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Úrdráttur úr samkeppnislýsingu 

1.3 NÚVERANDI STARFSEMI 

Þrátt fyrir þröngan húsakost fer þegar fram mjög fjölbreytt starfsemi hjá Ástjarnarkirkju. Eins og 

jafnan í nýjum hverfum eru í sókninni margar barnafjölskyldur og því brýnt að geta boðið upp á 

fjölbreytt starf fyrir börn og fullorðna og þarf húsnæðið að bjóða upp á möguleika til þess. Auk 

hefðbundins helgihalds fer þegar fram eftirfarandistarfsemi: 

- Sunnudagaskóli 

- Æskulýðsstarf 

- Eldriborgarastarf 

- Mömmumorgnar 

- Námskeiðahald, s.s. Alfa námskeið, hjónanámskeiðog 12 spora námskeið 

- Kórastarf, bæði kirkjukór og barnakór 

- Reglulega eru haldnar stóra/fjölsóttar tónlistarmessur 

- Dagleg viðvera og hefðbundin prestverk, s.s. athafnir, viðtöl og sálgæsla prests, auk undirbúnings 

starfsmanna fyrir framantalda starfsemi. 

Núverandi aðstaða gerir ekki kleift að vera með nema einn viðburð í gangi í einu og stendur það 

frekari uppbyggingu starfsins fyrir þrifum. Með nýju safnaðarheimili þarf að taka á þessu. 

 

1.4  MARKMIÐ 

Meginmarkmið sóknarnefndar með samkeppninni er að skapa heildarumgjörð utan um kirkju- og 

safnaðarstarf sóknarinnar.  Leitað er eftir raunhæfum og hagkvæmum hugmyndum um lóð og 

byggingar og tenginga þeirra innbyrðis sem uppfyllavæntingar til starfseminnar. 

Áhersla er lögð á vandaðar, einfaldar, sveigjanlegar og hlýlegar lausnir. 

Verkefnið er áfangaskipt og því er mikilvægt að fyrri áfangi framkvæmdarinnar geti staðið sjálfstæður 

þar til síðari áfangi verði byggður og að tenging áfanga verði eðlileg. 

Í þessum áfanga er lögð áhersla á að reisa safnaðarheimili sem er notendavæn fjölnota bygging fyrir 

fjölbreytta starfsemi safnaðarins. 

Sérstaklega verði tekið tillit til eftirfarandi þátta: 

-Safnaðarheimilið mun þjóna hlutverki kirkju þar tilkirkja verður reist. Því er mikilvægt að hafa íhuga 

við hönnun að bygging kirkju raski starfsemi ísafnaðarheimilinu eins lítið og mögulegt er. 

-Mikilvægt er að helgirými verði þannig fyrirkomið ísafnaðarheimilinu að ekki þurfi að færa 

tilhelgigripi á milli athafna til að forðast óþarfa hnjask og slit á þeim og eins til að viðhalda 

helgirýmisins. 

-Einnig er mikil áhersla lögð á byggingarnar falli vel að umhverfi sínu. Hönnun miðist viðrekstrarlega 

hagkvæmt húsnæði. 



-Val á efnum og formi sé til þess fallið að lágmarkaviðhald og rekstrarkostnað innan- og utanhúss. 

-Gert verði ráð fyrir að tenging kirkju sem síðar verði reist sé með þeim hætti að unnt verði aðopna 

yfir í safnaðarheimilið og nota það að hluta til stækkunar á kirkjuskipinu við stærstuathafnir. 

-Aðkoma með aðföng að eldhúsi verði aðgengileg og þægileg. 

Sóknarnefnd Ástjarnarkirkju telur safnaðarheimili Neskirkju vera dæmi um vel heppnaða lausn hvað 

varðar skipulag, nýtingarmöguleika, notkun felliveggja til uppskiptingar og aðlögunar að mismunandi 

þörfum hverju sinni. Þetta má þó að sjálfsögðu leysa á annan hátt. Samkvæmt meðfylgjandi 

húsrýmisáætlun er gert ráð fyrir að nettó stærð safnaðarheimilisins sé 547 fermetrar og kirkju sem 

síðar verði hönnuð verði nettó 540 fermetrar. 

 

2.2 SAMKEPPNISSVÆÐIÐ, AÐKOMA OG UMHVERFI 

Samkeppnissvæðið er reitur sem afmarkast af Ásbrauttil norðurs, lóð Ásvallalaugar til 

austurs,göngustíg meðfram íbúðahverfi til suðurs og meðframKirkjuvöllum til vesturs. 

Deiliskipulag - Vellir 3. áfangi er forsenda landnotkunar í samkeppninni.  Á lóðinni er gert ráð fyrir 

byggingu kirkju og safnaðarheimilis, á hluta lóðarer hverfisverndað hraun og gert er ráð fyrir 

bílastæðum á norður- og vesturhluta lóðarinnar. 

Ásvallabraut er tengibraut, en Kirkjuvellir er safngata og m.a. akstursleið Strætó.   Reiknað er með að 

umferð að og um svæðið breytist nokkuð miðað við gildandi deiliskipulag, sjá kafla 2.5 Aðkoma og 

umferð. 

Stærð keppnissvæðis er um 12.652 fermetrar. 

Stærð byggingarreits keppninnar er um 2.752 fermetrar 

Sérstætt hraunlandslag og fallegar hraunmyndanir eru á svæðinu.  Æskilegt er að hraunmyndanir 

verði hluti af landslagsmótun.  Hæst er svæðið í austasta hlutanum en þar er land  í um 15 m yfir sjó.Í 

Hafnarfirði eru austlægar og suðaustlægar vindáttirráðandi eins og lesa má í texta 

aðalskipulags.Suðaustanátt er aðalúrkomuátt á þessu svæði.  Hugaskal að skjólmyndun á svæðinu.  

Sjá vindrós í aðalskipulagi. 

Skipulag lóðar og hönnun bygginga verður að skoðastmeð tilliti til heildarumhverfis.  Byggingar verða 

að falla vel að landslagi.  Taka skal tillit til nærliggjandi bygginga, staðhátta, útsýnis og 

veðurfars.Verslun og þjónusta norðan og austan við lóð, íbúðabyggð sunnan og vestan við lóð, 

hringtorg og 

sjávarútsýni til norð-vesturs og hraun og sýn til Ásfjalls til suð-austurs. 

Ástjarnarkirkja óskar eftir að keppendur hugi sérstaklega að söfnunarsvæði (kirkjutorgi) fyrir 

notendur safnaðarheimilis og kirkju.  Hér er átt við söfnunarsvæði á lóð fyrir kirkjugesti við 

mannmargar athafnir svo sem brúðkaup og jarðarfariren einnig fyrir fjölnota notkun í tengslum við 

safnaðarstarfið sem viðbót við safnaðarheimilið þegar unnið er í hópastarfi, leikur við börn, 

grillveislur, kaffidrykkja í góðviðri, svo dæmi séutekin. Ástjarnarkirkja leggur áherslu á að umferð allra 

álóðinni sé örugg og skipulögð.  Huga þarf að gangandi, hjólandi og akandi umferð og tengingu 

viðaðliggjandi umhverfi. 
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Óskað er eftir að  landslagshönnun lóðarinnar takimið af umhverfinu sem er mjög sérstakt í hrauninu 

og að sá hluti hennar sem verður mótaður verði hlýlegur og bjóðandi. 

Aðkoma að svæðinu og gegnumakstur er í dag frá Ásbraut og Kirkjuvöllum.  Gert er ráð fyrir að aðal 

aðkoma að kirkju og safnaðarheimili verði frá hringtorgi frá Ásbraut – Kirkjutorgi um Kirkjuvelli. 

Sameiginleg bílastæði verða með Ásvallalaug og gerter ráð fyrir gegnumakstri um lóðirnar. Varðandi 

kröfur um bílastæði skulu keppendur miða við kröfurdeiliskipulags. 

Sérstaklega þarf að huga að greiðri akstursleið ogtengingu við bygginguna í tengslum við 

hefðbundnar kirkjuathafnir s.s. umferð líkbíla og brúðarbíla en einnig að hefðbundinni umferð vegna 

daglegs rekstrar s.s. sorphirðu og vöruflutninga. 

 

2.3 HÚSRÝMISÁÆTLUN 

2.3.1 STARFSEMISLÝSING SAFNAÐARHEIMILIS 

Safnaðarheimilið þjónar daglegu safnaðarstarfi Ástjarnarkirkju. Safnaðarheimilið hýsir vinnurými 

presta, tónlistarstjóra og annarra sem koma að daglegu starfi.  Gert er ráð fyrir fjölnotasal sem er 

skiptanlegur í minni rými fyrir fundi, viðtöl, kennslu og útleigu.  Búa þarf hverja einingu tæknilegaséð 

(rafmagn, nettenging og skjávarpar) fyrir slíka nýtingu.  Fjölnotarýmið verður notað sem kirkjusalur 

þar til kirkjan sjálf verður byggð. Tryggja þarf aðtalað mál, söngur og tónlist berist vel í 

salnum.Kirkjugripir og altari verði uppsett í helgirými svo ekki þurfi að færa það þegar aðrar athafnir 

en kirkjulegar eru í safnaðarsalnum. Helgirými verði hluti salarins t.d. á bak við færanlegt þil sem 

opnað er þegar kirkjulegar athafnir eru haldnar í salnum.Lögð er rík áhersla á að fjölnotasalurinn 

nýtist sem stækkunarmöguleiki kirkju þegar hún verður reist, t.d. við jarðarfarir og tónleika.  Því þarf 

að tryggja góða innsýn og tengingu milli kirkjuskips og fjölnotasalar. Lögð er áhersla á að skipulagt 

verði opið skrifstofurými fyrir 6-8 manns. 

Mögulegt á að vera að nýta kaffihús sem stækkunarmöguleika við fjölnotasalinn.  Æskilegt er að 

forrými tengist beint kaffihúsi og framreiðslueldhúsi. 

Yfirbragð safnaðarheimilisins á að vera opið, bjóðandi og notendavænt.  Útfærslur og allt efnisval 

skulu vera einfaldar, endingargóðar og rekstrarvænar. 

Reikna þarf með að opna skrifstofurýmið sé auðveltað finna og aðgengilegt gestum. 

Safnaðarheimilið verður fyrstu árin, þar til kirkjan verður byggð, nýtt bæði fyrir safnaðarstarf og 

kirkjulegar athafnir.  Allt innra skipulag, útfærslur  og tengsl, við útisvæði og framtíðar kirkju, þarf að 

taka mið af því.  Innra skipulag skal vera sveigjanlegt eins og kostur er og geta þjónað sínu hlutverki á 

hvaða tíma sem er. 

2.3.2 STARFSEMISLÝSING KIRKJU 

Ástjarnarkirkja mun þjóna Ástjarnarsókn sem nær yfir Ásland, Velli, Skarðshlíð, Hamranes og 

Vatnshlíð í Hafnarfirði. Gert er ráð fyrir 360 m2kirkjusal, með rými fyrir u.þ.b. 300 sæti. Við þetta 

bætast skrúðhús, aðstaða fyrir tónlistarfólk, anddyri, fatahengi, salerni, tæknirými og geymslur, svo 

eitthvað sé nefnt. Í kirkjunni munu fara fram allarhefðbundnar kirkjuathafnir, s.s. giftingar, skírnir, 

fermingar og jarðarfarir, auk guðsþjónusta. Ástjarnarkirkja hefur lagt metnað sinn í að brydda upp á 

fjölbreytni í messuformi, s.s. með gospel, pop og rokkmessum, auk hins hefðbundna messuforms og 
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er tónlistarflutningi, jafnt rafmögnuðum sem órafmögnuðum gert hátt undir höfði. Aðkoma, aðgengi 

og aðstaða fyrir tónlistarfólk og aðra gesti sem koma fram í viðburðum kirkjunnar skal vera þannig að 

ekki þurfi að fara í gegnum allt kirkjuskipið. Einsskal vera rými fyrir foreldra með ungabörn með 

glervegg sem veitir innsýn í kirkjuskip. Hægt verðiað opna milli kirkju og safnaðarheimilis til að stækka 

kirkjuskipið við fjölmennar athafnir s.s. ástórhátíðum, við fjölmennar jarðarfarir og tónleika.Hugsað 

skal fyrir aðkomu líkbíla að kirkjunni. Óskað er eftir svæði innanhúss (fordyri/kirkjutorgi) sem gerir 

kirkjugestum kleift að eiga stund saman að loknum viðburðum. 

2.3.3 STÆRÐARKRÖFUR 

Í eftirfarandi húsrýmistöflu eru gefnar upp nettó viðmiðunarstæðir hvers rýmis fyrir sig.  Hafa skal til 

viðmiðunar að nettó stærð safnaðarheimilis fari ekki yfir 547m2og kirkju ekki yfir 540m2. Gangar, 

inntaksrými, tæknirými, sorpgeymslur o.þ.h. eru ekki skilgreind sérstaklega. 

Kalli lausn keppenda á tengibyggingu hefur ekki verið gert ráð fyrir stærð hennar í áðurnefndum 

stærðartölum. 

Áætluð húsrýmisþörf kirkju er skilgreind hér að neðan.  Ítrekað er að ekki er verið að biðja um 

hönnun kirkju heldur er stærðin gefin upp til að keppendur geti skipulagt lóðina, tengingu við 

safnaðarheimilið og staðsett byggingar á lóð þannigað úr verði heild sem falli vel að umhverfinu. 

Húsrýmisáætlun fyrir safnaðarheimili og kirkju Ástjarnarsóknar íHafnarfirði 
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2.4 KOSTNAÐARVIÐMIÐUN 

Varðandi stofnkostnað safnaðarheimilis er lagt tilgrundvallar að heildarbyggingarkostnaður 

safnaðarheimilis að meðtöldum frágangi vegna aðkomuað safnaðarheimili og kirkjutorgi, en án 

húsbúnaðar, bílastæða og hönnunarkostnaðar, verði ekki meiri en kr. 205 milljónir króna (með 

VSK)miðað við byggingavísitölu í september 2014. Í áætlun er gert ráð fyrir að byggingarkostnaður 

per fermetra verði 300.000 að frátöldum hönnunarkostnaði. 

Í þessari hönnunarsamkeppni er gert ráð fyrir að greiddar verði 5 milljónir til þátttakenda í 

keppninni.Gert er ráð fyrir að þóknun arkitekta nemi 6% af byggingakostnaði. 

Ráðgjafar dómnefndar munu leggja mat á byggingarkostnað tillagna sem koma til álita til 

verðlauna,og mun kostnaður geta haft áhrif á niðurstöðu hennar.  Viðhald og rekstrarkostnaður 

tillagnanna verður einnig áætlaður. 

Ástjarnarkirkja lítur svo á að með því að skila inntillögum í samkeppni þessa eru þátttakendur að 

samþykkja uppgefna þóknun og telja tillögu sína vera innan ramma uppgefins byggingarkostnaðar. 
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Efnispælingar fyrir kirkjuþak.  

