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 1. ÚTBOÐS- OG VERKSKILMÁLAR 

 0.1 YFIRLIT 

 0.1.1 Útboð 
 Bergmál, fyrir hönd Reykjavíkurborgar, óskar eftir tilboðum í verkið Miðborgarskóli og 

 fjölskyldumiðstöð, Njálsgötu 89, 101 Reykjavík. Verkið skal unnið á árunum 2021-2022 og 

 felst í því að fullklára þá verkliði sem boðnir eru út og gerð er skil á í útboðsgögnum. Verkið 

 skal framkvæma í samræmi við þessi útboðsgögn og önnur þau gögn sem vísað er til. 

 0.1.2 Útboðsform - útboðsyfirlit 
 ÚTBOÐSFORM: 

 Um er að ræða [  Opið  /Lokað] útboð samkvæmt skilgreiningu  1.2.2 í ÍST 30:2012. 

 Útboð þetta er (  ekki  ) auglýst á hinu evrópska efnahagssvæði  (EES). 

 ÚTBOÐSYFIRLIT: 

 Liður  Sjá kafla  Aths./dags. 

 Kynningarfundur:  0.1.5  Dags.  7. desember 2021 

 Fyrirspurnartíma lýkur:  0.3.2  Dags.  9. desember  2021 

 Svarfrestur rennur út:  0.3.2  Dags.  13. desember  2021 

 Opnunartími tilboða:  0.4.4  Dags.  20. desember  2021 

 Upphaf framkvæmdatíma:  0.1.7  Dags.  3. janúar 2022 

 Lok framkvæmdatíma:  0.1.7  Dags.  1. maí 2023 

 Tilboðstrygging:  0.4.3  Tengd undirrtun tilboðs. 

 Kröfur til bjóðenda:  0.1.3  Kröfur gerðar um hæfni og reynslu 

 Tafabætur (Dagsektir):  0.5.4  0,1% af samningsupph. pr. almanaksd. 

 Verðlagsgrundvöllur (Verðbætur):  0.5.6  Verkið verðbætist ekki 

 Frávikstilboð (heimilt/óheim.):  0.5.3  Óheimilt 

 Opnunarstaður tilboðs:  Skrifstofa borgarstjórnar,  Tjarnagötu 12, 101 Reykjavík 



 0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur 
 Þeir  bjóðendur,  sem  eftir  opnun  og  yfirferð  tilboða  koma  til  álita  sem  verktakar,  skulu,  sé 

 þess óskað, láta í té innan viku eftirfarandi upplýsingar: 

 ●  Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið og reynslu yfirmanna. 

 ●  Skrá yfir helstu verk og lýsingu á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

 ●  Skrá yfir undirverktaka sem bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

 ●  Skrá yfir tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota til verksins. 

 ●  Ársreikninga síðustu tveggja ára, áritaða af endurskoðanda. 

 ●  Staðfestingu um að viðkomandi sé ekki í vanskilum með opinber gjöld. 

 ●  Staðfestingu frá lífeyrissjóðum um að viðkomandi sé ekki í vanskilum með 

 lífeyrissjóðsgjöld starfsmanna. 

 ●  Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr hlutafélagaskrá. 

 ●  Upplýsingar um gæðakerfi bjóðanda. 

 ●  Upplýsingar um öryggiskerfi bjóðanda. 

 Verði  dráttur  á  afhendingu  umbeðinna  upplýsinga  áskilur  verkkaupi  sér  rétt  til  að  líta  svo  á  að 

 bjóðandi  hafi  fallið  frá  tilboði  sínu  og  taka  þá  gildi  ákvæði  í  kafla  0.4.3  um  tilboðstryggingu. 

 Farið verður með þessar upplýsingar sem trúnaðarmál. 

 Bjóðendum verður vísað frá ef: 

 ●  Hann er í vanskilum með lífeyrissjóðsgjöld eða opinber gjöld. 

 ●  Hann stendur í nauðungarsamningum eða gjaldþrotaskiptum. 

 ●  Hann hefur ekki tæknilega, faglega eða fjárhagslega getu til að framkvæma verkið að 

 mati verkkaupa. 

 Bjóðanda  er  heimilt  að  fylla  út  og  skila  með  tilboði  sínu  samevrópsku  hæfnisyfirlýsingunni. 

 Verða  þær  upplýsingar  sem  þar  koma  fram  þá  yfirfarnar  og  metnar  á  sömu  forsendum  og 

 lýst er hér á undan 

 0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið 
 Verkstaður  er  við  Njálsgötu  89,  101  Reykjavík.  Verk  þetta  felst  í  að  reisa  nýbyggingu  sem 

 hýsa  mun  miðborgarskóla  og  fjölskyldumiðstöð  með  öllu  sem  því  tilheyrir  og  fram  kemur  í 

 þessum  útboðs-  og  verkskilmálum,  verklýsingum  og  magnskrá.  Húsið  er  ár  tveimur  hæðum 

 auk  kjallara  og  eru  veggir  og  stigar  forsteyptir  en  plötur  staðsteyptar.  Gluggar  eru 

 álgluggakerfi  og  koma  þeir  í  nokkrum  litum  og  stærðum.  Þök  eru  viðsnúin  torfþök  en  þau 

 nýtast  einnig  sem  leiksvæði  og  kaffiaðstaða  svo  þar  má  einnig  finna  gúmmímottur,  leiksvæði 

 og  hellur.  Byggingin  er  1198m2,  og  skiptist  í  kjallara:  36,6m2,  1.  hæð:  828,7m2  og  2.  hæð: 



 414,6m2.  Verkið  skal  vinna  samkvæmt  teikningum,  útboðs  og  verklýsingum  frá  hönnuði 

 og  í  samræmi  við  ákvæði  gildandi  reglugerða  sem  eiga  við  um  framkvæmd  þessa  og  er 

 verktaki  að  fullu  ábyrgur  fyrir  því  að  þeim  sé  fylgt.  Verkkaupi  áskilur  sér  rétt  til  þess  að  semja 

 við  lægstbjóðanda  um  breyttar  útfærslur  á  einstökum  liðum  framkvæmdar  þegar  heildartilboð 

 liggur  fyrir.  Verktaki  skal  skila  verkinu  af  sér  fullkláruðu  í  samræmi  við  ákvæði  útboðsgagna  til 

 verkkaupa þann 1. maí 2023. 

 0.1.5 Vettvangsskoðun - Kynningarfundur 
 Ef  boðið  er  upp  á  vettvangsskoðun  sbr.  hér  að  neðan  þá  munu  ekki  koma  fram  neinar 

 umfram  upplýsingar  um  útboðið  þar  og  hafi  bjóðendur  fyrirspurnir  í  kjölfar  hennar,  skulu  þær 

 sendar inn skriflega eins og kveðið er á um í kafla 0.3.2. 

 Aðilar  sem  hafa  áhuga  á  að  mæta  í  vettvangsskoðun  skulu  skrá  sig  í  síðasta  lagi  daginn  fyrir 

 vettvangsskoðun  með  því  að  senda  póst  á  netfangið  bergmal@bergmal.is  með  nafni  útboðs 

 og nafni sínu og fyrirtækis. 

 Boðið er upp á vettvangsskoðun þann:  7. desember eftir  kynningarfund á skrifstofu. 

 Ekki er boðið upp á vettvangsskoðun nema tími fyrir það sé tiltekinn hér á undan. 

 0.1.6 Verksamningur - Verkáætlun 
 VERKSAMNINGUR 

 Með  skriflegri  staðfestingu  á  samþykkt  verkkaupa  á  tilboði  verktaka  telst  vera  kominn  á 

 samningur um verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30:2012. 

 Gera  skal  einnig  skriflegan  verksamning  um  verkið  og  fylgir  uppkast  að  honum  með  þessum 

 útboðsgögnum.  Verksamningurinn  tekur  gildi  þegar  hann  hefur  verið  undirritaður  af  báðum 

 aðilum  og  verktaki  hefur  lagt  fram  og  verkkaupi  samþykkt  tryggingarskjal,  verkáætlun, 

 gæðakerfi og öryggishandbók verktaka. 

 Af  samningi  þessum  skulu  gerð  tvö  samhljóða  frumrit,  sitt  handa  hvorum  aðila.  Öll  ákvæði 

 útboðs-  og  verklýsingar  gilda  eftir  sem  áður,  nema  sérstaklega  verði  tekið  fram  um  breytingar 

 í verksamningi. 

 VERKÁÆTLUN 

 Áður  en  gengið  verður  frá  verksamningi  skal  verktaki  skila  skriflegri  verkáætlun  um  verkið  í 

 samræmi  við  3.3.1.  í  ÍST  30:2012,  undirritaðri  af  honum  og  undirverktökum  hans  sem 

 staðfesti með undirskrift sinni að þeir muni vinna samkvæmt verkáætluninni. 
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 Í  verkáætlun  skal  koma  fram  tækjabúnaður,  fjöldi  starfsmanna,  sem  verktaki  hyggst  nota  við 

 hvern  verkþátt  verksins  og  hvenær  verkþættir  verða  unnir  (upphaf  og  lok).  Verkáætlun  þessi 

 skal innihalda alla verkþætti verksins og þar með verkþætti undirverktaka. 

 Verkáætlun  þessi  er  háð  samþykki  verkkaupa  og  verður  þá  hluti  af  verksamningi  verktaka  og 

 verkkaupa. 

 Verktaki  skal  haga  verkum  sínum  á  framkvæmdatíma  þannig  að  verkáætlun  raskist  ekki. 

 Verktaki  skal  á  hverjum  verkfundi  gera  grein  fyrir  stöðu  verksins  í  hlutfalli  við  samþykkta 

 verkáætlun.  Komi  þá  eða  á  öðrum  tíma,  í  ljós  frávik  frá  samþykktri  verkáætlun  skal  verktaki 

 gera  verkkaupa  grein  fyrir  ástæðunum  fyrir  því  og  hvernig  hann  áætli  að  koma  verkinu  aftur 

 á samþykktan tíma samkvæmt verkáætlun. 

 Verkkaupi  getur  samþykkt  þessa  áætlun  verktaka  eða  hafnað  henni  og  gert  sjálfur  kröfur  um 

 að  verktaki  grípi  til  nauðsynlegra  og  skilgreindra  ráðstafana  til  að  koma  verkinu  á  áætlun  að 

 nýju  samkvæmt  samningi.  Það  getur  t.d.  falist  í  að  fjölga  eða  fækka  starfsmönnum  við 

 verkið eða við ákveðna verkþætti eða grípa til annarra ráðstafana. 

 Verkkaupi  skal  tímanlega  leggja  fram  þá  hluti  eða  þjónustu  sem  samningur  við  verktaka  segir 

 til  um.  Verði  dráttur  á  slíkri  afhendingu,  sem  veldur  seinkun  á  verkinu,  gefur  það  rétt  á 

 tímaframlengingu verksins. 

 Hvenær  verk  er  farið  það  mikið  úr  skorðum  að  verktaka  beri  að  leggja  fram  endurskoðaða 

 áætlun  til  samþykktar,  er  ákvörðun  verkkaupa.  Samþykkt  á  nýrri  verkáætlun,  sem  fer  fram 

 yfir skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta. 

 0.1.7 Framkvæmdatími 
 Framkvæmdir  mega  hefjast  strax  eftir  undirritun  verksamnings  og  skulu  framkvæmdir  ganga 

 fram í samræmi við samþykkta verkáætlun. 

 Verkinu skal skila fullfrágengnu eigi síðar en:  1. maí 2023 

 Verkinu  telst  ekki  lokið  af  hálfu  verktaka  fyrr  en  hann  hefur  staðið  að  fullu  við  skuldbindingar 

 sínar samkvæmt útboðs- og samningsgögnum. 

 Þar með skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 



 0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, RÁÐGJAFA OG BYGGINGARSTJÓRA 

 0.2.1 Verkkaupi 
 Nafn:  Reykjavíkurborg 

 Kennitala:  530269-7609 

 Heimilisfang:  Tjarnargata 12, 101 Reykjavík. 

 Sveitarfélag:  Reykjavík 

 Sími:  411-1111 

 Netfang:  Upplysingar@reykjavik.is 

 Tengiliður:  Friðrik Árni Halldórsson 

 Kennitala:  150295-2549 

 0.2.2 Umsjón 
 Nafn:  Friðrik Árni Halldórsson 

 Kennitala:  150295-2549 

 Heimilisfang:  Lækjargata 1, 101 Reykjavík 

 Sveitarfélag:  Reykjavík 

 Sími:  898-9899 

 Netfang:  Frikkibyggir@simnet.is 

 0.2.3 Ráðgjafar 
 ÚTBOÐ 

 Nafn:  Bergmál teiknistofa_ 

 Kennitala:  111095-2649 

 Heimilisfang:  Tjarnargata 1 

 Sveitarfélag:  Reykjavík 

 Sími:  697-7796 

 Netfang:  bergmal@begmal.is 

 Tengiliður:  Jóhanna Embla O Þorsteinsdóttir 

 Kennitala:  1110952649 



 HÖNNUÐIR 

 Andrúm og Bergmál 

 0.2.4 Eftirlit verkkaupa 
 Verkkaupi  mun  skipa  fulltrúa  til  að  annast  samskipti  við  verktaka  á  samningstíma.  Hlutverk 

 hans  verður  að  hafa  eftirlit  með  því  fyrir  hönd  verkkaupa,  að  verkefnið  sé  framkvæmt 

 samkvæmt samningi þessa samnings. 

 Verktaki  skal  í  öllu  framkvæma  verkið  í  samráði  við  eftirlitsmann  verksins.  Eftirlit  verkkaupa 

 kemur  ekki  í  stað  eftirlits  byggingarfulltrúa  eða  annarra  opinbera  aðila  og  ekki  í  staðinn  fyrir 

 eftirlit byggingarstjóra. 

 Eftirlitsmaður  skal  eiga  greiðan  aðgang  og  óhindraðan  að  öllu  sem  skiptir  máli  í  efnisvali  og  í 

 vinnu  við  verkið.  Ef  verktaki  er  í  vafa  um  einstök  atriði  verksins  skal  hann  leita  úrskurðar 

 eftirlitsmanns. 

 Komi  fram  skekkjur  í  útboðsgögnum  er  verktaki  eftir  sem  áður  bundinn  af  tilboði  sínu.  Sé 

 skekkjan  veruleg  og  leiði  til  aukins  kostnaðar,  skal  verktaki  fá  hann  bættan,  enda  tilkynni 

 hann  verkkaupa  þegar  um  skekkjuna,  þegar  hann  verður  hennar  var.  Vanræki  verktaki  að 

 tilkynna  um  slíka  skekkju,  áður  en  viðkomandi  hluti  verks  er  framkvæmdur,  fellur  bótaskylda 

 verkkaupa niður.  Á samsvarandi hátt á verkkaupi rétt á lækkun kostnaðar. 

 Einingarverð  í  tilboði  skulu  gilda  við  útreikninga  í  þessu  sambandi,  þar  sem  þau  eru  til.  Ef 

 einingarverð eru ekki til í verkinu skal ákveða þau eins og lýst er í gr. 0.5.3. 

 Ekki  má  verktaki  taka  við  fyrirmælum  um  verkið  nema  frá  eftirlitsmanni  og  ekki  gera  neinar 

 breytingar  á  verkinu  nema  eftirlitsmaður  samþykki  þær  áður.  Þetta  gildir  einnig  um  hugsaleg 

 fyrirmæli arkitekta, verkfræðinga og byggingarstjóra. 

 0.3 ÚTBOÐSGÖGN - LÖG - REGLUGERÐIR - STAÐLAR 
 Útboðsgögn  verða  hluti  verksamnings  við  undirritun  hans.  Í  öllum  tilvikum  er  um  að  ræða 

 gildandi  lög,  reglugerðir  og  staðla  á  þeim  tíma  sem  útboð  fer  fram  eða  þegar  gengið  er  frá 

 samningi ef ekki fer fram útboð. 

 0.3.1 Útboðsgögn 

 1.  Útboðs- og verkskilmálar þessir. 

 2.  Verklýsingar. 

 3.  Tilboðsblað, tilboðsskrá. 

 4.  Útboðsteikningar (sjá kafla 0.9 Teikningaskrá). 



 5.  Íslenskur staðall, ÍST-30, útgáfa 6 frá 2012, að því marki sem annað er ekki tekið 

 fram í útboðsgögnum þessum. 

 6.  Mannvirkjalög nr. 160/2010, með áorðnum breytingum. 

 7.  Byggingarreglugerð nr. 112/2012, með áorðnum breytingum. 

 8.  Lög um framkvæmd útboða nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 

 9.  Önnur lög og opinberar reglugerðir, sem varða kunna framkvæmd verksins og staðlar 

 og gögn sem vísað er til í ofangreindum gögnum. 

 Mannvirkjalög,  ÍST-30:2012,  byggingarreglugerð,  reglur  Vinnueftirlits  ríkisins  og  önnur  lög  og 

 aðrar reglugerðir sem eiga við vegna framkvæmdanna, skulu bjóðendur afla sér sjálfir. 

 0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 
 Óski  bjóðandi  eftir  nánari  upplýsingum  t.d.  frekari  skýringum  á  útboðsgögnum,  eða  að  hann 

 verður  var  við  ósamræmi  í  útboðsgögnum,  skal  hann  senda  þeim  sem  sér  um  útboðið 

 fyrirspurn á sannalegan hátt, sem þarf að hafa borist eigi síðar en 5 dögum fyrir opnunardag. 

 Svar verður sent öllum sem sótt hafa útboðsgögn og verður hluti af útboðsgögnum. 

 0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 
 Verktaki  fær  aðgang,  án  endurgjalds,  að  uppdráttum  hönnuða,  sérteikningum  og 

 verklýsingum eftir því sem við á. 

 Vanti  eitthvað  á  uppdrætti  sem  verklýsingar  taka  fram,  skal  farið  eftir  verklýsingunum, 

 hinsvegar  skulu  uppdrættir  ráða,  þar  sem  skortir  á  verklýsingar.  Að  öðru  leyti  skal  fara  eftir 

 kafla  3.4  í  ÍST  30:2012.  Aðalverktaki  ber  ábyrgð  á  að  undirverktakar  hans  kynni  sér  öll 

 útboðsgögn. 

 Útboðsgögn  þessi  eru  á  netinu  og  upplýsir  umsjónaraðili  útboðsinsins  hvernig  má  nálgast 

 þau.  Bjóðandi  skal  á  sinn  kostnað  prenta  út  þau  gögn  sem  þar  er  að  finna  og  hann  telur  sig 

 þurfa við sitt tilboð og við framkvæmd verksins ef samið verður við hann um framkvæmdina. 

 0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 
 Verktaki  er  ábyrgur  fyrir  því  að  verkið  sé  unnið  í  samræmi  við  ákvæði  gildandi  laga  og 

 reglugerða  sem  eiga  við  framkvæmdina.  Gildandi  lög  og  reglugerðir  og  leiðbeiningar  sem 

 gilda um framkvæmdina geta til dæmis verið: 

 ●  Skipulagslög og skipulagsreglugerðir 

 ●  Mannvirkjalög og byggingarreglugerðir 

 ●  Reglugerðir um brunavarnir og brunamál 

 ●  Reglugerðir um raforkuvirki 

 ●  Reglur um holræsagerð 



 ●  Reglur og leiðbeiningar um meðferð jarðstrengja 

 ●  Heilbrigðisreglugerð 

 ●  Reglur vatnsveitna og hitaveitna 

 ●  Reglugerðir um sprengiefni 

 ●  Lögreglusamþykktir 

 ●  Reglur Vinnueftirlits ríkisins 

 ●  Reglur um fjarskiptalagnir 

 ●  Reglur um Löggildingarstofu 

 ●  Reglur varðandi jarðvinnulagnir 

 ●  Lög um framkvæmd útboða nr. 65/1993 með áorðnum breytingum 

 ●  Rb-leiðbeiningarblöð, sérrit og staðla sem varða byggingarframkvæmdir 

 Lög þessi, samþykktir, reglur og reglugerðir skulu bjóðendur afla sér sjálfir eftir því sem við á. 

 0.3.5 Undirverktakar 
 Verktaka  er  óheimilt,  án  samþykkis  verkkaupa,  að  láta  þriðja  aðila  ganga  inn  í  tilboð  sitt  og 

 vinna  verkið  í  sinn  stað,  allt  eða  hluta  þess.  Hinsvegar  er  verktaka  heimilt  að  afla  undirboða 

 í einstaka hluta verksins. 

 Undirverktakar  eru  þá  ábyrgir  gagnvart  aðalverktaka.  Öll  ákvæði  útboðslýsingar  og  skilmálar 

 gilda  jafnt  um  undirverktaka  og  aðalverktaka.  Aðalverktaki  skal  leggja  fram  gögn  með 

 verkáætlun  sinni  sem  segja  til  um  að  undirverktakar  séu  sammála  henni  og  muni  fara  eftir 

 henni. 

 Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.2 í ÍST 30:2012. 

 0.3.6 Frávik frá stöðlum 
 Grein  3.4.1  í  ÍST-30:2012  gildir  ekki  í  þessu  útboði.  Sjá  kafla  0.3.3.  í  þessum  útboðs-  og 

 verkskilmálum. 

 Grein  4.5.6  í  ÍST-30:2012  gildir  ekki  eins  og  hún  er  orðuð.  Í  stað  hennar  komi  svohljóðandi 

 grein:  "Ef  í  ljós  koma  á  verkinu  leyndir  gallar  sem  ekki  var  unnt  að  sjá  fyrir  lok 

 ábyrgðartímans,  skal  verktaki  svara  skaðabótum  eftir  almennum  reglum.  Fyrning  á  þeim 

 skaðabótakröfum fer eftir almennum reglum". 

 Stangist  ákvæði  ÍST-30:2012  á  við  ákvæði  útboðs-  og  verkskilmála  þessa  eða  verklýsingar 

 að  öðru  leyti,  skulu  ákvæði  ÍST-30:2012  víkja.  Ekki  eru  leyfð  önnur  frávik  frá  stöðlum  nema 

 verkkaupi hafi gefið til þess skriflegt leyfi fyrirfram. 



 0.4 TILBOÐ 

 0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 
 AÐALTILBOÐ 

 Tilboð  skal  gera  í  hvert  verk  eins  og  því  er  lýst  í  útboðsgögnum.  Það  skal  gera  með  því  að 

 útfylla  tilboðsblað  og  tilboðsskrá  sem  eru  hluti  af  útboðsgögnum  þessum.  Í  tilboðsskrá  ber 

 að  fylla  út  í  alla  auða  reiti  fyrir  einingarverð  svo  og  samtölur  í  aftasta  dálki.  Að  lokum  skal 

 færa  niðurstöðutölu  tilboðs  á  tilboðsblað,  dagsetja  það  og  undirrita.  Sé  ekki  fyllt  í  einhvern 

 reit  fyrir  einingarverð  skoðast  hann  sem  núlliður  og  að  kostnaður  þess  verkþáttar  sé 

 innreiknaður í einhvern annan verklið.  Allar upphæðir skulu vera í heilum krónum. 

 Tilboðið  skal  vera  undirritað  og  dagsett  af  aðila  innan  fyrirtækisins  sem  hefur  samkvæmt 

 lögum  og  skipulagi  fyrirtækisins  heimild  til  að  skuldbinda  það.  Bjóðandi  skal  setja  fangamark 

 sitt á öll blöð tilboðsskráinnar. 

 Ef  tilboðsblöð  eru  ekki  útfyllt  að  fullu,  með  framangreindum  fyrirvara  um  einingarverð,  þá 

 getur verkkaupi hafnað tilboðinu á þeim forsendum. 

 Prentun  tilboðsblaðs  og  tilboðsskrár  úr  tölvu  telst  fullgilt  gagn,  svo  fremi  form  þess  er  það 

 sama og er í gögnum þessum. 

 Bjóðendur  skulu  í  tilboði  sínu  reikna  með  þeim  magntölum  sem  gefnar  eru  upp  í  tilboðsskrá. 

 Í  verklýsingum  er  gerð  grein  fyrir  þeim  reglum,  sem  magntölur  eru  reiknaðar  eftir.  Ef  verktaki 

 telur  efnisþörf  verkliða  meiri  en  fram  kemur  í  áðurnefndum  reglum  t.d.  vegna  rýrnunar,  þá 

 skal hann taka tillit til þess í einingarverði viðkomandi liðar. 

 Bjóðendum  er  heimilt  að  skila  útfylltri  tilboðsskrá  í  lokuðu  innsigluðu  umslagi  með  tilboði 

 sínu.  Verður það þá ekki opnað nema tilboðið komi til álita. 

 Útfyllt tilboðsskrá skoðast sem trúnaðarmál milli verkkaupa og bjóðanda. 

 Í  tilboði  skal  vera  innifalinn  allur  lög-  og  samningsbundinn  kostnaður  sem  fylgir  því  að  hafa 

 menn  í  vinnu,  selja  vinnu  þeirra,  einnig  það  efni  sem  til  verksins  þarf,  vélar  og  tæki,  yfirstjórn 

 verktaka  og  verkstjórn,  lögboðnar  tryggingar  og  förgun  sorps  og  efnisafganga.  Einnig 

 kostnaður  við  að  koma  upp  og  reka  aðstöðu  á  verktíma  (oft  sérliður  í  samningi)  svo  og  allur 

 kostnaður  við  ferðir  og  uppihald  starfsmanna,  hagnaður,  opinber  gjöld  o.s.frv.  Verkkaupi 

 leggur  aðeins  til  verksins  það  sem  tilgreint  er  í  útboðs-  og  verkskilmálum  þessum,  grein 

 0.5.2. 

 Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. 



 Bjóðanda  er  heimilt  að  fylla  út  og  skila  með  tilboði  sínu  samevrópskri  hæfisyfirlýsingu  sinni,  á 

 íslensku, sem verður þá yfirfarin og metin á sömu forsendum og þessi útboðsgögn lýsa. 

 FRÁVIKSTILBOÐ: 

 Ekki  er  heimilt  með  frávikstilboði  að  gera  tilboð  í  aðra  tilhögun  verksins  en  sá  sem  lýst  er  í 

 útboðsgögnum þessum. 

 0.4.2 Auðkenni tilboðs 
 Tilboðum skal skila í lokuðu umslagi, þannig merktu: 

 Miðborgarskóli og fjölskyldumiðstöð - TILBOÐ 

 Á umslagi skal koma fram hver bjóðandi er. 

 0.4.3 Tilboðstrygging - Gildistími tilboðs 
 Bjóðandi  er  bundinn  af  tilboði  sínu  í  4  vikur  frá  því  að  tilboð  voru  opnuð.  Ekki  er  farið  fram  á 

 tilboðstryggingu. 

 Að öðru leyti skal fara eftir kafla 2.6 í ÍST 30:2012. 

 0.4.4 Opnun tilboða 
 Tilboðum  skal  skila  fyrir:  20.  desember  2021  kl.  14:00  í  lokuðu  umslagi,  til  skrifstofu 

 borgarstjórnar  að  Tjarnargötu  12  og  verða  þau  þá  opnuð  þar  í  viðurvist  þeirra  bjóðenda  sem 

 viðstaddir kunna að vera. 

 Að  öðru  leyti  skal  fara  eftir  kafla  2.5  í  ÍST  30:2012  og  7.  gr.  í  lögum  um  framkvæmd  útboða 

 nr. 65/1993.  Í 7. gr. laga nr, 65/1993 er orðið símbréf hér jafnframt túlkað sem tölvupóstur. 

 0.4.5 Meðferð og mat á tilboðum 
 Verkkaupi  áskilur  sér  rétt  til  að  taka  hvaða  tilboði  sem  er  eða  hafna  öllum  þar  til  búið  er  að 

 gera  endanlegan  samning.  Kaupandi  getur  hætt  við  að  gera  samning  vegna  þess  að  engin 

 gild  tilboð  bárust,  tilboð  eru  óaðgengileg  vegna  þess  að  þau  uppfylla  ekki  þær  kröfur  sem 

 gerðar eru í gögnum þessum eða þau eru of há eða of lág að mati verkkaupa. 

 Hæfi  bjóðenda  verður  metið  út  frá  þeim  gögnum  sem  fylgja  með  tilboði  viðkomandi  og  krafist 

 er  samkvæmt  þessum  útboðsgögnum  og  út  frá  öðrum  upplýsingum  sem  verkkaupi  fær  frá 

 verktaka  eða  sem  hann  aflar  á  annan  hátt  og  varðar  hæfi  hans.  Verkkaupi  áskilur  sér  rétt  til 

 að  kalla  eftir  gögnum  sem  snerta  þessa  þætti  og  aðra  sem  máli  skipta,  áður  en  til  samnings 

 kemur. 

 Gerð  er  krafa  um  að  bjóðandi  tilnefni  þá  lykilstarfsmenn  sem  vinni  við  verkið  og  hafi 

 lögverndað  starfsheiti  eftir  því  sem  við  á.  Bjóðandi  skal  nefna  sambærileg  verk  sem  hann 



 hefur  unnið  á  undanförnum  árum  og  gildir  það  einnig  um  þá  undirverktaka  sem  verktaki 

 býður fram til þáttöku á sínum vegum í verkinu. 

 Fjárhagsstaða  bjóðanda  skal  vera  það  trygg  að  hann  geti  staðið  við  tilboð  sitt,  svo  og 

 starfmannafjöldi  og  verkefnastaða.  Hann  skal  eiga,  eða  hafa  aðgang  að  tækjum  og  vélum 

 sem  þarf  til  verksins  og  vinna  með  gæða-  og  öryggiskerfi  sem  tryggir  gæði  verksins  og 

 öryggi á meðan á því stendur. 

 Sjá nánar kafla 0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur 

 Ekki  má  bjóðandi  hafa  tekið  þátt  í  lögbrotum  svo  sem  í  fjársvikum,  spillingu,  peningaþvætti 

 eða mannsali og gildir það bæði um fyrirtæki, stjónarmenn í fyrirtækjum og einstaklinga. 

 Komi  til  samnings  við  bjóðanda,  verður  honum  gefinn  5  daga  frestur  til  að  sannreyna 

 magntölur  í  tilboðsskránni.  Finni  bjóðandi  sannanlegar  skekkjur  í  magntöluskrá  á  þeim  tíma 

 verða þær leiðréttar og heildarupphæð tilboðs breytt í samræmi við það. 

 Verkkaupi áskilur sér einnig rétt til að koma leiðréttingum á framfæri á þessum tíma. 

 Eftir  að  þessari  sameiginlegu  yfirferð  er  lokið,  verða  engar  leiðréttingar  gerðar  á  magntölum, 

 nema  ef  um  skekkjur  á  uppdrætti  sé  að  ræða  eða  breytingar  á  forsendum.  Hvor  aðili  um  sig 

 getur  þó  óskað  endurskoðunar  á  magntölum  og  skal  sá  aðili  þá  leggja  fram  útreikninga  máli 

 sínu  til  stuðnings.  Ef  samlagningar-  eða  margföldunarskekkjur  finnast  í  tilboðsskrá,  skal 

 gera  viðeigandi  leiðréttingar  á  niðurstöðum  tilboðs.  Ef  einhver  liður  er  verðlaus  (einingarverð 

 =  0)  er  litið  þannig  á  að  bjóðandinn  hafi  innifalið  þann  lið  í  einhverjum  öðrum  lið  eins  og  áður 

 er tekið fram. 

 Að öðru leyti skal fara eftir kafla 2.7 í ÍST 30:2012. 

 0.4.6 Þóknun fyrir gerð tilboðs 
 Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs í verk þetta. 

 0.5 GREIÐSLUR - VERÐGRUNDVÖLLUR 

 0.5.1 Ýmis gjöld sem verkkaupi greiðir 
 Gjöld sem verkkaupi greiðir eftir því sem við á hverju sinni: 

 1.  Hönnunarkostnað verkkaupa 

 2.  Kostnað vegna byggingarstjóra 

 3.  Eftirlit verkkaupa 

 4.  Byggingarleyfisgjald 

 5.  Gatnagerðargjald 



 6.  Holræsagjald 

 7.  Heimtaugagjald rafveitu 

 8.  Heimæðagjald hitaveitu 

 9.  Heimæðagjald vatnsveitu 

 10.  Mælingargjald 

 11.  Skipulagsgjald 

 12.  Brunabótamatsgjald 

 13.  Iðgjald af brunatryggingu eignar á framkvæmdatíma, sbr. gr. 3.9.2 í ÍST 30:2012. 

 0.5.2 Ýmis kostnaður sem verkkaupi greiðir 
 Verkkaupi leggur ekki til efni, tæki né búnað vegna verksins. 

 0.5.3 Breytingar á verkinu – Aukaverk – Magnbreytingar 
 Verkkaupa  er  heimilt  að  krefjast  breytinga  á  verkinu  frá  uppdráttum  og  verklýsingum.  Leiði 

 breytingin  til  aukningar  á  verki,  á  verktaki  rétt  á  viðbótargreiðslu  og  á  sama  hátt  á  verkkaupi 

 rétt á lækkun á greiðslu ef breytingin er til minnkunar á verki. 

 Ganga  skal  frá  samkomulagi  um  slíkar  breytingar  áður  en  vinna  við  þær  hefst.  Allt 

 samkomulag  um  breytingar  skal  vera  skriflegt.  Ekki  mega  samningar  af  þessu  tagi  valda 

 töfum á verki. 

 Ef  ekki  er  gengið  frá  samkomulagi  fyrirfram  um  magn  og  verð  aukaverks,  eða  ef  ekki  næst 

 slíkt  samkomulag,  þá  verður  það  ákvörðun  verkkaupa  hvernig  hann  greiðir  fyrir  slík 

 aukaverk,  en  honum  ber  að  gæta  fullrar  sanngirni  við  þá  ákvörðun  sína  t.d.  þannig  að 

 greiðslur fyrir aukaverk verði svipaðar öðrum svipuðum greiðslum í verkinu. 

 Ef  ekki  næst  samkomulag  um  greiðslu  fyrir  aukaverk  skal  hafa  til  hliðsjónar  einingarverð  í 

 Byggingarlykli  Hannarrs  þannig,  að  borin  séu  saman  hliðstæð  einingarverð  í  verkinu  og  í 

 Byggingarlykilinum og greiðslan reiknuð með sama hlutfalli. 

 Verði  samkomulag  um  að  verktaki  vinni  aukaverk  í  tímavinnu  þá  skal  nota  taxta  sem  verktaki 

 hefur  boðið  í  tilboði  sínu,  fyrir  þá  vinnu.  Í  slíkum  tilvikum  skal  verkkaupi  greiða  10%  álag  á 

 sannanlegt verð efnis, sem verktaki leggur til samkvæmt samkomulagi við verkkaupa. 

 Í  samkomulagi  um  aukaverk  skal  koma  fram  hvort  verktaki  eigi  rétt  á  framlengingu 

 verktímans  vegna  þessa  og  þá  hversu  mikilli.  Ekki  fæst  framlenging  á  verktíma  nema 

 aukaverk fari í heild yfir 10% af heildartilboðsupphæð. 

 Allar  magnbreytingar  skal  skrá  á  uppgjörsblað  sem  aukaverk,  bæði  til  hækkunar  og 

 lækkunar  og  reikningsfæra  sér.  Ekki  þarf  að  ganga  frá  sérstöku  samkomulagi  um 

 magnbreytingar  nema  að  þær  séu  umfram  25%  af  viðkomandi  verkliði.  Allar  magnbreytingar 



 eru  þó  háðar  samþykki  eftirlitsmanns  verkkaupa.  Við  magnbreytingar  skal  nota  þau 

 einingarverð sem gilda um viðkomandi verklið. 

 Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.6 í ÍST 30:2012. 

 0.5.4 Frestir – Tafabætur – Riftun samnings. 
 Verktaka ber að skila mannvirkinu samkvæmt samningum á umsömdum tíma. 

 Fyrir  hvern  sólarhring,  sem  dráttur  verður  á  að  lokaúttekt  á  verkinu  geti  farið  fram,  skal 

 verktaki  greiða  í  dagsekt  0,1%  samningsupphæðar  á  dag  að  teknu  tilliti  til  hugsanlegrar 

 frestunar  á  skilum  sem  samkomulag  hefur  orðið  um.  (Haft  er  til  hliðsjónar  að  tafabætur  séu 

 u.þ.b. 0,25% af heildartilboði á dag). 

 Telji  verktaki  sig  eiga  rétt  á  framlengingu  skilafrests  umfram  það,  þá  skal  hann  strax  og  hann 

 telur  ástæðu  fyrir  því  komna  í  ljós,  skýra  frá  því  og  leggja  fram  um  leið  nauðsynleg  rökstudd 

 gögn,  sem  sanni  réttmæti  framlengingarinnar  að  hans  dómi  og  hversu  löng  framlengingin 

 skuli vera, sbr. kafla 5.2 í ÍST 30:2012. 

 Á  reglulegum  verkfundum  (vikulegum)  leggi  verkkaupi  fram  framvinduskýrslu  þar  sem  fram 

 komi  samanburður  á  kostnaði  samkvæmt  samningi  og  raunverulegum  kostnaði  á  sama  tíma. 

 Einnig  samnuburður  á  verklokum  þeirra  verkþátta  sem  lokið  er  og  sömu  verkþátta 

 samkvæmt gildandi verkáætlun verksamningsins. 

 Komi  t.d.  í  ljós  í  samanburði  þessum  að  stefni  í  drátt  á  verkskilum,  þá  geri  verkkaupi  kröfu 

 um  skýringar  verktaka  á  því  og  að  teknu  tilliti  til  gildandi  skýringa  þá  komi  hann  verkinu  án 

 tafar á áætlun að nýju.  Þetta sé bókað sem gagn til nota ef til ágreinings kemur um verklok. 

 Verkkaupa  er  heimilt  að  rifta  samningi  ef  verktaki  gerir  sig  sekan  um  verulegar  vanefndir  á 

 skuldbindingum  sínum  samkvæmt  samningi,  svo  sem  vegna  dráttar  á  framkvæmdum  sem 

 stefna  verklokum  í  uppnám  að  mati  verkkaupa,  eða  vegna  annarra  atriða  og  hefur  ekki  bætt 

 úr  þeim  innan  sanngjarns  frests  sem  verkkaupi  setur  fram  í  skriflegri  viðvörun,  sbr.  kafla  6.2, 

 gr. 6.2.1. í ÍST 30:2012. 

 Uppgjör  við  verktaka  skal  þá  fara  fram  í  samræmi  við  aðrar  greinar  í  sama  kafla  ÍST 

 30:2012. 

 0.5.5 Greiðslur og reikningsskil 
 Greiðslur  verða  inntar  af  hendi  skv.  framlögðum  og  samþykktum  reikningum,  þar  sem 

 tilgreindir  eru  þeir  verkliðir,  eða  hluta  þeirra,  sem  reikningur  er  gerður  fyrir  hverju  sinni.  Gera 

 skal  reikninga,  aðra  hverja  viku  hið  mesta,  fyrir  því  sem  unnið  hefur  verið  og  ekki  hefur  verið 

 reikningsfært áður. 



 Með  hverjum  reikningi  skal  fylgja  yfirlit  (uppgjörsblað)  yfir  alla  liði  í  samningi,  hvernig  þeir 

 stóðu  í  upphafi,  hvað  er  áður  búið  að  reikningsfæra  af  samningnum,  hvað  verið  er  að 

 reikningsfæra  í  þetta  skiptið  og  hvað  búið  er  alls  að  reikningsfæra  af  viðkomandi  lið  eftir 

 þessa reikningsfærslu. 

 Liðum  á  uppgjörsblaði  skulu  vera  þeir  sömu  og  í  samningi  verksins.  Þannig  er  auðvelt  að 

 bera  verkuppgjörið  saman  við  samninginn.  Verkuppgjör  skal  samþykkt  af  eftirlitsmanni 

 verkkaupa áður en reikningur er gerður. 

 Reikningar  skulu  síðan  gerðir  í  samræmi  við  samþykkt  verkuppgjör  sem  skal  fylgja  reikningi 

 og  skulu  þeir  yfirfarnir,  samþykktir  og  greiddir  af  verkkaupa  eigi  síðar  en  3  vikum  þar  frá. 

 Séu  í  reikningi  liðir  sem  verkkaupi  samþykkir  ekki,  skal  það  ekki  tefja  greiðslu  á  þeim  liðum 

 sem ekki eru umdeildir.  Greiðsla reiknings felur ekki í sér endanlega samþykkt reiknings. 

 Gera  skal  sérstaka  reikninga  vegna  aukaverka  og  láta  fylgja  með  þeim  afrit  af  fyrirframgerðu 

 samkomulagi  aðila  um  aukaverkið  og  útreikningur  þeirra  magntalna  sem  reikningurinn 

 byggist á. 

 Magnbreytingar  skal  meðhöndla  sem  aukaverk  bæði  til  hækkunar  og  lækkunar  og  skulu 

 rökstuddar  af  verktaka  og  samþykktar  af  verkkaupa  á  sama  hátt  og  aukaverkin,  áður  en  til 

 reikningsfærslu  kemur.  Ástæðan  er  að  þannig  fæst  glöggt  yfirlit  yfir  hugsanlegar  breytingar  á 

 verkinu  til  minnkunar  eða  aukningar  og  um  leið  ástæðurnar  fyrir  því  að  verk  stenst  ekki 

 kostnaðaráætlun  eða  tímaáætlun  ef  það  er  raunin.  Sjá  einnig  lið  0.5.3.  Breytingar  á  verkinu  - 

 aukaverk og magnbreytingar. 

