
 

Rýmisgreining 
BF LOK1010 
 

Leikskólinn við Holtsveg 20 er nýbygging og gert er ráð fyrir að í leikskólanum verði um 120 börn á 6 deildum. 
Börnin sem dvelja í leikskólanum eru frá 12 mánaða til 6 ára aldurs. 
• 1 - 2 ára = 16 börn = 2 deildir 
• 2 - 4 ára = 20-22 börn = 2 deildir 
• 4 - 6 ára = 22-24 börn = 2 deildir 
 
Gert er ráð fyrir 35 stöðugildum 
 
Leikskóladeildir eru 6 þar sem tvær deildir eru hugsaðar fyrir yngstu börnin 1-2 ára. Rýmisstærð rýma uppfyllir 
ákvæði í 6.9.3 gr. þar sem krafa er um að leikrými á hvert barn sé minnst 3,0 m2. Áætlað er að um 120 börn geti 
verið í leikskólanum á hverjum tíma sem gerir 20 börn á hverri deild. 20 x 3,0 m2 = 60 m2. Hver deild í skólanum er 
í kring um 90m2 þannig að plássið er yfirdrifið. Allar deildir eru í opnum vel loftræstum rýmum og uppfylla því skilyrði 
um lofthæð, lofræsingu og birtuskilyrði skv. 6.8.2 gr. Gert er ráð fyrir fjórum alernum á hverri deild og þar af 1 fyrir 
hreyfihamlaða á hvorri hæð skv. 6.8.3 gr. Helstu greinar Byggingarreglugerðar sem horft hefur verið til vegna 
hefðbundinnar rýmisgreiningar eru:  
 
6.4.2. gr. Inngangsdyr/útidyr 
6.4.3. gr. Dyr innanhúss.  
6.4.4. gr. Gangar og anddyri.  
6.4.5. gr. Jöfnun hæðarmunar og algild hönnun 
6.4.7. gr. Stigapallar.  
6.4.8. gr. Stigar og tröppur – breidd og lofthæð 
6.4.9. gr. Stigar og tröppur – Gönguhlutfall, framstig, uppstig, skilgreiningar o.fl.  
6.4.12. gr. Lyftur og lyftupallar. 
 
Þá hefur verið horft til sérákvæða sem um leikskóla gilda í ljósi starfseminnar, byggingamátans, staðsetningar og 
fleiri atriða sem skipta máli.  
Fyrir utan hurðir skal vera hindrunarlaus flötur minnst 1,8 x 1,8 m þar sem umferð er mikil. Skv. 6.4.4 gr. 
Byggingarreglugerðar. Skal jafna hæðarmun í umferðarleiðum með skábraut eða lyftubúnaði sem á ekki við í tilviki 
þessarar byggingar. Gert er ráð fyrir talsverðri umferð og anddyri anna því. Hæðarmunur er aðlagaður með þeim 
hætti að standast kröfur um algilda hönnun þannig að hægt sé að rúlla hjólastól beint inn um hurðir með hellulögn. 
Þröskuldar eru ekki farartálmi og eru hvergi hærri en 25mm Önnur atriði sem ég hef kosið að kafa ítarlega í og haft 
að leiðarljósi við hönnun byggingarinnar eru m.a. vegna legu hússins og hluti þess er niðurgrafið. 
 
6.9.3. gr. Skólar. 
 

• Flatarmál og rúmmál hefðbundinna stofa í skólum, leikskólum og öðrum samsvarandi byggingum, 
þ.m.t. frístundaheimilum, skal vera í eðlilegu samræmi við fjölda nemenda/barna og starfsmanna.  

• Almennt skal miðað við að leikrými fyrir hvert barn sé minnst 3,0 m² á leikskólum og öðrum 
sambærilegum stöðum þar sem börn eru vistuð.  

• Rými fyrir hvern nemanda í hefðbundnum skólastofum skal minnst vera 6,0 m³. Um flatarmál 
skólastofa gilda ákvæði reglugerðar um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða.  

• Í skólum skal komið fyrir læsanlegum skápum fyrir lyf og hættuleg efni.  
• Ekki er heimilt að hafa kennslurými í skólahúsnæði og öðrum byggingum niður grafin.  

