3

26.9.2018 Eyjólfur Frí / ritgerðaráfangi 0

27.9.2018 Eyjólfur Frí / ritgerðaráfangi 0

28.9.2018 Eyjólfur Frí / ritgerðaráfangi 0

29.9.2018 Eyjólfur Frí / ritgerðaráfangi 0

30.9.2018 Eyjólfur Frí / ritgerðaráfangi 0

Samtals tímar í september: 176

Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar
September
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Dags. Starfm. Verkefni Tímar

1.10.2018 Eyjólfur Frí/ritgerðaráfangi 0

2.10.2018 Eyjólfur Frí/ritgerðaráfangi 0

3.10.2018 Eyjólfur Forteikningargögn, byggingarhlutagreining 6

4.10.2018 Eyjólfur Frumhönnun sett í skýrslu, Kostnaðaráætlun 9

5.10.2018 Eyjólfur Frumhönnun sett í skýrslu, rýmisgreining 7

6.10.2018 Eyjólfur Forhönnunarvinna færð inn í skýrslu 6

7.10.2018 Eyjólfur Forhönnunarvinna færð inn í skýrslu 2

8.10.2018 Eyjólfur Aðaluppdrættir - Grunnmyndir 4

9.10.2018 Eyjólfur Aðaluppdrættir - Grunnmyndir, byggingarlýsing, skráningartafla 9

10.10.2018 Eyjólfur Skráningartafla og brunagreining 8

11.10.2018 Eyjólfur Deiligreining, og aðaluppdrættir (Snið, ásýndir) 8

12.10.2018 Eyjólfur Loftræsigreining 3

13.10.2018 Eyjólfur Aðaluppdrættir - Grunnmyndir, snið, útlit og afstöðumynd 7

14.10.2018 Eyjólfur Aðaluppdrættir - yfirferð 1

15.10.2018 Eyjólfur Aðaluppdrættir - Grunnmyndir, snið og útlit 7

16.10.2018 Eyjólfur Deiligreining, Aðaluppdrættir yfirfarnir og gefnir út 7

17.10.2018 Eyjólfur Teikningaskrá aðaluppdrátta, Verkteikningar - grunnmyndir 7

18.10.2018 Eyjólfur Verkteikningar, grunnmyndir og ásýndir 7

19.10.2018 Eyjólfur Verkteikningar, grunnmyndir og vinnustaðateikning 7

20.10.2018 Eyjólfur Verkteikningar, grunnmyndir 5

21.10.2018 Eyjólfur Frí/ritgerðaráfangi 0

22.10.2018 Eyjólfur Verkteikningar/Hlutateikningar 3

23.10.2018 Eyjólfur Verkteikningar - Yfirferð á grunnmyndum 6

24.10.2018 Eyjólfur Verkteikningar, sneiðingar 5

25.10.2018 Eyjólfur Verkteikningar, sneiðingar og deili 2

26.10.2018 Eyjólfur Deiliteikningar, þakfrágagangur og gluggar 9

27.10.2018 Eyjólfur Innréttingateikningar 4

28.10.2018 Eyjólfur Frí/ritgerðaráfangi 0

29.10.2018 Eyjólfur Innréttingateikningar, Deiliteikningar 10

30.10.2018 Eyjólfur Deiliteikningar, þakfrágagangur 6

31.10.2018 Eyjólfur Deiliteikningar, þakfrágagangur 8

Samtals tímar í október: 163

Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar
Október
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Dags. Starfsm. Verkefni Tímar

