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Upphaf háskólagöngu minnar hófst haustið 2014 með fjarnámi í byggingaiðnfræði. Samhliða 

náminu vann ég samningstíma minn til sveinsprófs í húsasmíði. Að loknu iðnfræðinámi til 

diplóma gráðu tók við staðarnám í byggingafræði til BSc gráðu. Strax í upphafi náms mátti 

bersýnilega sjá að um stórt stökk væri að ræða frá iðnfræðinni, þar sem lokaverkefnið þar var 

hönnun á einbýlishúsi en fyrsta verkefnið, á fyrstu önninni í byggingafræði, var hönnun á 

fjölbýlishúsi.   

Að stunda nám í byggingafræði við Háskólann í Reykjavík hefur hvatt mig til að vera betri 

útgáfa af sjálfum mér. Þar ber helst að nefna bætt og aukin samskipti í hópa- og teymisvinnu 

og að koma fram og flytja fyrirlestra og kynningar sem tengjast námi þessu. Reynslan, 

lærdómurinn og vinskapurinn sem ég hef öðlast í byggingafræðinni mun endast mér til lífstíðar.  

Nám þetta einkenndist oft á tíðum á löngum og erfiðum dögum sem krafðist mikils aga, 

þolinmæðar og dugnaðar. Nauðsynslegt var að temja sér sjálfstæð vinnubrögð í 

ákvarðanatökum, upplýsingaöflun og skipulagningu. Einnig var mikill hvati í að kynna sér, og 

læra nýja hluti. 

Verkefni þetta inniheldur skýrslu þessa ásamt fjórum viðaukum. Viðauki A inniheldur útboðs- 

og verkskilmála. Viðauki B inniheldur öll gögn er varða fyrirtæki nemanda. Viðauki C 

inniheldur gögn frá arkitekt og sveitafélagi verkefnisins ásamt forhönnunargögnum nemanda. 

Viðauki D inniheldur teiknisett verkefnisins í heild sinni. Skýrsla þessi er sérstæð sem og allir 

viðaukar sem henni fylgja.  

Ég þakka þeim leiðbeinendum og kennurum sem að náminu stóðu fyrir gott og fræðandi nám. 

Þá þakka ég einnig þeim nemendum sem ég vann hvað mest með og hef ég þar eignast vini fyrir 

lífstíð. Að lokum vil ég þakka öllum þeim sem stóðu við bakið á mér í gegnum nám þetta og 

þá sérstaklega henni Karolínu Írisi Jónsdóttur, kærustu minni, sem hafði óbilandi trú á mér frá 

fyrsta degi og sýndi ávallt fullan skilning og þolinmæði á þeim löngu lærdómskvöldum sem 

hafa liðið.  
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1. Inngangur 

Í janúar 2017 hóf ég nám í byggingafræði við Háskólann í Reykjavík, og frá fyrsta degi vorum 

við minntir á það frá kennurum að það sem yrði lagt fyrir okkur næstu þrjár annirnar væri 

undirbúningur fyrir lokaverkefni til BSc í byggingafræði haustið 2018. Á meðan náminu stóð 

lét ég hugann oft reika til lokaverkefnisins og hvaða verkefni ég skyldi taka mér fyrir hendur. 

Það var síðan í starfsnáminu síðastliðna vorönn þar sem ég fór að spyrjast fyrir um 

samkeppnistillögur og fékk á borðið til mín tillögu frá VA Arkitektum sem hafði lent í öðru 

sæti í lokaðri hönnunarsamkeppni um byggingu hjúkrunarheimilis, á tveimur til þremur hæðum, 

á Seltjarnarnesi. Ég sá strax að þetta var verkefni sem væri gaman að takast á við og fór ég 

fullur tilhlökkunar inn í sumarið, fyrir komandi haustönn. 

Í byrjun annar átti ég fund með tveimur af leiðbeinendum mínum, þá Viggó Magnússon og 

Helga Guðjón Bragason, og tóku þeir afar vel í verkefnið mitt. Í kjölfarið hófst ég handa við að 

rýna gögn verkefnisins og komst ég að þeirri niðurstöðu að halda sem mest í upprunalega 

hönnun frá VA Arkitektum með tilliti til núgildandi reglugerða, staðla og laga. 
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1.1.Sundurliðun verkefnis 

Verkefninu er skipt upp í fjóra hönnunarhluta sem eru eftirtaldir, frumhönnun, forhönnun, 

aðaluppdrættir og séruppdrættir og útboðsgögn. Við þetta myndast heildstætt skipulag utan um 

verkefnið og er hægt að hafa góða yfirsýn á öll gögn sem safnast saman og verða til út frá 

hönnun verkefnisins.  

1.2.Frumhönnun 

Í frumhönnunarfasa er aflað allra helstu gagna eins og hæðar- og mæliblöð. Einnig er mikilvægt 

að kynna sér deiliskipulagsuppdrátt fyrir viðkomandi lóð og þeim gögnum sem honum fylgir. 

Því næst er rissað upp útlit byggingarinnar með tilliti til staðsetningar, notkunar, stærðar og 

kvaða á tiltekinni lóð. 

1.3.Forhönnun 

Í forhönnunarfasa hefst greiningarvinna þar sem rýnt er í bruna- og hljóðkröfur,  kortlagningu 

burða- og lagnakerfis sem og allra rýma byggingarinnar. Einnig er gerð greining á einstökum 

byggingahlutum og öll helstu deili eru skissuð upp. Forhönnunin  er afar mikilvægur fasi þar 

sem verið er að ganga úr skugga um það hvort mögulegt sé að byggja tiltekna byggingu áður 

en farið er í að fullvinna aðal- og séruppdrætti. Við lok forhönnunarfasa er gerð verk-, tíma- og 

kostnaðaráætlun og hönnunaráætlun uppfærð. 

1.4.Aðaluppdrættir 

Vinna við aðaluppdrætti felst í að koma verkefninu upp í aðaluppdráttasett sem  inniheldur 

afstöðumynd með byggingarlýsingu, grunnmyndir hæða, útlit og snið, sem skila skal inn til 

byggingafulltrúa til samþykktar og stimplunar. Fara skal alfarið eftir gátlista byggingafulltrúa 

við gerð aðaluppdrátta.  

1.5.Séruppdrættir og útboðsgögn  

Séruppdrættir eru unnir upp úr aðaluppdráttum þar sem öll helstu smíðamál eru tekin fram og 

teikningar skulu vera unnar út frá sjónarmiðum starfsmanns á verkstað. Séruppdrættir verða að 

lokum hluti af útboðsgögnum sem einnig innihalda verklýsingar, magnskrá og kostnaðaráætlun. 
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1. Frumhönnun 

Verkefnið sem ég tók mér fyrir hendur var unnið eftir samkeppnistillögu frá VA Arkitektum 

frá árinu 2009. Tillagan var um hönnun á nýju hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesi, nánar tiltekið 

uppi á Valhúsahæð við hlið Seltjarnarneskirkju. Lóðin situr á hæsta punkti bæjarins og er 

óhindrað útsýni til allra átta. Fyrir neðan lóðina, í norðurhlíð Valhúsahæðar er friðlýst svæði og 

var því mikilvægt að stíga varlega til jarðar og vanda við alla þætti hönnunarinnar. 