Síðan kemur fram: 
Heimilt er að hafa önnur íverurými innan skólahúsnæðis niður grafin ef uppfylltar eru kröfur 6.7.4. gr.til 
íbúðarhúsnæðis.   
 
Ég skoðaði þær kröfur betur sem koma fram í grein 6.7.4. gr.  um í búðir í kjallara og á jarðhæð. Þar segir m.a.: 
 

• Óheimilt er að hafa sjálfstæða nýja íbúð þar sem útveggir íbúðar eru niður grafnir nema að uppfylltum 
öllum eftirfarandi skilyrðum:  



 

a. [Minnst ein hlið íbúðarrýmis skal ekki vera niður grafin, þ.e. frágengið yfirborð jarðvegs skal vera neðar 
en gólfkóti íbúðarinnar.]1)  

b. Óniðurgrafin hlið skal snúa móti suðaustri, suðri, suðvestri eða vestri og þar skal vera stofa íbúðarinnar.  
c. Lengd óniðurgrafinnar hliðar skal minnst vera 25% af lengd þeirra veggflata sem afmarka íbúðina.  
d. Ákvæði 2. mgr. skulu uppfyllt hvað varðar öll niður grafin íbúðarherbergi íbúðar.  

• Heimilt er að stakt íbúðarherbergi sé niðurgrafið ef yfirborð frágengins jarðvegs utan útveggjar þess 
er [að hámarki]1) 0,5 m ofan við gólfplötu við gluggahlið og gluggahliðin er ekki nær akbraut en 3,0 
m.  

• Slík íbúðarherbergi og önnur stök íbúðarherbergi skulu fullnægja kröfum reglugerðar þessarar um 
íbúðarherbergi að því er varðar glugga, björgunarop, lofthæð, stærð o.fl.  

• Allar aðrar kröfur til íbúða sem fram koma í reglugerð þessari gilda um íbúðir sem falla undir 1. mgr., 
þ.m.t. eru kröfur um birtuskilyrði, loftræsingu og flóttaleiðir.  

• Hönnuði ber að gera sérstaka grein fyrir því að ekki sé rakaþrýstingur á niðurgrafna veggi og gólf. Að 
öðrum kosti skal hann gera sérstaka grein fyrir rakavörn og þéttleika niðurgrafinna veggja og gólfa.  

• Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar. 
 
Varðandi tæknirými og ræstiklefa tók ég saman helstu reglur sem um þær gilda. 
 
6.12. KAFLI Tæknirými.  
6.12.1. gr. Almennt.  

• Tæknirými bygginga skulu henta fyrir fyrirhugaða starfsemi og vera þannig gerð að auðvelt sé að 
komast að öllum tækjum og búnaði sem þar kann að vera.  

• Tæknirými bygginga skulu vera vel manngeng [...]1) .  
• Í tæknirýmum bygginga skal vera fullnægjandi lýsing og þau loftræst. Almennt skulu þau einnig 

upphituð nema eðli starfseminnar sé þannig að hún leyfi annað.  
• Þannig skal gengið frá tæknirýmum að þau séu ávallt læst ef í þeim eru tæki, búnaður eða efni sem 

eru viðkvæm, geta valdið slysum eða verið hættuleg börnum eða fullorðnum.  
• Hurðir í dyrum tæknirýma bygginga skulu almennt opnast í flóttaátt.  
• Tæknirými skulu þannig hönnuð og þeim komið fyrir þannig að ekki sé hætta á að þau valdi truflun 

eða óþægindum í byggingunni eða í nágrenni hennar.  
• Við hönnun og gerð tæknirýma skal tryggt að allar kröfur Vinnueftirlits ríkisins til slíkra rýma séu 

uppfylltar.  
1)  Rgl. nr. 350/2013, 40. gr. 

 
6.12.2. gr. Inntaksrými.  

• Inntaksrými er það rými eða klefi þar sem stofnleiðslur fyrir heitt og kalt vatn, rafmagn, síma og 
rafrænar gagnaveitur tengjast byggingu. Í fjöleignarhúsum skulu slík rými ætíð vera í sameign. 
Almennt skulu öll lagnainntök vera í sama rými. 