 Engin fyrirframgreiðsla verður greidd í þessu verki. 

 Að öðru leyti skal fara eftir köflum 3.6 og 5 í ÍST 30:2012. 

 0.5.6 Verðlagsgrundvöllur 
 Ekki verða greiddar verðbætur fyrir verkið 

 0.5.7 Magnbreytingar 
 Verktaki  skal  tilkynna  eftirlitsaðila  verkkaupa  um  magnbreytingar  sem  verða  í  einstökum 

 verkþáttum  jafnskjótt  og  hann  verður  aukningarinnar  var.  Verktaki  skal  ekki  vinna  frekar  við 

 viðkomandi  verkþátt  fyrr  enn  eftirlitsaðili  hefur  heimilað  að  vinnan  verði  innt  af  hendi  með 

 óbreyttu  móti.  Einingarverð  skal  gilda  óbreytt  þar  til  séð  verður  að  samanlögð  magnbreyting 

 við  ákveðna  verktegund  verði  meiri  en  25%  og  að  verð  fyrir  viðkomandi  verktegund  vegi 

 meira  en  3%  í  samningsfjárhæð.  Í  slíku  tilfelli  á  hvor  aðili  um  sig  rétt  á  endurskoðun  á 

 einingarverði  fyrir  verktegundina  með  tilliti  til  áhrifa  sem  magnbreytingin  kann  að  hafa  á  það. 

 Einvörðungu  þeir  kostnaðarþættir  sem  eru  háðir  magni  koma  til  endurskoðunar.  Í  þessu 



 samhengi  merkir  orðið  verktegund,  ákveðna  verkliði  sem  unnir  eru  með  sams  konar  tækjum 

 og  sambærilegum  mannafla,  án  tillits  til  þess  hvort  þeir  eru  hluti  ag  einum  verkþætti  eða 

 fleiri. 

 0.6 ÁBYRGÐIR - TRYGGINGAR - ÁGREININGSMÁL 

 0.6.1 Ábyrgðir, tryggingar og lögboðin gjöld 
 Verktaki  ber  alla  ábyrgð  á  verki  og  efni  til  þess  á  meða  á  verki  stendur  og  þar  til  hann  hefur 

 skilað  því  af  sér  í  samræmi  við  samning.  Því  skal  verktaki  hafa  verkið  og  efni  á  vinnustað 

 nægilega  hátt  vátryggt,  samkvæmt  ákvæðum  laga  um  smíða-  og  brunatryggingu  húseigna, 

 þannig að það svari til verðgildis þess á hverjum tíma sbr. gr. 3.9.2 í ÍST30:2012. 

 Slysatryggingu  alla  skal  verktaki  annast  og  kosta,  sem  og  önnur  þau  lögboðnu  og 

 samningsbundnu gjöld, sem fylgja því að hafa menn í vinnu. 

 Verktaki  skal  senda  verkkaupa  afrit  af  tryggingarskírteinum  fyrir  þeim  tryggingum,  sem  hann 

 greiðir  vegna  verksins  á  hverjum  tíma.  Aðalverktaki  er  ábyrgur  fyrir  að  tryggingar 

 undirverktaka hans séu í lagi á sama hátt og eigin tryggingar. 

 Séu  vátryggingarupphæðir  of  lágar  að  dómi  verkkaupa,  skulu  þær  tafarlaust  hækkaðar  til 

 sannvirðis  mannvirkjanna  á  kostnað  verktaka.  Verktaki  ber  sjálfur  ábyrgð  á  því  tjóni  sem 

 hann kann að valda þriðja aðila á meðan á framkvæmdum stendur. 

 Verktaki  skal  tryggja  og  bera  ábyrgð  á  því  að  allir  starfsmenn  hans,  undirverktaka  hans  og 

 starfsmannaleiga  sem  koma  að  framkvæmd  samnings  fái  laun,  starfskjör,  sjúkra-  og 

 slysatryggingar  og  önnur  réttindi,  í  samræmi  við  samninginn,  gildandi  kjarasamninga  og  lög 

 hverju sinni. 

 Verkkaupi  áskilur  sér  rétt  til  að  halda  eftir  samningsgreiðslum  til  að  greiða  vangoldnar 

 launagreiðslur  eða  samningsgreiðslur  beint  til  starfsmanna  verktaka,  undirverktaka  eða 

 starfsmannaleiga á kostnað verktaka, verði vanefndir gagnvart þeim. 

 Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.9 í ÍST 30:2012. 

 0.6.2 Verktrygging 
 Áður  en  skriflegur  verksamningur  er  undirritaður  skal  verktaki  setja  tryggingu  fyrir  því  að 

 hann efni skyldur sínar samkvæmt samningnum. 

 Tryggingin  skal  vera  10%  af  samningsupphæð.  Form  fyrir  verktryggingu  fylgir  gögnum 

 þessum.  Tryggingin  skal  standa  þar  til  lokaúttekt  hefur  farið  fram  en  lækka  þá  í  4%  af 

 samningsupphæðinni,  og  standa  þannig  í  12  mánuði  eftir  lokaúttekt.  Óheimilt  er  að  lækka 

 verktrygginguna  nema  til  komi  skrifleg  heimild  þar  að  lútandi  til  banka  eða  tryggingarfélags 



 þess  sem  tryggir  og  skal  sú  heimild  gefin  út  innan  10  daga  frá  lokaúttekt.  Trygging  þessi 

 skal vera á því formi að hún sé tiltæk án undangengins dómsúrskurðar. 

 Verkkaupi  mun  ekki  setja  aðra  tryggingu  fyrir  greiðslum  en  þá  sem  felst  í  ákvæðum 

 verksamnings.  Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.5 í ÍST 30:2012. 

 0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar 
 Verktaka  er  óheimilt  að  binda  verkkaupa  á  nokkurn  hátt  af  lánum  eða  öðrum  skuldbindingum 

 sem  hann  kann  að  taka  á  sig  á  verktímanum.  Einnig  er  verktaka  óheimilt,  án  sérstaks  leyfis 

 verkkaupa,  að  veðsetja  efni,  tæki,  vélar  eða  annan  þann  búnað  sem  verður  hluti  af  verkinu 

 og verkkaupi hefur greitt fyrir. 

 Ekkert  efni  sem  verkkaupi  hefur  greitt  fyrir  má  vera  með  eignarréttarfyrirvara  frá  seljanda 

 efnisins, án sérstaks leyfis verkkaupa. 

 0.6.4 Misræmi í gögnum 
 Komi  í  ljós  misræmi  milli  teikninga,  eða  milli  teikninga  og  verklýsinga,  þá  skal  tafarlaust  leita 

 úrskurðar  eftirlitsmanns  verkkaupa  um  hvernig  skuli  bregðast  við  því.  Ef  enginn 

 eftirlitsmaður er á vegum verkkaupa, skal leita til byggingastjóra um lausn málsins. 

 Komi fram villur í útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu. 

 Ef  um  er  að  ræða  verulega  villu  sem  leiðir  til  kostnaðarbreytinga  vísast  til  greinar  0.5.3  í 

 þessum skilmálum. 

 0.6.5 Ágreiningsmál 
 Komi  til  ágreinings  út  af  útboðs-  og  verkskilmálum,  verklýsingum  eða  fylgiskjölum,  skal 

 verktaki  engu  að  síður  framkvæma  verkið  samkvæmt  skriflegum  fyrirmælum  eftilitsmanns 

 verkkaupa til verktaka um hvað skuli gera, sbr. kafla 6.3 í ÍST 30:2012. 

 Ef  annar  hvor  aðilinn  er  ekki  sáttur  við  þennan  úrskurð,  skal  reynt  að  ná  samkomulagi  þar 

 sem  yfirmenn  verkkaupa  og  verktaka  hittast  og  reyna  að  ná  sáttum.  Takist  það  ekki  þrátt 

 fyrir  tvo  fundi  þeirra,  getur  annar  hvor  aðilinn  skotið  slíkum  ágreiningi  til  úrskurðar 

 gerðardóms sem er þannig skipaður: 

 Hvor  aðili  um  sig  tilnefni  einn  mann  í  dóminn,  en  héraðsdómarinn  í  Reykjavík  tilnefni 

 oddamann. 

 Þessi gerðardómur skal síðan skera úr ágreiningnum. 

 Komi  til  málshöfðunar  út  af  samningi  þessum  er  hvorum  aðila  um  sig  heimilt  að  sækja  málið 

 fyrir héraðsdómi  Reykjavíkur  , án undangenginnar sáttameðferðar  fyrir sáttanefnd. 



 Sé  aðeins  um  hrein  tæknileg  ágreiningsatriði  að  ræða,  geta  aðilar  lagt  málið  fyrir  gerðadóm 

 VFÍ. 

 0.7 VINNUSTAÐUR 

 0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 
 Vinnusvæði  verktaka  er  innan  lóðamarka  byggingar  sem  sjá  má  á  teikningum.  Ásamt  öðru 

 svæði  í  nágrenninu  sem  nauðsynlegt  er  vegna  verksins  og  verkkaupi  vísar  á.  Ef  aðrir  en 

 verktaki eru að vinna á vinnusvæði þessu, skal verktaki taka fullt tillit til þess. 

 Verktaki  skal  merkja  vinnusvæðið  samkvæmt  reglum  um  slíkar  merkingar,  Hann  merki  hver 

 sé  verkkaupi  og  hver  verktaki  verksins,  hvað  er  verið  að  framkvæma  o.s.frv.  Hann  setur  upp 

 umferðarmerkingar  í  samræmi  við  reglur  þar  um  vegna  umferðar  ef  það  á  við,  svo  sem 

 reglur vegagerðarinnar um vinnusvæðamerkingar frá október 2017. 

 Allir  sem  eru  á  vegum  verktaka  og  undirverktaka  hans  á  vinnusvæðinu  skulu  vera  merktir 

 sínu fyrirtæki. 

 0.7.2 Takmarkanir 
 Verktaki  skal  haga  verkum  sínum  þannig  að  það  trufli  sem  minnst  starfsemi  í  nágrenninu  og 

 þá sem búa eða vinna á staðnum eða í nágrenni vinnustaðarinns. 

 Öll samskipti verkkaupa og verktaka skulu fara fram á íslensku, bæði munnleg og skrifleg. 

 Verktaki  skal  sækja  um  starfsleyfi  til  viðkomandi  heilbrigðiseftirlits  samkvæmt  reglugerð 

 785/1999 vegna starfsemi sem getur haft í för með sér mengun, ef það á við. 

 0.7.3 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar ofl. 
 Verktaki  skal  leggja  til  allt  nauðsynlegt  húsnæði  fyrir  starfsmenn  sína  og  til  geymslu  á  efni. 

 Einnig  hentugt  og  nægjanlegt  húsrými  fyrir  uppdrætti  og  til  að  halda  verkfundi.  Staðsetning 

 vinnuskúra,  efnislagera  og  annarrar  aðstöðu  verktaka  skal  ákveðin  í  samráði  við  eftirlitsmann 

 verkkaupa.  Verkataki  skal  ganga  frá  svæðinu  í  verklok  þannig  að  það  verði  eins  og  það  var  í 

 upphafi verks. 

 Kostnaður sem þessu fylgir skal vera innifalinn í tilboði. 

 Verði  verktaki  var  við  ummerki  sem  gætu  bent  til  fornminja  skal  hann  stöðva  framkvæmdir  á 

 viðkomandi stað og tilkynna það eftirliti. 



 0.7.4 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 
 Verktaki  skal  leggja  til  og  kosta  öll  áhöld,  vélar,  rafmagn,  vinnupalla  og  annað  sem  til  þarf  við 

 framkvæmdirnar,  ennfremur  allan  flutning  á  mönnum  og  efni,  svo  og  lagnir  um  vinnusvæðið 

 til nota við framkvæmdirnar og skal það vera innifalið í viðkomandi verklið. 

 Sjá einnig greinar 0.5.1 og 0.5.2 hér á undan. 

 0.7.5 Öryggi - Heilbrigði - Umhverfi 
 Verktaki  skal  vinna  samkvæmt  öryggishandbók  sem  hann  leggur  fram  til  samþykktar  áður  en 

 gegnið  er  frá  samningi  við  hann  um  verkið  og  eftir  samþykki  hennar  verður  hún  hluti 

 verksamningsins. 

 Öryggishandbókin skal fjalla um eftirfarandi efnisþætti, og að auki skal hún taka mið af kafla 

 4.2 í ÍST 30:2012.  Hún skal segja til um hvernig verktakinn sinnir öryggis-, heilbrigðis- og 

 umhverfismálum almennt og á þeim vinnustað sem um ræðir sérstaklega. Öryggishandbókin 

 skal m.a. fjalla um eftirfarandi atriði og hvernig þeim verður framfylgt: 

 ÖRYGGI 

 Verktaki  skal  fylgja  reglum  um  öryggi  á  vinnustað  til  hins  ýtrasta,  bæði  hvað  varðar 

 vinnuvélar  og  aðbúnað.  Aðbúnaður  verktaka  skal  allur  vera  í  samræmi  við  lög,  reglugerðir, 

 leiðbeiningar  Vinnueftirlitsins  og  ákvæði  í  samningum  við  verkalýðsfélög  sem  í  gildi  eru. 

 Hann  skal  m.a.  framfylgja  brunavörnum  og  reglum  um  meðferð  eldfimra  efna,  í  samræmi  við 

 kröfur eftirlitsmanns og samkvæmt skilmálum vátryggingar. 

 Verktaki  skal  gæta  þess  að  ekki  skapist  hætta  fyrir  utanaðkomandi  á  meðan  á 

 framkvæmdum  stendur  t.d.  með  því  að  loka  leiðum  og  girða  af  svæði  til  að  koma  í  veg  fyrir 

 slíkt.  Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 

 Við  brot  á  reglum  um  öryggismál  áskilur  verkkaupi  sér  rétt  til  að  vísa  starfsmanni  eða 

 starfsmönnum,  sem  brotlegir  hafa  verið,  af  vinnustað  og/eða  fresta  greiðslum  þar  til  bætt 

 hefur verið úr. 

 HEILBRIGÐI 

 Verktaki  skal  fylgja  gildandi  reglum  Vinnueftirlits  ríkisins  um  aðbúnað,  hollustu  og 

 öryggisráðstafanir  á  byggingarstað.  Bent  er  á  bækling  Vinnueftirlitsins  frá  júní  2002  “Öryggis 

 og heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði” sem hjálpartæki í þessum tilgangi. 

 Einnig  skal  verktaki  fara  eftir  reglugerð  nr.  547/1996  með  síðari  breytingum,  en  það  eru 

 reglur  um  aðbúnað  og  hollustuhætti  og  öryggisráðstafanir  á  byggingarstöðum  og  við  aðra 

 tímabundna mannvirkjagerð. 



 UMHVERFI 

 Við  framkvæmdirnar  skal  verktaki  í  einu  og  öllu  fara  að  lögum  og  reglugerðum  sem  varða 

 umhverfismál  og  vinna  í  samræmi  við  það.  Úrgangur  sem  verður  til  vegna  framkvæmda  skal 

 flokkaður  og  falinn  viðurkenndum  aðila  með  gilt  starfsleyfi  til  förgunar.  Ílátum  og  afgöngum 

 sem  geta  innihaldið  eiturefni,  hættuleg  efni  (merkingarskyld  efni)  eða  spilliefni  skal  fargað 

 skv.  viðurkenndum  reglum,  sjá  reglugerðir  nr.  806/1999  um  spilliefni  og.  737/2003  um 

 meðhöndlun  úrgangs.  Forðast  ber  að  land,  vatn,  sjór,  loft  og  lífríki  verði  fyrir  skemmdum  eða 

 mengun við framkvæmdir.  Frágangur í verklok skal vera til fyrirmyndar. 

 Verktaki  skal  bregðist  við  öllum  umhverfisóhöppum  í  samræmi  við  gildandi  lög  og  reglugerðir 

 og  annast  skráningu  og  tilkynningaskyldu.  Öll  umhverfisóhöpp  sem  verða  skal  tilkynna 

 verkkaupa eða fulltrúa hans án tafar. 

 Verktaki  skal  ávallt  sjá  um  að  gengið  sé  hreinlega  um  vinnustaðinn,  að  efnisafgangar  séu 

 fjarlægðir  reglulega  og  að  verki  loknu  sé  allt  efni  og  allt  rusl  fjarlægt,  sem  verkinu  fylgdi. 

 Umbúnaður  allur  skal  vera  snyrtilegur  og  þess  sérstaklega  gætt  að  hvergi  geti  skapast 

 slysahætta  hans  vegna.  Verði  skemmdir  á  gróðri,  grasflötum,  plönum  eða  trjám  skal  verktaki 

 bæta  það  áður  en  hann  skilar  af  sér  verki.  Kostnaður  sem  þessu  fylgir  skal  vera  innifalinn  í 

 tilboði. 

 0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKSINS 

 0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbækur og fundargerðir 
 Með  verkstjórn  á  vinnustað  skal  fara  reyndur  verkstjóri  með  fullu  umboði  verktaka,  er 

 verkkaupi  viðurkennir  og  skal  hann  ávallt  vera  á  byggingarstað  á  meðan  á  framkvæmdum 

 stendur  eða  annar  í  hans  forföllum.  Verktaki  tilkynni  eftirlitsaðila  hver  hver  það  er  og  fái 

 samþykki eftirlitsmanns fyrir honum. 

 Iðnmeistarar verktaka skulu fallast á meistaraskipti eftir því sem við á þegar þeir hafa lokið 

 verkum sínum samkvæmt verksamningi, þegar og ef þess er óskað af verkkaupa. 

 Verkstjórar  skulu  frá  upphafi  kynna  sér  vandlega  alla  uppdrætti  og  þessa  verkskilmála. 

 Verkstjórinn  skal  hafa  á  hendi  alla  daglega  verkstjórn  í  samráði  við  eftirlitsmann  verkkaupa, 

 að öll verk séu rétt og faglega unnin og samkvæmt uppdráttum og lýsingu. 

 Eftirlitsmaður  getur  krafist  þess  að  verktaki  vísi  burt  af  vinnustað  þeim  starfsmönnum  sem 

 sannanlega  sýna  vankunnáttu  eða  slóðaskap  í  störfum  sínum  á  byggingarstað  eða  neita  að 

 hlýða  fyrirmælum  útboðsgagna.  Heimilt  er  að  stöðva  greiðslur  til  verktaka  uns  þær 

 lagfæringar hafa farið fram, sem eftirlitsmaður óskaði eftir. 
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 Iðnmeistarar  verktaka  skulu  fallast  á  byggingarstjóra-  og  meistaraskipti  eftir  því  sem  við  á 

 þegar  þeir  hafa  lokið  verkum  sínum  samkvæmt  verksamningi,  þegar  og  ef  þess  er  óskað  af 

 verkkaupa. 

 Verktaki  skal  halda  dagbók  yfir  verkið  í  samræmi  við  gr.  3.3.3  í  ÍST  30:2012.  Í  dagbókina 

 skal  verktaki  skrá  eigin  fyrirspurnir  og  svör  svo  og  ábendingar  eftirlitsmanns  auk  verkefna 

 hvers  dags,  mannafla  eftir  starfsgreinum,  tæki,  veðurfar  og  annað  sem  þýðingu  hefur  fyrir 

 verkið. 

 Sé  dagbókin  í  pappírsformi,  skal  hún  vera  í  þríriti.  Eftirlitsmaður  skal  fá  frumritið  og  skal 

 hann  kvitta  fyrir  móttöku.  Verktaki  heldur  einu  afriti  og  eitt  skal  vera  kyrrt  í  bókinni  á 

 vinnustað.  Ef  dagbókin  er  unnin  í  BYGG-kerfinu  eða  öðru  tölvukerfi,  þá  skal  verktaki  senda 

 hana daglega, til verkkaupa að loknum færslum, í PDF-formi. 

 Verktaki  skal  gera  ráð  fyrir  að  þurfa  að  mæta  á  reglulegum  fundum  á  meðan  á  verkinu 

 stendur.  Verkfundargerðir  færir  eftirlitsmaður  verkkaupa,  eða  annar  sem  verkkaupi  ákveður 

 og  sendir  hann  verktaka  afrit  a.m.k.  2.  dögum  fyrir  næsta  fund.  Geri  verktaki  ekki 

 athugasemd við fundargerðina á þeim fundi telst hann samþykkur henni. 

 Þeir  sem  nota  BYGG-kerfið  vinna  og  geyma  fundargerðir  þessar  og  dagbækur  í  kerfinu  og  er 

 hvorutveggja  opið  þar  og  aðgengilegt  til  skoðunar,  á  hverjum  tíma,  fyrir  þá  sem  þurfa  að 

 fletta upp á þessum gögnum. 