 

Í upphafi þessa fasa hófst ég handa við að afla mér gagna bæði frá VA Arkitektum og 

Seltjarnarnesbæ. Ég fékk í hendurnar samkeppnistillöguna frá VA Arkitektum og las hana yfir 

með tilheyrandi athugasemdum og punktum um það sem ég taldi að betur mætti fara. Heilt yfir 

var ég mjög ánægður með heildarlausnina í þeirra tillögu og var það mitt mat, eftir yfirferð og 

rýni gagna, að ég myndi hafa breytingar í lágmarki og þær breytingar sem yrðu gerðar, væru 

óverulegar. Það breyttist skyndilega þegar ég fékk sent gögn frá Seltjarnarnesbæ. Eftir að hafa 

lesið yfir dómnefndarálitið og samkeppnislýsinguna sem unnin var af VSÓ ráðgjöfum, ákvað 

ég að hrinda af stað verulegum breytingum á hönnun hússins. Upprunalega tillagan frá VA 

Arkitektum lenti í 2.sæti, og ein helsta ástæðan fyrir því var, eins og segir í dómnefndaráliti; 

,,Þrátt fyrir aukið útsýni frá íbúðum þykir það ókostur að hafa bygginguna á þremur hæðum 

vegna umhverfisins.“. Ég hugsaði strax með mér að ég myndi alltaf sjá eftir því að hafa hundsað 

þessa setningu og tók ég því veigamikla ákvörðun um að fara í verulegar breytingar í upphafi 

frumhönnunarfasans.  

 

Upphaflega tillagan gerði ráð fyrir byggingu á tveimur til þremur hæðum þar sem jarðhæðin, 

með aðalinngangi, yrði undir annarri og þriðju hæð að hluta til, nánar tiltekið undir austurálmu 

hússins. Breytingin mín fól í sér að færa jarðhæðina upp á aðra hæð hússins og þar með lækka 

húsið í heild um eina hæð. Þar af leiðandi skyldi húsið falla betur að umhverfi Valhúsahæðar. 

Þessi breyting krafðist þess þó að ég þyrfti að koma fyrir 9 íbúðum, sem upphaflega voru í 

austurálmu annarrar hæðar, á öðrum stað í byggingunni. Þetta þýddi að ég þurfti að stækka 

vesturálmu hússins til norðurs og suðurs, og einnig snúa byggingunni um 25° á lóðarreitnum 

þar sem vesturálman var núna kominn inn á friðlýst svæði Valhúsahæðar. 

Nánari greiningu má sjá í Viðauka C 

 



Háskólinn í Reykjavík  BF  LOK1010 

Tækni- og verkfræðideild  Haust 2018 

 

9 

 

2. Forhönnun 

2.1.Rýmisgreining 

Eftir að hafa ráðist í breytingar á hönnun hússins og koma því upp í BIM módel þá var hafist 

handa við að greina öll helstu rými byggingarinnar með 6.kafla núgildandi byggingar- 

reglugerðar að leiðarljósi sem og leiðbeiningablöðum frá Mannvirkjastofnun. Reynt var að 

halda í sama form innanhús eins og tillagan sagði til um. Fljótlega kom þó í ljós að ýmsa hnökra 

mátti finna á innra skipulagi hússins, en það sem ég rak augun strax í eftir að hafa breytt 

hönnuninni verulega að það var lítið sem ekkert pláss fyrir tæknirými innan byggingarinnar. 

Því tók ég þá ákvörðun að bæta við kjallara undir miðja byggingu sem myndi anna öllum 

tækniþáttum svo sem loftræsingu, raflögnum, upphitun og fleira. Seinna kom svo í ljós að 

nauðsynlegt var að stækka við kjallarann þar sem ég þurfti að hafa pláss fyrir lagnakerfi 

sundlaugar sem staðsett er í suðurgarði byggingarinnar. sem inniheldur m.a. sandsíu, dælur, 

varmaskipti, jöfnunargeyma o.fl. 

Á 1.hæð hússins voru þær helstu breytingar að stækka þurfti framreiðslueldhúsið þar sem ekki 

var unnt að koma fyrir öllum þeim tækjum og tólum sem kröfur voru um. Sömuleiðis þurfti að 

koma fyrir starfsmannaaðstöðu innan eldhússins með borði og stólum. Við hlið eldhússins er 

stór veislusalur sem einnig er hugsaður fyrir iðjuþjálfun með íbúum hjúkrunarheimilisins. Fyrir 

innan veislusalinn er geymsla sem á að rúma borð, stóla, dýnur og aukahluti tengda iðjuþjálfun. 

Hún var stækkuð út á kostnað sprinkler rýmis sem staðsett er hinum megin við útvegg. Í 

veislusal og eldhús var einnig bætt við flóttadyrum til að uppfylla brunavarnakröfur.  

Á dagvistarsvæði 1.hæðar þurfti að bæta við salerni sem uppfyllir kröfur um algilda hönnun, en 

fyrir vikið þurfti að minnka setustofu dagvistunar. Einnig þurfti að minnka hvíldarrými 

dagvistunar lítillega þar sem að snúa þurfti stiga til að uppfylla kröfur byggingarreglugerðar. 

Hvað varðar íbúðarherbergi hjúkrunarheimilisins þá voru baðherbergi stækkuð lítillega til að 

auka þægindi fyrir íbúa og auðvelda fyrir starfsfólki, einnig voru hurðir stækkaðar í 1200mm 

með hliðaropnun svo auðveldlega mætti ferðast með sjúkrarúm inn og út úr íbúðum. Að öðru 

leyti var íbúðarherbergjum haldið óbreyttum.  

Í upphaflegri hönnun var gert ráð fyrir sameiginlegu rými fyrir sjúkrabað, hárgreiðslu og 

fótsnyrtingu með aflokuðu salerni. Því rými var skipt upp og sjúkrabað og salerni haft í einu og 

sama rýminu. Aðstaða fyrir þvott og skol var upphaflega skipt upp í tvö rými en það var 

sameinað í eitt rými ásamst ræstiaðstöðu fyrir starfsfólk, en hvergi var gert ráð fyrir ræstikompu 

í upphaflegri hönnun.  
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Á 2.hæð hússins voru þær helstu breytingar að bæta þurfti við almenningssalernum sem 

uppfylltu kröfur um algilda hönnun. Lyftustokkur var minnkaður í lágmarksstærð fyrir tvær 

lyftur og einu salerni komið fyrir við hlið lyftu. Einnig var þvotta- og skolrými í austurhluta 

byggingar stækkað á kostnað sameiginlegrar eldhúsaðstöðu. Geymslurými fyrir 

tómstundaaðstöðu var teiknað upp með sérstöku loftrýstu rými fyrir leir- og glerofna. Að öðru 

leyti var haldið í óbreytt fyrirkomulag 2.hæðar.  

Hvað varðar ganga og gangbreiddir að þá þurftu gangar að vera nægjanlega breiðir svo að tveir 

hjólastólar gætu auðveldlega mæst ásamt því að nægt rými væri til þess að flytja sjúkrarúm á 

milli rýma og heimila. Lágmarksgangbreidd er 1800mm og fer mest í 2400mm. 

Nánari greiningu má sjá á bls. 17 í Viðauka C 

2.2.Burðarþolsgreining 

Við burðaþolsgreiningu var að mestu stuðst við 8.kafla núgildandi byggingarreglugerðar sem 

og aðstoðar frá Eyþóri Rafni, burðarþolsleiðbeinanda áfangans. Einnig voru höfð síma- og 

tölvupóstsamskipti við ýmis fyrirtæki sem reyndist vel.  

Í tillögu VA Arkitekta er sagt að húsið skuli vera staðsteypt, einangrað að utan og múrhúðað. 