 



Hughrif fyrir loftafrágangi og flæði kerfislofts um rýmin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Hugmyndir af útfærslum á add-on gluggakerfi á stálburðavirki og frágangi viðlóð og 

umhverfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

FORHÖNNUN 

- Greiningar 

- Orkukrammi 

- Deiliskissur 

Myndvinnsla - 































Samanburður á útfærslum burðar í gluggavegg.  
 

Tillaga 1 – Uppbygging utan á stál burðarsúlu. 

Uppbygging: 

RHS stálsúla er notuð sem burður undir bita. Gluggaprófílar eru festir sitthvoru 
megin við súluna, gæta þarf að þéttingu um gluggapóst. Stálvinklar eru festir á 
gluggapóstana til að hægt sé að líma áfellu úr áli og búa þannig til stórann og 
djúpann gluggaprófíl sem virkar eins og ein heild.  

Umsögn: 

Þessi útfærsla verður til þess að gluggapósturinn breikkar töluvert og þar af leiðandi 
minkar ljósop gluggans. Passa þarf vel uppá alla þéttingu milli gluggaprófíls og 
stálsúlu og stálvínkils til að minnka alla kuldabrú. Mögulega flókið í uppsetningu.  

Niðurstaða: 

Þessi útfærsla verður ekki fyrir valin sökum þess hversu breiður pósturinn verður    
og útfærslan frekar flókin.  

     

 

Tillaga 2 – Stálstyrking inn í gluggaprófíl.  

Uppbygging:  

Gluggaprófíll úr áli er sturktur að innan með stáli. Prófíllinn með stálstyrkingunni 
yrði að lágmarki 50x200 mm til að ná sem mestri styrkingu að innan. Álprófíllinn 
sem er fyrir utan stendur svipað lang út og stálstyrkti prófíllinn að innan.  

Umsögn.  

Þessi útfærsla gefur heildræmt útlit á gluggavegginn þannig að prófílarnir eru heilir 
og eins að utan og innan. Ekki víst að álhulsan sem er utandyra sé framleidd svona 
löng. Hægt er að auka styrk gluggaprófílsins með því að draga stál inn í hann en 
óvíst er hvort styrkurinn sé nægilegur til að bera upp þakið.  

Niðurstaða: 

Þessi útfærsla verður ekki fyrir valinu þar sem óvíst er hvort styrkurinn yrði 
nægilegur í prófílnum.  

 

 

 

 

Tillaga 3 – Add-on gluggakerfi á burðarsúlu.  

Uppbygging: 

Add-on álgluggakerfi t.d. frá Schueco er fest á 60x200 mm RHS stál burðarsúlu. Þétt 
er með pluggakerfinu og kemur þ.a.l. í veg fyrir kuldabrú. Stálsúla er máluð í sama 
lit og ál gluggapósturinn.  

Umsögn: 

Sannfærandi útfærsla þar sem þétting um gluggann er hefðbundin. Stálsúlan getur 
verið útfærð til að bera mikinn styrk og þ.a.l. bera upp þakið. Stálsúlan og 
gluggaprófillinn málaður í sama lit til að fá heildræmara útlit en getur mögulega 
veið smá blæbrigði þar sem stálið yrði málað á staðnum en gluggaprófíllinn kæmi 
tilbúinn frá framleiðanda.  

Niðurstaða: 

Þessi útfærsla verður valin þar sem hún þykir þægileg í framkvæmd og gefur útlit 
sem arkitekt óskaði eftir.  

    



BF LOK 1010

Haust 2020
Ástjarnakirkja, safnaðarheimili og kirkja

Kirkjuvellir 1, 221 Hafnarfirði

Greining byggingahluta: Unnið af: 

Byggingahluti: Útveggir Kröfur: BRG nr. 112/2012

Forsteyptar samlokueiningar með steinullarkjarna Brunakröfur Byggingahraði Verð kr Annað Vægi þáttar % Stig 1-10 Hlutfall % Athugasemdir

Útlit
30 7 2,1

Ending - Líftími
25 8 2

Framkvæmd/u

ppsetning
20 9 1,8

Verð
10 8 0,8

Álit hönnuðar
15 5 0,75

Alls 100 7,45

Byggingahluti: Útveggir Kröfur: BRG nr. 112/2012

Járnbent staðsteypa - Staðsteypt tvöfaldir veggir Brunakröfur Byggingahraði Verð kr Annað Vægi þáttar % Stig 1-10 Hlutfall % Athugasemdir

Útlit
30 9 2,7

Ending - Líftími
25 8 2

Framkvæmd/u

ppsetning
20 7 1,4

Verð
10 7 0,7

Álit hönnuðar
15 10 1,5

Alls
100 8,3

Byggingahluti: Útveggir Kröfur: BRG nr. 112/2012

Járnbent steinsteypa - Staðsteypt einangrað að innan Brunakröfur Byggingahraði Verð kr Annað Vægi þáttar % Stig 1-10 Hlutfall % Athugasemdir

Útlit
30 9 2,7

Ending - Líftími
25 7 1,75

Framkvæmd/u

ppsetning
20 9 1,8

Verð
10 8 0,8

Álit hönnuðar
15 4 0,6

Alls 100 7,65

Útveggir safnaðarheimilis

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4  = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Útlit útveggja eiga að falla vel inn í hraunlagt umhverfið. 

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4  = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Útlit útveggja eiga að falla vel inn í hraunlagt umhverfið. 

Niðurstaða: Þessi veggur verður fyrir valinu í safnaðarheimili þar sem hann 

uppfyllir skylirði varðandi útlit og kuldabrýr.

Snædís Þráinsdóttir

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4  = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Steypt við 

kjöraðstæður. 

Gæði steypu 

þekkt. 

Forsteyptu einingarnar koma tilbúnar á verkstað. 

Hægt er að fá þær með þeirri áferð sem óskað er 

eftir. Samsetning eininganna eru sýnileg og mynda 

þá línur í útlitið sem hentar ekki þar sem leytast er 

eftir að tengja útveggi óreglunni í hrauninu. 

Óskir verkkaupa og eiginleikar:

Niðurstaða: Hentar ekki vegna erfiðleika við að slíta kuldabrýr

Stenst brunakröfur Minni 

byggingahraði á 

verkstað. Nokkuð 

háð 

veðurskylyrðum. 

Steypt við 

mismunandi 

aðstæður. Gæði 

steypu ekki eins 

þekkt. 

Útlit útveggja eiga að falla vel inn í hraunlagt umhverfið. 

Getur verið háð veðri. Erfiðara að takmarka og koma 

í veg fyrir kuldabrýr. 

Óskir verkkaupa og eiginleikar:

Niðurstaða: Einingarnar eru ekki taldar henta vegna sýnilegra samskeyta

Með þessari aðferð er hægt að ná fram áferð sem 

leitast er eftir og koma í veg fyrir kuldabrýr. Hún 

getur þó verið töluvert dýrari þar sem það er meira 

flækjustig við það að fara í tvöfalda steypu. Ekki eins 

margir verktakar sem kunna til verka við þessa 

aðferð. 

Stenst brunakröfur 

vel

Hægari og flóknari 

þar sem veggur er 

steyptur tvisvar. Er 

háð 

veðurskylyrðum. 

Ekki vitað Steypt við 

mismunandi 

aðstæður. Gæði 

steypu ekki eins 

þekkt

Óskir verkkaupa og eiginleikar:

Stenst brunakröfur 

vel. 

Bygginaghraði 

getur verið góður

Ekki vitað



BF LOK 1010

Haust 2020
Ástjarnakirkja, safnaðarheimili og kirkja

Kirkjuvellir 1, 221 Hafnarfirði

Greining byggingahluta: Unnið af: 

Byggingahluti: Útveggir Kröfur: BRG nr. 112/2012

Staðsteyptir veggir einangraðir að utan og múrkerfi Brunakröfur Byggingahraði Verð kr Annað Vægi þáttar % Stig 1-10 Hlutfall % Athugasemdir

Útlit 30 7 2,1

Ending - Líftími
20 8 1,6

Framkvæmd/u

ppsetning
30 8 2,4

Verð 10 8 0,8

Álit hönnuðar

10 6 0,6

Alls 100 7,5

Byggingahluti: Útveggir Kröfur: BRG nr. 112/2012

Járnbent steinsteypa - einangrað að utan og klætt Brunakröfur Byggingahraði Verð kr Annað Vægi þáttar % Stig 1-10 Hlutfall % Athugasemdir

Útlit 30 9 2,7

Ending - Líftími
25 8 2

Framkvæmd/u

ppsetning
20 9 1,8

Verð 10 8 0,8

Álit hönnuðar
15 9 1,35

Alls 100 8,65

Útveggir safnaðarheimilis Snædís Þráinsdóttir

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4  = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Stenst brunakröfur 

vel 

Minni, háð 

veðurskilyrðum.

Niðurstaða: Verður ekki valið. 

Kemur einungis til 

greina að nota 

gott og viðurkennt 

múrkerfi. 

Múrkerfi eru misgóð og geta auðveldlega mislukkast. 

Hentar ekkert sérstaklega vel í flókin verkefni og þar 

sem krafist er sérstaks útlits. 

Óskir verkkaupa og eiginleikar:

Útlit útveggja eiga að falla vel inn í hraunlagt umhverfið. 

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4  = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Stenst brunakröfur Minni 

byggingahraði á 

verkstað. Nokkuð 

háð 

veðurskylyrðum. 

Steypt við 

mismunandi 

aðstæður. Gæði 

steypu ekki eins 

þekkt. 

Getur verið háð veðri. Auðvelt að koma í veg fyrir 

kuldabrýr. 

Óskir verkkaupa og eiginleikar:

Útlit útveggja eiga að falla vel inn í hraunlagt umhverfið. 

Niðurstaða: Verður notað í útveggi kirkjubyggingarinnar



BF LOK 1010

Haust 2020
Ástjarnakirkja, safnaðarheimili og kirkja

Kirkjuvellir 1, 221 Hafnarfirði

Greining byggingahluta: Unnið af: 

Byggingahluti: Burðabitar kirkjuþaks Kröfur: BRG nr. 112/2012

Límtré Brunakröfur Byggingahraði Verð kr Annað Vægi þáttar % Stig 1-10 Hlutfall % Athugasemdir

Útlit
30 9 2,7

Ending - Líftími
25 9 2,25

Framkvæmd/u

ppsetning
20 8 1,6

Verð
10 7 0,7

Álit hönnuðar
15 8 1,2

Alls 100 8,45

Byggingahluti: Burðabitar kirkjuþaks Kröfur: BRG nr. 112/2012

Stálbitar Brunakröfur Byggingahraði Verð kr Annað Vægi þáttar % Stig 1-10 Hlutfall % Athugasemdir

Útlit
30 8 2,4

Ending - Líftími
25 9 2,25

Framkvæmd/u

ppsetning
20 9 1,8

Verð
10 9 0,9

Álit hönnuðar
15 9 1,35

Alls
100 8,7

Byggingahluti: Burðabitar kirkjuþaks Kröfur: BRG nr. 112/2012

Steyptir bitar Brunakröfur Byggingahraði Verð kr Annað Vægi þáttar % Stig 1-10 Hlutfall % Athugasemdir

Útlit
30 9 2,7

Ending - Líftími
25 8 2

Framkvæmd/u

ppsetning
20 8 1,6

Verð
10 9 0,9

Álit hönnuðar
15 7 1,05

Alls 100 8,25

Þakvirki kirkju Snædís Þráinsdóttir

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4  = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Stenst 

brunakröfur. 

Bygginahraði á 

verkstað góður. 

Gæta þarf þó að 

raka og loka sem 

fyrst.  

Vistvænn kostur 

og hlýlegt. 

Möguleiki á 

framleiðslu á 

Íslandi. 

Þversnið límtrésitanna getur þurft að vera stórt til að 

spanna svona mikið haf. Möguleiki á að nýta burð 

með límtrésbitum sem skúlptúr og hljóðdempun í 

lofti kirkjunnar. 

Óskir verkkaupa og eiginleikar:

Þak kirkjunnar er flókið form þar sem það hallar í mismunandi áttir. Lofthæð 

er mikil sem gefur kost á að vera með stóra bita í loftinu. Þar sem límtré er 

hlýlegt og fallegt er möguleiki á að hafa það sýnilegt og leyfa timbrinu að njóta 

sín. 

Niðurstaða:  Verður ekki notað þar sem þversnið verður svo stórt. 

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4  = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Brunakröfur ekki 

eins góðar og 

límtrésbitarnir en 

hægt að gera þá 

aðrar ráðstafanir 

með brunavörnum 

sem gætu þó verið 

dýrari. 

Byggingahraði á 

verkstað er mikill. 

Ekki jafn vistvænt 

og límtré en 

ódýrari kostur. 

Hentar vel hvað varðar spennivídd, það er ekki eins 

fallgt og límtré svo það yrði þá klætt af og hulið 

algjörlega. Endingartími er góður og hentar vel ef 

rakabreytingar verða í húsinu. 

Óskir verkkaupa og eiginleikar:

Þak kirkjunnar er flókið form þar sem það hallar í mismunandi áttir. Lofthæð 

er mikil sem gefur kost á að vera með stóra bita í loftinu. Stálgrind er ekki eins 

falleg og límtré og yrði því að hylja stálgrindina með loftaplötum eða álíka 

þannig að hún verði ekki sýnileg. 

Niðurstaða: Valið að nota stálbita í burðarkerfi kirkjuþaksins. 

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4  = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Steypan er þung og verður til þess að þyngja þakið 

enn frekar. Þversnið orðið mjög stórt. 

Óskir verkkaupa og eiginleikar:

Þak kirkjunnar er flókið form þar sem það hallar í mismunandi áttir. Lofthæð 

er mikil sem gefur kost á að vera með stóra bita í loftinu. Getur verið erfitt að 

ná svona mikilli spennuvídd með steypunni þar sem þyngdin eykst á móti því 

sem bitar eru stækkaðir. 

Stenst brunakröfur 

vel. 

Minni 

byggingahraði á 

verkstað 

Steypt við 

mismunandi 

aðstæður, gæði 

steypu ekki eins 

þekkt. 

Niðurstaða: Verður ekki notað. 



BF LOK 1010

Haust 2020
Ástjarnakirkja, safnaðarheimili og kirkja

Kirkjuvellir 1, 221 Hafnarfirði

Greining byggingahluta: Unnið af: 

Byggingahluti: Þakfrágangur kirkjunnar Kröfur: BRG nr. 112/2012

Léttþaks einingar Brunakröfur Byggingahraði Verð kr Annað Vægi þáttar % Stig 1-10 Hlutfall % Athugasemdir

Útlit 30 9 2,7

Ending - Líftími
25 9 2,25

Framkvæmd/u

ppsetning

20 9 1,8

Verð 10 8 0,8

Álit hönnuðar

15 9 1,35

Alls 100 8,9

Byggingahluti: Þakfrágangur kirkjunnar Kröfur: BRG nr. 112/2012

Trapísuplötur og steypa Brunakröfur Byggingahraði Verð kr Annað Vægi þáttar % Stig 1-10 Hlutfall % Athugasemdir

Útlit 30 9 2,7

Ending - Líftími
25 9 2,25

Framkvæmd/u

ppsetning
20 8 1,6

Verð 10 8 0,8

Álit hönnuðar
15 8 1,2

Alls 100 8,55

Byggingahluti: Þakfrágangur kirkjunnar Kröfur: BRG nr. 112/2012

Krosslímdar timbureiningar Brunakröfur Byggingahraði Verð kr Annað Vægi þáttar % Stig 1-10 Hlutfall % Athugasemdir

Útlit 30 9 2,7

Ending - Líftími
25 9 2,25

Framkvæmd/u

ppsetning
20 8 1,6

Verð 10 8 0,8

Álit hönnuðar
15 8 1,2

Alls
100 8,55

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4  = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Góðar. Góður þar sem 

einingarnar koma 

tilbúnar á vekrstað 

og hífðar í. 