 Að öðru leyti skal fara eftir kafla 4.1 í ÍST 30:2012. 

 0.8.2 Gæði verksins - gæðakerfi 

 Verktaki  skal  vinna  verkið  samkvæmt  þeim  teikningum,  lýsingum  og  öðrum  skilmálum  sem 

 fylgja útboðinu. 

 Verkþættir  koma  nánar  fram  í  tilboðsskrá  og  í  meðfylgjandi  verklýsingum.  Öll  vinna  og  allur 

 frágangur  verksins  skal  vera  vönduð  og  fagmannlega  unnin,  í  samræmi  við  fyrirsögn  um 

 vinnubrögð, góðar fagvenjur, hefðir og metnað.  Fagvinna skal unnin af fagmönnum. 

 Verktaki  skal  bæta  að  fullu  alla  galla,  sem  fram  kunna  að  koma  á  verkinu  og  um  er  að  kenna 

 slæmum  frágangi  eða  efni.  Eftirlitsaðili  getur  sett  tímatakmörk  um  hvenær  það  sem  áfátt  er 

 talið, skuli vera lagfært.  Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 

 Verktaki  skal  ráðfæra  sig  við  eftirlitsmann  verkkaupa  um  öll  efniskaup  til  framkvæmdanna  og 

 leita samþykkis hans þar um. 



 Hann  framvísar  uppruna  og  gæðavottorðum  yfir  það  efni  sem  hann  hyggst  nota  og  staðfestir 

 gæði  með  rannsóknarniðurstöðum  eftir  því  sem  krafist  er  í  verklýsingum,  lögum  og/eða 

 reglugerðum. 

 Ef  eitthvert  verk  er  illa  af  hendi  leyst,  eða  efni  sem  notað  hefur  verið  hefur  reynst  gallað  að 

 dómi  verkkaupa,  getur  verkkaupi  hvenær  sem  er  krafist  þess  að  verkið  verði  unnið  að  nýju  á 

 kostnað  verktaka,  þótt  ekki  sé  komið  að  úttekt  á  verkinu.  Eftirlitsmaður  getur  sett  tímamörk 

 um  hvenær  lagfæringum  skuli  vera  lokið  og  hefur  heimild  til  að  stöðva  greiðslur  til  verktaka 

 uns lagfæring hefur farið fram. 

 Faglega  ábyrgir  starfsmenn  verktaka  skulu  vera  með  samþykkt  gæðakerfi,  annað  hvort  sem 

 einstaklingar eða sem starfsmenn verktaka og þá á ábyrgð hans. 

 Verktaki  skal  vera  með  gæðakerfi  verktaka  sem  verkkaupi  hefur  samþykkt,  þar  sem  hann  í 

 upphafi  lýsir  því  hvernig  hann  hyggst  standa  að  stjórnun  á  verkinu,  svo  sem  hvernig 

 samskipti  eigi  að  fara  fram,  hvernig  upplýsingar  um  ákvarðanir  skuli  berast  á  verktíma, 

 hvernig  eftirliti  með  einstökum  verkþáttum  skuli  haga  o.s.frv.  Við  lok  framkvæmda  skal 

 gæðakerfið innihalda sögu verksins. 

 Í gæðakerfi verktaka sé að finna m.a.: 

 Almenn lýsing á gæðakerfi verktaka við verkið og reynslu af því á verktímanum. 

 Staðfesting á hæfni verktaka til að skila góðu verki og reynslu af því á verktímanum. 

 ●  Lýsing á stjórnskipulagi verksins og ábyrgðarskiptingu og skráning á breytingum sem 

 kunna að verða á því á verktímanum. 

 ●  Lýsing á innra eftirlit verktaka með framkvæmdunum og skráning á reynslu af því á 

 verktímanum. 

 ●  Lýsing á móttöku efnis og skráning á frávikum frá því, sem upp koma á verktímanum. 

 ●  Lýsing á móttöku teikninga og annarra hönnunargagna, dreifingu þeirra og/eða 

 aðgengi á verktímanum. 

 ●  Upplýsingar um efni, sem lagðar eru fram til samþykktar í verkinu  (Unnið og vistað í 

 kafla 2.5 í BYGG-kerfinu). 

 ●  Verkáætlun, eins og hún var við samning og allar samþykktar endurskoðanir á henni 

 og hver niðurstaðan varð (Unnið og vistað í kafla 2.6 í BYGG-kerfinu). 

 ●  Skráning á eftirlitsaðila verkkaupa og tengiliðum og skráning á leiðbeiningum þeirra 

 og athugasemdum á verktímanum. 

 ●  Skráning á tengiliðum verktaka og á verkstjórum og á athugasemdum við störf þeirra 

 á verktímanum. 



 ●  Skráning á byggingarstjóra og á iðnmeisturum og skráning á athugasemdum við störf 

 þeirra á verktíma (Unnið og vistað í gæðakerfi viðkomandi aðila í BYGG-kerfinu). 

 ●  Myndir sem teknar eru á verktímanum af framkvæmdinni (Unnið og vistað í kafla 3.4 í 

 BYGG-kerfinu og í gátlistum í köflum 3.1 og 3.2). 

 ●  Skrá yfir ákvarðanir um verkfundi og yfirlit yfir haldna verkfundi.  Skráning á tíðni 

 þeirra, staðsetningu og skrá yfir fasta þátttakendur og breytingar sem kunna að verða 

 á þessum þáttum á verktímanum (Unnið og vistað í kafla 3.5 í BYGG-kerfinu). 

 ●  Framvinduskýrslur færðar reglulega sem sýnir stöðu verksins í tíma og kostnaði og 

 samanburð þeirra þátta við samþykkta verkáætlun.  Skrá yfir helstu ákvarðanir sem 

 teknar eru út frá framvinduskýrslunum (Unnið og vistað í kafla 3.6 í BYGG-kerfinu) 

 ●  Dagbók, daglegar færslur á verkefnum dagsins, fjölda starfsmanna og öðru sem máli 

 skiptir fyrir framgang verksins (Unnið og vistað í kafla 3.7 í BYGG-kerfinu). 

 ●  Skrá yfir úttektir og niðurstöður þeirra – áfangaúttektir, öryggisúttektir og lokaúttektir 

 og aðrar úttektir á framkvæmdatímanum (Unnið og vistað í kafla.3.10 í 

 BYGG-kerfinu). 

 ●  Yfirlýsingar um verklok einstakra verkþátta (Unnið og vistað í kafla 3.11 og 3.12 í 

 BYGG-kerfinu). 

 ●  Handbók hússins og rekstrarhandbækur sem krafist er í lögum, reglugerðum, 

 útboðsgögnum eða í samningi (Unnið og vistað í kafla 3.13 í BYGG-kerfinu). 

 ●  Annað sem skiptir máli í verkinu og snertir gæði þess. 

 Það  er  á  ábyrgð  verktaka  og  skilyrði  þess  að  lokaúttekt  verði  samþykkt  af  verkkaupa,  að  öll 

 þessi  gögn  séu  í  gæðakerfinu,  ásamt  skráningu  á  öllum  frávikum  sem  upp  hafa  komið  á 

 meðan  á  verkinu  stóð.  Gögn  þessi  skulu  vera  aðgengileg  til  skoðunar  í  BYGG-kerfinu  á 

 netinu, eða í möppu sem geymd er á vinnustað. 

 Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa ber verktaki fulla ábyrgð á öllu efni og allri vinnu við verkið. 

 Að öðru leyti skal fara eftir kafla 4.3 í ÍST 30:2012. 

 0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 
 Verktaki  skal  ljúka  verkinu  að  fullu  í  samræmi  við  útboðs-  og  samningsgögn,  með  þeim 

 breytingum sem verkkaupi hefur hugsanlega ákveðið á meðan á framkvæmdum stóð. 

 Á  framkvæmdatíma  er  verktaka,  að  höfðu  samráði  við  verkkaupa,  heimilt  að  bjóða  annað 

 efni  og  aðra  vinnutilhögun  en  útboðsgögn  kveða  á  um  og  skal  hann  þá  leggja  fram 

 upplýsingar  um  efni,  vinnu  og  verð  sbr.  gr.  4.3.4  í  ÍST  30:2012.  Verkkaupi  gerir  þá 

 samanburð  á  frávikum  með  tilliti  til  verðs  og  gæðamunar  og  ákveður  hvort  fallist  verður  á  boð 

 verktaka. 



 Allan  kostnað  sem  af  þessu  kann  að  leiða  skal  verktaki  greiða,  óháð  því  hvort  fallist  er  á 

 breytinguna eða ekki. 

 0.8.4 Málsetning og mælingar 
 Mál  koma  fram  á  teikningum  og  í  gögnum  eftir  því  sem  við  á.  Verði  verktaki  var  við 

 málskekkjur skal hann tilkynna verkkaupa það án tafar til úrskurðar. 

 Verktaki  skal  við  upphaf  verks  kynna  sér  allar  teikningar  og  verklýsingar  gaumgæfilega  og 

 fullvissa  sig  um  að  hann  skilji  mál  á  teikningum  rétt,  áður  en  hann  mælir  fyrir  einstökum 

 verkhlutum.  Öll  mál  á  sérteikningum  skal  endurskoða  á  staðnum.  Allar  mælingar  skal 

 verktaki framkvæma, en eftirlitsmanni skal gefinn kostur á að sannprófa þær. 

 Verktaki  ber  þó  einn  ábyrgð  á  mælingunum  og  aðgerðarleysi  eða  vangá  eftirlitsmanns  firrir 

 hann ekki þeirri ábyrgð. 

 Verktaki  skal  leggja  eftirlitsmanni  til  þá  aðstoð  sem  hann  þarfnast  við  prófunarmælingar 

 sínar.  Verktaki skal ljúka verkinu að fullu í samræmi við útboðs- og samningsgögn. 

 0.8.5 Sýnishorn og prófanir 
 Verktaka  er  skylt  að  gera  lita  og  áferðarprufur  sé  þess  óskað  á  sinn  kostnað.  Ennfremur  að 

 leggja  fram  gögn  um  efnisgæði,  efnisprófanir  og  sýnishorn  í  samræmi  við  verklýsingar  eða 

 að ósk verkkaupa.  Skal þetta gert það tímanlega að ekki valdi töfum á framkvæmdum. 

 Eftir  að  gögn  þessi  hafa  verið  lögð  fram,  skulu  þau  vera  aðgengileg  til  skoðunar  í 

 BYGG-kerfinu  á  netinu  í  kafla  2.5,  eða  í  möppu  sem  geymd  er  á  vinnustað.  Sýnishorn  skulu 

 varðveitt á öruggan hátt og skulu vera aðgengileg á meðan á verki stendur. 

 0.8.6 Samskipti við yfirvöld 
 Verktaki  skal  afhenda  verkkaupa  afrit  af  öllum  samskiptum  sínum  við  byggingaryfirvöld  og 

 önnur  yfirvöld  sem  tengjast  framkvæmdunum.  Ekki  má  sækja  um  undanþágu  frá 

 gildandi  lögum  eða  reglugerðum  án  undangengins  samþykkis  verkkaupa  og  byggingarstjóra 

 verksins. 

 Verktaki  skal  afhenda  verkkaupa  staðfestingu  á  því  að  iðnmeistarar,  eftir  því  sem  við  á,  hafi 

 skráð sig á verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 

 Afrit  af  samskiptum  þessum  við  byggingaryfirvöld  og  á  staðfestingu  yfirvalda  á  iðnmeisturum 

 skal  verktaki  einnig  setja  í  viðkomandi  kafla  í  BYGG-kerfinu,  ef  hann  notar  það  kerfi.  Annars 

 í verkmöppu verksins, sjá einnig lið 0.8.1. í þessum gögnum. 



 0.8.7 Úttekt 
 Verktaki  skal  tilkynna  verkkaupa  bréflega  í  lok  verksins,  hvenær  lokaúttekt  geti  farið  fram. 

 Áður  en  það  er  gert  skal  eftirlitsmaður  verkkaupa  fara  yfir  alla  bygginguna  með  verktaka  og 

 komi  hann  auga  á  eitthvað  sem  er  vangert,  eða  þurfi  úrbóta  við,  skal  verktaki  ljúka  því  fyrir 

 úttektardag. 

 Þá  yfirfara  fulltrúar  verkkaupa  verkið  endanlega  og  ef  þá  er  eitthvað  vangert  eða  að  úrbóta  er 

 þörf,  skal  hann  án  tafar  afhenda  verktaka  skriflegan  lista  yfir  það.  Ef  um  smávægilegar 

 athugasemdir  er  að  ræða  að  mati  verkkaupa  getur  hann  ákveðið  að  gefa  verktaka  skamman 

 viðbótartíma,  sem  hann  skilgreinir,  til  að  lagfæra  þá  þætti  og  frestast  dagsetning  lokaúttektar 

 þar til þeim er að fullu lokið. 

 Ef  um  slíkar  smávægilegar  athugsemdir  er  að  ræða  þarf  ekki  að  endurtaka  lokaúttektina, 

 nóg  er  að  eftirlitsmaður  tilkynni  þeim  aðilum  sem  viðstaddir  voru  úttektina  þegar  þessum 

 verkþáttum  er  lokið  þannig  að  þeir  geti  gengið  úr  skugga  um  að  svo  sé.  Byggingarstjóri 

 framkvæmdarinnar  skal  vera  viðstaddur  úttektina  og  skal  verktaki  hafa  með  sér  þá 

 undirverktaka sína, sem verkkaupi og byggingarstjóri telja þörf á. 

 Ef  boða  þarf  til  annarrar  úttektar  skal  verktaki  greiða  kostnað  verkkaupa  sem  fellur  til  vegna 

 hennar.  Ef  í  verkinu  eru  þættir  sem  krefjast  sérstakrar  úttektar  opinberra  aðila  t.d. 

 Mannvirkjastofnunar,  byggingarfulltrúa,  rafveitu,  löggildingarstofu,  heilbrigðiseftirlits  eða 

 eldvarnareftirlits,  skulu  þessir  aðilar  hafa  verið  boðaðir  til  sérstakrar  úttektar  ásamt 

 byggingarstjóra  og  fulltrúum  verktaka  og  verkkaupa,  áður  en  formleg  úttekt  verkkaupa  fer 

 fram og gerðar úrbætur á þeim atriðum sem þeir hugsanlega hafa farið fram á. 

 Komi  fram  athugasemdir  frá  þessum  aðilum,  geta  þeir  sjálfir  ákveðið  hvort  önnur  úttekt  að 

 þeim viðstöddum skuli fara fram. 

 Verki telst að fullu lokið sé öllum eftirfarandi atriðum fullnægt: 

 ●  Að verktaki hafi lokið öllu verki sínu í samræmi við útboðsgögn og hugsanlegar 

 breytingar ákveðnar á verktíma. 

 ●  Að verktaki hafi afhent verkmöppu gæðakerfis síns, sem lýst er í lið 0.8.1 og 0.8.2 

 með öllum þeim gögnum fullbúnum sem þar eru upptalin og við eiga svo sem: 

 ●  Að fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana liggi fyrir. (* Sjá nauðsynleg 

 skjöl að neðan) 

 ●  Að fullnægjandi gögnum með öllu efni og tæknibúnaði sem notað var við 

 framkvæmdina og krafist var gagna um, hafi verið skilað. Einnig öllum 

 ábyrgðarskírteinum af efni og tæknibúnaði sem ábyrgð er gefin á. 

 ●  Að fyrir liggji úttekt eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 



 ●  Að verkkaupa hafi verið afhentar allar upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað 

 við teikningar, og sem áður höfðu verið samþykktar af verkkaupa, svo sem um legu 

 lagna o.fl. 

 ●  Að verkkaupa hafi verið afhent handbók hússins, útfærða í samræmi við gr. nr. 16.1.1 

 í byggingarreglugerð ef það á við. 

 Skjöl sem liggja skulu fyrir við verklok: 

 ●  Staðfest yfirlit yfir alla löggilta meistara verksins. 

 ●  Vottorð yfir það efni sem vottað er af yfirvöldum. 

 ●  Upplýsingar um efni sem notað var og krafist var gagna um. 

 ●  Niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana í verkinu. 

 ●  Ábyrgðarskírteini fyrir allt það efni og tæknibúnað sem ábyrgð var gefin á. 

 ●  Allar fundargerðir raðað eftir dagsetningum. 

 ●  Afrit af öllum samskiptum sem máli skipta fyrir verkið, sem getur t.d. verið í formi 

 afhentra gagna, tölvupósta o.þ.h. 

 ●  Niðurstöður allra úttekta sem krafist hefur verið í verkinu af opinberum aðilum. 

 ●  Yfirlýsing um verklok verka allra framangreindra aðila. 

 ●  Yfirlýsing um verklok annarra þátta verksins sem krafist er yfirlýsinga um af 

 opinberum aðilum (brunaviðvörunarkerfis, lyftu o.þ.h.). 

 ●  Handbók hússins í samræmi við mannvirkjalög og byggingarreglugerð. 

 ●  Rekstrarhandbækur þeirra kerfa sem farið var fram á í útboðsgögnum. 

 Sé  eitthvað  vangert  við  verklok  eða  ekki  í  samræmi  við  lýsingar  og  verksamning,  skal  það 

 metið  af  verkkaupa  og  dregið  frá  samningsupphæðinni.  Mat  þetta  skal  endurspegla  líklegan 

 kostnað  við  að  fá  annan  aðila  til  að  vinna  verkið  sem  vangert  er,  eða  er  ekki  í  samræmi  við 

 samning  aðila  og  skal  þá  einnig  tekið  tillit  til  umsjónar-,  tafa-  og  annars  kostnaðar  sem  líklegt 

 er að lendi á verkkaupa vegna vanefndanna. 

 Sé  það  sem  vangert  er,  eða  er  ekki  í  samræmi  við  lýsingar  og  verksamning,  óverulegt  við 

 úttekt  að  mati  verkkaupa,  getur  verktaki  óskað  eftir  að  hann  fái  eðlilegan  frest,  að  mati 

 verkkaupa,  til  að  ljúka  þeim  liðum  og  fær  þá  greitt  eftir  fyrrgreindu  mati,  þegar  staðfest  er  að 

 hann hafi lokið viðkomandi verkliðum. 

 Dagsetning formlegrar lokaúttektar seinkar sem þessum fresti nemur. 

 Strax  og  formleg  lokaúttekt  hefur  farið  fram  skal  verkkaupi  gefa  út  vottorð  um  úttektina  og 

 telst hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi og hefst þar með ábyrgðartími verksins. 



 Um  dulda  galla  eða  annað  sem  kann  að  hafa  yfirsést  við  úttekt,  en  verktaki  er  ábyrgur  fyrir, 

 gilda ákvæði kafla 4.5 í ÍST 30:2012. 

 0.8.8 Ábyrgðarúttekt 
 Verktrygging  gildir  í  eitt  ár  eða  þangað  til  verkkaupi  hefur  fallist  á  að  verktaki  hafi  uppfyllt  öll 

 skilyrði verksamnings og eftirlitsmaður samþykkt ábyrgðarúttekt. 

 Í  lok  ábyrgðartímans,  sem  er  eitt  ár,  mun  verkkaupi  ásamt  verktaka  yfirfara  allt  verkið  og  skal 

 sú úttekt vera í samræmi við gr. 4.4.11 í ÍST 30:2012. 

 Að öðru leyti skal fara eftir köflum 4.4 og 4.5 í ÍST 30:2012. 

 0.8.9 Meistaraskipti 
 Verktaki  skal  skrá  iðnmeistara  á  verkið  eftir  því  sem  við  á,  í  samráði  við 

 eftirlitsmann/byggingar-stjóra.  Hann  skal  fallast  á  meistaraskipti,  þegar  hann  hefur  lokið 

 verkum sínum og/eða þess er óskað af verkkaupa. 

 Áritun  á  teikningar  eða  umsóknareyðublað  hjá  byggingarfulltrúa  eða  rafmagnsveitu  eða 

 áritun  á  önnur  gögn,  veitir  þeim  ekki  réttindi  til  frekari  starfa  við  framkvæmdina,  en  þetta 

 útboð eða samningur ná til 

 0.9 TEIKNINGASKRÁ 

 0.9.1 Aðaluppdrættir 

 NR.  HEITI  MKV.  BL.ST.  ÚTGÁFUDAGS. 

 1.01  Afstöðumynd  1:500  A1  05.12.02 

 1.02  Lóðauppdráttur  1:500  A1  05.12.02 

 1.03-01  Grunnmynd 1  1:100  A1  05.12.02 

 1.03-02  Grunnmynd 2  1:100  A1  05.12.02 

 1.04  Snið  1:100  A1  05.12.02 

 1.05-01  Útlit  1:100  A1  05.12.02 

 1.05-02  Útlit skýringarmynd  1:200  A1  05.12.02 

 1.06  Skráningartafla  A1  05.12.02 

 0.9.2 Verkteikningar 

 NR.  HEITI  MKV.  BL.ST.  ÚTGÁFUDAGS. 