Á grunnmyndum sést að nær allir innveggir hússins eru steyptir og er því innra skipulag talsvert 

formfast, en í dómnefndaráliti segir m.a. að ,,Íbúðir eru rúmgóðar og vel leystar en gangar 

innan heimila virka mjög formfastir.“ Út frá þessari setningu ákvað ég því að hanna burðarþol 

byggingarinnar með holplötur í huga, en það gerði mér kleift að teikna nær alla innveggi hússins 

sem létta milliveggi og gerir það að verkum að auðvelt er að ráðast í breytingar á innra skipulagi 

hjúkrunarheimilisins í náinni framtíð. 

Byggingin er að öðru leyti staðsteypt úr járnbentri steinsteypu á steyptum sökklum. Veggir eru 

200mm að þykkt, einangraðir að utan og klæddir af með fíberbundnum 

sementsplötuklæðningum. Botnplata er staðsteypt 150mm þykk ofan á 100mm plasteinangrun. 

Milliplata og þak er úr forsteyptum holplötum og filigranplötum með ásteypulagi þar sem við 

á. Holplötur eru frá 200mm til 400mm þykkar með 100mm ásteypulagi, en mesta haflengd er 

um 14 metrar. Filigran plötur eru 70mm þykkar með 150mm ásteypulagi. Holplötur leggjast í 

100mm djúp ásetuúrtök í steyptum veggjum og forsteyptum bitum, undirstuddir af 

staðsteyptum súlum, en filigran plötur leggjast í 45mm ásetuúrtök.  

Nánari greiningu má sjá á bls. 25 í Viðauka C 
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2.3.Brunagreining 

Við brunagreiningu var stuðst við 9.kafla í núgildandi byggingarreglugerð og leiðbeiningablöð 

frá Mannvirkjastofnun. 

Byggingin skiptist niður í 7 meginbrunahólf, REI 60. 

 

1.hæð skiptist niður í 4 REI 60 meginbrunahólf. Íbúðaálma fyrir heilabilaða, í vesturhluta 

byggingar, ásamt sameiginlegri setu- og borðstofu er eitt meginbrunahólf og hvert 

íbúðarherbergi myndar sjálfstætt EI 60 brunahólf með EI 30CSm hurðum út á gang. Mjóir 

gólfsíðir gluggar í íbúðarherbergjum skulu vera með E30 brunagleri þar sem við á. Dagvistun 

aldraðra ásamt sjúkrabaði, hár- og fótsnyrtingu í tengibyggingu er eitt meginbrunahólf. 

Starfsmannaaðstaða og anddyri aðalinngans, í austurhluta byggingar, er eitt meginbrunahólf og 

veislusalur og eldhús mynda eitt meginbrunahólf. 

 

2.hæð skiptist niður í 3 meginbrunahólf, REI 60. Stigahús eru sér brunahólf. 

Íbúðaálma í vesturhluta byggingar, ásamt sameiginlegri setu- og borðstofu er eitt 

meginbrunahólf og hvert íbúðarherbergi myndar sjálfstætt EI 60 brunahólf með EI 30CSm 

hurðum út á gang. Mjóir gólfsíðir gluggar í íbúðarherbergjum skulu vera með E30 brunagleri 

þar sem við á. Tómstundaaðstaða í tengibyggingu ásamt geymslum sem henni fylgja er eitt 

meginbrunahólf. Geymslurými sem hýsir gler- og leirofn er sjálfstætt EI 60 brunahólf sem er 

sérstaklega loftræst.  

Íbúðaálma í austurhluta byggingar, ásamt sameiginlegri setu- og borðstofu er eitt 

meginbrunahólf og hvert íbúðarherbergi myndar sjálfstætt EI 60 brunahólf með EI 30CSm 

hurðum út á gang. Mjóir gólfsíðir gluggar í íbúðarherbergjum skulu vera með E30 brunagleri 

þar sem við á. 

 

Úr hverju brunahólfi eða íverurými verða tvær flóttaleiðir eða flóttaleið fram á gang sem leiðir 

til tveggja óháðra flóttaleiða.  

Úr kjallara eru tvær óháðar flóttaleiðir. Ein er um stigahús sem leiðir upp á 1.hæð til anddyris 

og ein er úr tæknirými út í garð norðan megin við byggingu. 

Úr íbúðum fyrir heilabilaða á 1.hæð eru  fjórar óháðar flóttaleiðir. Tvær eru frá setu-og 

borðstofu út í suður- og vesturgarð og tvær flóttaleiðir í sitthvorum enda  íbúðaálma. 

Úr dagvistun aldraðra eru þrjár óháðar flóttaleiðir, ein er frá setustofu dagvistunar út í suðurgarð 

og tvær eru frá gangi út í norðurgarð. 
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Úr starfsmannaaðstöðu og anddyri eru tvær óháðar  flóttaleiðir, ein er úr fundarherbergi 

starfsmanna og ein er út um aðalinngang. 

Úr íbúðum í vesturhluta byggingar á 2.hæð eru fimm óháðar flóttaleiðir. Tvær eru frá setu- og 

borðstofu út á svalir sem vísa annars vegar til vesturs og hins vegar til suðurs. Ein flóttaleið er 

um stigahús og tvær eru í sitthvorum enda íbúðaálma. 

Úr tómstundarými fyrir miðju byggingar eru fjórar óháðar flóttaleiðir. Tvær eru út á svalir sem 

vísa annars vegar til norðurs og hins vegar til suðurs og tvær flóttaleiðir eru um sitthvort 

stigahúsið. 

Úr íbúðaálmu í austurhluta byggingar eru fjórar óháðar flóttaleiðir. Ein er út á svalir sem vísa 

til suðurs, ein  flóttaleið er um stigahús og tvær eru í sitthvorum enda íbúðaálma. 

 

Byggingin er í flokki 5 og er því krafa um sjálfvirkt vatnsúðakerfi í allri byggingunni. Í 

byggingunni verður viðurkennt, sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi tengt sólahringsvaktaðstoð. 

Aðalstjórnstöð og útstöð verður staðsett í móttökurými við aðalinngang. Brunaslöngur verða 

staðsettar þannig að þær nái út í öll horn byggingarinnar í hverju meginbrunahólfi fyrir sig. 

Björgunarop er úr öllum íbúðarherbergjum sem og handslökkvitæki.  

 

Reyklosun úr kjallara verður um flóttadyr á norðurhlið byggingar. Í lyftustokkum og 

gluggalausu stigahúsi verður reyklosun upp um þak og í eldhúsi er reyklosun upp um eldhúsháf. 

Í öðrum rýmum er lítið brunaálag og verður reyklosun um opnanleg fög.  

 

Aðkoma slökkviliðs er frá Kirkjubraut og er tvíburatengi slökkviliðs staðsett á austurhorni 

suðurhliðar.  

 

Nánari greiningu má sjá á bls. 29 í Viðauka C 
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2.4.Hljóðgreining 

Við hljóðgreiningu var stuðst að mestu við ÍST-45 staðalinn og sömuleiðis 11.kafla núgildandi 

byggingarreglugerðar.  

Á hjúkrunarheimilum er almennt gerð mikil krafa til góðrar hljóðvistunar og því skal hönnun 

til hljóðvistar miðast við flokk B skv. ÍST-45. Mikilvægt er að íbúar verði fyrir sem minnstri 

truflun, bæða utanfrá sem og innandyra. Veggir á milli íbúðaeininga eru 230mm þykkir veggir 

úr gifssteini, hlaðinn tvöfalt með 25mm loftbili á milli sem gefur allt að 56dB 

lofthljóðeinangrun á milli rýma. Á gólf er lagður linolyum dúkur og loft innan íbúða verða 

niðurtekin og klædd af með gifsplötum. Í sameiginlegum rýmum og á göngum er kerfisloft með 

hljóðdempandi plötum. 