1.11.2018 Eyjólfur Deiliteikningar, snið og grunnmyndir 9

2.11.2018 Eyjólfur Hlutateikningar 6

3.11.2018 Eyjólfur Hlutateikningar og yfirferð á séruppdráttum 11

4.11.2018 Eyjólfur Glugga og hurða teikningar 5

5.11.2018 Eyjólfur Hlutateikningar 11

6.11.2018 Eyjólfur Gólf/lofta plön, Yfirferð á verkteikningum 7

7.11.2018 Eyjólfur Verkteikningar - Ásýndir 4

8.11.2018 Eyjólfur Verkteikningar - yfirferð og lagfæringar 9

9.11.2018 Eyjólfur Hlutateikningar-sorpskýli, Deiliteikningar-hurð 8

10.11.2018 Eyjólfur Steyputeikningar, Gluggateikningar 2

11.11.2018 Eyjólfur Útboðs og verk-skilmálar 2

12.11.2018 Eyjólfur Útboðs og verk-skilmálar 4

13.11.2018 Eyjólfur Magntöluskrá, kostnaðaráætlun,verklýsingar 6

14.11.2018 Eyjólfur Verklýsingar 7

15.11.2018 Eyjólfur Magntöluskrá,verklýsingar 9

16.11.2018 Eyjólfur Magntöluskrá, kostnaðaráætlun,verklýsingar 5

17.11.2018 Eyjólfur Kostnaðaráætlun 6

18.11.2018 Eyjólfur Frí / ritgerðaráfangi 0

19.11.2018 Eyjólfur Kostnaðaráætlun 6

20.11.2018 Eyjólfur Útboðs og verk-skilmálar, frágagnur gagna 8

21.11.2018 Eyjólfur Kostnaðaráætlun, frágangur gagna 10

22.11.2018 Eyjólfur Verktíma áætlun, frágagnur gagna 7

23.11.2018 Eyjólfur Verktímaáætlun/greiningar 5

24.11.2018 Eyjólfur Verktímaáætlun/greiningar 3

25.11.2018 Eyjólfur Verktímaáætlun/greiningar, Yfirferð á 0.kafla 9

26.11.2018 Eyjólfur Frágangur gagna 9

27.11.2018 Eyjólfur Brunagreining, Yfirferð verklýsinga, frágangur gagna 4

28.11.2018 Eyjólfur Frágangur gagna 6

29.11.2018 Eyjólfur Frágangur gagna 7

30.11.2018 Eyjólfur Frágangur gagna 4

Samtals tímar í nóvember: 189

Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar
Nóvember
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Dags. Starfsm. Verkefni Tímar

1.12.2018 Eyjólfur Frí / ritgerðaráfangi 0

2.12.2018 Eyjólfur Unnið í skýrslu 6

3.12.2018 Eyjólfur Unnið í skýrslu, Leiðrétting á hlutateikningum 11

4.12.2018 Eyjólfur Unnið í skýrslu, verkáætlun&greiningar, 0.kafli 10

5.12.2018 Eyjólfur Frágagnur gagna, skýrsla kláruð, útboðsg. Færð inn í viða. 11

6.12.2018 Eyjólfur Frágangur gagna, útgáfa teikninga. 9

7.12.2018 Eyjólfur Loka frágagngur á öllu og prentun 6

8.12.2018 Eyjólfur Frí / ritgerðaráfangi 0

9.12.2018 Eyjólfur Frí / ritgerðaráfangi 0

10.12.2018 Eyjólfur Lokakynning / æfing á lokakynningu 8

11.12.2018 Eyjólfur Lokakynning / æfing á lokakynningu 8

12.12.2018 Eyjólfur Lokakynning / æfing á lokakynningu 8

13.12.2018 Eyjólfur Lokakynning / æfing á lokakynningu 8

14.12.2018 Eyjólfur Lokakynning / æfing á lokakynningu 8

15.12.2018 Eyjólfur Vörn á lokaverkefni 1

Samtals tímar í desember: 94

Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar
Desember

7.1     Sundurliðun tímabókhalds 
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8 Kostnaðaráætlanir 

8.1 Frum-kostnaðaráætlun 

Samkeppni fyrir þessa byggingu fer fram árið 2010 þegar byggingarvísitalan  er 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, 

eftirlit, opinber gjöld og ófyrirséð er ekki inni í ofangreindum tölum. 