 2.01-01.01  Grunnmynd - Kjallari  1:50  A1  05.12.02 



 2.01-02.01  Grunnmynd - 1. Hæð  1:50  A1  05.12.02 

 2.01-02.02  Grunnmynd - 1. Hæð  1:50  A1  05.12.02 

 2.01-03.01  Grunnmynd - 2. Hæð  1:50  A1  05.12.02 

 2.01-03.02  Grunnmynd - 2. Hæð  1:50  A1  05.12.02 

 2.01-04  Grunnmynd - 3. Þak  1:50  A1  05.12.02 

 2.02-01  Snið - Verk  1:50  A1  05.12.02 

 2.02-02  Snið - Verk  1:50  A1  05.12.02 

 2.02-03  Snið - Verk  1:50  A1  05.12.02 

 2.03-01  Útlit - Verk  1:50  A1  05.12.02 

 2.03-02  Útlit - Verk  1:50  A1  05.12.02 

 2.04-01  Stigi  1:20  A1  05.12.02 

 2.04-02  Stigi upp á þak  1:20  A1  05.12.02 

 2.04-03  Stigi upp á 2. hæð  1:20  A1  05.12.02 

 2.05-01.01  Innréttingar - Baðherbergi - starfsmenn  1:20  A1  05.12.02 

 2.05-01.02  Innréttingar - Baðherbergi - Algild 
 hönnun 

 1:20  A1  05.12.02 

 2.05-01.03  Innréttingar - Nemendur  1:20  A1  05.12.02 

 2.05-02  Innréttingar - Eldhús  1:20  A1  05.12.02 

 2.05-03  Innréttingar - Fjölskyldumiðstöð  1:20  A1  05.12.02 

 2.05-04.01  Innréttingar - Heimastofa  1:20  A1  05.12.02 

 2.05-04.02  Innréttingar - Heimastofa  1:20  A1  05.12.02 

 2.06-01  Veggjayfirlit  1:20  A1  05.12.02 

 2.07-01  Gluggayfirlit  1:20  A1  05.12.02 

 2.07-02  Gluggayfirlit  1:20  A1  05.12.02 

 2.07-03  Gluggayfirlit  1:20  A1  05.12.02 

 2.07-04  Gluggayfirlit  1:20  A1  05.12.02 

 2.07-05  Gluggayfirlit - Inni  1:20  A1  05.12.02 

 2.07-06  Gluggayfirlit - Inni  1:20  A1  05.12.02 

 2.08-01  Útihurðayfirlit  1:20  A1  05.12.02 



 2.09-01  Innihurðayfirlit  1:20  A1  05.12.02 

 2.09-02  Innihurðayfirlit - Gler  1:20  A1  05.12.02 

 2.09-03  Innihurðayfirlit - Rennihurðir  1:20  A1  05.12.02 

 2.09-04  Innihurðayfirlit - Rennihurðir  1:20  A1  05.12.02 

 2.10-01  Deili  1:5  A1  05.12.02 

 2.10-02  Deili  1:5  A1  05.12.02 

 2.10-03  Deili  1:5  A1  05.12.02 



Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

FJÁRHÆÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 0
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 0

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 0

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Tengiliður bjóðanda:

Netfang:

Heimilisfang:

Sími:

Undirskrift bjóðanda:

Miðborgarskóli og fjölskyldumiðstöð

TILBOÐSBLAÐ

Útboðsnúmer  1

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Miðborgarskóli og fjölskyldumiðstöð, 
samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:



Miðborgarskóli og fjölskyldumiðstöð
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA
1.1 Aðstaða
1.1.1 Byggingastjórn 2 048 m² 0 0
1.1.2 Aðstaða og rekstur aðstöðu 2 109 m² 0 0
1.1.3 Verkpallar og kranar 210 m 0 0
1.1.4 Förgun og gámaleiga 1 Heild 0 0
1.1.5 Þrif á húsnæði 1 196 m² 0 0
1.1.6 Bóna ný gólf 1 196 m² 0 0

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 0

1.2 Jarðvinna
1.2.1 Gröftur
1.2.1.1 Gröftur heild 2 212 Heild 0 0
1.2.2 Fylling
1.2.2.1 Fylling heild 2 212 Heild 0 0
1.2.3 Einangrun sökkla og botnplötu
1.2.3.1 Einangrun sökkla, 100 mm 90 m² 0 0
1.2.3.2 Einangrun undir botnplötu, 75 mm 530 m² 0 0

Kafli 1.2 Jarðvinna samtals: 0

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0



Miðborgarskóli og fjölskyldumiðstöð
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 Múrhúðun
7.1.1 Meðhöndlun sjónsteypu 954 m² 0 0
7.1.2 Viðgerð og slípun lofta 429 m² 0 0
7.1.3 Viðgerð og slípun veggja 954 m² 0 0
7.1.4 Gólfílögn 205 m² 0 0
1.1.5 Munstursteypa 205 m² 0 0
1.1.6 Kafli 7.1 Múrhúðun samtals: 0

7.2 Þak
7.2.1 Frágangur þaks 100 m² 0 0
7.2.2 Frágangur portveggja 1 Heild 0 0
7.2.3 Frágangur Þakgarðs 99 Heild 0 0
7.2.4 Frágangur leiksvæðis á þaki 283 m² 0 0

Kafli 7.2 Trésmíði samtals: 0

7.3 Járn- og blikksmíði
7.3.1 Handrið úr járni galvh. Og uppsetning 67 m 0 0
7.3.2 Hlíf úr áli á þakniðurföll 4 stk 0 0

Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals: 0

7.4 Málun 0
7.4.1 Sílanböðun steyptra flata 953 m² 0 0

Kafli 7.4 Málun samtals: 0

7.5 Gluggar, gler og útihurðir
7.5.1 Þakgluggar m/glerprófíl 45 m 0 0
7.5.2 Álgluggar fastir/opnanlegir 455 m 0 0
7.5.3 Álhurð einföld m/karmi og hurðarpumpu 7 stk 0 0
7.5.4 Álhurð tvöföld m/karmi og hurðarpumpu 1 stk 0 0
7.5.5 Álhurð tvöföld m/karmi og hurðarpumpu + neyðarsl.2 stk 0 0
7.5.6 Sérlitun á álprófílum 455 m 0 0
7.5.7 Mótor á glugga v. reyklosunar 7 stk 0 0
7.5.8 Hurð í aðalinng m./karmi einf 3 stk 0 0
7.5.9 Svalarnnihurð ál. M. gleri 2 stk 0 0
7.5.10 Gönguhurð vnj. 3 stk 0 0
7.5.11 Skrá m. læsingu 10 stk 0 0
7.5.12 Hurðarhúnar, burstað ál 10 stk 0 0
7.5.13 Sparkplata á hurð, ryðfrí 3 stk 0 0
7.5.14 Hlíf á þröskuld 10 stk 0 0
7.5.15 Lamir, einfaldar 16 stk 0 0
7.5.16 Gler+glerjun m.tvöf. K-gleri 176 m² 0 0
7.5.17 Ísetning glugga eftirá m. þétt. Litlir 38 stk 0 0
7.5.18 Ísetning glugga eftirá m. þétt. Meðal 14 stk 0 0
7.5.19 Ísetning glugga eftirá m. þétt. Stórir 18 stk 0 0
7.5.20 Ísetning hurða eftrá m. þéttingu, einf. 6 stk 0 0
7.5.21 Ísetning hurða eftrá m. þéttingu, tvöf. 2 stk 0 0

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir 
samtals: 0



TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0



Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

FJÁRHÆÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 86 164 750
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 430 122 000

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 516 286 750

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Tengiliður bjóðanda:

Netfang:

Heimilisfang:

Sími:

Undirskrift bjóðanda:

Miðborgarskóli og fjölskyldumiðstöð

TILBOÐSBLAÐ

Útboðsnúmer  1

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Miðborgarskóli og fjölskyldumiðstöð, 
samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:

Reykjavík 05.12.2021

Ath@ag.is

Áfram gakk ehf

Njálsgata 3,101 Reykjavík

8900001

Arnaldur þrastars.

Arnaldur þrastarson



Miðborgarskóli og fjölskyldumiðstöð
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA
1.1 Aðstaða
1.1.1 Byggingastjórn 2 048 m² 5 000 10 237 750
1.1.2 Aðstaða og rekstur aðstöðu 2 109 m² 20 000 42 171 000
1.1.3 Verkpallar og kranar 210 m 10 000 2 100 000
1.1.4 Förgun og gámaleiga 1 Heild 2 500 000 2 500 000
1.1.5 Þrif á húsnæði 1 196 m² 1 000 1 196 000
1.1.6 Bóna ný gólf 1 196 m² 0

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 58 204 750

1.2 Jarðvinna
1.2.1 Gröftur
1.2.1.1 Gröftur heild 2 212 Heild 5 000 000 5 000 000
1.2.2 Fylling
1.2.2.1 Fylling heild 2 212 Heild 18 000 000 18 000 000
1.2.3 Einangrun sökkla og botnplötu
1.2.3.1 Einangrun sökkla, 100 mm 90 m² 8 000 720 000
1.2.3.2 Einangrun undir botnplötu, 75 mm 530 m² 8 000 4 240 000

Kafli 1.2 Jarðvinna samtals: 27 960 000

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 86 164 750



Miðborgarskóli og fjölskyldumiðstöð
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 Múrhúðun
7.1.1 Meðhöndlun sjónsteypu 954 m² 2 000 1 908 000
7.1.2 Viðgerð og slípun lofta 429 m² 1 800 772 200
7.1.3 Viðgerð og slípun veggja 954 m² 1 800 1 717 200
7.1.4 Gólfílögn 205 m² 2 700 553 500
1.1.5 Munstursteypa 205 m² 1 500 307 500
1.1.6 Kafli 7.1 Múrhúðun samtals: 5 258 400

7.2 Þak
7.2.1 Frágangur þaks 100 m² 20 000 2 000 000
7.2.2 Frágangur portveggja 1 Heild 2 500 000 2 500 000
7.2.3 Frágangur Þakgarðs 99 Heild 30 000 2 970 000
7.2.4 Frágangur leiksvæðis á þaki 283 m² 35 000 9 905 000

Kafli 7.2 Trésmíði samtals: 17 375 000

7.3 Járn- og blikksmíði
7.3.1 Handrið úr járni galvh. Og uppsetning 67 m 150 000 10 050 000
7.3.2 Hlíf úr áli á þakniðurföll 4 stk 5 500 30 395 000

Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals: 40 445 000

7.4 Málun
7.4.1 Sílanböðun steyptra flata 953 m² 1 200 1 143 600

Kafli 7.4 Málun samtals: 1 143 600

7.5 Gluggar, gler og útihurðir
7.5.1 Þakgluggar m/glerprófíl 45 m 8 000 000 356 800 000
7.5.2 Álgluggar fastir/opnanlegir 455 m 20 000 9 100 000
7.5.3 Álhurð einföld m/karmi og hurðarpumpu 7 stk 700 000 4 900 000
7.5.4 Álhurð tvöföld m/karmi og hurðarpumpu 1 stk 800 000 800 000
7.5.5 Álhurð tvöföld m/karmi og hurðarpumpu + neyðarsl.2 stk 800 000 1 600 000
7.5.6 Sérlitun á álprófílum 455 m 1 200 546 360
7.5.7 Mótor á glugga v. reyklosunar 7 stk 45 000 315 000
7.5.8 Hurð í aðalinng m./karmi einf 3 stk 300 000 900 000
7.5.9 Svalarnnihurð ál. M. gleri 2 stk 300 000 600 000
7.5.10 Gönguhurð vnj. 3 stk 280 000 840 000
7.5.11 Skrá m. læsingu 10 stk 15 000 150 000
7.5.12 Hurðarhúnar, burstað ál 10 stk 20 000 200 000
7.5.13 Sparkplata á hurð, ryðfrí 3 stk 10 000 30 000
7.5.14 Hlíf á þröskuld 10 stk 14 000 140 000
7.5.15 Lamir, einfaldar 16 stk 5 000 80 000
7.5.16 Gler+glerjun m.tvöf. K-gleri 176 m² 25 000 4 395 000
7.5.17 Ísetning glugga eftirá m. þétt. Litlir 38 stk 50 000 1 900 000
7.5.18 Ísetning glugga eftirá m. þétt. Meðal 14 stk 65 000 910 000
7.5.19 Ísetning glugga eftirá m. þétt. Stórir 18 stk 75 000 1 350 000
7.5.20 Ísetning hurða eftrá m. þéttingu, einf. 6 stk 75 000 450 000
7.5.21 Ísetning hurða eftrá m. þéttingu, tvöf. 2 stk 75 000 150 000

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir 
samtals: 365 900 000



TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 430 122 000









































































KOSTNAÐARÁÆTLUN

Sundurliðun (Vinna, efni, annað) 
Samtals (Yfirlit):

Leikskóli á einni hæð úr steinsteypu
Verk: Miðborgarskóli
Dagsetning: 04.12.2021 Fært af: Háskólinn í Reykjavík

Liður Vinna Efni Annað Alls
ALMENNT 58.970.561 kr. 88.267.234 kr. 144.000 kr. 147.381.795 kr.
JARÐVINNA 7.235.452 kr. 9.942.940 kr. 12.692.456 kr. 29.870.848 kr.
BURÐARVIRKI 40.643.224 kr. 58.127.246 kr. 160.264 kr. 98.930.734 kr.
LAGNIR 13.276.817 kr. 33.808.548 kr. 34.684 kr. 47.120.050 kr.
RAFORKUVIRKI 11.299.808 kr. 7.824.232 kr. 0 kr. 19.124.040 kr.
FRÁGANGUR
INNANHÚSS

61.793.732 kr. 75.741.484 kr. 0 kr. 137.535.216 kr.

FRÁGANGUR UTANHÚSS 46.835.359 kr. 83.732.236 kr. 293.860 kr. 130.861.455 kr.
FRÁGANGUR LÓÐA OG
UMHVERFIS

92.044.329 kr. 26.140.789 kr. 5.780.473 kr. 123.965.591 kr.

Samtals: 332.099.282 kr. 383.584.709 kr. 19.105.737 kr. 734.789.728 kr.

Bókanir/Skýringar:

Staður og dagsetning:  , 04.12.2021

Nafn:

Heimilisfang:  , Sími:

Undirskrift:

Síða:  1



Sundurliðun
Liður nr. Lýsing Magn Eining Ein.verð

vinna
Ein.verð efni Ein.verð

annað
Alls

ALMENNT
00.01.00.00 GATNAGERÐARGJÖLD
00.01.02.38 Gatnaggj. atvinnuhúsnæðis 1196 m2 0 kr. 24.996 kr. 0 kr. 29.895.216 kr.
00.01.04.40 Lokaúttekt stærri bygg. og vottorð 1 stk 0 kr. 67.212 kr. 0 kr. 67.212 kr.

Samtals GATNAGERÐARGJÖLD: 0 kr. 29.962.428 kr. 0 kr. 29.962.428 kr.
00.04.00.00 BYGGINGASTJÓRN OG EFTIRLIT
00.04.10.03 Byggingarstjórn, stór verk (1,00%) 2047,55 m2 4.945 kr. 0 kr. 0 kr. 10.125.134 kr.

Samtals BYGGINGASTJÓRN OG EFTIRLIT: 10.125.135 kr. 0 kr. 0 kr. 10.125.135 kr.
00.05.00.00 AÐSTAÐA OG ÓFYRIRSÉÐ
00.05.02.22 Aðstaða og rekst. aðst, stór verk, 0,85% 2108,55 m2 2.591 kr. 1.198 kr. 0 kr. 7.989.295 kr.
00.05.05.21 Ófyrirséð, meðal verk (10%) 2109,74 m2 18.803 kr. 24.742 kr. 0 kr. 91.868.628 kr.

Samtals AÐSTAÐA OG ÓFYRIRSÉÐ: 45.132.694 kr. 54.725.230 kr. 0 kr. 99.857.924 kr.
00.06.00.00 VERKPALLAR OG KRANAR
00.06.16.01 Verkpallar á einum palli 221,26 m 7.111 kr. 4.403 kr. 0 kr. 2.547.587 kr.

Samtals VERKPALLAR OG KRANAR: 1.573.380 kr. 974.208 kr. 0 kr. 2.547.588 kr.
00.07.00.00 FÖRGUN OG GÁMALEIGA
00.07.10.07 Förgun á jarðvegsefni m/flutn. (Sorpa) 16000 kg 1 kr. 11 kr. 2 kr. 224.000 kr.
00.07.10.25 Förgun á blönd. timbri m/flutn. (Sorpa) 16000 kg 1 kr. 21 kr. 7 kr. 464.000 kr.
00.07.20.47 Gámal. á 20 feta, 6x2,3 m, langtl. á mán 28 stk 0 kr. 57.293 kr. 0 kr. 1.604.204 kr.

Samtals FÖRGUN OG GÁMALEIGA: 32.000 kr. 2.116.204 kr. 144.000 kr. 2.292.204 kr.
00.08.00.00 ÞRIF
00.08.10.07 Þrif á húsnæði, meðal óhreint 1196 m2 971 kr. 81 kr. 0 kr. 1.258.192 kr.
00.08.20.10 Bóna ný gólf 1196 m2 791 kr. 328 kr. 0 kr. 1.338.324 kr.

Síða:  2



Samtals ÞRIF: 2.107.352 kr. 489.164 kr. 0 kr. 2.596.516 kr.

Samtals ALMENNT: 58.970.561 kr. 88.267.234 kr. 144.000 kr. 147.381.795 kr.

JARÐVINNA
01.01.00.00 GRÖFTUR
01.01.01.01 Gröftur á m2 húss - viðmiðun 2212 m2 338 kr. 0 kr. 1.583 kr. 4.249.252 kr.

Samtals GRÖFTUR: 747.656 kr. 0 kr. 3.501.596 kr. 4.249.252 kr.
01.03.00.00 FYLLINGAR
01.03.01.01 Fylling á m2 húss - viðmiðun 2212 m2 2.262 kr. 2.545 kr. 4.155 kr. 19.823.944 kr.

Samtals FYLLINGAR: 5.003.544 kr. 5.629.540 kr. 9.190.860 kr. 19.823.944 kr.
01.04.00.00 EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU
01.04.01.01 Ein. u/botnpl. á m2 húss - viðmiðun 2212 m2 671 kr. 1.950 kr. 0 kr. 5.797.652 kr.

Samtals EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU: 1.484.252 kr. 4.313.400 kr. 0 kr. 5.797.652 kr.

Samtals JARÐVINNA: 7.235.452 kr. 9.942.940 kr. 12.692.456 kr. 29.870.848 kr.

BURÐARVIRKI
02.01.00.00 STEYPUMÓT
02.01.05.01 Mót, u/plötu, venjul. lofthæð 1278 m2 8.352 kr. 2.485 kr. 0 kr. 13.849.686 kr.

Samtals STEYPUMÓT: 10.673.856 kr. 3.175.830 kr. 0 kr. 13.849.686 kr.
02.02.00.00 STEYPUSTYRKTARSTÁL
02.02.01.01 Bendistál á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 2.312 kr. 2.018 kr. 134 kr. 5.338.944 kr.

Samtals STEYPUSTYRKTARSTÁL: 2.765.152 kr. 2.413.528 kr. 160.264 kr. 5.338.944 kr.
02.06.00.00 FORSTEYPTAR EININGAR
02.06.01.01 Forsteyptar ein. á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 17.500 kr. 35.000 kr. 0 kr. 62.790.000 kr.

Samtals FORSTEYPTAR EININGAR: 20.930.000 kr. 41.860.000 kr. 0 kr. 62.790.000 kr.

Síða:  3



02.07.00.00 ÞAK
02.07.01.01 Þak heild á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 5.246 kr. 8.928 kr. 0 kr. 16.952.104 kr.

Samtals ÞAK: 6.274.216 kr. 10.677.888 kr. 0 kr. 16.952.104 kr.

Samtals BURÐARVIRKI: 40.643.224 kr. 58.127.246 kr. 160.264 kr. 98.930.734 kr.

LAGNIR
03.01.00.00 FRÁRENNSLISLÖGN (ÁN JARÐVINNU):
03.01.01.01 Frárennslislögn á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 2.565 kr. 7.382 kr. 0 kr. 11.896.612 kr.
03.01.48.06 PEH o75 mm, lögn með söndun, án jarðv. 0,02 m 1.073 kr. 1.011 kr. 0 kr. 41 kr.