Nánari greiningu má sjá á bls. 32 í Viðauka C 

 

2.5.Lagnagreining 

Við lagnagreiningu var að mestu stuðst við 10. og 14.kafla núgildandi byggingarreglugerðar 

sem og leiðbeiningablöð frá Mannvirkjastofnun. 

Lagnagreiningin var töluvert umfangsmikil og henni var því skipt upp í eftirfarandi greiningar: 

 -Loftræsing 

 -Neysluvatn og frárennsli 

 -Upphitun 

 -Sprinkler. 

Loftræsing: 

Loftræsisamstæður: 

Loftræsisamstæður verða sambyggðar innblásturs- og útsogssamstæður með síum og 

varmaendurvinnslu og verða þær þrjár talsins. Ein fyrir 1.hæð byggingar, ein fyrir 2.hæð 

byggingar og ein fyrir eldhús og veislusal. Loftmagnsþörf fyrir húsið í heild er 40.170 m3/klst, 

þar af er loftmagnsákvörðun fyrir 2.hæð hússins 18.700 m3/klst og fyrir 1.hæð er hún 21.470 

m3/klst. Endanleg stærð loftræsisamstæða verður ákvörðuð í samræmi við lagnahönnuð. 

Loftinntak:Loftinntak verður í gegnum inntaksháf á þaki sem leiðir í loftræsisamstæður sem 

staðsettar verða niðri í kjallara hússins. Inntaksháfur skal vera staðsettur a.m.k 50cm fyrir ofan 

láréttan þakflöt. Endanleg stærð inntaksháfs verður ákvörðuð í samræmi við lagnahönnuð. 
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Útsog: 

Útkastsháfar verða staðsettir á þaki í hæfilegri fjarðlægð frá inntaki svo ekki sé hætta á 

samslætti á inntaks- og útkastslofti. Velja skal gerð útkastsháfa sem hafa mikla kasthæð. 

Endanleg stærð útkastsháfa verður ákvörðuð í samræmi við lagnahönnuð. 

Loftsíur: 

Loftsíur skulu vera í loftræsikerfi svo unnt sé að hreinsa innblástursloft sem kemur inn í 

bygginguna. 

Notast skal við fínsíur að gerð F7(EU7). 

Í eldhúsi þar sem útsogsháfur er yfir eldunaraðstöðu skal vera fitusía sem aðskilur fituna frá 

lofti. 

Loftlokur: 

Stillilokur í flokki 1 skulu vera í hverju dreifaraboxi sem og á hverjum greinarstokki. Stillilokur 

skulu vera með kvarða sem sýnir í hvaða stöðu lokan er. 

Reyklokur í flokki 2 (eða betra), skal staðsetja þar sem krafist er að reykur breiðist ekki út. Þær 

skulu vera úr óbrennanlegum efnum og á þeim verður að vera lokumótor með öryggisstöðu, 

svo hann loki við straumleysi.  

Brunalokur í flokki 3 skal staðsetja milli brunahólfa til að útiloka útbreiðslu elds. 

 

Neysluvatn og frárennsli: 

Frárennsli: 

Botnplata 1.hæðar verður steypt í k:25,00m yfir sjávarmáli. 

Frárennslis- og regnvatnsbrunnar eru í k:22.20m yfir sjávarmáli og eru staðsettir á suð-vestur 

horni lóðarmarka. 

Lagnaefni:  

 -Í grunn skal leggja 110mm PVC lagnir. 

 -Að handlaugum, ræstivöskum, þvottavélum o.fl. skal leggja 32mm PP lagnir. 

 -Að klósettum skal leggja 110mm PP lagnir. 

Frárennslilagnir skulu vera lagðar niður á frostfrítt dýpi og sem styðstu leið að 

frárennslisbrunnum. Þar sem nauðsynlegt þykir að leggja frárennslislagnir undir plötu skal 

leggja þær lagnir eftir leiðum þar sem auðvelt væri að koma að þeim, með sem minnstu múrbroti 

og með sem minnsta mögulega raski. Staðsetja skal hreinsibrunn á 30-50 metra fresti umhverfis 

byggingu.. Sanda skal minnst 150mm undir og yfir lagnir.  
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Sundlaug skal vera í flokki A. 

Varðandi afkastagetu hreinsibúnaðar sundlaugar skal miða við að reikna með að minnsta kosti 

2 m3 pr. gest pr. klst en það er sú tala sem fullkomið þriggja þrepa hreinsikerfi ræður við að 

hreinsa. 

Hringrás baðvatns skal vera á lokuðu hringrásarkerfi þar sem vatnið er hitað upp með 

varmaskipti og er þannig stöðug endurnýjun baðvatns tryggð með köldu neysluvatni. Inn á 

hringrásarkerfi skal vera hreinsikerfi fyrir laug með yfirfleytiskanti og jöfnunargeymi. 

 

Neysluvatn: 

Neysluvatnslagnir verða lagðar í kerfisloft frá tengigrind sem staðsett verður í tæknirými niðri 

í kjallara. Neysluvatnslagnir ferðast á milli hæða um þar til gerða lagnastokka sem staðsettir 

verða inni á baðherbergjum allra íbúðahebergja sem og inni á sameiginlegum þvottahúsum. 

Lagnaefni: 

 -Rör í rör kerfi 

 -Inntakslögn í tengigrind skal vera 108mm ryðfrítt  mapress 

 -Stofnlagnir frá tengigrind skulu vera 63mm ryðfrítt mapress 

 -Frá stofnlögnum að töppunarstöðum skal leggja 20mm PEX lagnir. 

Í 14.5.10.gr. byggingareglugerðar segir:  

,,Hanna skal neysluvatnskerfi þannig að ekki sé hætta á húðbruna almenns notanda og skulu 

eftirfarandi kröfur uppfylltar: 

b. Hitastig vatns við þá töppunarstaði, sem gestir, almenningur, vistmenn og börn hafa aðgang 

að, skal ekki fara yfir 43°C í skólum, frístundaheimilum, sundlaugum, sjúkrahúsum, 

dvalarheimilum, opinberum baðstöðum, hótelum og samsvarandi stöðum.“ 

 

Upphitun: 

Grunnhitun húss er blönduð með gólfhita annars vegar og ofnakerfi hins vegar. Ofnar verða í 

íbúðum, geymslum og minni rýmum þar sem á við. Gólfhiti verður inn á öllum votrýmum sem 

eru í notkun íbúa og einnig í öllum stærri sameignarýmum sem eru með gólfsíða glugga. Með 

loftræsikerfi er séð um hitun annars staðar. 

Ofnakerfi er venjulegt opið hitakerfi sem tengist beint inn á hitaveitu. Innihita er stjórnað með 

lofthitastýrðum ofnlokum. Afköstum loftræsikerfis og gólfhitakerfis er stýrt sjálfvirkt með 

herbergishitanemum sem tengjast stjórnbúnaði lagnakerfa. Stofnar fyrir hitalagnir liggja yfir 

niðurteknum loftum en tengilagnir að ofnum eru sýnilegar. 
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Lagnaefni: 

Ofnhitalagnir verða PEX lagnir og lagðar í ,,rör í rör" kerfi. Lóðréttar ofnalagnir sem koma 

niður úr kerfislofti og tengjast inn á ofna skula vera galvaniséraðar stállagnir. 