Frumkostnaðaráætlun Teiknistofu Eyjólfs Jónssonar fyrir verkefnið er framreiknaður 

kostnaður frá samkeppnisgögnunum (janúar 2010) miðað við byggingarvísitölu dagsins í dag 

(Ágúst 2018) sem er 136,1 stig. Eða 408.300kr/m2. Byggingin er 1615,2m2 og er að þeim 

sökum markmið að halda byggingarkostnaði undir 659.486.160kr.    

 

8.2 Endanleg kostnaðaráætlun 

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. 

 

Endanleg kostnaðaráætlun: 
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Hulduhlíð hjúkrunarheimili
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1 AÐSTAÐA
1.1 Aðstaða
1.1.1 Uppsetning aðstöðu 1 Heild 3.000.000 3.000.000
1.1.2 Rekstur vinnusvæðis 1 Heild 3.500.000 3.500.000
1.1.3 Frágangur í verklok 1 Heild 3.000.000 3.000.000
1.1.4 Bráðabirgðagirðing í kringum vinnusvæði 336 lm 5.400 1.814.400

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 11.314.400

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 11.314.400

8.3     Útfyllt tilboðsskrá 1. og 7. kafla 

Þar sem þetta verkefni inniheldur verklýsingar fyrir kafla 1 og 7 eru þeir kaflar  
opnaðir hér fyrir neðan: 
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Hulduhlíð hjúkrunarheimili
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 Múrverk
7.1.1 Sökkuleinangrun 413 m² 3.400 1.404.200
7.1.2 Sementsbundinn plötu renningur 440 lm 1.170 514.800

Kafli 7.1 Múrverk samtals: 1.919.000

7.2 Trésmíði utanhúss
7.2.1 Einangrun útveggja 125mm 1.036 m² 8.065 8.355.340
7.2.2 Einangrun útveggja 50mm 299 m² 5.640 1.686.360
7.2.3 Einangrun I bita í skyggni 25mm 15 lm 12.060 180.900
7.2.4 Ál undirkerfi og sléttplötu ál klæðning 805 m² 15.000 12.075.000
7.2.5 Ál undirkerfi og senentsbundin  plötukl. 231 m² 18.700 4.319.700
7.2.6 Ál klæðning undir skyggni við aðalinng. 34 m² 20.000 680.000

Kafli 7.2 Trésmíði utanhúss samtals: 27.297.300

7.3 Járn- og blikksmíði
7.3.1 Ál skúffa ofan á portvegg 478 stk 840 401.520
7.3.2 Ál hattur ofan á portvegg 239 lm 11.605 2.773.595
7.3.3 Á-01 189 lm 1.124 212.474
7.3.4 Á-02 146 lm 1.193 174.149
7.3.5 Á-03 440 lm 2.785 1.225.224
7.3.6 Á-04 10 lm 13.198 131.978
7.3.7 Á-05 10 lm 13.314 133.140
7.3.8 Á-06 2 stk 170.134 340.267
7.3.9 Á-07 10 lm 1.502 15.022
7.3.10 Á-08 25 lm 1.502 37.555
7.3.11 Á-09 128 lm 4.249 543.872
7.3.12 Á-10 153 lm 6.938 1.061.438
7.3.13 Á-11 125 lm 6.706 838.281

Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals: 7.888.515

7.4 Frágangur grænna þaka
7.4.1 Asfaltpappi 1.973 m² 9.500 18.743.500
7.4.2 XPS einangrun, tvö lög 1.553 m² 6.771 10.515.363
7.4.3 PVC dúkur 1.910 m² 10.623 20.289.930
7.4.4 Polyetylen jarðefnadúkur 1.650 m² 2.500 4.125.000
7.4.5 Úthagatorf og bollakerfi 1.428 m² 8.000 11.424.000
7.4.6 Jarðvegs-vinkill 135 lm 3.250 438.750
7.4.7 Drenmöl 13 m3 10.146 126.825
7.4.8 Þakbrunnar 8 stk 51.353 410.824
7.4.9 Yfirfallsrör 4 stk 30.000 120.000