Lágmarksþörf á 

einangrun. Létt 

byggingarefni 1/5 

af rúmþyngd 

steypu. Vistvænt.

Vistvænt byggingarefni. Hægt að fá það sniðið eftir 

lögun þaksins. Hljóðdempandi og gott 

einangrunargildi. 

Óskir verkkaupa og eiginleikar:

Á þakið eru lagðar lyngmó þökur sem tengja bygginguna við hraunlagt 

umhverfið. 

Niðurstaða: Verður ekki valið. 

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4  = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Stenst 

brunakröfur. 

Góður. Háður 

veðru að einhverju 

leyti. 

Þakfrágangur kirkju Snædís Þráinsdóttir

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4  = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Stenst 

brunakröfur. 

Góður, en sökum 

lögunar þaks þarf 

að sniða búta 

sérstaklega í á 

samskeytinum 

eftir á sem lengi 

byggingahraðann. 

Léttar einingar. 

Spanna langt haf 

þar sem burðurinn 

er inn í 

einangruninni. 

Léttar einingar sem ná að spanna stórt haf. Fljótlegar 

í uppsettningu. Samskeiti yfir stálbita er hægt að 

sníða eftirá á staðnum. Koma tilbúnar með 

einandrun. Þarf að leggja pappa og byggja upp eins 

og viðsnúið þak fyrir ofan einangrun til að setja 

grasþökur á. 

Óskir verkkaupa og eiginleikar:

Á þakið eru lagðar lyngmó þökur sem tengja bygginguna við hraunlagt 

umhverfið. 

Niðurstaða: Verður notað þar sem einingar eru léttar. 

Niðurstaða: Verður ekki notað sökum rúmþyngdar steypu. 

Þversnið lítið og 

þarf ekki mikla 

steypu. Verður 

ekki eins þungt og 

steypt þak. 

Trapísuplöturnar er hægt að leggja í form þaksins. 

Styrkur traísunar vegur á móti og þarf því minni 

steypu þ.a.l verður þversnið minna. Hinsvegar er 

steypa þungt byggingarefni. 

Óskir verkkaupa og eiginleikar:

Á þakið eru lagðar lyngmó þökur sem tengja bygginguna við hraunlagt 

umhverfið. 



BF LOK 1010

Haust 2020
Ástjarnakirkja, safnaðarheimili og kirkja

Kirkjuvellir 1, 221 Hafnarfirði

Greining byggingahluta: Unnið af: 

Byggingahluti: Innveggir Kröfur: BRG nr. 112/2012

Timburveggur Brunakröfur Byggingahraði Verð kr Annað Vægi þáttar % Stig 1-10 Hlutfall % Athugasemdir

Útlit
30 7 2,1

Ending - Líftími
25 8 2

Framkvæmd/u

ppsetning
20 7 1,4

Verð
10 8 0,8

Álit hönnuðar
15 7 1,05

Alls 100 7,35

Byggingahluti: Innveggir Kröfur: BRG nr. 112/2012

Gifsveggir Brunakröfur Byggingahraði Verð kr Annað Vægi þáttar % Stig 1-10 Hlutfall % Athugasemdir

Útlit
30 9 2,7

Ending - Líftími
25 7 1,75

Framkvæmd/u

ppsetning
20 9 1,8

Verð
10 8 0,8

Álit hönnuðar
15 9 1,35

Alls
100 8,4

Byggingahluti: Innveggir Kröfur: BRG nr. 112/2012

Hleðsluveggur Brunakröfur Byggingahraði Verð kr Annað Vægi þáttar % Stig 1-10 Hlutfall % Athugasemdir

Útlit
30 8 2,4

Ending - Líftími
25 8 2

Framkvæmd/u

ppsetning
20 8 1,6

Verð
10 8 0,8

Álit hönnuðar
15 8 1,2

Alls 100 8

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4  = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Hleðslusteinar henta vel í votrými þar sem þeir 

mygla síður. Einnig eru eir mjög eldþolnir en hafa 

frekar takmarkaða hljóðeinangrun. Frekar þægilegir í 

uppsetningu. 

Óskir verkkaupa og eiginleikar:

Þak kirkjunnar er flókið form þar sem það hallar í mismunandi áttir. Lofthæð 

er mikil sem gefur kost á að vera með stóra bita í loftinu. Getur verið erfitt að 

ná svona mikilli spennuvídd með steypunni þar sem þyngdin eykst á móti því 

sem bitar eru stækkaðir. 

Brunakröfur 

góðar. 11cm 

þykkur steinn er 

EI60

Byggingahraði 

góður þar sem 

engar 

veggjagrindur þarf 

að setja upp. 

Hljóðeinangrun 

mætti vera betri 

en góður kostur í 

votrými. 

Niðurstaða: Verður notað um votrými starfsmanna þar sem þar er sturta. 

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4  = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Brunakröfur góðar, 

sérstaklega með 

tvöfaldri 

gifsklæðningu, 

EI60

Byggingahraði 

góður þar sem 

plöturnar eru 

skornar en ekki 

sagaðar. 

Nokkur 

rykmyndun. 

Gifsveggurinn er tilvalinn þar sem krafist er eld- og 

brunaþolni. Hentar ekki í votrými en hægt að leysa 

með rakaþolnum plötum. Uppsettning er fljótleg og 

sparar þ.a.l. Tíma. 

Óskir verkkaupa og eiginleikar:

Eiginleikar gifsveggja eru mikil eldþolni og góð hljóðeinangrun. Einnig er áferð 

veggjarins góð og nokkuð auðveld í uppsetningu. 

Niðurstaða: Þessi lausn verður fyrir valinu vegna elds- og hljóðeinangrunar.  

Innveggir Snædís Þráinsdóttir

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4  = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Stenst brunakröfur 

ef notaðar eru 

eldvarnarplötur.  

Ágætur 

byggingahraði

Rykmyndun við 

vinnu þar sem 

plöturnar eru 

sagaðar. 

Hentar ágætlega þar sem ekki er krafist mikillar 

aldþolni og þar sem ekki eru votrými. 

Óskir verkkaupa og eiginleikar:

Timburveggir eiga sér langa sögu hvað varðar byggingaefni á íslandi en þar 

sem leitast ver eftir að fá góða hljóð og brunavörn ásamt sléttri og fínni áferð 

hefur timburveggur ekki þá eiginleika. 

Niðurstaða:  Vinnsluhraði og brunaþol kemur í veg fyrir að þetta val. 



Skv. 6.8.4. gr. Byggingareglugerðar 

Karlar Konur Hreyfihamlaðir

Fjöldi gesta Fjöldi salerna Fjöldi gesta Fjöldi salerna salerni 3 5

55 3 205 9 Þvagskálar* 4

80 4 230 10 1

105 5 255 11 Alls safnaðarheimili 17 **

130 6 280 12

155 7 305 13 Kirkja
180 8 330 14 sameiginleg Hreyfihamlaðir

205 9 355 15 salerni 4

380 16 salerni 1

405 17 22
430 18

455 19

480 20

505 21

21 *1 þvagskál er reiknuð sem 2 salerni

**salerni í safnaðarheimilinu sem einnig mun nýtast kirkjugestum. 

2 salerni fyrir starfsmenn og aðra sem koma að viðburðum. 

Heimilt er að víkja frá ákvæðum um lágmarksfjölda í töflu 6.06 þegar fjöldi gesta er umfram 130 og skulu hönnuðir þá gera grein fyrir forsendum heildarfjölda 

salerna í greinargerðum sínum.

Fjöldaákvörðun salerna

Safnaðarheimili

Alls í byggingunni: 

Fjöldi salerna 

Samtals fjöldi salerna með samnýtingu rýmanna

Áætlun salerna 

Safnaðarheimili Safnaðarheimili og kirkja

200 manns 500 manns 



59,5 m²
Fatahengi

15,7 m²
Snyrting kvk

6,3 m²
Snyrting hh.

16,1 m²
Snyrting kk

16,5 m²
Geymsla

5,4 m²
Ræsting

15,6 m²
Stólageymsla 39,2 m²

Eldhús

5,8 m²
Sorp

172,4 m²
Fjölnotasalur

462,1 m²
Kirkjuskip

70,6 m²
Tengigangur

13,5 m²
Skrúðhús

35,4 m²
Aðstaða tónlistarfólks

4,8 m²
snyrting starfsm.

8,2 m²
Geymsla kirkju

67,6 m²
Forrými

23,1 m²
Fatahengi kirkju

22,1 m²
Ungbarnarými

3,1 m²
Snyrting

2,9 m²
Snyrting

2,9 m²
Snyrting

2,9 m²
Snyrting

5,5 m²
Snyrting hh.

7,3 m²
starfsm. inng.

61,5 m²
Opið skrifstofurými

10,5 m²
Búningsherb.

21,2 m²
Viðtalsrými / fundarherbergi

20,0 m²
Skrifstofa aðstoðarprests

20,0 m²
Skrifstofa prests

Skipulag 1. hæð

Inngangur

Fatahengi

Snyrting kvk

Snyrting hh.

Snyrting kk

Geymsla

Ræsting

Stólageymsla

Eldhús

Sorp

starfsm. inng.

Opið skrifstofurými

Skrifstofa tónlistarstj.

Skrifstofa prests

Skrifstofa aðstoðarprests

Viðtalsrými / fundarherbergi

Gangur

Búningsherb.

Starfsm. WC

Kaffihús / forrými

Fjölnotasalur

Tengigangur

Skrúðhús

Aðstaða tónlistarfólks

snyrting starfsm.

Geymsla kirkju

Kirkjuskip

Ungbarnarými

Fatahengi kirkju

Snyrting

Forrými

5,4 m²
Inngangur

100,8 m²
Kaffihús / forrými

Forrými - kaffihús 

Forrými safnaðarheimilisins gegnir einnig hlutverki 

kaffihúss og er um 100 m2. Aðalinngangur gesta er 

gegnum tvöfaldar dyr sem eru úr viðarramma og gleri 

og opnast út í flóttaátt og eru með sjálfvirka opnun. 

Möguleiki er á að stýra minni umferð fólks um anddyri til 

hliðar við aðalinngang ef veður er vont. Allt gler í rýimnu 

skal uppfylla kröfur 12.4.1 gr. um óvarið gler í 

byggingum. Kaffihúsið er miðja safnaðarheimilisins með 

góðu aðgengi að framreiðslueldhúsi. Einnig er góð 

tenging rýmisins við fjölnotasal og tengigang í kirkjuna. 

rýmið nýtur mikillar birtu um ofanljós og tengingar við 

hraunið til austurs og kirkjutorgs til vesturs eru góðar.

Hindrunarlaus breidd umferðaleiða er ekki minni en 1,80 

m sem uppfyullir kröfur 6.4.4 gr um ganga og anddyri.   

Fjölnotasalur 

Fjölnotasalur er 172 m2 og tekur allt að 170 manns í 

sæti. Möguleiki er á að skipta salnum upp í 4 minni sali 

með felliveggjum og er útgengi út á kirkjutorg og 

tengigang úr hverju hólfi. Einnig er hægt að opna hann 

inn í miðrými og samnýta með kaffihúsi. Hægt verður að 

opna salinn inn í kirkjuskipið og nýtast þannig sem 

stækkun kirkjunnar við stærri athafnir s.s jarðafarir og 

brúðkaup. Glerveggur og hurðir skulu uppfylla 12.4.1 gr.

um óvarið gler og vera merkt skv. 12.4.2. gr.  Hurðir 

opnast út í flóttaátt. Loft salarins er mótað í bylgjur til að 

gera hljómburð betri. 

Skrifstofur

Skrifstofur skiptast í skrifstofu prests, 20 m2, skrifstofu 

aðstoðaprests, 20 m2, skrifstofu tónlistarsjóra, um 13 

m2 og opið skrifstofu rými um 61 m2. Gert er ráð fyrir 

lítilli kaffiaðstöðu innan opna skrifstofurýmisins þar 

sem verður sett upp lítil innrétting með innbyggðum 

ískáp undir innréttingu, vask og borðplássi fyrir kaffivél 

og hraðsuðuketil. Þetta samræmist 31. gr í Reglur um 

húsnæði vinnustaða þar sem kemur fram að á 

fámennum vinnustöðum er leyfilegt að innrétta kaffi 

eða matstofu án þess að um sérstakt herbergi er að 

ræða. 

13,5 m²
Skrifstofa tónlistarstj.

Snyrting starfsmanna 

skv. 22. gr. í Reglur um húsnæði vinnustaða skal 

vera a.m.k 1 salerni fyrir allt að 15 manns sem er ekki 

einnig aðgengilegt almenning. Þar sem ekki var gert 

ráð fyrir salerni starfsmanna var þessu rými bætt við í 

frumhönnunarferlinu. Salernisaðstaðan er um 7 m2 og 

uppfylir kröfur byggingareglugerðar 6.8.3. gr. Algild 

hönnun snyrtinga og 6.8.4. gr .Fjöldi og gerð 

snyrtinga. Einnig mun vera sturtuaðstaða fyrir 

starfsmenn innan rýmisins. 

Búningsherbergi

Búningsherbergi starfsmanna er um 10 m2 og stenst 

það kröfu 15. gr. í Reglur um húsnæði vinnustaða

þar sem gert er ráð fyrir 0,6 m2 á hvern starfsmann. 

Mestur fjöldi starfsmanna í húsinu er 11 manns. Ekki 

var gert ráð fyrir þessu rými í samkeppnistillögu og var 

því bætt við á frumhönnunarferlinu. Þarna verða læstir 

skápar fyrir starfsmenn til að geyma persónulega 

muni.  

Starfsmannainngangur

Starfsmannainngangur er ætlaður fyrir starfsfólk, 

tónlistarfólk og aðra sem fram koma á viðburðum og 

aðföng að eldhúsi. Þá gefur staðsetning inngangsins 

möguleika á að um hann fari þeir sem eiga beint erindi 

á skrifstofur. 

Eldhús

Eldhús er um 40 m2 og er framreiðslueldhús það hefur 

góða tengingu við kaffihúsið með framreiðslulúgu. 

Eldhúsið er ekki hugsað til að framleiða matvæli heldur 

til að taka á móti tilbúnum mat. Í eldhúsinu er gott 

vinnuborð, uppþvottasvél og geymslukápar ásamt 

kæliskápum fyrir aðfluttan mat. 

Stólageymsla

Stólageymsla er um 16 m2 og er í nálægð við kaffihús 

og fjölnotasal. Þar sem salurinn er notaður undir 

mismunandi athafnir og viðburði verður hægt að 

geyma þarna stóla sem ekki eru í notkun. 