• Í inntaksrými fyrir heitt og kalt vatn skal vera niðurfall í gólfi og frágangur í dyraopi til að hindra að 
vatn renni inn eða út úr rýminu.  

• Í inntaksrými eða svæði umhverfis inntök þar sem um er að ræða sameiginlegt inntaksrými með 
öðrum rýmum, skal gólfflötur og veggflötur vera nægjanlegur fyrir búnaðinn til að hægt sé að athafna 
sig við uppsetningu, rekstur og viðhald búnaðarins.  

• Inntaksrými vatnsúðakerfis getur verið sameiginlegt með öðrum vatnsinntökum, enda sé gengt í það 
utan frá. Stærð rýmis fyrir inntak og stjórnbúnað vatnsúðakerfis ræðst af umfangi búnaðar.  

 
6.12.3. gr. Klefar fyrir loftræsitæki. 

• Klefa eða herbergi fyrir loftræsitæki skal hanna og staðsetja þannig í byggingum að auðvelt sé að 
komast að tækjum og stjórnbúnaði til eftirlits, viðhalds og viðgerða. Jafnframt skal við hönnun og 
staðsetningu tryggt að ákvæði þessarar reglugerðar um hljóðvist séu uppfyllt og ekki verði ónæði 
vegna titrings.  

• Stærð klefa eða herbergis fyrir loftræsitæki skal ákvarða út frá umfangi loftræsikerfis.  
• Gólfniðurfall skal vera í klefa eða herbergi fyrir loftræsitæki og skulu gólf vera vatnsþétt.  

 
  



 

6.12.5. gr. Ræstiklefar. 
Gólfniðurfall er í rýminu og það uppfyllir skilyrði votrýmis og er loftræst. 

• Í öðrum byggingum en þeim sem ætlaðar eru til íbúðar skulu vera fullnægjandi loftræstir ræstiklefar 
sem rúma ræstivask og ræstibúnað. Í ræstiklefa skal vera vaskur og gólfniðurfall. [...]1) Miða skal við 
að ræstiklefi fylgi hverjum eignarhluta eða hæð í byggingu. Hurðir í dyrum ræstiklefa skulu almennt 
opnast út og vera læsanlegar.  

• Ræstiklefi skal vera á hverri hæð byggingar eða aðgangur að lyftu þannig að greiður aðgangur sé að 
ræstiklefa.  

• Frágangur ræstiklefa í byggingum skal uppfylla kröfur til votrýma í þessari reglugerð.  
1) Rgl. nr. 350/2013, 41. gr. 

 
Garðabær setur nokkuð skýr skilyrði sem koma fram í samkeppninni. Þá eru sérákvæði allnokkur í urriðaholti. Þar 
mætti helst nefna meðferð ofanvatns. Í samkeppnislýsingu eru hönnuðum settar nokkuð skýrar skorður og hef ég 
fylgt þeim eftir í hvívetna. Gerð og gæði byggingarinnar eru sett fram þar sem gera skal ráð fyrir gólfhita í 
leikskólanum og að þar skuli vera bruna og innbrotakerfi auk þess sem lyklakerfi verður samræmt kerfi bæjarins. 
Við hönnunina hef ég hugað að rýmingarleiðum og frágengi fyrir alla. Allur frágangur byggingar og lóðar er afar 
vandaður og endingargóður. Lögð hefur verið áhersla á birtu, góða hljóðvist og aðlaðandi vinnustað fyrir þá sem 
þar starfa. Farið hefur verið fram á gott aðgeng um bygginguna og lóð auk öryggismála, einkum er varða leiktæki 
á lóð. Ítarlega er gerð grein fyrir efnisvali og uppbyggingu hússins í greinargerð þar sem er líka leitast við að 
byggingin falli vel að landi og lóð og vandað hefur verið við heildarhönnun á frágangi kringum húsið. 
Almennt er um hefðbundinn frágang í rýmum nema þar sem annað er tekið fram. Tekið er tillit til sólarljóss og 
afstöðu þess til einstakra rýma og vinnuaðstöðu með notkun glerkápu og álgluggaveggja á austur og vesturhliðum. 
Allt raflagnakerfi, lýsing og allar aðrar lagnir verða unnar með stýrikerfum þannig að allar breytingar eftir á verði 
auðveldari með sveigjanleika í lausnum á grunnmyndum byggingarinnar í huga. Þannig verður afar auðvelt að 
fylgjast með orkunotkun, afköstum loftræsikerfa o.þ.h. 
 