Kafli 7.4 Frágangur grænna þaka 
samtals: 66.074.192

7.5 Létt þak
7.5.1 Yleiningar og þakdúkur á létt þak 201 m² 21.796 4.390.804
7.5.2 Þakkanntur á létt þak 20 m² 7.152 143.040

Kafli 7.5 Létt þak samtals: 4.533.844
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7.6 Gluggar, gler og útihurðir
7.6.1 GS - 01-A 9 stk 528.000 4.752.000
7.6.2 GS - 01-B 9 stk 424.150 3.817.350
7.6.3 GS - 01-C 9 stk 714.000 6.426.000
7.6.4 GS- 02-A 11 stk 528.000 5.808.000
7.6.5 GS - 02-B 11 stk 424.150 4.665.650
7.6.6 GS - 02-C 11 stk 714.000 7.854.000
7.6.7 GS - 03 3 stk 700.400 2.101.200
7.6.8 GS - 04 1 stk 1.195.500 1.195.500
7.6.9 GS - 05 1 stk 1.239.700 1.239.700
7.6.10 GS - 06 1 stk 1.360.050 1.360.050
7.6.11 GS - 07 1 stk 2.501.450 2.501.450
7.6.12 GS - 08-A 1 stk 1.424.850 1.424.850
7.6.13 GS - 08-B 1 stk 447.150 447.150
7.6.14 GS - 09 1 stk 475.150 475.150
7.6.15 GS - 10 1 stk 585.400 585.400
7.6.16 GS - 11 1 stk 831.200 831.200
7.6.17 GS - 12 1 stk 1.399.600 1.399.600
7.6.18 GS - 13-A 1 stk 1.007.350 1.007.350
7.6.19 GS - 13-B 1 stk 299.250 299.250
7.6.20 GS - 14 1 stk 1.572.650 1.572.650
7.6.21 GS - 15 1 stk 3.779.100 3.779.100
7.6.22 GS - 16 1 stk 5.386.550 5.386.550
7.6.23 GS - 17 2 stk 602.000 1.204.000
7.6.24 GS - 18 2 stk 107.500 215.000
7.6.25 GS - 19 1 stk 139.750 139.750
7.6.26 ÚH - 01 1 stk 521.250 521.250
7.6.27 ÚH - 02 2 stk 522.750 1.045.500