Ræsting

Ræstirými er um 5 m2 og uppfyllir kröfu 43. gr. í 

Reglur um húsnæði vinnustaða þar sem 

nauðsynlegum búnaði verður komið fyrir og tryggt 

þannig að ræsting fari fram á sem öruggastan hátt. 

Snyrting kk

Snyrting karla er um 16 m2. Þar eru 3 salerni og 4 

þvagskálar. Skv. 6.8.4. gr. er heimilt að fækka 

salernum karla og setja þvagskálar í staðin. Er því 

reiknað með 1 þvagskál í stað 2 salerna. Þessi fjöldi er 

því nægjanlegur fyrir þann fjölda sem er í húsinu. 

Snyrting hreyfihamlaða

Snyrting fyrir hreyfihamlaða eru tæpir 6 m2 og 

samræmist leiðbeiningum mannvirkjastofnunar 6.8.3. 

gr. um Algilda hönnun snyrtinga. Þar er gerð krafa 

um amk. eitt af hverjum 10 salernum uppfylli algilda 

hönnun. Í safnaðarheimili og kirkju er gert ráð fyrir 22 

salernum fyrir almenning og eru þar af 2 salerni fyrir 

hreyfihamlaða, 1 í safnaðarheimili og 1 í kirkju. 

Snyrting kvk

Snyrting kvenna er um 16 m2 og eru þar 5 salerni. 

Miða við 200 manns í safnaðarheimilinu þurfti 9 salerni 

skv. 6.8.4. gr og töflu 6.06. Ákveðið var að hafa 

salerni kvenna og karla aðskilin. Einnig er gert ráð fyrir 

að þessi salerni geti líka nýst kirkjugestum sem viðbót 

við þau salerni sem eru þar. 

Fatahengi

Gengið er inn í fatahengi eftir gangi frá 

forrými/kaffihúsi og er það um 59 m2 að stærð með 

ganginum. Þar verður komið fyrir 3 aðskildum fataslám 

þannig að hægt verið að ganga milli þeirra og aðgegni 

að slánum er því beggja vegna. Hver slá er um 3,4 m 

sem gerir samanlagt um 10 m af fataslám. 

Geymsla

Geymsla er um 16 m2 og er hugsuð sem viðbót við 

stólageymsluna fyrir annan húsbúnað og muni en 

stóla. 

Sorpgeymsla

Sorpgeymsla er innbyggð og er um 6 m2. 

Hindrunarlaust svæði fyrir sorpílát er minnst 1,4 m 

skv. 6.12.6 gr. Inngangur og útloftun er skv. 6.12.7. 

gr. Gert er ráð fyrir tveim 660 L tunnum, önnur er 

grátunna en hin blátunna samkvæmt reglum 

Hafnafjarðabæjar um sorphirðu. Tengigangur

Tengigangur er hugsaður sem tengin safnaðarheimilis 

og kirkjunnar. Hann er bjartur með útsýni yfir hraunið 

og mun þjóna fjölnotasal þegar hann er uppskiptur. 

Einnig geta prestar, tónlistarfólk og aðrir sem að 

athöfnum koma nýtt ganginn þar sem hann er í góðum 

tengslum við skrifstofur og bakinngang. 

Safnaðarheimili

Kirkja

Snyrting 

5 salerni eru inn af fatahengi kirkjunnar, þar af er 1 

sem uppfylliir 6.8.3. gr. um Algilda hönnun snyrtinga. 

Salernin eru sameiginleg karla og kvenna og uppfylla 

þau kröfu 6.8.4. gr. Salerni safnaðarheimilis verða 

einnig nýtt þegar kirkjulegar athafnir eru til að uppfylla 

kröfu um lágmarksfjölda salerna. 

Fatahengi kirkju

Fatahengi fyrir kirkjugesti er um 23 m2 og er um 6,5 m 

af fataslá með hillu fyrir ofan. Einnig er gert ráð fyrir að 

hægt verði að nýta fatahengi í safnaðarheimili þegar 

stórar athafnir eru. 

Ungbarnarými

Rýmið er um 22 m2 og gerir foreldrum með ung börn 

kleift að fylgjast með athöfnum gegnum glugga sem 

snýr inn í kirkjuskip þannig að ekki verði truflun. 

Geymsla kirkjumunir

Geysla er um 8 m2 og er hugsuð sem geymsla fyrir 

kirkjulega muni. 

Snyrting starfsmanna og tónlistarfólks

Snyrting í bakrými kirkjunnar er um 5 m2 og er hugsuð 

fyrir presta, tónlistarfólk og aðra sem koma að 

athöfnum. Það uppfyllir kröfu 6.8.3. gr. Algild hönnun 

snyrtinga.  Þar sem það eru fleiri en 1 salerni fyrir 

hreyfihamlaða í byggingunni er leyfinlegt að 0,90 m 

breitt hindrunalaust svæði öru megin við salernið og er 

það þannig hér þar sem hin salernin eru með gott 

pláss báðu megin.  

Aðstaða tónlistarfólks

Skrúðhús

Skrúðhús er um 13 m2 og er ætlað prestum til að fara í 

klæðin. Gert er ráð fyrir skápum sem munu geyma 

klæðin. 

Kirkjuskip

Kirkjuskipið er um 462 m2 og gerir ráð fyrir u.þ.b. 330 

manns í sæti. Aðkoma gesta í kirkjuskipið er frá 

forrými kirkjunnar um tvöfaldar dyr en einni er gert ráð 

fyrir einfaldri hurð við endann sem hægt er að nýta 

þegar umferð er mikil við stærri athafnir. Altari 

kirkjunnar er staðsett þannig að möguleiki er á að 

opna fjölnotasal safnaðarheimilis inn í kirkjuskipið og 

fjölga þannig sætum um 170. Hátt er til lofts og mun 

rýmið njóta mikkillar birtu frá gluggum sem snúa að 

kirkjutorgi en einnig um glugga sitthvoru megin við 

altari, annar er aftan við altari austanmegin en hinn er 

ofanlega til norðurs. Aðkoma presta og annarra sem 

taka þátt í athöfnum er aftan við altari og er möguleiki 

á tveim leiðum eftir því sem hentar. Gert er ráð fyrir 4 

rýmum fyrir hjólastóla skv. 6.9.1. gr.

byggingareglugerðar. Sæti verða fest í gólf og 1,0 m á 

milli raða bak í bak þar sem setur á sætum eru föst er 

það skv. 9.5.8. gr.

Forrými

Forrými kirkjunnar er um 68 m2 og er þar 

aðalinngangur í kirkju frá kirkjutorgi. Gengið er inn um 

tvöfaldar glerjaðar viðardyr. Forrýmið er rúmgott og 

bjart þar sem gluggaveggur er til norðurs út á 

kirkjutorg og til vesturs. Glerveggur og hurðir skulu 

uppfylla 12.4.1 gr. um óvarið gler. Góð tenging er úr 

forrými í fatahengi og inn í kirkjuskip. 

Inngangur

Þessi inngangur er hugsaður sem hliðarinngangur við 

aðalinngang. Hann er hægt að nýta við minni umferð 

fólks eða þegar veður er vont. 

Rými fyrir tónlistarfólk og aðra sem koma að athöfnum 

er um 35 m2. Gert er ráð fyrir að þeir sem koma fram á 

athöfnum geti beðið þarna milli atriða og er rýmið nægt 

til að vera með minni hljóðfæri. Það mun vera búið 

borði, stólum, sófa og skáp með fatahengi.  

6,8 m²
Starfsm. WC3,1 m²

Gangur

920925

Lagnarými

1795 530

970970
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Unnið Dags

Númer

Útgáfa

Teikning

Verk

Breyting

Mælikv.

Snædís Þráinsdóttir snaedis15@ru.is

Undirritun hönnuðar

Breyting Skýring Dags. Teiknað

SÞ

Ástjarnakirkja, Kirkjuvellir 1
Safnaðarheimili og kirkja

(99)2.01

4.10.2020

Greiningar

Rýmisgreining - Grunnmynd 1. hæð

1 : 100

mkv: 1 : 100
1.hæð - Rýmisgreining



71,5 m²
Tæknirými

20,6 m²
Garðgeymsla

Fylling

Skipulag kjallari

Tæknirými

Garðgeymsla

Fylling

Tæknirými

Tæknirými byggingarinnar er staðsett í kjallara undir 

kirkjunni. Það er um 69 m2 og þar verða inntök fyrir 

vatn og rafmagn, tengigrind og rafmagnstafla. Einnig 

mun loftræsikerfi hússins vera staðsett í rýminu. 

Lagnar fara upp um lagnarými í kerfisloft 

kirkjubyggingarinnar. Rýmið samræmist kafla 6.12 um 

tæknirými í byggingareglugerð.

Garðgeymsla

Geymsla fyrir garðáhöld og ýmislegt sem tengist 

lóðarumhirðunni. Geymslan er um 21 m2.

Unnið Dags

Númer

Útgáfa

Teikning

Verk

Breyting

Mælikv.

Snædís Þráinsdóttir snaedis15@ru.is

Undirritun hönnuðar

Breyting Skýring Dags. Teiknað

SÞ

Ástjarnakirkja, Kirkjuvellir 1
Safnaðarheimili og kirkja

(99)2.02

4.10.2020

Greiningar

Rýmisgreining - Grunnmynd kjallari

1 : 100

mkv: 1 : 100
Kjallari - Rýmisgreining



Hverfisverndað hraun 

Hellulagt útisvæði sem myndar 

kirkjutorg. Góð aðkoma fyrir 

brúðabíla og líkbíla. 

Lóðamörk samkvæmt mæliblaði. 

Byggingareitur skv. mæliblaði.

Aksturstefna í báðar áttir
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Innkeyrsla 

Útkeyrsla 

A
ð
k
o
m

a
 s

lö
kk

v
ib

if
re

ið
a

r

Aðkoma slökkvibifreiðar 

og sorphirðubíls Kvöð um sameiginlegan akstur

Gönguleið 

G
ö

n
g

u
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ið
 

Almenn stæði: 95

Bílastæði hreyfihamlaða: 5

Bílastæði alls: 100 

G
ö

n
g

u
le

ið
 

Gönguleið 

Innkeyrsla 

Útkeyrsla 

19,48 m

Kvöð um gróður á lóð 

skv. deiliskipulagi

Reiðhjólagrind undir 

útkragandi þaki byggingarinnar
Bílastæði fyrir hreyfihamlaða 5stk. 

Lágmarksstærð 3,8 x 5,0 m.

Hellulögðu stæðin eru græn stæði 

þar sem gróður fær að vaxa 

gegnum hellur. 

3
0
0
0

1
:1

1

Halli á gangstíg við bílastæði 

hreyfihamlaða er 1:20 sem 

uppfyllir kröfu 6.4.11. gr. 

núgildandi byggingareglugerðar.  

Breidd gönguleiðar 

nægileg og uppfyllir 

6.2.3. gr. núgildandi 

byggingareglugerðar. 

1
:2

0

16,65 m
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Greiningar

Rýmisgreining - Lóð

1 : 250

mkv:1 : 250
1.hæð lóðargreining

Bílastæði:

Skv. deiliskipulagi eiga bílastæði á lóð að vera 95

Gert er ráð fyrir 100 stæðum og þar af 5 fyrir hreyfihamlaða. 

Fjöldi stæða fyrir hreyfihamlaða er í samræmi við töflu 6.02 í 

byggingareglugerð. 

Stæðin eru sem næst aðalinngang og unnt er, í 6.2.4. gr.

kveður á um u.þ.b 25m frá aðalinngangi. Stæðin eru um 

28m frá aðalinngangi en þar sem ekki er möguleiki á að 

koma þeim nær sökum lóðar og staðsetningar á húsi er farið 

fram á að tekið sé tillit til þess að þeim er komið fyrir eins 

nálægt og hægt er.  

Fjöldi stæða fyrir hreyfihamlaða er í samræmi við töflu 6.02 í 

byggingareglugerð. 



9.6.26
. gr. Gluggar í útveggjum.

Gluggar í útveggjum bygginga skulu gerðir þannig að ekki sé 

hætta á að eldur eða reykur geti

breiðst út milli brunahólfa hvorki lóðrétt né lárétt.

Glugga sem eru með eldþolnu gleri vegna brunahólfunar má 

einungis vera hægt að opna með

sérstökum verkfærum og þá má ekki nota til loftræsingar. 

Ú
T

Ú
T

Ú
T

Ú
T

Ú
T

9.4.2. gr
Sjálfvirkt brunaviðvörun. 

Gerð er krafa um sjálfvirka brunaviðvörun fyrir 

samkomusali í notkunarflokki 2 þar sem koma saman 50 

manns eða fleiri, 
skv. töflu 9.02 Krafa um sjálfvirkt 

brunaviðvörunarkerfi. 

9.4.4. gr. 
Handslökkvitæki

Í öllum byggingum skulu vera handslökkvitæki sem 

samræmast ákvæðum reglugerðar um slökkvitæki. 

9.4.11. gr.
Almenn lýsing á flóttaleiðum.

Meginreglur: Allar flóttaleiðir í mannvirkjum skulu vera með 

nægjanlega almenna lýsingu þannig að

notkun þeirra sé greið. Í byggingum þar sem krafist er algildrar 

hönnunar skal lýsing taka mið af því.

9.4.12. gr.
Neyðarlýsing.

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

neyðarlýsing.

9.5.3. gr.
Aðgengi að flóttaleiðum.

1. Úr öllum íbúðum og notkunareiningum skulu vera a.m.k. tvær 

flóttaleiðir, sem eru óháðar hvor

annarri.

9.5.6. gr
. Göngulengd flóttaleiða.

Lengd flóttaleiða er samkvæmt töflu 9.04 fyrir mannvirki í 

notkunarflokki 2 þar sem fleiri en 50 manns eru. 

9.5.7. gr
. Fólksfjöldi.

Meginreglur: Hönnun flóttaleiða í byggingum skal miðuð við 

mesta fjölda fólks sem ætla má að geti

verið samtímis í rýminu.

Gert er ráfyrir að byggingin geti rúmar 500 manns fullsetin. 

Viðmiðunarreglur: Reikna skal með að 1% þeirra sem eru í 

rýminu séu hreyfihamlaðir, þó aldrei færri

en einn maður.

9.5.8. gr
. Gerð flóttaleiða.

1. Samanlögð breidd allra flóttaleiða skal vera minnst 1,0 m fyrir hverja 

hundrað menn sem henni er ætlað að þjóna.

6. Í kvikmyndasölum, leikhúsum og fyrirlestrasölum í notkunarflokki 2, og 

öðrum þeim sölum sem eru notaðir sem slíkir, skulu stólar vera festir við 

gólf. Fjarlægð milli stólaraða, mæld milli sætisbaka, skal vera minnst 0,80 

m séu stólarnir búnir veltisetum, en 1,00 m séu setur fastar. Breidd 

einstakra sæta skal vera a.m.k. 0,50 m. Stólar skulu þannig festir að rýming 

sé greiðfær og þeir valdi ekki hættu við rýmingu. Ekki mega vera fleiri en 12 

stólar í samfelldri röð að gönguleið og stólaraðir ekki fleiri en 20. 