6.12.7. gr. Innbyggðar sorpgeymslur og sorpgeymslur byggðar í tengslum við byggingar. 
 

• Inngangur í innbyggða sorpgeymslu og sorpgeymslu sem byggð er í tengslum við byggingar skal 
vera utan frá um læsanlegar dyr sem opnast út. 

• Hindrunarlaust umferðarmál dyra að sorpgeymslu skal minnst vera 1,00 m að breidd og samsvarandi 
hæð minnst 2,00m.  

• Lofthæð í sorpgeymslum skal vera minnst 2,50 m. Viðkomandi sveitarfélag getur þó gert frekari kröfur 
um rýmisstærð og ákveðið að nota sorpgáma eða önnur ílát sem þurfa meira rými.  

• Inngangur í sorpgeymslu skal að jafnaði ekki meira niðurgrafinn en 1,20 m. Sé inngangur niðurgrafinn 
skal aðkoma að sorpgeymslu vera upphituð og ekki halla meiri en 1:4.  

• Sorpgeymslur skulu þannig frágengnar að auðvelt sé að þrífa þær. Í innbyggðum sorpgeymslum skal 
hafa skolkrana þannig staðsettan að hægt sé að nýta hann til þrifa á sorpgeymslunni. Ávallt skal vera 
gólfniðurfall í sorpgeymslum. 

• Sorpgeymslur skal loftræsa með ólokanlegri loftrist að útilofti. Loftristin skal vera staðsett á vegg eða 
hurð og vera músa- og rottuheld. Á lokuðum sorpgeymslum skal einnig vera loftræsirör upp úr þaki 
eða hún loftræst á annan fullnægjandi hátt. 

 
 
6.12.8. gr. Sorpgerði og sorpskýli. 
 

• […]1) 
• [Sorpgerði og sorpskýli skulu ekki vera fjær inngangi byggingar en sem svarar 25 m.]3) 4) [...]1)  
• [Gólf í [sorpgerði og sorpskýli]3) skal vera úr efni sem auðvelt er að þrífa og með niðurfalli sé það 6 

m² eða stærra.]2) 
• Vegna [sorpgerðis og sorpskýlis]3) skal gert ráð fyrir vatnskrana og slöngu við byggingu, þannig 

staðsettri að hægt sé að nota slönguna við að þrífa [sorpgerðið eða sorpskýlið.]3) 
• Ákvæði 6.2.3. gr. um umferðarbreidd gilda gagnvart sorpgerði og sorpskýli á lóð. Sorpgerði og 

sorpskýli skulu ekki vera niðurgrafin. 
 



 

Rík áhersla verður á gott og öruggt aðgengi fyrir alla í byggingunni jafnt fyrir börn sem stafsfólk og algild hönnun, 
hljóðvist og lýsing höfð að leiðarljósi. 
Afar góð hljóðvist verður innanhús ekki síst vegna notkunar á náttúrulegum efnum bæði við uppbyggingu veggja 
og lofta. Allt efnisval miðast við að lágmarka endurkast í rýmum og sérstaklega í sameiginlegum rýmum á báðum 
hæðum þar sem fjöldi barna koma saman. Ég hef haft kröfur sem settar eru fram grein 11.1.2 í byggingarreglugerð 
varðandi hljóðvist og nánari leiðbeiningar frá Mannvirkjastofnun að leiðarljósi eftir því sem kostur er. 
 