Kafli 7.6 Gluggar, gler og útihurðir 62.054.650

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 169.767.501
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Glugga nr. m2 Fjöldi Fermetraverð Grunn-m2 verð Samtals stk. Samt. Heild
GS - 01-A 4,8 9 43,2 70.000 kr 336.000 kr 4 12.000 kr 0 kr 12.000 kr 168.000 kr 528.000 kr 4.752.000 kr
GS - 01-B 2,5 9 22,5 70.000 kr 175.000 kr 1,8 150.000 kr 5.400 kr 0 kr 6.250 kr 87.500 kr 424.150 kr 3.817.350 kr
GS - 01-C 2,4 9 21,6 70.000 kr 168.000 kr 2 450.000 kr 6.000 kr 0 kr 6.000 kr 84.000 kr 714.000 kr 6.426.000 kr
GS- 02-A 4,8 11 52,8 70.000 kr 336.000 kr 4 12.000 kr 0 kr 12.000 kr 168.000 kr 528.000 kr 5.808.000 kr
GS - 02-B 2,5 11 27,5 70.000 kr 175.000 kr 1,8 150.000 kr 5.400 kr 0 kr 6.250 kr 87.500 kr 424.150 kr 4.665.650 kr
GS - 02-C 2,4 11 26,4 70.000 kr 168.000 kr 2 450.000 kr 6.000 kr 0 kr 6.000 kr 84.000 kr 714.000 kr 7.854.000 kr
GS - 03 5 3 15 70.000 kr 350.000 kr 4,3 150.000 kr 12.900 kr 0 kr 12.500 kr 175.000 kr 700.400 kr 2.101.200 kr
GS - 04 5,4 1 5,4 70.000 kr 378.000 kr 5 150.000 kr 450.000 kr 15.000 kr 0 kr 13.500 kr 189.000 kr 1.195.500 kr 1.195.500 kr
GS - 05 5,8 1 5,8 70.000 kr 406.000 kr 5,4 150.000 kr 450.000 kr 16.200 kr 0 kr 14.500 kr 203.000 kr 1.239.700 kr 1.239.700 kr
GS - 06 5,9 1 5,9 70.000 kr 413.000 kr 2,6 5,9 150.000 kr 450.000 kr 7.800 kr 118.000 kr 14.750 kr 206.500 kr 1.360.050 kr 1.360.050 kr
GS - 07 17,3 1 17,3 70.000 kr 1.211.000 kr 13,9 150.000 kr 450.000 kr 41.700 kr 0 kr 43.250 kr 605.500 kr 2.501.450 kr 2.501.450 kr
GS - 08-A 7,5 1 7,5 70.000 kr 525.000 kr 6,2 150.000 kr 450.000 kr 18.600 kr 0 kr 18.750 kr 262.500 kr 1.424.850 kr 1.424.850 kr
GS - 08-B 2,7 1 2,7 70.000 kr 189.000 kr 2,3 150.000 kr 6.900 kr 0 kr 6.750 kr 94.500 kr 447.150 kr 447.150 kr
GS - 09 4,3 1 4,3 70.000 kr 301.000 kr 4,3 12.900 kr 0 kr 10.750 kr 150.500 kr 475.150 kr 475.150 kr
GS - 10 4 1 4 70.000 kr 280.000 kr 1,8 150.000 kr 5.400 kr 0 kr 10.000 kr 140.000 kr 585.400 kr 585.400 kr
GS - 11 6,2 1 6,2 70.000 kr 434.000 kr 4,9 150.000 kr 14.700 kr 0 kr 15.500 kr 217.000 kr 831.200 kr 831.200 kr
GS - 12 10 1 10 70.000 kr 700.000 kr 8,2 300.000 kr 24.600 kr 0 kr 25.000 kr 350.000 kr 1.399.600 kr 1.399.600 kr
GS - 13-A 3,7 1 3,7 70.000 kr 259.000 kr 3,2 150.000 kr 450.000 kr 9.600 kr 0 kr 9.250 kr 129.500 kr 1.007.350 kr 1.007.350 kr
GS - 13-B 2,3 1 2,3 70.000 kr 161.000 kr 2 2,3 6.000 kr 46.000 kr 5.750 kr 80.500 kr 299.250 kr 299.250 kr
GS - 14 8,9 1 8,9 70.000 kr 623.000 kr 5,3 150.000 kr 450.000 kr 15.900 kr 0 kr 22.250 kr 311.500 kr 1.572.650 kr 1.572.650 kr
GS - 15 26,4 1 26,4 70.000 kr 1.848.000 kr 13,7 450.000 kr 450.000 kr 41.100 kr 0 kr 66.000 kr 924.000 kr 3.779.100 kr 3.779.100 kr
GS - 16 36,1 1 36,1 70.000 kr 2.527.000 kr 18,6 450.000 kr 1.000.000 kr 55.800 kr 0 kr 90.250 kr 1.263.500 kr 5.386.550 kr 5.386.550 kr
GS - 17 5,6 2 11,2 70.000 kr 392.000 kr 0 kr 0 kr 14.000 kr 196.000 kr 602.000 kr 1.204.000 kr
GS - 18 1 2 2 70.000 kr 70.000 kr 0 kr 0 kr 2.500 kr 35.000 kr 107.500 kr 215.000 kr
GS - 19 1,3 1 1,3 70.000 kr 91.000 kr 0 kr 0 kr 3.250 kr 45.500 kr 139.750 kr 139.750 kr
ÚH - 01 1,9 1 1,9 450.000 kr 0 kr 0 kr 4.750 kr 66.500 kr 521.250 kr 521.250 kr
ÚH - 02 1,9 2 3,8 0,5 450.000 kr 1.500 kr 0 kr 4.750 kr 66.500 kr 522.750 kr 1.045.500 kr