Gólfhitalagnir verða PE-RT lagnir. Lagnir verða lagðar í einangrunarmottur og skulu vera 

16mm þykkar. 

Staðsetning búnaðar: 

Stilli- og stjórnbúnaður ofnakerfis er í inntaksrými, staðsett í tæknirými niðri í kjallara hússins. 

Þar eru einnig stopplokar fyrir vatnsinntök og tengingar fyrir hita- og neysluvatn ásamt 

snjóbræðslukerfi og loftræsikerfi. 

Kerfislýsing: 

Ofnakerfi: Ofnakerfi tengist húsveitugrind með strengloka á framrás og stopploka á bakrás. 

Fram- og bakrás liggja yfir niðurteknum loftum að ofnum. Á öllum ofnum eru lofthitastýrðir 

ofnlokar á framrás og stillité á bakrás.  

Gólfhitakerfi: Gólfhitaslaufur verða lagðar í deilikistur sem þaðan tengjast inn á húsveitugrind.  

 

Sprinkler: 

Byggingin er í notkunarflokki 5 samkvæmt töflu 9.03 í 9.kafla núgildandi byggingarreglugerðar 

og er því gerð krafa um sjálfvirkt vatnsúðakerfi í allri byggingunni. 

 

Sprinklerrými er staðsett á suð- austur horni byggingar með aðgengi fyrir slökkvilið utanfrá. 

Lagnir ferðast um kerfisloft og skulu vera sprinkler stútar í öllum rýmum hússins. 

 

Nánari greiningu má sjá á bls. 35 í Viðauka C 
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2.6.Byggingahlutagreining 

Í byggingahlutagreiningu var stuðst við einkunnaskjal þar sem byggingahlutar voru 

sundurliðaðir í nokkra fýsilega möguleika og þeim gefin einkunn. Þar eru atkvæðamestu 

þættirnir teknir fyrir hverju sinni og er byggingarefni og lausn valin eftir einkunn.  

Nánari greiningu má sjá á bls. 44 í Viðauka C 

 

2.7.Orkurammi 

Varmaleiðnitap byggingarinnar og U-gildi allra byggingahluta var reiknað í reikniforritinu 

,,Orkurammi, útg. 1.0“ frá Mannvirkjastofnun. 

Nánari greiningu má sjá á bls. 50 í Viðauka C 

 

2.8.Deililausnir 

Helstu deili eru skissuð til að fá heildstæða lausn á alla helstu byggingahluta hússins. Í 

deiligreiningu voru teknir fyrir þeir hnútpunktar sem voru með hvað mestu veðuráraun á sig.  

Nánari greiningu má sjá á bls. 51 í Viðauka C 

 

2.9.Áætlanir 

Að forhönnunarfasa loknum var rýnt í áætlanir og þær uppfærðar í samræmi við allar þær 

greiningar sem unnar voru á undan. Gerð var tíma og kostnaðaráætlun  

Nánari greiningu má sjá á bls. 65 í Viðauka C 
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3. Aðaluppdrættir 

3.1.Almennt 

Í kjölfarið af forhönnunarfasa var farið í að teikna upp aðaluppdrætti. Þeir eru teiknaðir upp í 

1:100 ásamt afstöðumynd í 1:500. Aðaluppdrættir innihalda byggingalýsingu, afstöðumynd, 

grunnmyndir hæða, snið, útlit og viðauka svo sem, lóðaruppdrátt, útlit 1:200 og skráningartöflu. 

Fara skal eftir gátlista byggingarfulltrúa við vinnslu aðaluppdrátta.  

3.2.Byggingalýsing 

Notkun: 

Á Valhúsahæð við hlið Seltjarnarneskirkju, gegnt Kirkjubraut er gert ráð fyrir ráð fyrir að reka 

hjúkrunarheimili á tveimur hæðum fyrir 30 íbúa á þremur heimilum. Húsið er einn matshluti. 

Hver íbúi hefur afnot af sérherbergi með baði og aðgangi að sameiginlegri setu- og borðstofu.  

Öll heimili hafa sína setu- og borðstofu og skal vera nægt borðpláss fyrir íbúa sem og 

starfsmenn. Á 1.hæð hússins er heimili fyrir heilabilaða í vesturálmu með aðgengi út í aflokaðan 

garð vestan megin. Í austurálmu hússins er starfsmannaaðstaða, veislusalur og eldhús. Á 2.hæð 

hússins eru heimili í vestur- og austurálmu hússins. Heimilin tengjast saman með göngum og 

sameiginlegum rýmum eins og frístund, hár- og fótasnyrtingu og sjúkrabaði. Byggingin mun 

einnig þjónusta dagvist aldraðra. 

Almenn lýsing: 

Aðkoma að lóðinni er frá Kirkjubraut og eru bílastæði staðsett sunnan og austan megin við 

byggingu. Einnig eru almenn bílastæði staðsett suð-vestan megin við byggingu, gegnt 

Kirkjubraut. Sorpgerði er við hlið vörumóttöku á suðurgafli byggingar í afskermdu, hálflokuðu 

rými Aðalinngangur er austanmegin móts við Seltjarnarneskirkju. 

Starfsemin er á tveimur hæðum en tæknirými og inntaksrými loftræsingar og lagna er í kjallara. 

Kjallari er að hluta til með lágmarkslofthæð en lagnarými eru að hluta til með lofthæð 2,2m. 

Gengið er inn um aðalinngang í stórt móttökurými/forrými sem tengist 2.hæð með stiga og 

lyftu. Sitthvoru megin við móttökurými er annars vegar stór fjölnota salur ásamt 

framreiðslueldhúsi sem ýmist má nota undir veislur og viðburði eða iðjuþjálfun og hins vegar 

starfsmannaaðstöðu með búningsklefum, fundarherbergjum og geymslum. Frá móttökurými er 

gengið í gegnum tengibyggingu yfir í vesturálmu hússins. Í tengibyggingu er þjónusta fyrir 

dagvist aldraðra með hvíldarrúmum og setustofu. Einnig verður þar starfrækt hár- og 

fótsnyrting sem og sjúkraböð. Í vesturálmu er heimili með 11 íbúðum fyrir heilabilaða ásamt 
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sameiginlegri setu- og borðstofu. Gengið er frá borðstofu út í aflokaðan garð vestan megin við 

byggingu. 

Frá 1.hæð er farið upp á 2.hæð hússins ýmist með stiga eða lyftu. Komið er inn í sameiginlega 

setu- og borðstofu fyrir heimili með 9 íbúðum í vesturálmu. Í tengibyggingu á 2.hæð er stórt, 

opið rými undir frístund með stórum og miklum gluggum til suðurs og norðurs. Á gangi og úti 

á norðusvölum er gert ráð fyrir plássi fyrir gönguþjálfun. Í vesturálmu er heimili með 11 íbúðum 

ásamt sameiginlegri setu- og borðstofu. 

Læstur lyfjaskápur er í vaktaðstöðu hvers heimilis en lyfjageymsla er á 1.hæð í 

starfsmannaaðstöðu. Neyðarhnappur er inn á hverju herbergi. 

Rýmisforsendur byggja á húsrýmisáætlun verkkaupa. 