Samtals FRÁRENNSLISLÖGN (ÁN JARÐVINNU):: 3.067.761 kr. 8.828.892 kr. 0 kr. 11.896.654 kr.
03.02.00.00 NEYSLUVATNS- OG SPRINKELLAGNIR
03.02.01.01 Neysluvatnslögn á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 1.398 kr. 4.159 kr. 0 kr. 6.646.172 kr.

Samtals NEYSLUVATNS- OG SPRINKELLAGNIR: 1.672.008 kr. 4.974.164 kr. 0 kr. 6.646.172 kr.
03.03.00.00 HITA-, KÆLILAGNIR OG TENGIGRINDUR
03.03.01.01 Hitalögn á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 5.279 kr. 8.843 kr. 0 kr. 16.889.912 kr.

Samtals HITA-, KÆLILAGNIR OG TENGIGRINDUR: 6.313.684 kr. 10.576.228 kr. 0 kr. 16.889.912 kr.
03.05.00.00 HREINLÆTISBÚNAÐUR:
03.05.01.01 Hreinlætistæki á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 1.859 kr. 7.884 kr. 29 kr. 11.687.312 kr.

Samtals HREINLÆTISBÚNAÐUR:: 2.223.364 kr. 9.429.264 kr. 34.684 kr. 11.687.312 kr.

Samtals LAGNIR: 13.276.817 kr. 33.808.548 kr. 34.684 kr. 47.120.050 kr.

RAFORKUVIRKI
04.01.00.00 RAFORKULÖGN Í STEYPU OG GRUNN:
04.01.01.01 Raflögn í steinst. á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 1.138 kr. 1.511 kr. 0 kr. 3.168.204 kr.

Samtals RAFORKULÖGN Í STEYPU OG GRUNN:: 1.361.048 kr. 1.807.156 kr. 0 kr. 3.168.204 kr.
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04.02.00.00 FRAMLENGING, DÓSIR OG KASSAR:
04.02.01.01 Framlenging og dósir á m2 húss - viðm 1196 m2 4.249 kr. 1.272 kr. 0 kr. 6.603.116 kr.

Samtals FRAMLENGING, DÓSIR OG KASSAR:: 5.081.804 kr. 1.521.312 kr. 0 kr. 6.603.116 kr.
04.03.00.00 ÍDRÁTTUR, TENGLAR OG ROFAR:
04.03.01.01 Ídráttur, tengl.+ rofar á m2 húss - viðm 1196 m2 3.293 kr. 1.270 kr. 0 kr. 5.457.348 kr.

Samtals ÍDRÁTTUR, TENGLAR OG ROFAR:: 3.938.428 kr. 1.518.920 kr. 0 kr. 5.457.348 kr.
04.04.00.00 LAMPAR OG TÆKI:
04.04.01.01 Lampar og tæki á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 387 kr. 1.687 kr. 0 kr. 2.480.504 kr.

Samtals LAMPAR OG TÆKI:: 462.852 kr. 2.017.652 kr. 0 kr. 2.480.504 kr.
04.05.00.00 SMÁSPENNA
04.05.01.01 Smáspenna á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 381 kr. 802 kr. 0 kr. 1.414.868 kr.

Samtals SMÁSPENNA: 455.676 kr. 959.192 kr. 0 kr. 1.414.868 kr.

Samtals RAFORKUVIRKI: 11.299.808 kr. 7.824.232 kr. 0 kr. 19.124.040 kr.

FRÁGANGUR INNANHÚSS
05.01.00.00 MÚRVERK:
05.01.01.01 Múrverk innanhúss á m2 húss - viðm. 1196 m2 21.328 kr. 10.635 kr. 0 kr. 38.227.748 kr.

Samtals MÚRVERK:: 25.508.288 kr. 12.719.460 kr. 0 kr. 38.227.748 kr.
05.02.00.00 LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR.
05.02.01.01 Léttir veggir og klæðn. á m2 húss - viðm 1196 m2 13.078 kr. 20.021 kr. 0 kr. 39.586.404 kr.

Samtals LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR.: 15.641.288 kr. 23.945.116 kr. 0 kr. 39.586.404 kr.
05.03.00.00 JÁRN- OG BLIKKSMÍÐI:
05.03.01.01 Járn og blikksmíði á m2 húss - viðm. 1196 m2 694 kr. 4.294 kr. 0 kr. 5.965.648 kr.

Samtals JÁRN- OG BLIKKSMÍÐI:: 830.024 kr. 5.135.624 kr. 0 kr. 5.965.648 kr.
05.04.00.00 MÁLUN INNANHÚSS:
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05.04.01.01 Málun inni á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 8.475 kr. 1.975 kr. 0 kr. 12.498.200 kr.

Samtals MÁLUN INNANHÚSS:: 10.136.100 kr. 2.362.100 kr. 0 kr. 12.498.200 kr.
05.05.00.00 INNRÉTTINGAR
05.05.01.01 Innréttingar á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 4.515 kr. 22.326 kr. 0 kr. 32.101.836 kr.

Samtals INNRÉTTINGAR: 5.399.940 kr. 26.701.896 kr. 0 kr. 32.101.836 kr.
05.07.00.00 DÚKAR OG TEPPI
05.07.01.01 Dúkar og teppi á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 612 kr. 1.802 kr. 0 kr. 2.887.144 kr.

Samtals DÚKAR OG TEPPI: 731.952 kr. 2.155.192 kr. 0 kr. 2.887.144 kr.
05.08.00.00 FLÍSAR
05.08.01.01 Flísar á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 2.965 kr. 2.276 kr. 0 kr. 6.268.236 kr.

Samtals FLÍSAR: 3.546.140 kr. 2.722.096 kr. 0 kr. 6.268.236 kr.

Samtals FRÁGANGUR INNANHÚSS: 61.793.732 kr. 75.741.484 kr. 0 kr. 137.535.216 kr.

FRÁGANGUR UTANHÚSS
07.01.00.00 MÚRVERK UTANHÚSS
07.01.07.05 Viðbótarkostnaður við meðh. sjónsteypu 954 m2 2.131 kr. 1.088 kr. 0 kr. 3.070.926 kr.
07.01.09.05 Viðgerð og slípun lofta 420 m2 1.858 kr. 326 kr. 0 kr. 917.280 kr.
07.01.09.10 Viðgerð og slípun veggja 954 m2 1.761 kr. 337 kr. 0 kr. 2.001.492 kr.
07.01.15.03 Gólfílögn 60 mm 205 m2 2.707 kr. 2.809 kr. 0 kr. 1.130.780 kr.
07.01.16.05 Flotgólf utanhúss, 8-15 mm 205 m2 4.112 kr. 1.963 kr. 0 kr. 1.245.375 kr.
07.01.18.01 Munstursteypa 205 m2 1.413 kr. 1.366 kr. 0 kr. 569.695 kr.

Samtals MÚRVERK UTANHÚSS: 6.180.888 kr. 2.754.660 kr. 0 kr. 8.935.548 kr.
07.02.00.00 TRÉSMÍÐI UTANHÚSS
07.02.30.47 Einangr. 100 mm,80 kg/m3, fest m/díbl 772,62 m2 2.656 kr. 5.088 kr. 0 kr. 5.983.169 kr.
07.02.32.07 Rakaþolin einangrun, XPS, 100 mm, límd. 1676 m2 2.123 kr. 7.168 kr. 0 kr. 15.571.716 kr.
07.02.33.17 Vatnsbretti, ál, 1,97 mm 120,8 m 3.505 kr. 5.747 kr. 0 kr. 1.117.641 kr.
07.02.35.25 Álflasning, 2x100+105+100 mm 72 m 6.562 kr. 15.089 kr. 0 kr. 1.558.872 kr.
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07.02.38.15 Gluggaáfellur, litað ál 387,5 m 3.562 kr. 5.241 kr. 0 kr. 3.411.162 kr.
07.02.42.20 Álvinklar 50x75x6 mm á stein 70 m 3.898 kr. 4.845 kr. 0 kr. 612.010 kr.
07.02.45.01 Álrenningar milli senipl. í klæðningu 1343,11 m 758 kr. 568 kr. 0 kr. 1.780.963 kr.
07.02.70.03 "Klæðningark. undir ""kassettur"" c/c 40

mm"
803,71 m2 9.982 kr. 7.542 kr. 0 kr. 14.084.214 kr.

Samtals TRÉSMÍÐI UTANHÚSS: 17.199.940 kr. 26.919.809 kr. 0 kr. 44.119.749 kr.
07.03.00.00 JÁRN OG BLIKKSMÍÐI UTANHÚSS
07.03.02.04 Handrið úr járni, galvh. 67 m 17.084 kr. 128.084 kr. 0 kr. 9.726.256 kr.
07.03.30.05 Hlíf úr áli á þakniðurföll 4 stk 5.612 kr. 3.323 kr. 0 kr. 35.740 kr.

Samtals JÁRN OG BLIKKSMÍÐI UTANHÚSS: 1.167.076 kr. 8.594.920 kr. 0 kr. 9.761.996 kr.
07.04.00.00 MÁLUN UTANHÚSS.
07.04.03.01 Sílanböðun steyptra flata 953 m2 513 kr. 540 kr. 0 kr. 1.003.509 kr.

Samtals MÁLUN UTANHÚSS.: 488.889 kr. 514.620 kr. 0 kr. 1.003.509 kr.
07.05.00.00 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR
07.05.01.01 Gluggar, gler og útih. á m2 húss - viðm. 1196 m2 8.345 kr. 19.498 kr. 0 kr. 33.300.228 kr.
07.05.06.01 Þakgluggar m/glerprofíl 44,6 m 7.593 kr. 22.244 kr. 0 kr. 1.330.730 kr.
07.05.08.15 Álgluggar fastir/opnanlegir 455,3 m 7.106 kr. 16.824 kr. 0 kr. 10.895.329 kr.
07.05.08.31 Álhurð einföld m/karmi og hurðarpumpu 7 stk 169.583 kr. 438.783 kr. 9.751 kr. 4.326.819 kr.
07.05.08.35 Álhurð tvöföld m/karmi og hurðarpumpu 1 stk 242.758 kr. 590.669 kr. 13.636 kr. 847.063 kr.
07.05.08.36 Álhurð, tvöf. m/karmi, huðarp.+ neyðarsl 2 stk 262.053 kr. 658.174 kr. 13.693 kr. 1.867.840 kr.
07.05.08.61 Sérlitun á álprófílum 455,3 m 0 kr. 1.166 kr. 0 kr. 530.879 kr.
07.05.09.17 Mótor á glugga v/reyklosunar 7 stk 16.784 kr. 27.822 kr. 0 kr. 312.242 kr.
07.05.10.01 Hurð í aðalinng. m/karmi, einf. 3 stk 67.298 kr. 284.206 kr. 5.851 kr. 1.072.065 kr.
07.05.12.20 Svalarennihurð, ál m/gleri, hliðarfærsla 2 stk 61.166 kr. 296.890 kr. 4.373 kr. 724.858 kr.
07.05.14.03 Gönguhurð, venjul. - sparkpl., rist ofl. 3 stk 32.765 kr. 249.014 kr. 0 kr. 845.337 kr.
07.05.15.02 Skrá með læsingu 10 stk 3.286 kr. 14.269 kr. 0 kr. 175.550 kr.
07.05.15.34 Hurðarhúnar, burstað stál 10 stk 2.890 kr. 20.637 kr. 0 kr. 235.270 kr.
07.05.16.05 Sparkplata á hurð, ryðfrí 3 stk 5.035 kr. 9.774 kr. 0 kr. 44.427 kr.
07.05.16.10 Hlíf á þröskuld 10 stk 5.242 kr. 10.485 kr. 0 kr. 157.270 kr.
07.05.17.01 Lamir, einfaldar 16 stk 1.689 kr. 3.818 kr. 0 kr. 88.112 kr.
07.05.18.02 Hurðapumpa, meðal. 8 stk 7.881 kr. 48.843 kr. 0 kr. 453.792 kr.
07.05.30.22 Gler+glerjun m/tvöf. K-gleri,(1-2 m2) 175,81 m2 7.888 kr. 15.088 kr. 0 kr. 4.039.410 kr.
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07.05.50.11 Ísetning glugga eftirá m/þétt. litlir 38 stk 25.486 kr. 7.787 kr. 1.599 kr. 1.325.136 kr.
07.05.50.13 Ísetning glugga eftirá m/þétt., meðal 14 stk 39.883 kr. 12.175 kr. 2.016 kr. 757.036 kr.
07.05.50.15 Ísetning glugga eftirá m/þétt., stórir 18 stk 58.584 kr. 19.487 kr. 2.793 kr. 1.455.552 kr.
07.05.50.17 Ísetning hurða eftirá m/þéttingu, einf. 6 stk 44.021 kr. 13.007 kr. 2.258 kr. 355.716 kr.
07.05.50.19 Ísetning hurða eftirá m/þéttingu, tvöf. 2 stk 55.440 kr. 14.607 kr. 2.737 kr. 145.568 kr.
07.05.52.05 Límborði til að þétta með gluggum 200 mm 455 m 1.566 kr. 883 kr. 0 kr. 1.114.295 kr.
07.05.70.01 Gustlokun 84,92 stk 5.593 kr. 1.945 kr. 0 kr. 640.126 kr.

Samtals GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR: 21.798.565 kr. 44.948.227 kr. 293.860 kr. 67.040.653 kr.

Samtals FRÁGANGUR UTANHÚSS: 46.835.359 kr. 83.732.236 kr. 293.860 kr. 130.861.455 kr.

FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS
08.01.00.00 JARÐVINNA
08.01.01.01 Jarðvinna á lóð á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 1.000 kr. 854 kr. 4.088 kr. 7.106.632 kr.

Samtals JARÐVINNA: 1.196.000 kr. 1.021.384 kr. 4.889.248 kr. 7.106.632 kr.
08.02.00.00 MANNVIRKI (GIRÐINGAR OG STOÐVEGGIR)
08.02.01.01 Mannvirki á lóð á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 15.000 kr. 0 kr. 0 kr. 17.940.000 kr.

Samtals MANNVIRKI (GIRÐINGAR OG STOÐVEGGIR): 17.940.000 kr. 0 kr. 0 kr. 17.940.000 kr.
08.03.00.00 LAGNIR
08.03.01.01 Lagnir í lóð á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 10.000 kr. 0 kr. 0 kr. 11.960.000 kr.

Samtals LAGNIR: 11.960.000 kr. 0 kr. 0 kr. 11.960.000 kr.
08.04.00.00 RAFORKUVIRKI
08.04.01.01 Raforkuvirki á lóð á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 7.000 kr. 0 kr. 0 kr. 8.372.000 kr.

Samtals RAFORKUVIRKI: 8.372.000 kr. 0 kr. 0 kr. 8.372.000 kr.
08.05.00.00 GANGBRAUTIR OG AKBRAUTIR
08.05.20.01 Hellulögn, 40x40 cm hellur, án undirl. 692,48 m2 8.207 kr. 5.722 kr. 214 kr. 9.793.744 kr.
08.05.20.05 Hellulögn, 20x40 cm hellur, án undirl. 367,17 m2 8.910 kr. 6.239 kr. 214 kr. 5.640.832 kr.
08.05.20.11 Hellulögn, 10x10x10cm hellur, án undirl. 51,43 m2 18.636 kr. 12.669 kr. 214 kr. 1.621.022 kr.
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08.05.20.50 Hellulögn, gúmmíhellur, án undirlags 434,15 m2 8.751 kr. 5.820 kr. 214 kr. 6.418.907 kr.
08.05.30.01 Staðsteyptur kantsteinn 100 mm. 309,76 m 742 kr. 2.217 kr. 107 kr. 949.724 kr.
08.05.32.05 Steypa meðfram hellum 331,29 m 716 kr. 2.191 kr. 0 kr. 963.060 kr.
08.05.35.02 Forst. tröppur 1.0 m - 300x3000 mm 117,21 stk 5.144 kr. 15.587 kr. 428 kr. 2.480.046 kr.
08.05.40.01 Fost. kantsteinn 800x250x120 mm 62,19 m 6.624 kr. 5.280 kr. 107 kr. 746.964 kr.
08.05.55.16 Malbik, ca 2000 m2 m/undl. (aðkeypt) 2138,45 m2 483 kr. 5.660 kr. 0 kr. 13.136.498 kr.
08.05.73.10 Merking bílastæða og akstursst. (málun) 151,89 m 338 kr. 108 kr. 0 kr. 67.742 kr.
08.05.90.01 Sögun malbiks 5 cm 66,98 m 1.201 kr. 0 kr. 1.443 kr. 177.095 kr.
08.05.90.11 Sögun á hellum 155,48 m 2.170 kr. 0 kr. 2.405 kr. 711.321 kr.

Samtals GANGBRAUTIR OG AKBRAUTIR: 16.696.329 kr. 25.119.405 kr. 891.225 kr. 42.706.959 kr.
08.06.00.00 GRAS OG GRÓÐUR
08.06.01.01 Gras og gróður á lóð á m2 húss - viðm. 1196 m2 15.000 kr. 0 kr. 0 kr. 17.940.000 kr.

Samtals GRAS OG GRÓÐUR: 17.940.000 kr. 0 kr. 0 kr. 17.940.000 kr.
08.07.00.00 BÚNAÐUR
08.07.01.01 Búnaður á lóð á m2 húss - viðm. 1196 m2 15.000 kr. 0 kr. 0 kr. 17.940.000 kr.

Samtals BÚNAÐUR: 17.940.000 kr. 0 kr. 0 kr. 17.940.000 kr.

Samtals FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS: 92.044.329 kr. 26.140.789 kr. 5.780.473 kr. 123.965.591 kr.

ALLS: 734.789.728 kr.
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Hönnunaráætlun 1 Dagar Klst

Frumhönnun 10 80

Forhönnun 20 160

Aðaluppdrættir 10 80

Útboðsgögn, Verkteikningar, 
hlutateikningar, deili

20 160

Verklýsingar, magntaka, 
kostnaðaráætlun

10 80

Frágangur skýrslu og verkefnis til 
skila

5 40

Samtals: 75 600

Hönnunaráætlun 4 Dagar Klst

Frumhönnun 8 63

Forhönnun 21 164

Aðaluppdrættir 11 83

Útboðsgögn, Verkteikningar, 
hlutateikningar, deili

17 139

Verklýsingar, magntaka, 
kostnaðaráætlun

10 80

Frágangur skýrslu og verkefnis til 
skila

5 40

Samtals: 72 569

Hönnunaráætlun 6 Dagar Klst

Frumhönnun 8 63

Forhönnun 21 164

Aðaluppdrættir 11 83

Útboðsgögn, Verkteikningar, 
hlutateikningar, deili

17 139

Verklýsingar, magntaka, 
kostnaðaráætlun

Frágangur skýrslu og verkefnis til 
skila

5 73

Samtals:

Hönnunaráætlun 2 Dagar Klst

Frumhönnun 8 63

Forhönnun 22 176

Aðaluppdrættir 9 72

Útboðsgögn, Verkteikningar, 
hlutateikningar, deili

20 160

Verklýsingar, magntaka, 
kostnaðaráætlun

10 80

Frágangur skýrslu og verkefnis til 
skila

5 40

Samtals: 74 591

Hönnunaráætlun 3 Dagar Klst 8

Frumhönnun 8 63

Forhönnun 21 164

Aðaluppdrættir 11 83

Útboðsgögn, Verkteikningar, 
hlutateikningar, deili

20 160

Verklýsingar, magntaka, 
kostnaðaráætlun

9 72

Frágangur skýrslu og verkefnis til 
skila

5 40

Samtals: 74 582

Hönnunaráætlun 5 Dagar Klst

Frumhönnun 8 63

Forhönnun 21 164

Aðaluppdrættir 11 83

Útboðsgögn, Verkteikningar, 
hlutateikningar, deili

17 139

Verklýsingar, magntaka, 
kostnaðaráætlun

10 58

Frágangur skýrslu og verkefnis til 
skila

5 40

Samtals: 72 547



STÖÐLUÐ KOSTNAÐARÁÆTLUN

Samantekt kostnaðarliða

 
Samtals (Yfirlit)

Leikskóli á einni hæð úr steinsteypu
Dagsetning: 22.11.2021

Brúttóflötur (m2): 1196
Brúttórúmmál (m3): 4425,20

Liður Alls
ALMENNT 189.523.270 kr.
JARÐVINNA 25.364.666 kr.
BURÐARVIRKI 136.318.078 kr.
LAGNIR 68.580.693 kr.
RAFORKUVIRKI 75.651.481 kr.
FRÁGANGUR INNANHÚSS 209.024.713 kr.
FRÁGANGUR UTANHÚSS 72.358.376 kr.
FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS 163.243.300 kr.