375,7 62.054.650 kr
Samt kr/m2 165.171 kr

Útreikningar á verði í ál glugga og hurðir

Uppsetning VerðGrunn-upplýsingar
Heildar 

m2

Samtals heildar m2:

Vinna v.uppset. 
35.000kr/m2

EI 30 eldvarnargler 
auka 20.000kr/m2

Sólarstopp í gler 
auka 2500kr./m2

Öryggisgler auka 
3000kr./m2

Tvöföld rennihurð 
1.000.000kr/stk

Hurð 
450.000 
kr./stk

Opnanlegt fag 
150.000kr/stk

Álag á fermetraverð
m2 af Ö 

gleri
m2 af EI- 
30 gleri

8.4      Glugga-útreikningar 

Verð í glugga og hurðir var fengið með töflunni hér að neðan, sem var búin til eftir fund með IDEX söluaðila álgluggakerfa. (Sjá nánar fundargerð 31) 
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Birtar vikur: 1-57 Ár
Vika nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Mán:

Nr. Verkþáttur Undanfari Upphaf Lok
A Aðstöðusköpun Mán 04.02.19 Sun 17.02.19 2
B Jarðvinna A Mán 18.02.19 Sun 14.04.19 7
C Burðarvirki A-B Mán 15.04.19 Sun.01.09.19 19
D Loka húsi fyrir veðri A-C Mán 02.09.19 Fös 18.10.19 6
E Frágagngur utanhúss A-C Mán 02.10.19 Fimt 12.12.19 14
F Frágagngur Innanhúss og lagnir A-D Mán 21.10.19 Sun 19.01.20 13
G Innréttingar og tækjauppsetning A-D, F Mán 23.01.20 Þri 31.03.20 9
H Frágagngur lóðar umhverfis hús A-E Mán 15.12.19 Sun 01.02.20 6
I Frágagngur útjarðri lóðar og bílast. A-C Mán 02.09.19 Mán 15.01.20 18
J Hreinsun vinnusvæðis A-I  Mið 01.04.20 Mið 08.04.20 1

95
57

2020

Apríl

Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð - Verktímaáætlun

Ráðgjafi: Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar - Eyjólfur Jónsson

Framkvæmdir hefjast: 04.02.2019

Áætluð verklok: 17.03.2020 2019

Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð - Nýbygging 2019
Lokið % Vikur

Feb Mars AprílMaí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des Jan Feb Mars

2%
11%
35%

Vikur samt:

40%
52%
65%
79%

Bundna leiðin:

Slaki
Slaki

90%
99%

100%

9  Verktímaáætlun og greiningar 

 

9.1     Verktímaáætlun 

9.2     AON greining 

Slaki 
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Líkur á að tímaáætlun standist með PERT-greiningu
2,53

58,2 vikur
68%

62 vikur
93,5%

62,5 vikur

Númer
Verkliðir eru áætlaðir í dögum og er farið eftir 
bundnu leiðinni í verkefninu. X er sett við 
bundnu leiðina

Undanfari
Bjartsýni 

(optimistic)
Líklegast 
(typical)

Svartsýni 
(pessimistic)

Tímalengd 
(duration)  

te

Staðalfrávik 
Variance

Standard 
deviation

a m b Te [(b-a)/6]²
A Aðstöðusköpun X 1 2 3 2,00 0,11 0,33
B Jarðvinna X A 5 7 12 7,50 1,36 1,17
C Burðarvirki X A-B 14 19 24 19,00 2,78 1,67
D Loka húsi fyrir veðri X A-C 4 6 8 6,00 0,44 0,67
E Frágagngur utanhúss A-C
F Frágagngur Innanhúss og lagnir X A-D 11 13 17 13,33 1,00 1,00
G Innréttingar og tækjauppsetning X A-D, F 7 9 12 9,17 0,69 0,83
H Frágagngur lóðar umhverfis hús A-E
I Frágagngur útjarðri lóðar og bílast. A-C
J Hreinsun vinnusvæðis X A-I 1 1 2 1,17 0,03 0,17

Samtals: 43 57 78 58,2 6,42 5,83

Áætlun gerir ráð fyrir 57 vikum í verkframkvæmd.