Lágmarksbreidd gönguleiðar þvert á raðir skal vera 1,30 m, og einnig 

meðfram röðum, ef stólar eru festir í gólf, en 2,00 m, ef þeir eru spenntir 

saman. Í stórum byggingum skal við útreikning breiddar gönguleiðar miða 

við a.m.k. 0,01 m fyrir hvern mann sem um hana skal fara til að komast að 

útgöngudyrum salar. 

9.5.9. gr.
Dyr í flóttaleið.

1. Dyr í flóttaleið bygginga skulu vera vel merktar og sýnilegar. Þær skulu 

opnast í flóttaátt og skal

vera auðvelt að opna þær án tafar og án þess að nota lykil eða sérstök 

verkfæri.

2. Í rýmum bygginga þar sem ekki er hætta á þvögumyndun, fjöldi er undir 

30 manns og allir eru kunnugir umhverfinu, má nota hurðir sem opnast á 

móti flóttaátt í flóttaleiðir. 

sbr. hurð í skrifstofurýmmi þar sem ekki er gert ráð fyrir miklum fólksfjölda 

þar fyrir innan. 

Ú
T

9.5.10. gr
. Öruggt svæði fyrir hreyfihamlaða.

Viðmiðunarreglur: Reikna skal með að 1% gesta í byggingum í 

notkunarflokki 2 þurfi að nýta öruggt

svæði og skulu þau rúma þann fjölda. Opnunarkraftur á handfangi 

hurðar að öruggu svæði má ekki vera yfir

25 N.

9.5.11. gr.
Leiðamerkingar á flóttaleiðum

2. Setja skal leiðamerkingar flóttaleiða á alla staði þar sem ekki er 

augljóst hvar útgangar eru og þar

sem dagsbirtu nýtur ekki.

9.6.7. gr.
Sorpgeymslur.

Viðmiðunarreglur: Sorpgeymslur skulu vera sérstakt brunahólf, 

minnst EI 60.

9.6.11. gr.
Brunahólfun.

Meginreglur: Byggingum skal skipt í brunahólf þannig að flóttaleiðir 

séu tryggðar og útbreiðsla elds sé takmörkuð.

Viðmiðunarreglur: Sé ekki annað tekið fram skal brunamótstaða 

brunahólfs eigi vera lakari en 60 mínútur hvað varðar

heilleika og einangrun, þ.e. EI 60.

9.6.14. gr.
Brunavarnir í loftræsikerfum.

1. Loftræsikerfi skal þannig hannað og frá því gengið að það rýri 

hvorki brunahólfun byggingar né

stuðli að útbreiðslu elds og reyks við bruna.

9.6.19. gr.
Sérákvæði um brunavarnir í notkunarflokki 2.

4. Samkomusalur skal vera sjálfstætt brunahólf EI 60 skilið með EI2 

30-CSm hurðum frá öðrum rýmum.

Þegar leyft er að hafa opið á milli salar og eldhúss skulu brunavarnir 

auknar í eldhúsinu, s.s. með

því að setja sjálfvirkt slökkvikerfi í eldunaraðstöðu.

9.8.2. gr.
Björgunarsvæði og aðkoma.

Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um björgunarsvæði og 

aðkomu sjúkra- og slökkviliðs:

1. Á lóðum skal vera greið aðkoma fyrir sjúkra- og slökkvibifreiðar.

2. Fjöldi og gerð útganga úr inngarði sem er umlukinn byggingum, 

hvort sem hann er yfirbyggður eða

ekki, skal ákveðin með brunahönnun

9.9.2. gr.
Burðarvirkjaflokkar

Skv. töflu 9.11 í 9.9.3. gr.
þarf burðavirki hússins að vera R60 þar 

sem það flokkast undir meðaláhættu vegna öryggis fólks og miða 

við brunaálag 800 MJ/m

2

eða minna

Ú
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Ú
T

Ú
T

Ú
T

ÚT

Brunagler E30

Brunagler E30

Brunagler E30

Felliveggur EI60

Felliveggur EI60

9.6.12. gr.
Brunahólfun stærri bygginga

Viðmiðunarreglur: Hámarksstærð meginbrunahólfa skal ekki vera 

meiri en er tilgreint í töflu 9.07. Stærð

bygginga í töflunni tekur til samanlagðs flatarmáls allra hæða sem 

eru í brunahólfinu.

(99)2.04
2-2

(99)2.04
2-2

Lengd flóttaleiðar 25 m

RR

R

R

R

R

R

R

R

R
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30m

ÚT

ÚT

9.1.3. gr.
Notkunarflokkar

Notkunarflokkur 2

Mannvirki eða rými þar sem gert er ráð fyrir 

að fólk geti safnast saman. Ekki er gert ráð 

fyrir að fólk

gisti innan mannvirkisins. Fólk sem er í 

mannvirkinu er ekki allt nægjanlega 

kunnugt umhverfinu til að

þekkja flóttaleiðir en er almennt fært um að 

bjarga sér sjálft út úr mannvirkinu eða á 

öruggt svæði við

eldsvoða.

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

BO.

30m

Brunaslanga og 

slökkvitæki innfellt í 

vegg. Box fyrir tækin er 

inangrað og brunaþétt. 

Brunaslanga og 

slökkvitæki innfellt í 

vegg. Box fyrir tækin er 

inangrað og brunaþétt. 

BO.

BO.

BO.

BO. BO. BO.BO.

Ú
T

Ú
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Tæknirými Fylling

30m

R

Brunaslanga

Reyklosun

Reykskynjar

Stjórntafla brunv. kerfis

Flóttaleið milli brunahólfa eða út

ÚT

Flóttaleið

EI60

REI60

Brunahurð EI

2

30-CS

m

Sambrunahætta

Útmerki tengd varaaflgjafa

Skýringar:

EI60 Felliveggur

Handslökkvitæki

SL
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Teikning
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Brunagreining

As indicated

mkv: 1 : 100
1.hæð - Brunagreining

mkv: 1 : 100
Snið - Tæknirými

Hugmyndir af brunaslöngum innfelldum í vegg.
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Ú
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Ú
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ÚT ÚT ÚT

9.5.6. gr
. Göngulengd flóttaleiða.

Lengd flóttaleiða er samkvæmt töflu 9.04 fyrir mannvirki í 

notkunarflokki 2 þar sem fleiri en 50 manns eru. 

9.5.7. gr
. Fólksfjöldi.

Meginreglur: Hönnun flóttaleiða í byggingum skal miðuð við mesta fjölda fólks sem 

ætla má að geti

verið samtímis í rýminu.

Gert er ráfyrir að byggingin geti rúmar 500 manns fullsetin. 

Viðmiðunarreglur: Reikna skal með að 1% þeirra sem eru í rýminu séu hreyfihamlaðir, 

þó aldrei færri en einn maður.

9.5.9. gr.
Dyr í flóttaleið.

1. Dyr í flóttaleið bygginga skulu vera vel merktar og sýnilegar. Þær skulu opnast í 

flóttaátt og skal

vera auðvelt að opna þær án tafar og án þess að nota lykil eða sérstök verkfæri.

2. Í rýmum bygginga þar sem ekki er hætta á þvögumyndun, fjöldi er undir 30 manns 

og allir eru kunnugir umhverfinu, má nota hurðir sem opnast á móti flóttaátt í 

flóttaleiðir. 

sbr. hurð í skrifstofurýmmi þar sem ekki er gert ráð fyrir miklum fólksfjölda þar fyrir 

innan. 

ÚT

9.6.7. gr.
Sorpgeymslur.

Viðmiðunarreglur: Sorpgeymslur skulu vera sérstakt brunahólf, 

minnst EI 60.

9.6.11. gr.
Brunahólfun.

Meginreglur: Byggingum skal skipt í brunahólf þannig að flóttaleiðir 

séu tryggðar og útbreiðsla elds sé

takmörkuð.

Viðmiðunarreglur: Sé ekki annað tekið fram skal brunamótstaða 

brunahólfs eigi vera lakari en 60 mínútur hvað varðar

heilleika og einangrun, þ.e. EI 60.

9.6.14. gr.
Brunavarnir í loftræsikerfum.

1. Loftræsikerfi skal þannig hannað og frá því gengið að það rýri 

hvorki brunahólfun byggingar né

stuðli að útbreiðslu elds og reyks við bruna.

9.6.19. gr.
Sérákvæði um brunavarnir í notkunarflokki 2.

4. Samkomusalur skal vera sjálfstætt brunahólf EI 60 skilið með EI2 

30-CSm hurðum frá öðrum rýmum.

Þegar leyft er að hafa opið á milli salar og eldhúss skulu brunavarnir 

auknar í eldhúsinu, s.s. með

því að setja sjálfvirkt slökkvikerfi í eldunaraðstöðu.

Ú
T

Ú
T

Ú
T

Ú
T

ÚT

Brunagler E30

Brunagler E30

Brunagler E30

Felliveggur EI60

Felliveggur EI60

Stærð brunahólfs er 140 m

2 

Tekur við flóttaleið úr kirkjuskipi og 

leiðir fólk beint út. 

Stærð brunahólfs er 460 m

2 

Gert er ráð fyrir um 300 manns í 

sæti. 4 fóttaleiðir eru úr 

brunahólfinu

Ú
T

Stærð brunahólfs er um 440 m

2 

Þar sem eldhús er opið í 

forrými/kaffihús verður sjálfvirkur 

slökkvibúnaður við eldavél.  

Stærð brunahólfs er 157 m

2 

Skrifstofurými byggingarinnar gerir 

ráð fyrir 9-11 starfsmönnum. hurð í 

flóttaleið má opnast á móti flóttaátt 

þar sem fjöldi fólks er ekki yfir 30 

og gert er ráð fyrir að fólkið er 

kunnugt útgönguleiðum. 

Stærð brunahólfs er 6 m

2 

Sorprými er sér brunahólf þar sem 

það er innan byggingarinnar. 

Stærð brunahólfs er 1130 m

2 

Möguleiki er á að opna fjölnotasal 

inn í kirkju. Gert er þá ráð fyrir um 

500 manns í byggingunni. Stærð 

og brunaálag hólfsins gerir kröfu 

um Reyklosun og sjálfvirkt 

brunaviðvörunarkerfi skv. 
töflu 

9.07
í 
9.6.12. gr.

Brunahólfun:

9.6.12. gr.
Brunahólfun stærri bygginga

Viðmiðunarreglur: Hámarksstærð meginbrunahólfa skal ekki vera 

meiri en er tilgreint í töflu 9.07. Stærð

bygginga í töflunni tekur til samanlagðs flatarmáls allra hæða sem 

eru í brunahólfinu.

ÚT

(99)2.04
2-2

2-2
(99)2.04

Tæknirými og garðgeymsla í 

kjallara er sér brunahólf. 

Stærð brunahólfs er um 170 m

2 

Gert er ráð fyrir um 200 manns í 

sæti í fjölnotasal. Möguleiki er á að 

skipta salnum upp í minni einingar 

og verður þá hver eining  með 2 

flóttaleiðum. 

30m

R

Brunaslanga

Reyklosun

Reykskynjar

Stjórntafla brunv. kerfis

Flóttaleið milli brunahólfa eða út

ÚT

Flóttaleið

EI60

REI60

Brunahurð EI

2

30-CS

m

Sambrunahætta

Útmerki tengd varaaflgjafa

Skýringar:

EI60 Felliveggur

Handslökkvitæki
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Brunahólfun

As indicated

mkv: 1 : 100
1. hæð - Brunahólfun
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(99)2.08
2-2

2-2
(99)2.08

525

300

300

11
38
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Veggur 1 opnuhlutfall teikning (99)2.07
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Steyptir veggir í Y-átt

Steyptir veggir í X-átt

Steypt burðasúla undir stálbita

50x200 RHS stálprófíll, steypt inn í súlur

Skýringar:

Steyptir veggir 

Burðavirki byggingarinnar.

Útveggir

Útveggir eru úr járnbentri steinsteypu, 

einangraðir að utan með staðsteyptri 

veðurkápu. Tengijárn eru sett milli 

burðaveggjar og veðurkápu (sjá deili skyssu á 

teikn. (99)2.08)

Innveggir

Burðaveggir inni eru úr járnbentri steinsteypu.

Burðasúlur

60x200 mm RHS stálsúlur eru við alla álpósta 

í gluggakerfi glerveggja, eru alla jafnaði c/c 

1100. Gluggakerfið er fest á stálsúlurnar 

þannig að þær verða hluti af gluggakerfinu. 

Steyptar súlur

Við útvegg í kirkjusalnum koma steyptar súlur 

undir stálbita þakvirkisins. Súlurnar ná niður í 

sökkla og undir þær verður steyptur fótur. 

Þakvirki

Þak safnaðarheimilis er staðsteypt 25 cm þykk 

plata. Steypt í halla eftir lögun þaksins. Ofan á 

plötuna kemur einangrun, þakpappi og fergt 

með lyngmó torfi. 

Þak kirkjubyggingar er borið uppi með 

stálbitum. Stórir bitar liggja eftir broti í þaki og 

minni bitar tengjast þar á milli. sjá nánari 

útfærslu á stálvirki þaks og útreikninga á 

stálbitum á teikningu (99)2.10. 

Ofan á burðavirki leggjast léttþakseiningar, 

ábræddur pvc dúkur og fergt með lyngmó torfi.

Unnið Dags

Númer

Útgáfa

Teikning

Verk

Breyting

Mælikv.

Snædís Þráinsdóttir snaedis15@ru.is

Undirritun hönnuðar

Breyting Skýring Dags. Teiknað

SÞ

Ástjarnakirkja, Kirkjuvellir 1
Safnaðarheimili og kirkja

(99)2.06

4.10.2020

Greiningar

Burðaþolsgreining - Grunnmynd

1:100

mkv: 1 : 100
1.hæð - Bruðaþolsgreining

mkv: 1 : 100
Kjallari - Bruðaþolsgreining

Jarðskjálftagreining

Þverskurðaflatarmál veggja ætti að vera 1,5% af flatarmáli 

byggingar í hvora átt. 

Lágmarkslengd veggja er 4m og opnuhlutfall ekki meira en 

20%

Flatarmál byggingarinnar 1256 m

2

Flatarmál steyptra veggja í X-átt = 19 m

2

Hlutfall af flatarmáli byggingar 20 / 1256 = 0,015 = 
1,6%

Flatarmál steyptra veggja í Y-átt = 22 m

2

Hlutfall af flatarmáli byggingar 25 / 1256 = 0,017 = 
1,7%

Opnuhlutfall veggja má sjá á teikningu (99)2.07



Flatarmál veggjar 114 m

2

Opnuhlutfall 0%

Flatarmál veggjar 55 m

2

Flatarmál gata 26 m

2

Opnuhlutfall 47%

Opnuhlutfall of mikið og þessi veggur 

því ekki tekinn með í jarðskjálftagreiningu. 

Flatarmál veggjar 83 m

2

Flatarmál gata 14 m

2

Opnuhlutfall 17%

Flatarmál veggjar 108m

2

Flatarmál gata 22 m

2

Opnuhlutfall 20%

Flatarmál veggjar 174 m

2

Flatarmál gata 22 m

2

Opnuhlutfall 13 %

Unnið Dags

Númer

Útgáfa

Teikning

Verk

Breyting

Mælikv.