Samtals: 940.064.577 kr.
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KOSTNAÐARÁÆTLUN

Sundurliðun (Vinna, efni, annað) 
Samtals (Yfirlit):

Leikskóli á einni hæð úr steinsteypu
Verk: Miðborgarskóli
Dagsetning: 04.12.2021 Fært af: Háskólinn í Reykjavík

Liður Vinna Efni Annað Alls
ALMENNT 58.970.561 kr. 88.267.234 kr. 144.000 kr. 147.381.795 kr.
JARÐVINNA 7.235.452 kr. 9.942.940 kr. 12.692.456 kr. 29.870.848 kr.
BURÐARVIRKI 40.643.224 kr. 58.127.246 kr. 160.264 kr. 98.930.734 kr.
LAGNIR 13.276.817 kr. 33.808.548 kr. 34.684 kr. 47.120.050 kr.
RAFORKUVIRKI 11.299.808 kr. 7.824.232 kr. 0 kr. 19.124.040 kr.
FRÁGANGUR
INNANHÚSS

61.793.732 kr. 75.741.484 kr. 0 kr. 137.535.216 kr.

FRÁGANGUR UTANHÚSS 46.835.359 kr. 83.732.236 kr. 293.860 kr. 130.861.455 kr.
FRÁGANGUR LÓÐA OG
UMHVERFIS

92.044.329 kr. 26.140.789 kr. 5.780.473 kr. 123.965.591 kr.

Samtals: 332.099.282 kr. 383.584.709 kr. 19.105.737 kr. 734.789.728 kr.

Bókanir/Skýringar:

Staður og dagsetning:  , 04.12.2021

Nafn:

Heimilisfang:  , Sími:

Undirskrift:
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Sundurliðun
Liður nr. Lýsing Magn Eining Ein.verð

vinna
Ein.verð efni Ein.verð

annað
Alls

ALMENNT
00.01.00.00 GATNAGERÐARGJÖLD
00.01.02.38 Gatnaggj. atvinnuhúsnæðis 1196 m2 0 kr. 24.996 kr. 0 kr. 29.895.216 kr.
00.01.04.40 Lokaúttekt stærri bygg. og vottorð 1 stk 0 kr. 67.212 kr. 0 kr. 67.212 kr.

Samtals GATNAGERÐARGJÖLD: 0 kr. 29.962.428 kr. 0 kr. 29.962.428 kr.
00.04.00.00 BYGGINGASTJÓRN OG EFTIRLIT
00.04.10.03 Byggingarstjórn, stór verk (1,00%) 2047,55 m2 4.945 kr. 0 kr. 0 kr. 10.125.134 kr.

Samtals BYGGINGASTJÓRN OG EFTIRLIT: 10.125.135 kr. 0 kr. 0 kr. 10.125.135 kr.
00.05.00.00 AÐSTAÐA OG ÓFYRIRSÉÐ
00.05.02.22 Aðstaða og rekst. aðst, stór verk, 0,85% 2108,55 m2 2.591 kr. 1.198 kr. 0 kr. 7.989.295 kr.
00.05.05.21 Ófyrirséð, meðal verk (10%) 2109,74 m2 18.803 kr. 24.742 kr. 0 kr. 91.868.628 kr.

Samtals AÐSTAÐA OG ÓFYRIRSÉÐ: 45.132.694 kr. 54.725.230 kr. 0 kr. 99.857.924 kr.
00.06.00.00 VERKPALLAR OG KRANAR
00.06.16.01 Verkpallar á einum palli 221,26 m 7.111 kr. 4.403 kr. 0 kr. 2.547.587 kr.

Samtals VERKPALLAR OG KRANAR: 1.573.380 kr. 974.208 kr. 0 kr. 2.547.588 kr.
00.07.00.00 FÖRGUN OG GÁMALEIGA
00.07.10.07 Förgun á jarðvegsefni m/flutn. (Sorpa) 16000 kg 1 kr. 11 kr. 2 kr. 224.000 kr.
00.07.10.25 Förgun á blönd. timbri m/flutn. (Sorpa) 16000 kg 1 kr. 21 kr. 7 kr. 464.000 kr.
00.07.20.47 Gámal. á 20 feta, 6x2,3 m, langtl. á mán 28 stk 0 kr. 57.293 kr. 0 kr. 1.604.204 kr.

Samtals FÖRGUN OG GÁMALEIGA: 32.000 kr. 2.116.204 kr. 144.000 kr. 2.292.204 kr.
00.08.00.00 ÞRIF
00.08.10.07 Þrif á húsnæði, meðal óhreint 1196 m2 971 kr. 81 kr. 0 kr. 1.258.192 kr.
00.08.20.10 Bóna ný gólf 1196 m2 791 kr. 328 kr. 0 kr. 1.338.324 kr.
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Samtals ÞRIF: 2.107.352 kr. 489.164 kr. 0 kr. 2.596.516 kr.

Samtals ALMENNT: 58.970.561 kr. 88.267.234 kr. 144.000 kr. 147.381.795 kr.

JARÐVINNA
01.01.00.00 GRÖFTUR
01.01.01.01 Gröftur á m2 húss - viðmiðun 2212 m2 338 kr. 0 kr. 1.583 kr. 4.249.252 kr.

Samtals GRÖFTUR: 747.656 kr. 0 kr. 3.501.596 kr. 4.249.252 kr.
01.03.00.00 FYLLINGAR
01.03.01.01 Fylling á m2 húss - viðmiðun 2212 m2 2.262 kr. 2.545 kr. 4.155 kr. 19.823.944 kr.

Samtals FYLLINGAR: 5.003.544 kr. 5.629.540 kr. 9.190.860 kr. 19.823.944 kr.
01.04.00.00 EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU
01.04.01.01 Ein. u/botnpl. á m2 húss - viðmiðun 2212 m2 671 kr. 1.950 kr. 0 kr. 5.797.652 kr.

Samtals EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU: 1.484.252 kr. 4.313.400 kr. 0 kr. 5.797.652 kr.

Samtals JARÐVINNA: 7.235.452 kr. 9.942.940 kr. 12.692.456 kr. 29.870.848 kr.

BURÐARVIRKI
02.01.00.00 STEYPUMÓT
02.01.05.01 Mót, u/plötu, venjul. lofthæð 1278 m2 8.352 kr. 2.485 kr. 0 kr. 13.849.686 kr.

Samtals STEYPUMÓT: 10.673.856 kr. 3.175.830 kr. 0 kr. 13.849.686 kr.
02.02.00.00 STEYPUSTYRKTARSTÁL
02.02.01.01 Bendistál á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 2.312 kr. 2.018 kr. 134 kr. 5.338.944 kr.

Samtals STEYPUSTYRKTARSTÁL: 2.765.152 kr. 2.413.528 kr. 160.264 kr. 5.338.944 kr.
02.06.00.00 FORSTEYPTAR EININGAR
02.06.01.01 Forsteyptar ein. á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 17.500 kr. 35.000 kr. 0 kr. 62.790.000 kr.

Samtals FORSTEYPTAR EININGAR: 20.930.000 kr. 41.860.000 kr. 0 kr. 62.790.000 kr.
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02.07.00.00 ÞAK
02.07.01.01 Þak heild á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 5.246 kr. 8.928 kr. 0 kr. 16.952.104 kr.

Samtals ÞAK: 6.274.216 kr. 10.677.888 kr. 0 kr. 16.952.104 kr.

Samtals BURÐARVIRKI: 40.643.224 kr. 58.127.246 kr. 160.264 kr. 98.930.734 kr.

LAGNIR
03.01.00.00 FRÁRENNSLISLÖGN (ÁN JARÐVINNU):
03.01.01.01 Frárennslislögn á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 2.565 kr. 7.382 kr. 0 kr. 11.896.612 kr.
03.01.48.06 PEH o75 mm, lögn með söndun, án jarðv. 0,02 m 1.073 kr. 1.011 kr. 0 kr. 41 kr.

Samtals FRÁRENNSLISLÖGN (ÁN JARÐVINNU):: 3.067.761 kr. 8.828.892 kr. 0 kr. 11.896.654 kr.
03.02.00.00 NEYSLUVATNS- OG SPRINKELLAGNIR
03.02.01.01 Neysluvatnslögn á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 1.398 kr. 4.159 kr. 0 kr. 6.646.172 kr.

Samtals NEYSLUVATNS- OG SPRINKELLAGNIR: 1.672.008 kr. 4.974.164 kr. 0 kr. 6.646.172 kr.
03.03.00.00 HITA-, KÆLILAGNIR OG TENGIGRINDUR
03.03.01.01 Hitalögn á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 5.279 kr. 8.843 kr. 0 kr. 16.889.912 kr.

Samtals HITA-, KÆLILAGNIR OG TENGIGRINDUR: 6.313.684 kr. 10.576.228 kr. 0 kr. 16.889.912 kr.
03.05.00.00 HREINLÆTISBÚNAÐUR:
03.05.01.01 Hreinlætistæki á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 1.859 kr. 7.884 kr. 29 kr. 11.687.312 kr.

Samtals HREINLÆTISBÚNAÐUR:: 2.223.364 kr. 9.429.264 kr. 34.684 kr. 11.687.312 kr.

Samtals LAGNIR: 13.276.817 kr. 33.808.548 kr. 34.684 kr. 47.120.050 kr.

RAFORKUVIRKI
04.01.00.00 RAFORKULÖGN Í STEYPU OG GRUNN:
04.01.01.01 Raflögn í steinst. á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 1.138 kr. 1.511 kr. 0 kr. 3.168.204 kr.

Samtals RAFORKULÖGN Í STEYPU OG GRUNN:: 1.361.048 kr. 1.807.156 kr. 0 kr. 3.168.204 kr.
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04.02.00.00 FRAMLENGING, DÓSIR OG KASSAR:
04.02.01.01 Framlenging og dósir á m2 húss - viðm 1196 m2 4.249 kr. 1.272 kr. 0 kr. 6.603.116 kr.

Samtals FRAMLENGING, DÓSIR OG KASSAR:: 5.081.804 kr. 1.521.312 kr. 0 kr. 6.603.116 kr.
04.03.00.00 ÍDRÁTTUR, TENGLAR OG ROFAR:
04.03.01.01 Ídráttur, tengl.+ rofar á m2 húss - viðm 1196 m2 3.293 kr. 1.270 kr. 0 kr. 5.457.348 kr.

Samtals ÍDRÁTTUR, TENGLAR OG ROFAR:: 3.938.428 kr. 1.518.920 kr. 0 kr. 5.457.348 kr.
04.04.00.00 LAMPAR OG TÆKI:
04.04.01.01 Lampar og tæki á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 387 kr. 1.687 kr. 0 kr. 2.480.504 kr.

Samtals LAMPAR OG TÆKI:: 462.852 kr. 2.017.652 kr. 0 kr. 2.480.504 kr.
04.05.00.00 SMÁSPENNA
04.05.01.01 Smáspenna á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 381 kr. 802 kr. 0 kr. 1.414.868 kr.

Samtals SMÁSPENNA: 455.676 kr. 959.192 kr. 0 kr. 1.414.868 kr.

Samtals RAFORKUVIRKI: 11.299.808 kr. 7.824.232 kr. 0 kr. 19.124.040 kr.

FRÁGANGUR INNANHÚSS
05.01.00.00 MÚRVERK:
05.01.01.01 Múrverk innanhúss á m2 húss - viðm. 1196 m2 21.328 kr. 10.635 kr. 0 kr. 38.227.748 kr.

Samtals MÚRVERK:: 25.508.288 kr. 12.719.460 kr. 0 kr. 38.227.748 kr.
05.02.00.00 LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR.
05.02.01.01 Léttir veggir og klæðn. á m2 húss - viðm 1196 m2 13.078 kr. 20.021 kr. 0 kr. 39.586.404 kr.

Samtals LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR.: 15.641.288 kr. 23.945.116 kr. 0 kr. 39.586.404 kr.
05.03.00.00 JÁRN- OG BLIKKSMÍÐI:
05.03.01.01 Járn og blikksmíði á m2 húss - viðm. 1196 m2 694 kr. 4.294 kr. 0 kr. 5.965.648 kr.

Samtals JÁRN- OG BLIKKSMÍÐI:: 830.024 kr. 5.135.624 kr. 0 kr. 5.965.648 kr.
05.04.00.00 MÁLUN INNANHÚSS:
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05.04.01.01 Málun inni á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 8.475 kr. 1.975 kr. 0 kr. 12.498.200 kr.

Samtals MÁLUN INNANHÚSS:: 10.136.100 kr. 2.362.100 kr. 0 kr. 12.498.200 kr.
05.05.00.00 INNRÉTTINGAR
05.05.01.01 Innréttingar á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 4.515 kr. 22.326 kr. 0 kr. 32.101.836 kr.

Samtals INNRÉTTINGAR: 5.399.940 kr. 26.701.896 kr. 0 kr. 32.101.836 kr.
05.07.00.00 DÚKAR OG TEPPI
05.07.01.01 Dúkar og teppi á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 612 kr. 1.802 kr. 0 kr. 2.887.144 kr.

Samtals DÚKAR OG TEPPI: 731.952 kr. 2.155.192 kr. 0 kr. 2.887.144 kr.
05.08.00.00 FLÍSAR
05.08.01.01 Flísar á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 2.965 kr. 2.276 kr. 0 kr. 6.268.236 kr.

Samtals FLÍSAR: 3.546.140 kr. 2.722.096 kr. 0 kr. 6.268.236 kr.

Samtals FRÁGANGUR INNANHÚSS: 61.793.732 kr. 75.741.484 kr. 0 kr. 137.535.216 kr.

FRÁGANGUR UTANHÚSS
07.01.00.00 MÚRVERK UTANHÚSS
07.01.07.05 Viðbótarkostnaður við meðh. sjónsteypu 954 m2 2.131 kr. 1.088 kr. 0 kr. 3.070.926 kr.
07.01.09.05 Viðgerð og slípun lofta 420 m2 1.858 kr. 326 kr. 0 kr. 917.280 kr.
07.01.09.10 Viðgerð og slípun veggja 954 m2 1.761 kr. 337 kr. 0 kr. 2.001.492 kr.
07.01.15.03 Gólfílögn 60 mm 205 m2 2.707 kr. 2.809 kr. 0 kr. 1.130.780 kr.
07.01.16.05 Flotgólf utanhúss, 8-15 mm 205 m2 4.112 kr. 1.963 kr. 0 kr. 1.245.375 kr.
07.01.18.01 Munstursteypa 205 m2 1.413 kr. 1.366 kr. 0 kr. 569.695 kr.

Samtals MÚRVERK UTANHÚSS: 6.180.888 kr. 2.754.660 kr. 0 kr. 8.935.548 kr.
07.02.00.00 TRÉSMÍÐI UTANHÚSS
07.02.30.47 Einangr. 100 mm,80 kg/m3, fest m/díbl 772,62 m2 2.656 kr. 5.088 kr. 0 kr. 5.983.169 kr.
07.02.32.07 Rakaþolin einangrun, XPS, 100 mm, límd. 1676 m2 2.123 kr. 7.168 kr. 0 kr. 15.571.716 kr.
07.02.33.17 Vatnsbretti, ál, 1,97 mm 120,8 m 3.505 kr. 5.747 kr. 0 kr. 1.117.641 kr.
07.02.35.25 Álflasning, 2x100+105+100 mm 72 m 6.562 kr. 15.089 kr. 0 kr. 1.558.872 kr.
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07.02.38.15 Gluggaáfellur, litað ál 387,5 m 3.562 kr. 5.241 kr. 0 kr. 3.411.162 kr.
07.02.42.20 Álvinklar 50x75x6 mm á stein 70 m 3.898 kr. 4.845 kr. 0 kr. 612.010 kr.
07.02.45.01 Álrenningar milli senipl. í klæðningu 1343,11 m 758 kr. 568 kr. 0 kr. 1.780.963 kr.
07.02.70.03 "Klæðningark. undir ""kassettur"" c/c 40

mm"
803,71 m2 9.982 kr. 7.542 kr. 0 kr. 14.084.214 kr.

Samtals TRÉSMÍÐI UTANHÚSS: 17.199.940 kr. 26.919.809 kr. 0 kr. 44.119.749 kr.
07.03.00.00 JÁRN OG BLIKKSMÍÐI UTANHÚSS
07.03.02.04 Handrið úr járni, galvh. 67 m 17.084 kr. 128.084 kr. 0 kr. 9.726.256 kr.
07.03.30.05 Hlíf úr áli á þakniðurföll 4 stk 5.612 kr. 3.323 kr. 0 kr. 35.740 kr.

Samtals JÁRN OG BLIKKSMÍÐI UTANHÚSS: 1.167.076 kr. 8.594.920 kr. 0 kr. 9.761.996 kr.
07.04.00.00 MÁLUN UTANHÚSS.
07.04.03.01 Sílanböðun steyptra flata 953 m2 513 kr. 540 kr. 0 kr. 1.003.509 kr.

Samtals MÁLUN UTANHÚSS.: 488.889 kr. 514.620 kr. 0 kr. 1.003.509 kr.
07.05.00.00 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR
07.05.01.01 Gluggar, gler og útih. á m2 húss - viðm. 1196 m2 8.345 kr. 19.498 kr. 0 kr. 33.300.228 kr.
07.05.06.01 Þakgluggar m/glerprofíl 44,6 m 7.593 kr. 22.244 kr. 0 kr. 1.330.730 kr.
07.05.08.15 Álgluggar fastir/opnanlegir 455,3 m 7.106 kr. 16.824 kr. 0 kr. 10.895.329 kr.
07.05.08.31 Álhurð einföld m/karmi og hurðarpumpu 7 stk 169.583 kr. 438.783 kr. 9.751 kr. 4.326.819 kr.
07.05.08.35 Álhurð tvöföld m/karmi og hurðarpumpu 1 stk 242.758 kr. 590.669 kr. 13.636 kr. 847.063 kr.
07.05.08.36 Álhurð, tvöf. m/karmi, huðarp.+ neyðarsl 2 stk 262.053 kr. 658.174 kr. 13.693 kr. 1.867.840 kr.
07.05.08.61 Sérlitun á álprófílum 455,3 m 0 kr. 1.166 kr. 0 kr. 530.879 kr.
07.05.09.17 Mótor á glugga v/reyklosunar 7 stk 16.784 kr. 27.822 kr. 0 kr. 312.242 kr.
07.05.10.01 Hurð í aðalinng. m/karmi, einf. 3 stk 67.298 kr. 284.206 kr. 5.851 kr. 1.072.065 kr.
07.05.12.20 Svalarennihurð, ál m/gleri, hliðarfærsla 2 stk 61.166 kr. 296.890 kr. 4.373 kr. 724.858 kr.
07.05.14.03 Gönguhurð, venjul. - sparkpl., rist ofl. 3 stk 32.765 kr. 249.014 kr. 0 kr. 845.337 kr.
07.05.15.02 Skrá með læsingu 10 stk 3.286 kr. 14.269 kr. 0 kr. 175.550 kr.
07.05.15.34 Hurðarhúnar, burstað stál 10 stk 2.890 kr. 20.637 kr. 0 kr. 235.270 kr.
07.05.16.05 Sparkplata á hurð, ryðfrí 3 stk 5.035 kr. 9.774 kr. 0 kr. 44.427 kr.
07.05.16.10 Hlíf á þröskuld 10 stk 5.242 kr. 10.485 kr. 0 kr. 157.270 kr.
07.05.17.01 Lamir, einfaldar 16 stk 1.689 kr. 3.818 kr. 0 kr. 88.112 kr.
07.05.18.02 Hurðapumpa, meðal. 8 stk 7.881 kr. 48.843 kr. 0 kr. 453.792 kr.
07.05.30.22 Gler+glerjun m/tvöf. K-gleri,(1-2 m2) 175,81 m2 7.888 kr. 15.088 kr. 0 kr. 4.039.410 kr.
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07.05.50.11 Ísetning glugga eftirá m/þétt. litlir 38 stk 25.486 kr. 7.787 kr. 1.599 kr. 1.325.136 kr.
07.05.50.13 Ísetning glugga eftirá m/þétt., meðal 14 stk 39.883 kr. 12.175 kr. 2.016 kr. 757.036 kr.
07.05.50.15 Ísetning glugga eftirá m/þétt., stórir 18 stk 58.584 kr. 19.487 kr. 2.793 kr. 1.455.552 kr.
07.05.50.17 Ísetning hurða eftirá m/þéttingu, einf. 6 stk 44.021 kr. 13.007 kr. 2.258 kr. 355.716 kr.
07.05.50.19 Ísetning hurða eftirá m/þéttingu, tvöf. 2 stk 55.440 kr. 14.607 kr. 2.737 kr. 145.568 kr.
07.05.52.05 Límborði til að þétta með gluggum 200 mm 455 m 1.566 kr. 883 kr. 0 kr. 1.114.295 kr.
07.05.70.01 Gustlokun 84,92 stk 5.593 kr. 1.945 kr. 0 kr. 640.126 kr.