Aðgengismál: 

Almennt uppfyllir byggingin um kröfur byggingarreglugerðar út frá viðmiðum algildrar 

hönnunar. Rýmisþarfir á gönguleiðum og í herbergjum eru hönnuð með þarfir hreyfihamlaðra 

í fyrirrúmi. Breidd ganga skal vera næg til þess að tveir hjólastólar geta auðveldlega mæst ásamt 

því að nægt rými skal vera í íbúðum og göngum til þess að flytja sjúkrarúm um heimili og milli 

heimila.  Þröskuldar skulu ekki vera hærri en 25mm. Allar dyr eru minnst 830mm á breidd og 

sjálfvirkur hurðaopnari skal vera á hurð við aðalinngang. 3 bílastæði fatlaðra eru staðsett sem 

næst aðalinngangi. 

Burðarvirki: 

Burðarvirki byggingarinnar samanstendur af steyptum undirstöðum, veggjum, bitum, súlum og 

forsteyptum plötum. Í þak- og milliplötu verða annars vegar forsteyptar filigran plötur með 

ásteypulagi og hins vegar holplötur með ásteypulagi. 

Botnplata er úr staðsteyptri, járnbentri steinsteypu og einangrað undir með 100mm 

plasteinangrun. Sökklar eru einnig einangraðir með 100mm plasteinangrun. Gólfplötur verða 

sléttaðar með múrílögn. 

Frágangur þaka: 

Þak byggingarinnar er viðsnúið heitt þak. Ofan á þakplötu kemur einfalt lag af ásoðnum asfalt 

pappa, einangrun að lágmarki 250mm, vatnsvarnardúkur og farg. Afvötnun af þaki verður í 

hallandi þakplötu OG tilsniðinni einangrun. Regnvatn verður leitt út af þaki í gegnum niðurföll 

sem ferðast niður í drenlögn á bakvið klæðningu.  
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Frágangur útveggja, efnis- og litaval: 

Byggingin er einangruð að utan með harðpressaðri steinullareinangrun og klædd viðhaldsfrírri 

sementsplötuklæðningu. Klæðningin er á loftaðri burðargrind með slitinni kuldabrú. Gert er ráð 

fyrir að sementsplötuklæðning verði í ljósum/ljósgráum lit en þó með uppbroti á stöku stað með 

dekkri plötum. Flóttastigar á göflum byggingarinn verða klæddir af með ryðfríum stálpírölum. 

Gluggar og hurðir: 

Gluggar og hurðakarmar verða ál/tré í litum samlitum klæðningu með tvöföldu 

einangrunargleri. Í gólfsíðum gluggum skal vera öryggisgler að innanverðu og þar sem við á (á 

svölum) skal vera öryggisgler beggja vegna. Stórir gluggar á suðurhlið hússins skulu vera með 

sólvarnargleri. 

Hurð í aðalinngangi er með sjálfvirkri opnun. Allar hurðir í húsinu eru hjólastólafærar.  

Innihurðir: 

Hurðir á herbergjum eru 1200mm breiðar timburhurðir í timburkörmum. Aðrar hurðir eru ýmist 

úr tré, áli, gleri eða stáli.  

Innveggir: 

Innveggir eru léttir veggir að allflestum hluta. Þeir eru ýmist byggðir upp með gifstein eða 

vikurstein. Staðsteyptir innveggir eru 200mm þykkir. Hluti af innveggjum eru glerveggir í 

steyptum vegg. Hreyfanlegur flekaveggur er á milli fjölnota sals og móttökurýmis.  

Gólf: 

Gólf verða almennt lögð með linoleum dúk. Baðhergisgólf innan íbúða verða flísalögð. Gólf í 

framreiðslueldhúsi, búningsaðstöðu starfsmanna og sturtuklefum fyrir íbúa verða epoxy gólf. 

Loft:  

Niðurtekin loft er í allri byggingunni. Gert er ráð fyrir að loft í herbergjum verða með 

gifsklæðningu, niðurtekin loft í setustofum og öðrum stærri rýmum skal vera hljóðdeyfiloft og 

loft á göngum og öðrum rýmum hljóðdempandi loft 

 Lagnir: 

Inntaksrými eru staðsett í kjallara undir miðri byggingu. Lagnir verða í rýmum ofan 

niðurtekinna lofta og ferðast á milli hæða um lagnastokka og/eða lagnagöt eftir því sem við á. 

Einnig verður hluti lagna í ídráttarrörum í steyptum plötum.  

Rafkerfi: 

Inntök fyrir lág- og smáspennu verða í tæknirými í kjallara. Rafkerfið mun samanstanda af 

lýsingu og þeim búnaði sem er nauðsynlegur til að uppfylla brunavarnir þess hluta. Raflagnir 

verða í lagnastokkum, innveggjum og niðurteknum loftum. 
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Neyðarlýsing og ÚT ljós: 

ÚT- og neyðarlýsing verður sett í allar flóttaleiðir og annars staðar þar sem segir til um, þar sem 

sýna skal á einfaldan og auðskiljanlegan hátt flóttaleiðir út úr húsinu.  

Loftræsing: 

Gert er ráð fyrir loftræsisamstæðu með varmaendurnýtingarbúnaði og innblásturshitastigi 18°-

20° með aðstoð hitaelementa.  

Samkvæmt 10.2.5.gr. í byggingarreglugerð nr.112/2012 skal loftmagn svefnherbergis ekki vera 

minna en 7 l/s og að miða skal við að íbúðir aldraðra og sérhæfðar íbúðir fatlaðra séu í notkun 

allan sólahringinn. Útsog úr baðherbergi skal vera að minnsta kosti 15 l/s og verður það því 

ráðandi inn- /útsog úr herbergjum vistmanna.  

Þrifa- og hitakerfi: 

Gert er ráð fyrir að leggja frárennsli frá öllum hreinlætistækjum og gólfniðurföllum eins og sýnt 

er á teikningum. Frárennsli tengist inn á fráveitukerfi í brunna sem staðsettir eru á suð-

vesturhorni lóðarmarka, gegnt Kirkjubraut. 

Gert er ráð fyrir að leggja stofnlagnir fyrir neysluvatn frá inntaki í tæknirými, fyrir ofan 

kerfisloft og þaðan dreift út í gang og töppunarstaði. Reynt verður að hafa aðgengi að lögnum 

fyrir viðhald á göngum.  

Blöndunarlokar verða staðsettir undir handlaugum ætluðum íbúum, auk þess verða 

blöndunartæki með innbyggðum hámarksstilli, 43°C, í sturtum íbúa.  

Gert er ráð fyrir upphitun með ofnakerfi innan íbúða en gólfhita í öllum stórum 

sameignarrýmum og þar sem gólfsíðir gluggar eru. Einnig er gert ráð fyrir gólfhita inn á böðum 

íbúa og öðrum votrýmum.  

Vatnsúðakerfi: 

Samkvæmt 9.4.6.gr í byggingarreglugerð nr.112/2012 fellur hjúkrunarheimilið undir 

notkunarflokk 5 og er þar með gerð krafa um sjálfvirkt úðakerfi. 

Snjóbræðslukerfi: 

Gert er ráð fyrir að leggja snjóbræðslulagnir í gangstétt við aðkomu, kringum bílastæði fatlaðra 

og innri og ytri göngustíga  
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Hljóðvist: 

Lögð er mikil áhersla á góða hljóðvist inni á hjúkrunarheimilinu.  

Hönnunarmarkmið eru að uppfylla a.m.k. lágmarkskröfur byggingarreglugerðar þ.e. flokk C 

skv. ÍST 45:2016 en þó skal leggja það að markmiði að hækka hljóðvistarkröfu um einn flokk, 

þ.e. flokk B. 