Ég hef ítarlega gert grein fyrir efnisvali  í burðarkerfi byggingarinnar svo og nýstárlegu efnisvali ytra klæðningarefnis 
hennar. Öll rými er búin vönduðum og slitsterkum efnum. Góð lofthæð er á báðum hæðum og byggingin því 
aðlaðandi og hagkvæm að mínu mati auk þess sem öll hönnun hefur miðað að því að hægt verði að nota 
hefðbundinn tæknibúnað. Ég tel bygginguna fyllilega standast þær kröfur sem gerðar eru til BREEAM vottunar og 
umhverfissjónarmið hverfisins ramma hana því vel inn. Skv. lýsingu við kynningu samkeppninnar frá Garðabæ er 
á stefnuskrá að fá umhverfisvottun á bygginguna og gera ítarlega útreikninga vistferilskostnaðar (life cycle cost) 
við hönnun byggingarinnar í samræmi við viðurkennda umhverfisstaðla. Ég tel að umhverfi hússins og svæðisins 
í heild verði aðlaðandi og falli vel að hönnun hússins, hæfi hlutverki þess og tengist vel annarri starfsemi á reitnum. 
Hönnun lóðar, landmótun, gróður, aðkoma, efnisval, lýsing o.þ.h. er ekki þáttur í þessu verkefni en tillöguhöfundar 
gerðu lauslega grein fyrir heildar frágangi lóðarinnar og gönguleiðum og tengingum inn í göngustígakerfi bæjarins 
í samræmi við skilmála í deiliskipulaginu. Allt sorp er flokkað í djúpgáma á lóðinni. 
Tveir stigar eru í húsinu. Aðalstigi er í senn áhorfendapallar, rennibraut og síðan hefðbundinn stigi. Breidd 
starfsmannastiga uppfyllir ákvæði 6.4.8 gr. og er er 1,2 m. Gönguhlutfall er 2 x 175 + 285 = 635 mm sem er innan 
ákvæða 2h + b = 600 - 640 mm skv. 6.4.9 gr.. Hallinn er 30° Stigapallar eru jafnbreiður stiga 1,2 m skv. 6.4.7 gr.  
Handrið eru skv. kafla 6.5. Handlistar 90 cm frá gólfi með lögbundnum endum. Breiddir ganga eru inn marka skv. 
6.4.4 gr. og eru því í lagi. 
Tvær lyftur eru í húsinu og er innanmál þeirra skv. ákvæðum reglugerðar. Innanmál lyftu þarf að ná innanmáli 1,1 
m x 2,1m skv. 6.4.14 gr. Stærð lyftu er nákvæmlega það 1,1m x 2,1m að innanmáli í starfsmannarými og við 
aðalinngang. 
Á jarðhæð eru tvær rúmgóðar geymslur og á jarðhæð aðrar tvær til að geyma búnað sem er ekki í daglegri notkun 
auk búnaðar sem þarf til að sinna fötluðum börnum sem kunna að njóta þjónustu skólans. Þau rými er loftræst skv. 
10.2.5 gr. 
Á jarðhæð er eldhús sem ekki er gert ráð fyrir að fullelda mat heldur að taka við forelduðum mat og hita upp og 
framreiða í matsal á neðri hæð. Bæði er vörumóttökurými ásamt frysti og kælirými á jarðhæð. Þá er aðstaða til 
uppvöskunar og þrifa. Eldhús og önnur tengd rými eru loftræst skv.10.5.7 gr. og þar eru gólfniðurföll 
Aðstaða kennara og fundarherbergi er staðsett í norðurenda hússins á 2.hæð Rýmin uppfylla skilyrði um lofthæð 
og birtuskilyrði skv 6.8.2 gr. Þar eru fundarrými auk lokaðra rýma til einkasamtala 
Í heildina eru 37 bílastæði 2,5 x 5,0 m við aðkomu á austurhlið þar af 2 stæði fyrir hreyfihamlaða og 10 rafbílastæði  
skv. töflu 6.05 í kafla 6.8 
 

 
Mynd 1-Tafla 6.05 Lágmarksfjöldi bílastæða þar sem hleðsla rafbíla er möguleg fyrir byggingar 

Miða skal við þessa töflu en síðan skal bæta við að lágmarki einu stæði þar sem tengibúnaður vegna hleðslu rafbíla 
er til staðar fyrir hver 5 stæði. Að auki skal tengibúnaður vegna hleðslu rafbíla vera til staðar við öll bílastæði fyrir 
hreyfihamlaða. 
 
Jóhann Gunnar Stefánsson 
Kt: 210464-5069 
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