Snædís Þráinsdóttir snaedis15@ru.is

Undirritun hönnuðar

Breyting Skýring Dags. Teiknað

SÞ

Ástjarnakirkja, Kirkjuvellir 1
Safnaðarheimili og kirkja

(99)2.07

4.10.2020

Greiningar

Burðaþolsgreining - Opnuhlutfall veggja

1 : 100

mkv: 1 : 100
Veggur 1 - Opnuhlutfall

mkv: 1 : 100
Veggur 2 - Opnuhlutfall

mkv: 1 : 100
Veggur 3 - Opnuhlutfall

mkv: 1 : 100
Veggur 4 - Opnuhlutfall

Ekki er æskilegt að opnuhlutfall veggja 

fari yfir 20%

Skoðað var opnuhlutfall veggja sem eru 

teknir með í jarðskjáltagreiningu (sjá 

teikningu (99)2.06) til að ganga úr 

skugga um að hlutfallið sé ekki hærra 

en æskilegt er. 

Einungis voru skoðaðir veggir sem 

höfðu einhvað gatmál, aðrir veggir í 

jarðskjáltagreiningu s.s útveggir 

safnaðarheimilis og kirkju er með 

opnuhlutfall 0%. 



Burðabiti úr járnbentri steinsteypu fyrir 

ofan RHS burðasúlur í gluggakerfi. 

Burðaveggir úr járnbentri steinsteypu

Bitar á þaki til styrkingar. (sjá teikn. (99)2.08)

Útveggir úr járnbentri steinsteypu. Einangraðir 

að utan með staðsteyptri veðurkápu. 

RHS stál burðasúlur 60x200.

Burðavirki byggingarinnar.

Útveggir

Útveggir eru úr járnbentri steinsteypu, 

einangraðir að utan með staðsteyptri 

veðurkápu. Tengijárn eru sett milli 

burðaveggjar og veðurkápu (sjá deili skyssu á 

teikn. (99)2.08)

Innveggir

Burðaveggir inni eru úr járnbentri steinsteypu.

Burðasúlur

60x200 mm RHS stálsúlur eru við alla álpósta 

í gluggakerfi glerveggja, eru alla jafnaði c/c 

1100. Gluggakerfið er fest á stálsúlurnar 

þannig að þær verða hluti af gluggakerfinu. 

Steyptar súlur

Við útvegg í kirkjusalnum koma steyptar súlur 

undir stálbita þakvirkisins. Súlurnar ná niður í 

sökkla og undir þær verður steyptur fótur. 

Þakvirki

Þak safnaðarheimilis er staðsteypt 25 cm þykk 

plata. Steypt í halla eftir lögun þaksins. Ofan á 

plötuna kemur einangrun, þakpappi og fergt 

með lyngmó torfi. 

Þak kirkjubyggingar er borið uppi með 

stálbitum. Stórir bitar liggja eftir broti í þaki og 

minni bitar tengjast þar á milli. sjá nánari 

útfærslu á stálvirki þaks og útreikninga á 

stálbitum á teikningu (99)2.10. 

Ofan á burðavirki leggjast léttþakseiningar, 

ábræddur pvc dúkur og fergt með lyngmó torfi.

Unnið Dags

Númer

Útgáfa

Teikning

Verk

Breyting

Mælikv.

Snædís Þráinsdóttir snaedis15@ru.is

Undirritun hönnuðar

Breyting Skýring Dags. Teiknað

SÞ

Ástjarnakirkja, Kirkjuvellir 1
Safnaðarheimili og kirkja

(99)2.08

4.10.2020

Greiningar

Burðaþolsgreining - Fjarvídd safnaðarheimili

1:100

Burður safnaðarheimilis - Fjarvídd

mkv: 1 : 100
Þversnið í fjölnotasal

Tenging staðsteyptrar veðurkápu við burðavegg. 



Biti í skyggni tengis steyptum 

útvegg og innvegg. 

Skyggni steypt 25cm, tengist plötu yfir forrými 

kirkjunnar. Passað verður uppá að slíta 

kuldabrú með sérstakri skúffu. 

50x200 RHS stálsúlur. Steypt er í súlurnar 

bæði til styrkingar og til að auka við brunaþol. 

Skyggni var stækkað til að ná bitum beint út frá 

steyptum vegg þar sem ekki kom til greina að 

setja súlur. 

5305

10
00

Stærð bita nægileg (sbr. 5/7=0,7)

Þykkt plötu 25cm

Þakkantur

Steyptir bitar* upp úr þaki með sirka 

3m millibili til að styrkja útkrögun á 

þaki. Biti nær jafnlangt báðu megin 

við steyptan útvegg til að ná jafnvægi. 

Sjá snið 8. 

50x200 RHS stálsúlur. Steypt er í 

súlurnar bæði til styrkingar og til að 

auka við brunaþol. 

*Bitum var bætt við þar sem niðurbeygja gaf 

14mm með útkrögun 2,6 m og 25 cm plötu 

og hefði ekki mátt vera meiri til að standast 

kröfur.   

39503950

4050

10
00

Burðavirki byggingarinnar.

Útveggir

Útveggir eru úr járnbentri steinsteypu, 

einangraðir að utan með staðsteyptri 

veðurkápu. Tengijárn eru sett milli 

burðaveggjar og veðurkápu (sjá deili skyssu á 

teikn. (99)2.08)

Innveggir

Burðaveggir inni eru úr járnbentri steinsteypu.

Burðasúlur

60x200 mm RHS stálsúlur eru við alla álpósta 

í gluggakerfi glerveggja, eru alla jafnaði c/c 

1100. Gluggakerfið er fest á stálsúlurnar 

þannig að þær verða hluti af gluggakerfinu. 

Steyptar súlur

Við útvegg í kirkjusalnum koma steyptar súlur 

undir stálbita þakvirkisins. Súlurnar ná niður í 

sökkla og undir þær verður steyptur fótur. 

Þakvirki

Þak safnaðarheimilis er staðsteypt 25 cm þykk 

plata. Steypt í halla eftir lögun þaksins. Ofan á 

plötuna kemur einangrun, þakpappi og fergt 

með lyngmó torfi. 

Þak kirkjubyggingar er borið uppi með 

stálbitum. Stórir bitar liggja eftir broti í þaki og 

minni bitar tengjast þar á milli. sjá nánari 

útfærslu á stálvirki þaks og útreikninga á 

stálbitum á teikningu (99)2.10. 

Ofan á burðavirki leggjast léttþakseiningar, 

ábræddur pvc dúkur og fergt með lyngmó torfi.

Unnið Dags

Númer

Útgáfa

Teikning

Verk

Breyting

Mælikv.

Snædís Þráinsdóttir snaedis15@ru.is

Undirritun hönnuðar

Breyting Skýring Dags. Teiknað

SÞ

Ástjarnakirkja, Kirkjuvellir 1
Safnaðarheimili og kirkja

(99)2.09

4.10.2020

Greiningar

Burðaþolsgreining - Skyggni

1:50

Skyggni kirkja
mkv: 1 : 50
Snið 9

Skyggni safnaðarheimili
mkv: 1 : 50
Snið 8



Steypt undirstaða undir stálbita, 

þykkt 500mm 

Fer niður í sökkul, steyptur fótur 

undir súlu. 

8905103654980
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Burðavirki byggingarinnar.

Útveggir

Útveggir eru úr járnbentri steinsteypu, 

einangraðir að utan með staðsteyptri 

veðurkápu. Tengijárn eru sett milli 

burðaveggjar og veðurkápu (sjá deili skyssu á 

teikn. (99)2.08)

Innveggir

Burðaveggir inni eru úr járnbentri steinsteypu.

Burðasúlur

60x200 mm RHS stálsúlur eru við alla álpósta 

í gluggakerfi glerveggja, eru alla jafnaði c/c 

1100. Gluggakerfið er fest á stálsúlurnar 

þannig að þær verða hluti af gluggakerfinu. 

Steyptar súlur

Við útvegg í kirkjusalnum koma steyptar súlur 

undir stálbita þakvirkisins. Súlurnar ná niður í 

sökkla og undir þær verður steyptur fótur. 

Þakvirki

Þak safnaðarheimilis er staðsteypt 25 cm þykk 

plata. Steypt í halla eftir lögun þaksins. Ofan á 

plötuna kemur einangrun, þakpappi og fergt 

með lyngmó torfi. 

Þak kirkjubyggingar er borið uppi með 

stálbitum. Stórir bitar liggja eftir broti í þaki og 

minni bitar tengjast þar á milli. sjá nánari 

útfærslu á stálvirki þaks og útreikninga á 

stálbitum á teikningu (99)2.10. 

Ofan á burðavirki leggjast léttþakseiningar, 

ábræddur pvc dúkur og fergt með lyngmó torfi.

Unnið Dags

Númer

Útgáfa

Teikning

Verk

Breyting

Mælikv.

Snædís Þráinsdóttir snaedis15@ru.is

Undirritun hönnuðar

Breyting Skýring Dags. Teiknað

SÞ

Ástjarnakirkja, Kirkjuvellir 1
Safnaðarheimili og kirkja

(99)2.10

4.10.2020

Greiningar

Burðaþolsgreining - Þakvirki kirkju

1:100

þakvirki - Fjarvídd

Álag áætlað á kirkjuþak:

Eigin þyngd:

- Kerfisloft = 0,5 kN/m

2

- Þakvirki = 0,6 kN/m

2

- Farg og gras = 2,7 kN/m

2 

0,5 kN/m

2 

+ 0,6 kN/m

2 

+ 2,7 kN/m

2 

= 
3,8 kN/m

2

Snjóálag:

µ

i 

= 0,8 kN/m

2 

(Formstuðull, tekið úr glósum fyrir flatt þak, mætti mögulega vera lægra)

C

e 

= 0,6 kN/m

2  

(Affoksstuðull)

C

t 

= 1,0 kN/m

2 

(háð einangrunargildi þaks) 

S

k 

= 2,1 kN/m

2  

(Hafnarfjörður er snjóálagssvæði 1)

S = 0,8 kN/m

2  

* 0,6 kN/m

2  

* 1,0 kN/m

2  

* 2,1 kN/m

2 

= 
1 kN/m

2 

Biti 1:

Lengd 25 m 

Álagsbreidd um 9 m 

Eigin þyngd (g

k

) = 9 m * 3,8 kN/m

2 

= 34,2 kN/m

Snjóálag (q

k

) = 9 m * 1 kN/m

2 

= 9 kN/m

Notmarksálag = g

k

+ q

k

=> 34,2 kN/m + 9 kN/m = 43,2 kN/m

Brotmarksálag = q

d

= 1,35 * 34,2 kN/m + 1,5 * 9 kN/m = 59,7 kN/m

U

heild

= 25000/200 =125 mm 

U

hreyf.

= 25000/400 = 62,5 mm

Stærð bita: 

skv. töflu 8.01 - Hámarksformbreyting

Flokkur A - Þök

Heildarálag L/200

Hreyfanlegt álag L/400

U

heild

= 25000/200 =125 mm 

U

hreyf.

= 25000/400 = 62,5 mm

I = 5/384 * (43,2 N/mm * (25.000 mm)

4

) / (210*10

3 

MPa * 62,5 mm)

I = 16.741 *10

6

mm

4

Til að minnka bita var ákveðið að bæta við þverbitum sem verða 

soðnir eða boltaðir við bitann til auka styrkingu. 

Áætla þá bita sem er um 1200 mm. Valið er að hafa gataða bita til 

að koma lögnum í gegn. 

Biti 2:

Lengd 20 m 

Álagsbreidd um 7 m 

Eigin þyngd (g

k

) = 7 m * 3,8 kN/m

2 

= 26,6 kN/m

Snjóálag (q

k

) = 7 m * 1 kN/m

2 

= 7 kN/m

Notmarksálag = g

k

+ q

k

=> 26,6 kN/m + 7 kN/m = 33,6 kN/m

Brotmarksálag = q

d

= 1,35 * 26,6 kN/m + 1,5 * 7 kN/m = 46,4 kN/m

U

heild

= 20.000/200 =100 mm 

U

hreyf.

= 20.000/400 = 50 mm

Stærð bita: 

Biti í notmarksálagi:

I = 5/384 * (33,6 N/mm * (20.000 mm)

4

) / (210*10

3 

MPa * 50 mm)

I = 6.667 *10

6

mm

4

Biti sem gæti komið til greina er 
HE1000M 

Valið er að nota bita sem er gataður og ákveðið að nota bita sem er 1200 mm

mkv: 1 : 100
Þakvirki - Grunnmynd

Gataður biti til að koma lögnum í gegn. 



Skýringar:

Burðarbiti úr stáli

Steypt þakplata

RHS 60x200 stálsúlur

Burðaveggir úr járnbentri steinsteypu

Burðavirki byggingarinnar.

Útveggir

Útveggir eru úr járnbentri steinsteypu, 

einangraðir að utan með staðsteyptri 

veðurkápu. Tengijárn eru sett milli 

burðaveggjar og veðurkápu (sjá deili skyssu á 

teikn. (99)2.08)

Innveggir

Burðaveggir inni eru úr járnbentri steinsteypu.

Burðasúlur

60x200 mm RHS stálsúlur eru við alla álpósta 

í gluggakerfi glerveggja, eru alla jafnaði c/c 

1100. Gluggakerfið er fest á stálsúlurnar 

þannig að þær verða hluti af gluggakerfinu. 

Steyptar súlur

Við útvegg í kirkjusalnum koma steyptar súlur 

undir stálbita þakvirkisins. Súlurnar ná niður í 

sökkla og undir þær verður steyptur fótur. 

Þakvirki

Þak safnaðarheimilis er staðsteypt 25 cm þykk 

plata. Steypt í halla eftir lögun þaksins. Ofan á 

plötuna kemur einangrun, þakpappi og fergt 

með lyngmó torfi. 

Þak kirkjubyggingar er borið uppi með 

stálbitum. Stórir bitar liggja eftir broti í þaki og 

minni bitar tengjast þar á milli. sjá nánari 

útfærslu á stálvirki þaks og útreikninga á 

stálbitum á teikningu (99)2.10. 

Ofan á burðavirki leggjast léttþakseiningar, 

ábræddur pvc dúkur og fergt með lyngmó torfi.

Unnið Dags

Númer

Útgáfa

Teikning

Verk

Breyting

Mælikv.

Snædís Þráinsdóttir snaedis15@ru.is

Undirritun hönnuðar

Breyting Skýring Dags. Teiknað

SÞ

Ástjarnakirkja, Kirkjuvellir 1
Safnaðarheimili og kirkja

(99)2.11

4.10.2020

Greiningar

Burðaþolsgreining - Þakvirki kirkju - Snið 1-3

1:100

mkv: 1 : 100
Snið 1

mkv: 1 : 100
Snið 2

mkv: 1 : 100
Snið 3



Skýringar:

Burðarbiti úr stáli

Steypt þakplata

RHS 60x200 stálsúlur

Burðaveggir úr járnbentri steinsteypu

Burðavirki byggingarinnar.