U-gildi byggingahluta: 

U-gildi allra byggingahluta skulu vera skv. 13.3.2.gr. í byggingareglugerð nr.112/2012.  

 

Byggingahluti:     Útreiknað gildi: Hámarksgildi:                                                                          

       W/m2 K                       W/m2 K 

           

Botnplata með gólfhita    0,27    0,3  

Steyptir veggir     0,39    0,4 

Þak       0,2    0,2 

Gluggar og glerhurðir með K-gleri   1,55    2,0 

Helstu stærðir: 

Heildarstærð brúttó:    3.299 m2    Bílastæði: 

   10.880 m3   Fjöldi bílastæða: 45 

       Þar af bílastæði fatlaðra: 3  

Heildarstærð lóðar:     6.555 m2  

      Nýtingarhlutfall:   0,5 

 

Brunavarnir: 

Byggingin er rétt tæpir 3.300 m2 á tveimur hæðum, ásamt tæknirými í kjallara, byggt upp á 

steyptum sökklum, forsteyptri milliplötu og þaki með ásteypulagi en staðsteypti botnplötu á 

plasteinangrun. Allir burðarveggir innan sem utan eru staðsteyptir með járnbentri steinsteypu. 

Byggingin er alfarið hönnuð á grundvelli algildrar hönnunar. 

Notkun byggingar og flokkun: 

Byggingin er hjúkrunarheimili fyrir 30 íbúa á þremur heimilum ásamt dagdvöl fyrir aldraða. 

Öll byggingin er í notkunarflokki 5 skv. 9.4.6.gr. í byggingarreglugerð nr.112/2012. 
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Meginbrunahólfun: 

Þar sem byggingin heyrir undir notkunarflokk 5 er hún varin með sjálfvirku vatnsúðakerfi, 

þannig er meginbrunahólfun almennt EI-60 með EI-30CSm hurðum.  

Byggingunni er skipt upp í 8 meginbrunahólf á tveimur hæðum sem eru eftirfarandi: 

Kjallari: 

Tæknirými í kjallara ásamt lagnastokk er sér meginbrunahólf u.þ.b. 100 m2.    

Gert er ráð fyrir opnum lagnastokki frá kjallara upp á meginhæðir, EI-60. 

1.hæð: 

Skiptist niður í 4 meginbrunahólf. Stigahús eru sér brunahólf. Heimili í vesturhluta byggingar 

fyrir heilabilaða ásamt setu- og borðstofu er sér meginbrunahólf, u.þ.b. 630 m2. Dagvistun 

aldraðra ásamt hárgreiðslu, fótsnyrtingu, sjúkrabaði og sturtuklefum í miðri byggingu er sér 

meginbrunahólf, u.þ.b. 240 m2. Starfsmannaaðstaða og móttökurými í austurhluta byggingar er 

sér meginbrunahólf, u.þ.b.320m2. Fjölnota salur og eldhús í austurhluta byggingar er sér 

meginbrunahólf, u.þ.b. 190 m2. 

2.hæð: 

Skiptist niður í 3 meginbrunahólf. Stigahús eru sér brunahólf.  

Íbúðaálma í vesturhluta byggingar ásamt setu- og borðstofu er sér meginbrunahólf, u.þ.b.630m2 

Tómstundir og geymslur sem henni fylgja ásamt salernum er sér meginbrunahólf, u.þ.b.180 m2.  

Íbúðaálma í austurhluta byggingar ásamt setu- og borðstofu er sér meginbrunahólf,u.þ.b.630m2 

Önnur brunahólfun: 

Brunahólfun verður almennt EI-60 með EI-30CSm hurðum. Gler í brunahólfandi veggjum 

verður almennt a.m.k E30. Í hverri heimilisálmu verða íbúðarherbergi sjálfstæð brunahólf og 

setu- og borðstofa ásamt tengdum rýmum sér brunahólf. Hvíldarrými í dagvistun aldraðra verða 

sjálfstæð brunahólf. Stigahús verða sér brunahólf ásamt lyftustokkum. Stjórnherbergi 

vatnsúðakerfis með aðgengi utan frá verður sér brunahólf. Sorp er staðsett úti við suðurgafl 

byggingar í opnu rými. 

Burðarvirki: 

Brunamótstaða aðalburðarvirkja verður a.m.k. R60. 

Klæðningar: 

Utanhúsklæðning verða í flokki 1 og þakefni í flokki T, B(roof), (t2). 

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

Upphengd loft verða í flokki A. 
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Flóttaleiðir: 

Úr hverju brunahólfi eða íverurými verða tvær flóttaleiðir eða flóttaleið fram á gang sem leiðir 

til tveggja óháðra flóttaleiða út úr byggingu. 

Kjallari: 

Úr kjallara eru tvær óháðar flóttaleiðir. Ein er um stigahús sem leiðir upp á 1.hæð til anddyris 

og ein er úr tæknirými út í garð norðan megin við byggingu.  

1.hæð:  

Úr íbúðum fyrir heilabilaða á 1.hæð eru fjórar óháðar flóttaleiðir. Tvær eru frá setu-og borðstofu 

út í suður- og vesturgarð og tvær flóttaleiðir í sitthvorum enda íbúðaálma. 

Úr dagvistun aldraðra eru þrjár óháðar flóttaleiðir, ein er frá setustofu dagvistunar út í suðurgarð 

og tvær eru frá gangi út í norðurgarð. 

Úr starfsmannaaðstöðu og anddyri eru tvær óháðar flóttaleiðir, ein er úr fundarherbergi 

starfsmanna og ein er út um aðalinngang. 

2.hæð: 

Úr íbúðum í vesturhluta byggingar eru fimm óháðar flóttaleiðir. Tvær eru frá setu- og borðstofu 

út á svalir sem vísa annars vegar til vesturs og hins vegar til suðurs. Ein flóttaleið er um stigahús 

og  tvær eru í sitthvorum enda íbúðaálma. 

Úr tómstundarými fyrir miðju byggingar eru fjórar óháðar flóttaleiðir. Tvær eru út á svalir sem 

vísa annars vegar til norðurs og hins vegar til suðurs og tvær flóttaleiðir eru um sitthvort 

stigahúsið. 

Úr íbúðaálmu í austurhluta byggingar eru fjórar óháðar flóttaleiðir. Ein er út á svalir sem vísa 

til suðurs, ein flóttaleið er um stigahús og tvær eru í sitthvorum enda íbúðaálma. 

 

Brunavarnarbúnaður: 

Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi 

Í byggingunni verður viðurkennt, sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi tengt sólahringsvaktaðstoð. 

Aðalstjórnstöð og útstöð verður í móttökurými við aðalinngang. 

Sjálfvirkt úðakerfi 

Sjálfvirkt úðakerfi verður í öllum rýmum byggingarinnar skv. töflu 9.03 í 9.4.6.gr. 

byggingareglugerðar. 

Brunaslöngur 

Brunaslöngur verða staðsettar þannig að þær nái út í öll horn byggingar. 
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Handslökkvitæki 

Handslökkvitæki verða af viðeigandi gerð og mun gerð þeirra og endanleg staðsetning vera 

gerð í samráði við slökkviliðsstjóra og/eða eldvarnareftirlit.  

Reyklosun 

Út úr tæknirými í kjallara verður reyklosun um dyraop, 2 m2. Í flestum rýmum er lítið brunaálag 

og verður reyklosun um opnanleg fög. Sama á við um stigahús. 

Út- og neyðarlýsing 

Útljós og neyðarlýsing verða í öllu húsinu skv. 9.4.11.gr og 9.4.12.gr. í byggingarreglugerð. 