Áætlaður tími (te)

Líkur á að tímaáætlun standist m.v. 62 vikur
Til að vera 95% viss um að áætlun standist

Timi til að klára verk samkvæmt útboðsgögnum
Líkur á að tímaáætlun standist m.v. 57 vikur (m)

Kvaðrót af variance 

9.3     PERT greining 

PERT greining var framkvæmd 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(standard deviation),  σ er fundið með því að taka kvaðrótina 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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Ár
Mán:

Vika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Hulduhlíð - hjúkrunarheimili Kostn.(m)
A - Aðstöðusköpun 6 3 3
B - Jarðvinna 33 5 5 4 5 4 5 5
C - Burðarvirki 118 8 8 7 6 7 5 6 6 7 6 7 6 6 7 8 5 4 6 3
D- Loka byggingu fyrir veðri 71 12 12 12 11 12 12
E - Frágangur utanhúss 99 9 8 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 7 8
F - Frágangur innanhúss og lagnir 205 18 17 17 16 17 15 14 15 15 15 14 16 16
G - Innréttingar og tækjauppsetning 78 9 9 9 9 9 8 8 8 9
H - Frágagngur lóðar umhverfis hús 17 4 3 2 3 2 3
I - Frágangur útjaðri lóðar og bílast. 33 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2
J - Hreinsun vinnusvæðis 5 5
Áætlaður kost/mán (Planned value) 3 3 5 5 4 5 4 5 5 8 8 7 6 7 5 6 6 7 6 7 6 6 7 8 5 4 6 3 23 22 21 20 21 19 26 26 25 25 26 23 23 25 20 20 18 21 18 12 9 9 9 9 8 8 8 9 5

Uppsafnaður kostnaður 3 6 11 16 20 25 29 34 39 47 55 62 68 75 80 86 92 99 105 112 118 124 131 139 144 148 154 157 180 202 223 243 264 283 309 335 360 385 411 434 457 482 502 522 540 561 579 591 600 609 618 627 635 643 651 660 665

Apríl Maí Feb Mars Apríl

Tíma-, verk- og kostnaðaráætlun - Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð
2019 2020

Okt Nóv Des JanJúní Júlí Ágúst SeptFeb Mars

9.4     Tíma- verk- og kostnaðaráætlun 

9.5     Stöplarit, kostnaðarlína 
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Nafn Símanúmer Netfang Ábyrgðarhlutverk
Jón Jónsson 666-6600 jon@gmail.com Tengiliður verkkaupa
Sigurður sigurðsson 666-4444 sigurdur@gmail.com Verkefnisstjóri verkkaupa
Eyjólfur Jónsson 698-7146 eyjolfurj12@ru.is Tengiliður, Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar ehf
Magnús Magnússon 666-6666 Magnús@gmail.com Tengiliður, Stoðir og lagnir ehf
Ólafur Ólafsson 666-7777 olafur@gmail.is Tengiliður, Rafmagns-smiðjan ehf
Þór Saari 772-5627 thor@gmail.com Tengiliður, Lóð og land ehf
Snjólfur Jónsson 867-2126 snjolfur@simnet.is Hönnunarstjóri

Eftirlitsaðili/ráðgjafi verkkaupa
Aðalverktaki
Undirverktaki 1
Undirverktaki 2
undirverktaki 3
Byggingarstjóri

Hjúkrunarheimilið hulduhlíð
Tengiliðir

9.6     Tengiliða skrá 
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10  Auglýsing útboðs 

94