Útveggir

Útveggir eru úr járnbentri steinsteypu, 

einangraðir að utan með staðsteyptri 

veðurkápu. Tengijárn eru sett milli 

burðaveggjar og veðurkápu (sjá deili skyssu á 

teikn. (99)2.08)

Innveggir

Burðaveggir inni eru úr járnbentri steinsteypu.

Burðasúlur

60x200 mm RHS stálsúlur eru við alla álpósta 

í gluggakerfi glerveggja, eru alla jafnaði c/c 

1100. Gluggakerfið er fest á stálsúlurnar 

þannig að þær verða hluti af gluggakerfinu. 

Steyptar súlur

Við útvegg í kirkjusalnum koma steyptar súlur 

undir stálbita þakvirkisins. Súlurnar ná niður í 

sökkla og undir þær verður steyptur fótur. 

Þakvirki

Þak safnaðarheimilis er staðsteypt 25 cm þykk 

plata. Steypt í halla eftir lögun þaksins. Ofan á 

plötuna kemur einangrun, þakpappi og fergt 

með lyngmó torfi. 

Þak kirkjubyggingar er borið uppi með 

stálbitum. Stórir bitar liggja eftir broti í þaki og 

minni bitar tengjast þar á milli. sjá nánari 

útfærslu á stálvirki þaks og útreikninga á 

stálbitum á teikningu (99)2.10. 

Ofan á burðavirki leggjast léttþakseiningar, 

ábræddur pvc dúkur og fergt með lyngmó torfi.

Unnið Dags

Númer

Útgáfa

Teikning

Verk

Breyting

Mælikv.

Snædís Þráinsdóttir snaedis15@ru.is

Undirritun hönnuðar

Breyting Skýring Dags. Teiknað

SÞ

Ástjarnakirkja, Kirkjuvellir 1
Safnaðarheimili og kirkja

(99)2.12

4.10.2020

Greiningar

Burðaþolsgreining - Þakvirki kirkju - Snið 4-7

1:100

mkv: 1 : 100
Snið 4

mkv: 1 : 100
Snið 5

mkv: 1 : 100
Snið 6

mkv: 1 : 100
Snið 7



Tengihæð á 

regnvatnsræsi: 16,10 m

ÞNFÞNF

ÞNF

ÞNF

ÞNF

ÞNF

ÞNF

ÞNFÞNF
ÞNF

ÞNF

NF

NF

NF

NF

ÞNF

K=16,40 m K=17,00 m

Halli=10‰

Halli=46‰

H
a
lli

=
1
0

‰

NF

K=18,72 m

K=18,81 m

K=19,00 m

Halli=78‰
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Lagnagreining - Frárennsli

1:200
mkv: 1 : 200
1.hæð - Frárennsli

Fjöldi niðurfalla á þökum

Forsendur:

Þakflötur kirkju er um 660 m2

Þakflötur lægri kirkju er um 65 m2

Þakflötur safnaðarheimilis er um 950 m2

Viðmiðunarúrkoma: 300 l/s/ha

Úteikningar:

safnaðarheimili: 

70mm rör afkastar 90 m2

950m2 / 90m2 = 7 stk.

Kirkja:

100mm rör afkastar 230m2 þakfleti.

660m2 / 230m2 = 3 stk.

Lægra þak yfir hluta kirkju:

70mm rör afkastar 90m2

65m2 / 90m2 = 1 stk.

Ákveðið var að stækka niðurfallsrör 

kirkjuþaks þar sem halli á þaki takmarkar 

staðsetningu niðurfalla, hentar því betur 

að stæka rörin og fækka fjöldanum. 

Frárennsli:

Ofanvatnslagnir: Halli á lögnum er skv. 

teikningu. Gæta skal þess að halli á lögnum fari 

hvergi undir 10‰. Leggja skal drenlögn  með 

ofanvatnsvatnslögn sirka 20-30 cm neðar. 

Dren- og ofanvatnslagnir skulu vera 110mm 

rásaðar PVC lagnir. 

Skólplagnir: Halli a lögnum er skv. teiknignu. 

Gæta skal þess að halli á lögn fari hvergi undir 

20‰. 

Frágangur með lögnum: Sanda skal undir 

lagnir með 200mm sandlagi og yfir lagnir með 

200-300 mm sandlagi. Yfir sandlag skal setja 

síudúk. 

Skólplagnir skulu liggja neðar en 

ofanvatnslagnir. Fjarlægð á milli miðlína 

fráveitulagna skal vera 1000mm (skv. 

leiðbeiningum frá veitum.)

Lagnir innanhúss skulu vera hljóðdempandi PP rör. 

Öll niðurföll og tæki skulu vera með vatnslás 

sbr. grein 14.6.3. byggingareglugerðar
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Heimæð - Kalt neysluvatn

Heimæð - heitt neysluvatn
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Deilikista í vegg. 

Deilikista í vegg. 
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Stofnlagnir neysluvatns í kerfislofti að tengipunkti. 

Tengipunktur 

neysluvatnslagna

Lagnir í gólfi að 

salernum. 

Lagnir í gólfi 

að deilikistu. 

30m

30m

Ílögn

Gólfefni 

Einangrunarmotta undir gólfhitalagnir

Hljóðdempandi undirlag

Pex gólfhitalagnir

Pex rör í rör fyrir kalt vatn

Járnbending plötu 

Pex rör í rör fyrir heitt vatn

Plasteinangrun 50 mm
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Greiningar

Lagnagreining - Neystluvatn

1:100

mkv: 1 : 100
1.hæð - Neysluvatn

Neysluvatnslagnir.

Neylsuvatnskerfið er rör-í-rör kerfi. PEX ídráttarrör er í 

öllu kerfinu. 

Inntakið er tekið í gegnum sökkul og inn í tæknirými í 

kjallara undir kirkjubyggingu og tengist lagnagrind.

Frá lagnagrind í kjallaranum liggur stofnlögn, PEX, að 

deilikistum og tengipunktum. 

Á töppunarstöðum eru hitastýrð blöndunartæki eða

blöndunarlokar til að uppfylla allar kröfur staðals 

ÍST67:2013 og grein 14.5.6 í byggingareglugerð

Heitt neysluvatn er kalt vatn hitað upp með 

varmaskipti sem er staðsettur í tæknirými. Hringrás er 

á heita vatninu. 

mkv: 1 : 10
Lagnir í grunni
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Kalt neysluvatn

lagnir niður úr kerfislofti

Heitt neysluvatn -

lagnir niður úr kerfislofti

Bakrás

Framrás

Ofn

Gólfhiti

Skýringar:

Deilikista fyrir gólfhita

Gólfefni

Gólfhitalagnir, PEX á áldúk

Steinsteypt botnplata

Einangrun undir plötu

Fylling í grunni

Gólfílögn
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Greiningar

Lagnagreining - Hitakerfi

1:100 / 1:10

mkv: 1 : 100
1.hæð - hitalagnir

Hitavatnskerfið.

Hitavatnskerfið kemur beint frá hitaveitu og

verður með stjórn- og stillibúnað þannig að

nýting varmaorkunnar verði sem best og öryggi

fólks, eigna og umhverfis verði tryggt.

Ofnar og ofnalagnir:

Ofnar skulu vera vottaðir (Rb-vottun).

Fjarlægð ofna frá vegg skal vera 20-30mm en 

frá gólfi 150mm. 

Ofnar eru á öllum snyrtingum, ræstirými, 

geymslum og búningsherbergi starfsmanna. 

Ofnar skulu vera skv. ÍST 69 og ÍST 442 

stöðlum sbr. 14.2.7. gr. varmagjafar.
Ofnlagnir skulu vera þunnveggja stálpípur sem 

eru leiddar um bygginguna í kerfisloft að þeim 

stöðum sem þær þurfa að anna. 

Lagnirnar ligga frá kerfislofti niður veggi og að 

ofnum í rýminu stystu leið og skal passa uppá 

að þær séu beinar og gengið sé frá þeim á 

snyrtilegan hátt. 

Allar lagnir skulu þola 70°C við 6 bör í 50 ár. 

Einnig skal fara eftir ÍST 67 staðli. Tenging 

hitakerfis skal gerð í samræmi við

tengiskilmála viðkomandi veitu. Mælar skulu 

vera á framrás og bakrás hitakerfis svo hægt sé 

að fylgjast með hita og þýstingi í hitakerfinu. 

Prófa skal þéttleika hitakerfisins með 

þrýstiprófum, með lágmarks 0,6 MPa 

vatnsþrýstingi. Lagnir skulu vera þrýstiprófaðar

áður en þær eru huldar.

Gólfhitalagnir.

Allar slaufur kirkjubyggingarinnar tengjast 

deilikistu á snyrtingu og slaufur safnaðarheimilis 

tengjast deilikistu á salerni hreyfihamlaða. 

Stofnæð sem liggur frá inntaki að deilikistu þarf 

að einangra. 

Öll rör í gólfhitakerfi eru úr PEX með 

súrefnisþéttri kápu 20mm. 

Rör eru lögð í ílögn ofan á steypta botnplötu. 

Fylgja skal fyrirmælum framleiðanda við 

lagningu gólfhita.

Gólfhita er stýrt með hitastýrðum nemum í öllum

rýmum þar sem gólfhiti er.

Þrýstiprófa skal allar PEX lagnir og er það gert í 

tveim áföngum, forprófun og aðalprófun. 

Allar pípur í hitakerfum verða einangraðar í 

samræmi við grein 14.2.5 Frágangur á pípulög í 

byggingareglugeð.

mkv: 1 : 10
Gólfhiti deili.

Stærð flatarins sem gólfhiti þarf að anna er um 1190 m2
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Greiningar

Lagnagreining - Snjóbræðsla

1:100
mkv:1 : 150
1.hæð - Snjóbræðsla

Heildarstærð snjóbræðslu er um 1100 m2.

Affall verður notað í snjóbræðslukerfið eins 

langt og það nær en sökum stærðar kerfisins 

er þörf á viðbótar innspýtingu frá hitaveitu. 

Kerfið er lokað með frostlegi.

Deilikistu verður komið fyrir á snyrtilegan hátt 

í hellulögn fyrir snjóbræðslulagnir á kirkjutorgi. 

Stofnæð liggur frá tæknirými að deilikistu og 

önnur þaðan undir botnplötu safnaðarheimilis 

til að anna snjóbræðslu austanmegin. Lagnir 

fyrir snjóbræðslu fyrir framan tæknirými og 

gangstígs meðfram kirkju koma beint frá 

tæknirými. 



71,5 m²
Tæknirými

Heimæð (með loka) - Kalt neysluvatn

Heimæð (með loka) - heitt neysluvatn
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skólpfráræsi: 15,70 m
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regnvatnsræsi: 16,10 m
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Neysluvatnslagnir 

upp í plötu.

Hitaveitulagnir í lofti 

tæknirýmis að lagnastokki. 

Skólpfrárennsli gegnum plötu frá 

1. hæð niður í tæknirými og 

þaðan út í hreinsibrunn. 
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Stofnlagnir neysluvatns.

Inntaksgrind 

vatnsveitu

Inntaksgrind 

hitaveitu

Halli á lögn undir plötu 20‰

16,65 m

Loftinntaks lögn frá inntaki að samstæðu niður í 

kjallara í gegnum lagnavegg í forrými kirkjunnar

Loftinntak og veðurhlíf

Kalt neysluvatn

lagnir niður úr kerfislofti

Heitt neysluvatn -

lagnir niður úr kerfislofti

Bakrás

Framrás

Innblástur loftræsingar

Hreinsibrunnur m. sandfargi

Frárennsli - Skólp

Skýringar:

Frárennsli - Ofanvatn

Hreinsibrunnur 

Tengibrunnur Hafnafj. - Ofanvatn

Tengibrunnur Hafnafj. - Skólp

Niðurfall á lóð

Þakniðurfall
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Lagnagreining - Tæknirými - kjallari

1:100

mkv: 1 : 100
Tæknirými - Kjallari

mkv: 1 : 100
Snið - Tæknirými
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innblástursrör í grunni fyrir fatahengi safnaðarheimilis

innblástursrör í grunni fyrir fjölnotasal safnaðarheimilis

innblástursrör í grunni fyrir kirkjuskip

innblástursrör í grunni fyrir kirkjuskip

innblástursrör í kerfislofti að rýmum safnaðarheimilis.

Útblástursrör í kerfislofti fyrir kirkjuskip

Útblástursrör í kerfislofti fyrir kirkjuskip

Útblástursrör í kerfislofti fyrir aðstöðu tónlistarfólks og rými aftan altari.

Útblástursrör í kerfislofti fyrir salerni, 

ungbarnarými og fatahengi kirkju

Útblástursrör og inblástursrör 

í kerfislofti fyrir forrými kirkju

Loftræsisamstæða stðsett í kjallara undir forrými kirkju. 

útblástursrör í grunni fyrir rými safnaðarheimilis

Lagnastokkur fyrir útsog 

sem kemur úr jörðu og 

dreifist í kerfislofti innan 

rýma safnaðarheimilis.
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Greiningar

Lagnagreining - loftræsing

1 : 100

mkv: 1 : 100
1.hæð - loftræsing

Loftræsing:

Loftræsisamstæða er staðsett í kjallara kirkjubyggingarinnar. 

Loftinntak er um rist á vegg í opnu rými á þaki kirkjunnar, Fyrir innan kross skúlptúrinn. 

Það verður staðsett þannig að það dragi ekki athyglina frá krossinum. 

Frákastið verður leitt í jörðu að brunni á lóð, sunnanmegin.  

Við útveggi kirkju gluggavegg kirkju og safnaðarheimilis er innblástur um gólfristar og 

koma því inndlásturslagnir í gólfi þar. 

Einnig eru innblásturs- og útblásturslagnir hengdar í loft og huldar með kerfisloftum. 

Samstæðan verður búin varmaendurvinnslu skv. 14.9.2. gr. Orkunotkun. 

Útsogslagnir liggja því til baka í loftræsisamstæðu þar sem varmi lofts er endurunninn 

áður en loftinu er kastað út. 

Stærðarákvörðun:

Loftræsisamstæða:

Samstæða þarf að anna amk. 9 m3/s

Það gæti t.d verið Swegon GOLD RX, size 080, sem annar 34.200 m3/klst. eða 9,5 m3/s. 

Hún er með varmaendurvinnslu. Stærð samstæðunnar má sjá á meðfylgjandi mynd og 

pláss fyrir framan samstæðu þarf að vera 1,1 m. 

Hönnunarforsendur:

Loftgæðaflokkur O: 10 l/s pr. manneskju. (skv. 10.2.7. gr. Loftræsing atvinnuhúsnæðis er gert rá fyrir lágmarki 7,0 l/s)

Flatarálag, hönnunarflokkur R: 1 l/s/m2 (uppfyllir skylirði 10.2.7. gr. þar sem lágmark 0,7 l/s/m2 meðan byggingin er í notkun)

Flatarálag, hönnunarflokkur Z: 0,2 l/s/m2 (sbr. 10.2.5. gr. þar sem getið er um útsog úr geymslum.)