 

Byggingalýsingu má sjá í Viðauka D. 

 

3.3.Skráningartafla 

Skráningartafla var unnin eftir gögnum og leiðbeiningum frá Framkvæmdasýslu ríkisins. 

Skráningartafla er fylgiskjal með aðaluppdráttum og fer hún á teikniblað með afstöðumynd í 

teiknisetti aðaluppdrátta. Byggingin er reiknuð sem einn matshluti.  

Skráningartöflu má sjá í Viðauka D. 

3.4.Fylgigögn aðaluppdrátta 

Fylgigögn aðaluppdrátta samanstanda af gátlista byggingafulltrúa og umsóknar um 

byggingaleyfi. Sjá Mynd 1, Mynd 2 og Mynd 3. 
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Mynd 1. Umsókn um byggingarleyfi 
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Mynd 2. Gátlisti aðaluppdrátta 
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Mynd 3. Gátlisti aðaluppdrátta 
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4. Verkteikningar 

4.1.Almennt 

Verkteikningar skiptast upp í grunnmyndir, snið, útlit, hlutateikningar og deili. Grunn- og 

þakmyndir verkteikninga skiptast upp í fjóra hluta, 1.HL, 2.HL, 3.HL og 4.HL og eru í 

skalanum 1:50. Snið- og útlitsmyndir verkteikninga eru í skalanum 1:50. Hlutateikningar eru í 

skalanum 1:20 og deiliteikningar eru í 1:5.  

Verkteikningar, ásamt teiknisetti í heild sinni, má sjá í Viðauka D. 

5. Útboðsgögn 

5.1.Almennt 

Tekin var sú ákvörðun að fara í almennt útboð til að ná til sem fjölbreyttasta hóp aðila sem gætu 

komið að þessu verkefni. Þó voru settar kröfur inn í útboðs- og samningsskilmála að bjóðendur 

þyrftu að uppfylla ýmis atriði til að mega bjóða í verkið. Þannig var hægt að sía út þá aðila sem 

ekki voru líklegir til að skila tilætluðu verki.  

Útboðsgögn þessi innihalda 0.kafla - Útboðs- og samningsskilmálar, 7.kafla - Verklýsingar 

utanhússfrágangs ásamt tilboðsblaði, tilboðsskrá og fylgigögnum tengdum 0.kafla. 

Útboðsgögn í heild sinni má sjá í Viðauka A. 

6. Teiknistofan 

6.1.Almennt 

Vinna verkefnisins var miðuð út frá því að hún yrði unnin á faglegri stofu með tilheyrandi 

utanumhaldi og skipulagi sem sú vinna fylgir. Þar má nefna, reikninga, fundargerðir, 

tímaskráningu, hönnunaráætlanir og fleira.  

Sett var upp heildaráætlun með sundurliðuðum verkþáttum sem skiptir voru upp eftir fösum. 

Gefinn var upp meðalvinnutími hvers verkþáttar og reynt að standast áætlun eins og frekast 

var unnt. 

Faglega stofan sem hélt utan um vinnu þessa verkefnis var B.G.HÖNNUN. 

Öll gögn er tengjast teiknistofunni má sjá í Viðauka B. 
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7. Samantekt 

Unnið var eftir hönnun frá VA Arkitektum og var haldið í upprunalega hönnun, að utan sem 

innan, eftir fremsta megni. Þó voru gerðar verulegar breytingar á húsinu með því að taka burtu 

eina hæð og stækka húsið út á öðrum stöðum eins og lýst var í lið 1.Frumhönnun;  

,,Upphaflega tillagan gerði ráð fyrir byggingu á tveimur til þremur hæðum þar sem jarðhæðin, 

með aðalinngangi, yrði undir annarri og þriðju hæð að hluta til, nánar tiltekið undir 

austurálmu hússins. Breytingin mín fól í sér að færa jarðhæðina upp á aðra hæð hússins og þar 

með lækka húsið í heild um eina hæð. Þar af leiðandi skyldi húsið falla betur að umhverfi 

Valhúsahæðar. Þessi breyting krafðist þess þó að ég þyrfti að koma 9 íbúðum, sem upphaflega 

voru í austurálmu annarrar hæðar, fyrir á öðrum stað í húsinu. Þetta þýddi að ég þurfti að 

stækka vesturálmu hússins til norðurs og suðurs, og einnig snúa byggingunni um 25° á 

lóðarreitnum þar sem vesturálman var núna kominn inn á friðlýsta svæðið.“ 

Einnig var bætt við kjallara undir miðja byggingu til að koma fyrir tæknirými. Byggingin 

þurfti að uppfylla allar kröfur núgildandi byggingarreglugerðar og miðaðist hönnun hennar 

alfarið við algilda hönnun. Hönnun VA Arkitekta var vel útfærð að langflestu leyti en þó 

þurfti að grípa til lítilsháttar breytinga á innra skipulagi byggingar eins og greint var frá í lið 

1.Frumhönnun hér að ofan. 
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8. Niðurstöður 

Þetta verkefni var stórt og talsvert krefjandi, en fyrst og fremst skemmtilegt. Mér tókst að nýta 

þá þverfaglegu þekkingu sem ég hef aflað mér í gegnum byggingafræðina og þegar litið er til 

baka þá telja kaffibollasamræðurnar milli okkar nemendanna meira en mig hafði grunað.  

Verkefnið krafðist þess að ég þurfti að kynna mér nýjar aðferðir og efni og má þar helst nefna 

holplötur, uppbyggingu torfþaka og sundlauga.  

Í heildina var verkefnið mikil áskorun sem kemur til með að nýtast vel á starfsvettvangi á 

komandi árum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Háskólinn í Reykjavík  BF  LOK1010 

Tækni- og verkfræðideild  Haust 2018 

 

32 

 

 

 

9. Heimildaskrá 

Heimildaskrá þessi er ekki tæmandi listi heimilda 

Byggingarreglugerð nr. 112/2012 með áorðnum breytingum 1173/2012, 350/2013, 280/2014, 

360/2016, 666/2016 og 722/2017. 

Fasteignamat ríkisins. (1998). Skráningartafla (4.01b) [Skráningartafla.] Sótt  af 

https://www.skra.is/library/Samnyttar-skrar-/Fyrirtaeki-

stofnanir/Eignaskiptayfirlysendur/Skran_401b.xls 

Lög um framkvæmd útboða nr. 65/1993 

Leiðbeiningablöð byggingarreglugerðar hjá Mannvirkjastofnun. Sótt af 

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

Orkurammi, minni útgáfa (1. útgáfa) [Orkurammi.]. Sótt af 

http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Leidbeinandi-

forrit/Okuurammi/Orkurammi%20%C3%BAtg%C3%A1fa%201%200.xlsm 

 

 

 

 

https://www.skra.is/library/Samnyttar-skrar-/Fyrirtaeki-stofnanir/Eignaskiptayfirlysendur/Skran_401b.xls
https://www.skra.is/library/Samnyttar-skrar-/Fyrirtaeki-stofnanir/Eignaskiptayfirlysendur/Skran_401b.xls
http://www.mannvirkjastofnun.is/byggingar/leidbeiningar-vid-byggingarreglugerd-112-2012/
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Leidbeinandi-forrit/Okuurammi/Orkurammi%20%C3%BAtg%C3%A1fa%201%200.xlsm
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Leidbeinandi-forrit/Okuurammi/Orkurammi%20%C3%BAtg%C3%A1fa%201%200.xlsm