(Tæknirými, sorp, ræsting og salerni uppfylla lágmarkskröfur reglugerðar og er sett inn í töfluna)

Inntaksrist: 

Inntakshraði fyrir skrifstofur:

Hæfilegur: 2,0 m/s

Hámark: 4,5 m/s

Valin hraði 3,0-3,5 m/s

A=Q/V => A= 9,0 m3/s / 3,0 m/s = 3 m2

Netleit leiddi í ljós inntaksrist frá GRADA úr áli stærð 1,6m x 2,0m = 3,2 m2 sem gæti 

komið til greina. 

Staðsettning Loftinntaks og útblástursops:

Loftinntak verður staðsett í innskoti fyrir kirkjukross þannig að að verði ekki áberandi 

sýnilegt frá jörðu og látið falla að byggingunni með veðurhlíf og lýsingu þannig að það 

verði hluti af byggingunni. Frákastið verður staðsett í beði suðvestan megin á lóð milli 

bílastæða og gangstéttar. Þar er gert ráð fyrir trjám svo auðvelt er að að fela frákastið. 

það verður sett í sívalan hólk sem stendur uppúr jörðu og kastar útloftinu upp þannig 

að það myndast síður hætta á að í ákveðinni vindátt geti frákastsloft blandast 

inntakslofti. loftinntak og útblástur samræmast 10.2.4. gr. Loftinntak og útblástursop.

Swegon GOLD RX, size 80 stærðartafla

Athugun á að CO2 magn í innilofti Fjölnotasals leiðir í ljós að 

það stenst kröfu 10.2.8. gr. byggingareglugerðar.

Dæmi um frákast á lóð. 
Stokkar grafnir í fyllingu fyrir utan hús eru úr 

ryðfríu stáli. Samskeyti stokkana eru soðin. 

Utan á stokkana kemur 50 mm einangrun. 

Stokkastærðir reiknaðar út frá loftmagnsþörf í hverju rými sem lögnin annar. 

A=Q/V

A er flatarmál 

Q er loftmagn m3/s

V er hraði m/s

Möguleiki er á að skipta út í ferkantaða stokka ef rými í kerfislofti er þröngt. 



Inntaksrisl 1,6 x 2 m

Lagnastokkur sem fer niður í kjallara í tæknirými. 

Frákast lagt í jörðu og 

kemur upp á gróðursvæði. 
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Inntaksrist í innskoti. 

Frákast í jörðu. 

veðurhlíf hæfilega langt frá 

inntasrist til að myndist nægilegt 

rými fyrir loftflæði inn ristina. 

Hlífin er máluð svört í sama lit og 

hliðstæður veggur til að vera sem 

minnst áberandi. Ljóskösturum 

verða staðsetti fyrir framan sem 

kasta ljósi á kross kirkjunnar og 

fellur hlífin þá á bakvið í skugga. 

inntastirs, 1,6 x 2 m
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Lagnagreining - Loftræsing, inntak og frákast

1:100

mkv: 1 : 200
Loftræsing grunnmynd - inntak og frákast

mkv: 1 : 100
Fjarlægðir milli frákasts og inntaks.

Fjarvídd

Inntaksrist: 

Inntakshraði fyrir skrifstofur:

Hæfilegur: 2,0 m/s

Hámark: 4,5 m/s

Valin hraði 3,0-3,5 m/s

A=Q/V => A= 9,0 m3/s / 3,0 m/s = 3 m2

Netleit leiddi í ljós inntaksrist frá GRADA úr áli 

stærð 1,6m x 2,0m = 3,2 m2 sem gæti komið til 

greina. 

Staðsettning Loftinntaks og útblástursops:

Loftinntak verður staðsett í innskoti fyrir kirkjukross 

þannig að að verði ekki áberandi sýnilegt frá jörðu 

og látið falla að byggingunni með veðurhlíf og 

lýsingu þannig að það verði hluti af byggingunni. 

Frákastið verður staðsett í beði suðvestan megin á 

lóð milli bílastæða og gangstéttar. Þar er gert ráð 

fyrir trjám svo auðvelt er að að fela frákastið. það 

verður sett í sívalan hólk sem stendur uppúr jörðu 

og kastar útloftinu upp þannig að það myndast 

síður hætta á að í ákveðinni vindátt geti frákastsloft 

blandast inntakslofti. loftinntak og útblástur 

samræmast 10.2.4. gr. Loftinntak og útblástursop.

Dæmi um frákast á lóð. 

mkv: 1 : 20
Snið í inntaksrist

Rendering úr revit sem sýnir frákast í gróðurbeði og inntak í kross innskoti þar sem 

lýsing og veðurhlíf er nýtt til að fela inntak. 



Loft í fjölnotasal er mótað í bylgjur með timpurpanelum sem bæta hljóðvist í rýminu. 

Nánari úrvinnsla er unnin í samráði við hljóðvistarhönnuð. 

í Loft kirkjubyggingar verður kerfisloft 

úr viðarrimlum með hljóðdempandi dúk 

fyrir innan til að bæta hljóðvist, nánari 

útfærsla er unnin af hljóðvistarhönnuði. 

Loftræsilagnir. 

Settar verða hljóðgildrur á 

loftræsistokka á viðeigandi stöðum til 

að tryggja það að hljóð frá loftræsingu 

berist ekki milli rýma. 

Lagnir:

Allar lagnir skulu hannaðar með það 

markmiði að sem minnstur hávaði 

berist frá þeim t.d.  

- Hljóðeinangrandi frárennslislagnir

- Upphengjur lagna skulu vera með 

gúmmífóðringu og passa skal uppá að 

þær verði ekki hertar of mikið. 

- Vatnshraði lagna takmarkaður 

Skýringar:

Hljóðuppsprettur:

Tækjabúnaður

Fólksfjöldi

Tækjabúnaður í eldhúsi

Flokkur C

Á milli skrifstofa         35 db

Á milli skrifstofa og sameiginlegra 

rýma sem dyr tengja saman.          30 db

Á milli fundarherbergja og annarra 

rýma án þess að dyr tengja saman              44 db

Á milli fundarherbergja og annarra

rýma sem dyr tengja saman          35 db

Á milli skrifstofa þar sem rætt er saman

í trúnaði án þess að dyr tengi rýmin saman      48 db

Á milli skrifstofa þar sem rætt er saman

í trúnaði þar sem dyr tengja rýmin saman      40 db

Flokkur B Flokkur C

Á milli starfsmannarýma og annarra 

rýma þar sem minni kröfur eru um að                   44 db

trúnaðarsamtöl heyrist ekki á milli rýma

Á milli kennslurýma       48 db

Á milli stórra kennslurýma / fyrirlestrasala   

og annarra kennslu og starfsmannastofa          60 db   

Á milli stórra fyrirlestrasala og sameiginlegs

gangs / milligangs með dyratengingu          55 db   

     

Kafli 11. Skrifstofur

Tafla 45 - Hljóðflokkar fyrir skrifstofur

Kafli 8. Framhaldsskólar, háskólar.....

Tafla 19 - Hljóðflokkar fyrir kennslubyggingar

Tafla 20 - Hljóðflokkar fyrir sérstofur í skólum

Lofthljóðeinangrun, lágmark mælt á staðnum.

Hámarksgildi fyrir ómtíma.

Kafli 8. Framhaldsskólar, háskólar.....

Tafla 23 - Hljóðflokkar fyrir skólabyggingar

Flokkur B

Í stórum kennslurýmum / fyrirlestrarsölum   Skal ákveðið sérstaklega í hljóðhönnun. 

Kafli 11. Skrifstofur

Tafla 47 - Hljóðflokkar fyrir skrifstofur
Flokkur C

Skrifstofur og fundarherbergi    0,7 T(s)

Opin vinnusvæði    0,5 T(s)

Á sameiginlegum svæðum    0,9 T(s)

Kafli 14. Móttökur, afgreiðslur, anddyri og biðsvæði

Tafla 55 - Hljóðflokkar fyrir móttökur.....

Flokkur C

Hámarksgildi ómtími m.t.t. hæðar rýmis   0,20 x h T(s)

Hljóðkerfi skal tryggja góðan talgreinaleika, upplýsingamiðlun og viðvörun. 

Kafli 15. Gangar og tengirými í byggingum

Tafla 56 - Hljóðflokkar fyrir ganga og tengirými í byggingum

Flokkur C

Hámarksgildi ómtími m.t.t. hæðar rýmis   0,27 x h T(s)

Kafli 12. Veitingasalir

Tafla 53 - Hljóðflokkar fyrir veitingasali

Flokkur C

Hámarksgildi ómtími m.t.t. hæðar rýmis   0,20 x h T(s)

IV 01

Léttur gifs veggur 120 mm 

Einföld blikkgrind 70 mm c/c 400

Tvöfalt gifs báðu megin, 2x13 mm 

Hljóðeinangrunargildi: 44 db R´w

IV 02

Hlaðinn veggur 120 mm 

Vikursteinn 100 mm 

Gifsmúr báðu megin, 10 mm

Hljóðeinangrunargildi: 44 db R´w

IV 03

Steyptur veggur 180 mm 

Hljóðeinangrunargildi: 53-54 db R´w

Hljóðeinangrunargildi innveggja.

IV 04

Felliveggur 80 mm 

Hljóðeinangrunargildi: 52 db R´w

IV 05

Felliveggurveggur 120 mm 

Hljóðeinangrunargildi: 60 db R´w

Unnið Dags

Númer

Útgáfa

Teikning

Verk

Breyting

Mælikv.

Snædís Þráinsdóttir snaedis15@ru.is

Undirritun hönnuðar

Breyting Skýring Dags. Teiknað

SÞ

Ástjarnakirkja, Kirkjuvellir 1
Safnaðarheimili og kirkja

(99)2.20

4.10.2020

Greiningar

Hljóðvistargreining - Grunnmynd

1:100

mkv: 1 : 100
Hljóðgreining - Grunnmynd

Ekki eru gerðar beinar kröfur til kirkjubyggingar í ÍST 45 : 

2016 staðlinum því þarf að skoða kröfur fyrir mismunandi 

húsnæði með hliðstæða notkun og fyrir samskonar rými 

sbr. kafla 5.2.

Kaflar sem farið var eftir í staðlinum eru kafli 8, 

framhaldsskólar, háskólar, tónlistarskólar og annað 

skólahúsnæði eftir grunnskóla og kafli 11, skrifstofur. Auk 

kafla 12, 14 og 15 sem voru skoðaðir m.t.t. ómtíma innan 

rýma. 

Hljóðvist í kirkju og fjölnotasal skal ákveðin sérstaklega í 

hljóðvistarhönnun. 

Byggingin skal uppfylla að lágmarki kröfu C 

samkvæmt staðlinum ÍST 45 sbr. 
11.1.2. gr. kröfur

í 

byggingareglugerð. 

Hönnuður gerir kröfu um að ákveðin rými eins og 

kirkjusalur og fjölnotasalur skuli uppfylla betri kröfu 

og uppfylla flokk B. 

Snið í fjölnotasal sem sýnir bylgjur í lofti mótaðar með timburrenningum. 

Dæmi um timbur rimla í lofti. Bandsöguð og olíuborin eik.



Þak Ureglugerð Notað

Létt þak 0,20

Uppstólað þak á steypta plötu 0,20

Viðsnúið þak 0,20

Kalt þak 0,20

Annað 0,20

Steyptir veggir

Steyptur veggur einangraður að innan 0,40

Steyptur veggur einangraður að utan 0,40

Annað 0,40

Léttir veggir

Léttur veggur 0,30

Annað 0,30

Gólf

Gólf - Sökkull með innveggjum 0,30

Steypt gólf með gólfgeisla (tvöföld einangrun) 0,30

Steypt gólf með gólfgeisla (einföld einangrun) 0,30

Annað 0,30

Gluggar

Vegið meðaltal glugga 2,00

Hurðir

Vegið meðaltal hurða 2,00

Niðurstaða

Orkurammi 2193 W/K

Rauntap 1891 W/K

Leiðnitap á ferm. gólfs 1,22 W/m
2
°C

Útveggir,vegið meðaltal 0,72 W/m
2
K

Aflþörf 102.956 W

Varmaþörf 372.437 kWh/ár

Orkurammi_mini.xlsm

 Orkurammi - Yfirlit

Þak

18%

Steyptir veggir

27%

Léttir veggir

0%
Gólf

10%

Gluggar 

40%

Hurðir

0%

Kuldabrýr

5%

Varmaleiðnitap (sundurliðun)



Landnúmer:

Staðgreinir: 
Heimilisfang Skrásetjari:

Dagsetning: 

TAFLA 1  ORKURAMMI

Flatarmál U U· A

A (m2)

Þak Viðsnúið þak 1690,0 0,20 338

Steyptir veggir 200mm, einangrað að utan 1325,0 0,40 530

Léttir veggir Ekki 0,0 0,30 0

Gólf 150 mm plata á fyll. 1441,0 0,30 432,3

Gluggar/Hurðir 446,5 2,00 893

Orkurammi Σ U· A 2193

TAFLA 2 RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU

Flatarmál U U· A Einangrunarþ.

A (m2) mm

Þak Viðsnúið þak 1690,0 0,20 338 248

Steyptir veggir 200mm, einangrað að utan 1325,0 0,39 518 125

Léttir veggir Ekki 0,0 0,30 0 133

Gólf 150 mm plata á fyll. 1441,0 0,30 185 72

Gluggar 442,5 1,70 754

Hurðir 4,0 1,66 7

Rauntap Σ U· A 1802

TAFLA 3 TAP GEGNUM KULDABRÝR

Kuldabrýr Lengd L ψ(W/mK) ψ·L (W/K)

Lóðréttar kuldabrýr við úthorn 0,0 0,04 0,00

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

Lóðréttar kuldabrýr við útvegg/innvegg 0,0 0,83 0,00

Kuldabrýr við svalir 0,0 0,83 0,00

Kuldabrýr útistigi-útveggur 0,0 0,60 0,00

Kuldabrýr við glugga 335,8 0,04 13,43

Kuldabrýr við hurðir 0,0 0,04 0,00

Sökkull undir útvegg 149,0 0,48 30,65

Sökkull undir innvegg 97,7 0,46 44,94

Aðrar 0,0 0,00

Kuldabrýr Σ ψ· L 89,0

ORKURAMMI ( Tafla 1) 2193 Krafa

RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU (Tafla 2) 1802

TAP GEGNUM KULDABRÝR (Tafla 3) 89

Tafla 2+3 1891 Raun

Er   Krafa/Raun>1,0 ? 1,16 Í lagi

Leiðnitap á fermetra gólfs pr. 1,22 Fast gler 1,10

Opnanlegt fag 1,90

Útveggir, vegið meðaltal 0,72 Í lagi

Grein 13.3.2

Byggingarhluti Lýsing

Byggingarhluti Lýsing

Grein 13.2.4 U- gildi gluggaglerja

W/(�� K) W/�

W/(�� K) W/�

W/�� ⁰C⁰C
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Myndvinnsla 

Yfir verkefnatímann tók ég út myndir úr revit frá mismunandi sjónarhornum til að átta mig betur á rýmunum og efnisvali.  

Í lok verkefnisins tók ég svo módelið inn í Lumion og vann nokkrar myndir þaðan til gamans og fyrir kynningarefni.  
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