Samtals GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR: 21.798.565 kr. 44.948.227 kr. 293.860 kr. 67.040.653 kr.

Samtals FRÁGANGUR UTANHÚSS: 46.835.359 kr. 83.732.236 kr. 293.860 kr. 130.861.455 kr.

FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS
08.01.00.00 JARÐVINNA
08.01.01.01 Jarðvinna á lóð á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 1.000 kr. 854 kr. 4.088 kr. 7.106.632 kr.

Samtals JARÐVINNA: 1.196.000 kr. 1.021.384 kr. 4.889.248 kr. 7.106.632 kr.
08.02.00.00 MANNVIRKI (GIRÐINGAR OG STOÐVEGGIR)
08.02.01.01 Mannvirki á lóð á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 15.000 kr. 0 kr. 0 kr. 17.940.000 kr.

Samtals MANNVIRKI (GIRÐINGAR OG STOÐVEGGIR): 17.940.000 kr. 0 kr. 0 kr. 17.940.000 kr.
08.03.00.00 LAGNIR
08.03.01.01 Lagnir í lóð á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 10.000 kr. 0 kr. 0 kr. 11.960.000 kr.

Samtals LAGNIR: 11.960.000 kr. 0 kr. 0 kr. 11.960.000 kr.
08.04.00.00 RAFORKUVIRKI
08.04.01.01 Raforkuvirki á lóð á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 7.000 kr. 0 kr. 0 kr. 8.372.000 kr.

Samtals RAFORKUVIRKI: 8.372.000 kr. 0 kr. 0 kr. 8.372.000 kr.
08.05.00.00 GANGBRAUTIR OG AKBRAUTIR
08.05.20.01 Hellulögn, 40x40 cm hellur, án undirl. 692,48 m2 8.207 kr. 5.722 kr. 214 kr. 9.793.744 kr.
08.05.20.05 Hellulögn, 20x40 cm hellur, án undirl. 367,17 m2 8.910 kr. 6.239 kr. 214 kr. 5.640.832 kr.
08.05.20.11 Hellulögn, 10x10x10cm hellur, án undirl. 51,43 m2 18.636 kr. 12.669 kr. 214 kr. 1.621.022 kr.
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08.05.20.50 Hellulögn, gúmmíhellur, án undirlags 434,15 m2 8.751 kr. 5.820 kr. 214 kr. 6.418.907 kr.
08.05.30.01 Staðsteyptur kantsteinn 100 mm. 309,76 m 742 kr. 2.217 kr. 107 kr. 949.724 kr.
08.05.32.05 Steypa meðfram hellum 331,29 m 716 kr. 2.191 kr. 0 kr. 963.060 kr.
08.05.35.02 Forst. tröppur 1.0 m - 300x3000 mm 117,21 stk 5.144 kr. 15.587 kr. 428 kr. 2.480.046 kr.
08.05.40.01 Fost. kantsteinn 800x250x120 mm 62,19 m 6.624 kr. 5.280 kr. 107 kr. 746.964 kr.
08.05.55.16 Malbik, ca 2000 m2 m/undl. (aðkeypt) 2138,45 m2 483 kr. 5.660 kr. 0 kr. 13.136.498 kr.
08.05.73.10 Merking bílastæða og akstursst. (málun) 151,89 m 338 kr. 108 kr. 0 kr. 67.742 kr.
08.05.90.01 Sögun malbiks 5 cm 66,98 m 1.201 kr. 0 kr. 1.443 kr. 177.095 kr.
08.05.90.11 Sögun á hellum 155,48 m 2.170 kr. 0 kr. 2.405 kr. 711.321 kr.

Samtals GANGBRAUTIR OG AKBRAUTIR: 16.696.329 kr. 25.119.405 kr. 891.225 kr. 42.706.959 kr.
08.06.00.00 GRAS OG GRÓÐUR
08.06.01.01 Gras og gróður á lóð á m2 húss - viðm. 1196 m2 15.000 kr. 0 kr. 0 kr. 17.940.000 kr.

Samtals GRAS OG GRÓÐUR: 17.940.000 kr. 0 kr. 0 kr. 17.940.000 kr.
08.07.00.00 BÚNAÐUR
08.07.01.01 Búnaður á lóð á m2 húss - viðm. 1196 m2 15.000 kr. 0 kr. 0 kr. 17.940.000 kr.

Samtals BÚNAÐUR: 17.940.000 kr. 0 kr. 0 kr. 17.940.000 kr.

Samtals FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS: 92.044.329 kr. 26.140.789 kr. 5.780.473 kr. 123.965.591 kr.

ALLS: 734.789.728 kr.
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 Miðborgarskóli 
Fundargerð nr: 01        Fundarritari: JEOÞ 
Dagsetning: 19.08.2021         
Staðsetning: Zoom 

Fundarefni 

Fylgigögn skoðuð á fundi:  
Tillaga Andrúm arkitekta í samkeppni um nýjan miðbæjarleikskóla 
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/midstod-honnunar-og-arkitekturs/
8b855a79-340e-4d3b-8402-ab72c919d835_Tillaga+05+-+2000007.pdf  

Fundarmenn: Tölvupóstur: Skammstöfun:

Jóhanna Embla O Þorsteinsdóttir johannat18@ru.is JEOÞ

Viggó Magnsússon viggom@ru.is VM

Nr. 01

Fyrsta mál á dagskrá var fyrirkomulag annarinnar. Þar sem ég er búsett erlendis var niðurstaðan að ég 
ræði við leiðbeinendur í gegnum tölvupóst og zoom/teams. 

Nr. 02

Töluðum um lokaverkefnið sjálft og samþykkt var að ég tæki Miðborgarskólann sem er tillaga Andrúm 
arkitekta um nýjan leikskóla í miðbænum



 

 Miðborgarskóli 
Fundargerð nr.:02        Fundarritari: JEOÞ 
Dagsetning: 08.09.2021        : 
Staðsetning: Teams 

Fundarefni 

Fylgigögn skoðuð á fundi: 
Revit módel

Fundarmenn: Tölvupóstur: Skammstöfun:

Jóhanna Embla O Þorsteinsdóttir johannat18@ru.is JEOÞ

Helgi Guðjón Bragason helgib@ru.is HGB

Nr. 01

Spurði um lóð og hönnun á henni. Helgi segir að bíða með lóð þangað til alveg í lok verkefnis þar sem hún  
skiptir minnstu máli.

Nr. 02

Göng og leikhús inni. Best að nota extrution 

Nr. 03

Stigar í byggingareglugerð. Byggingarreglugerð segir 3 þrep, en er með 2 þrep á nokkrum stöðum, er það 
í lagi? Já ef það passar betur. Hæðin á er skrítin og þrepin yrðu mjög furðuleg ef reynt yrði að hafa þau 3. 

Nr.04

Bílastæði á lóð. Eiga bílastæði að vera skv. deiliskipulagi eða byggingarreglugerð? Þau sjást ekki á lóð 
þannig óþarfi að teikna þau sérstaklega og nóg að taka fram í lýsingu hversu mörg þau eru skv. 
deiliskipulagi

Nr.05.

Brunagreining. Rætt um bestu lausn til þess að leysa tæknirými í kjallara. Ég sting upp á að nota flóttalyftu 
en HGB finnst ekki góð hugmynd. Hugsa þetta betur.

Nr. 06

Staða verkefnis. HGB segir stöðu nokkuð góða en mikilvægt að klára aðaluppdrætti og byrja að vinna í 
deilum. 



 

 Miðborgarskóli 
Fundargerð nr:  03        Fundarritari: JEOÞ 
Dagsetning: 13.09.2021         
Staðsetning: Zoom 

Fundarefni 

Fylgigögn skoðuð á fundi:  
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/midstod-honnunar-og-arkitekturs/
8b855a79-340e-4d3b-8402-ab72c919d835_Tillaga+05+-+2000007.pdf 

Fundarmenn: Tölvupóstur: Skammstöfun:

Jóhanna Embla O Þorsteinsdóttir johannat18@ru.is JEOÞ

Aðalheiður Atladóttir adalheidur@ru.is AA

Nr. 01

Ritgerð. Rætt var um efni lokaritgerðar og farið yfir beinagrind.

Nr. 02

Brunagreining. Fórum yfir nokkrar greinar í byggingarreglugerð. Tókum sérstaklega til skoðunnar 
Tæknirými í kjallara og ræddum um hvort það uppfyllti byggingarreglugerðina. Niðurstaðan var sú að það 
gerði það líklega en AA ætlar að athuga nánar til þess að vera alveg viss. Ræddum um skiptingu 
brunahólfa og AA talaði um að ekki væri sérstök þörf á að hafa þau of mörg. Ræddum um flóttaleiðir og 
þá sérstaklega út um glugga. Góð lausn en spurning hvort það sé á kostnað útlits? Veltum upp spurningu 
hvort hægt væri að fá færanlega veggi með EI60 JE ætlar að skoða það

Nr. 03

Hljóðgreining. Ræddum um hugmyndir á  og nokkrar lausnir. Ætlum að taka betri snúning þegar JE er búin 
að skoða betur.



 

 Miðborgarskóli 
Fundargerð nr:  04        Fundarritari: JEOÞ 
Dagsetning: 17. september         
Staðsetning: Zoom 

Fundarefni 

Fylgigögn skoðuð á fundi: Revit model

Fundarmenn: Tölvupóstur: Skammstöfun:

Jóhanna Embla O Þorsteinsdóttir johannat18@ru.is JEOÞ

Viggó Magnússon viggom@ru.is VM

Nr. 01

Staða verkefnis. Ræddum um stöðu verkefnisins eins og það er í dag og mikilvægi þess að gæta vel að 
skipulagi

Nr. 02

Tæknirými. Skoðuðum tæknirými í kjallara og ræddum mögulegar lausnir. Spurning hvort þetta geti ekki 
gengið eins og það er? senda á Guðmund Gunnars og spyrja hann. 

Nr. 03

Deili. Fórum yfir deilin. Ræddum helstu staði sem gott væri að sjá deili. JEOÞ ætlar að merkja deili staði á 
blað  og senda, VM fer yfir og krossar út eða bætir við eftir þörfum. 



 

 Miðborgarskóli 
Fundargerð nr:  05        Fundarritari: JEOÞ 
Dagsetning: 21. september         
Staðsetning: Zoom 

Fundarefni 

Fylgigögn skoðuð á fundi: Revit model

Fundarmenn: Tölvupóstur: Skammstöfun:

Jóhanna Embla O Þorsteinsdóttir johannat18@ru.is JEOÞ

Eyþór R Þórhallsson eythor@ru.is ERÞ

Nr. 01

Burðarvirki. Skoðuðum skólann og fórum yfir úr hverju hann er gerður. Steyptar plötur í gólfi og þaki gera 
það að verkum að hann er þungur og því mikilvægt að hafa stallanir þar sem hægt er. JEOÞ ætlar að 
skoða vel og fara yfir. Ræddum síðan um súlur, passa að haf sé aldrei stærra en 6-7m og ef svo er þarf að 
bæta við súlum

Nr. 02

Efnisval. Ræddum uppbyggingu veggja. Sjónsteypa að utan þannig það þarf að einangra á milli. Passa 
kuldabrýr

Nr. 03

Greiningar. Klára gera greininguna og senda svo á ERÞ ætlar að koma með punkta þá.



 

 Miðborgarskóli 
Fundargerð nr:  06        Fundarritari: JEOÞ 
Dagsetning: 22.09.2021        
Staðsetning: Teams 

Fundarefni 

Fylgigögn skoðuð á fundi: Revit model 

Fundarmenn: Tölvupóstur: Skammstöfun:

Jóhanna Embla O Þorsteinsdóttir johannat18@ru.is JEOÞ

Helgi G Bragason helgigb@ru.is HGB

Nr. 01

Hæðarmunur. Ræddum um hvernig væri best að ganga frá opi milli hæða hjá stiga og rampi. Sammála um 
að láta sökkulinn ganga upp.

Nr. 02

Brunagreining. Fórum yfir brunagreininguna. HGB ósammála Aðalheiði og vill minnka brunahólfin, leggur 
til að breyta merkingu á útveggjum því þeir eru eldvarnarveggir - merkja þá sem slíka

Nr. 03

Greiningarblað.  Fórum yfir hvað þyrfti að sjást og hvað þyrfti að vera til staðar á teikningum. 



 

 Miðborgarskóli 
Fundargerð nr:  07        Fundarritari: JEOÞ 
Dagsetning: 11.10.20213          
Staðsetning: Zoom 

Fundarefni 

Fylgigögn skoðuð á fundi:  
Revit model

Fundarmenn: Tölvupóstur: Skammstöfun:

Jóhanna Embla O Þorsteinsdóttir johannat18@ru.is JEOÞ

Aðalheiður Atladóttir adalheidur@ru.is AA

Nr. 01

Grunnmyndir. Skoðuðum grunnmyndir og fórum yfir hvort það væri eitthvað sem þyrfti að laga. 
Grunnmyndir í góðu standi en laga málsetningar. Gluggar og hurðar - byggingahlutar - heild

Nr. 02

Útlit og snið. Skoðuðum útlit og snið og hvort vantaði eitthvað þar. Allt í góðu nema vantar kóta á þök. 

Nr. 03

Ritgerð. Spjölluðum um stöðuna á ritgerðinni og hvert framhaldið væri. Halda áfram að skrifa og passa að 
fara ekki of ítarlega í ákveðna kafla.



 

 Miðborgarskóli 
Fundargerð nr:  08        Fundarritari: JEOÞ 
Dagsetning: 22.10.2021         
Staðsetning: Zoom 

Fundarefni 

Fylgigögn skoðuð á fundi:  
Revit model 
Tímaáætlun

Fundarmenn: Tölvupóstur: Skammstöfun:

Jóhanna Embla O Þorsteinsdóttir johannat18@ru.is JEOÞ

Viggó Magnússon viggom@ru.is VM

Nr. 01

Aðaluppdrættir. Skoðuðum aðaluppdrætti og fórum yfir helstu staði til að taka deili. Allt að smella halda 
áfram svona og klára aðaluppdr. sem fyrst

Nr. 02

Verkteikningar. Spurði út í hvernig ég ætti að vera skipta þeim upp. Hvar þyrfti að gera rýmisteikningar og 
hvaða innréttingar væri sniðugt að taka

Nr. 03

Staða. Ræddum stöðu verkefnisins. Verkefnið er á góðu róli en mikilvægt að halda dampi.



 

 Miðborgarskóli 
Fundargerð nr: 09        Fundarritari: JEOÞ 
Dagsetning: 08.11.2021         
Staðsetning: Zoom 

Fundarefni 

Fylgigögn skoðuð á fundi:  
Revit model 

Fundarmenn: Tölvupóstur: Skammstöfun:

Jóhanna Embla O Þorsteinsdóttir johannat18@ru.is JEOÞ

Aðalheiður Atladóttir adalheidur@ru.is AA

Nr. 01

Staða. Spjölluðum um stöðu verkefnisins þar sem bakslag varð þegar að ég þurfti að vera heima með 
veikt barn í tvær vikur. spurning að fækka rýmisteikningum og einbeita mér frekar að því að klára að 
málsetja og ganga frá grunnmyndum verkteikninga núna

Nr. 02

Verkteikningar. Ræddum um hvað væri mikilvægast að sýna á verkteikningum. Áhersla á að málsetja veggi 
o.þ.h en ekki stærð rýma



 

 Miðborgarskóli 
Fundargerð nr:  10        Fundarritari: JEOÞ 
Dagsetning: 15.11.2021          
Staðsetning: Zoom 

Fundarefni 

Fylgigögn skoðuð á fundi:  
Revit model

Fundarmenn: Tölvupóstur: Skammstöfun:

Jóhanna Embla O Þorsteinsdóttir johannat18@ru.is JEOÞ

Helgi Guðjón Bragason helgib@ru.is HGB

Nr. 01

Aðaluppdrættir. skoðuðum aðaluppdrætti. Við gerð verkteikninga fór ýmislegt á flakk sem þurfti að laga. 
Klára sem fyrst

Nr. 02

Verkteikningar. Skoðuðum verkteikningar, þær á réttri leið. Helgi tók eftir veggjum og fannst of mikið af 
steyptum veggjum. Skoða það og reyna að fækka

Nr. 03

Greiningar. Fórum yfir lagnagreiningu og reyndum að finna betri lausn á skólpi



 

 Miðborgarskóli 
Fundargerð nr: 11        Fundarritari: JEOÞ 
Dagsetning: 18.11.2021          
Staðsetning: Zoom 

Fundarefni 

Fylgigögn skoðuð á fundi:  
Revit model 

Fundarmenn: Tölvupóstur: Skammstöfun:

Jóhanna Embla O Þorsteinsdóttir johannat18@ru.is JEOÞ

Helgi Guðjón Bragason helgib@ru.is HGB

Nr. 01

Aðaluppdrættir. Fórum yfir aðaluppdrætti aftur eftir að ég lagfærði teikningarnar. Allt að fara í rétta átt. 

Nr. 02

Lagnagreining. LAgnagreining kemur betur út. Enþá eitthvað um hnökra en gengur betur upp núna. Senda 
póst á Árna. 

Nr. 03

Verkteikningar. Veggjayfirlit og annað er mun eðlilegra núna. Fínt að vinna með Yton veggi. 



 

 Miðborgarskóli 
Fundargerð nr:  12        Fundarritari: JEOÞ 
Dagsetning: 19.11.2021          
Staðsetning: Zoom 

Fundarefni 

Fylgigögn skoðuð á fundi:  
Revit model.

Fundarmenn: Tölvupóstur: Skammstöfun:

Jóhanna Embla O Þorsteinsdóttir johannat18@ru.is JEOÞ

Viggó Magnússon viggom@ru.is VM

Nr. 01

Deili. Fórum yfir deilin sem voru komin á blað. frekar einfölt sem eru komin en staðirnir eru góðir. Muna að 
merkja vel

Nr. 02

Deili - staðir. Skoðuðum modelið í 3D og VM benti á nokkra auka staði sem hann vildi sjá deili. JEOÞ 
skráir niður og ætlar að skissa

Nr. 03

Staða. Ræddum stöðu verkefnis sem er aðeins á eftir áætlun. Mikilvægt núna að fara í að klára eins mikið 
og hægt er í öllum liðum frekar en að fullkomna hvern og einn. 



 

 Miðborgarskóli 
Fundargerð nr: 13        Fundarritari: JEOÞ 
Dagsetning: 24.11.2021          
Staðsetning: Zoom 

Fundarefni 

Fylgigögn skoðuð á fundi:  
Revit model

Fundarmenn: Tölvupóstur: Skammstöfun:

Jóhanna Embla O Þorsteinsdóttir johannat18@ru.is JEOÞ

Helgi Guðjón Bragason helgib@ru.is HGB

Nr. 01

Deili. Fórum yfir deilin sem ég var búin að teikna upp í samráði við VM. HGB ekki alveg sannfærður um 
uppsetningu þaks og og leiksvæðis. Skoða betur. 

Nr. 02

Deili - staðir. Skoðuðum sneiðingar og HGB merkti inn gróflega þá staði sem honum fanst vanta deili á. 
Bæti þeim á listann.

Nr. 03

Verkteikningar. Spurði um hvernig best væri að snúa sér í að setja verkteikningar á blað. Snúa böðum og 
setja inn  mátlínur!



 

 Miðborgarskóli 
Fundargerð nr:  14        Fundarritari: JEOÞ 
Dagsetning: 27.11.2021          
Staðsetning: Zoom 

Fundarefni 

Fylgigögn skoðuð á fundi:  
Revit módel

Fundarmenn: Tölvupóstur: Skammstöfun:

Jóhanna Embla O Þorsteinsdóttir johannat18@ru.is JEOÞ

Viggó Magnússon viggom@ru.is VM

Nr. 01

Glugga deili. Skoðuðum gluggadeilin sem voru komin. Eru á réttri leið, fara að merkja

Nr. 02

Skoðuðum lóðrétt deili við niðurföll á þaki. Ræddum aðrar lausnir og hvernig hægt væri að leysa betur. 

Nr. 03

Rætt um kostnaðar og verkáætlun. kostnaðaráætlunin er aðeins of há og verkáætlunin of stutt. Skoða 
þetta.



Dagsetning Vikudagur Heildaráætlun Tímaáætlun Dagar klst Rauntími Verkefni

20. Ágúst Föstudagur Upphaf náms 1. fundur 20. ágúst. 1. Staðarlota, val á verkefni 0,5 Zoom fundur 

21. Ágúst Laugardagur Upphaf náms 1. fundur 20. ágúst. 1. Staðarlota, val á verkefni 

22. Ágúst Sunnudagur Upphaf náms 1. fundur 20. ágúst. 1. Staðarlota, val á verkefni Frumhönnun 10 80 63

23. Ágúst Mánudagur Frumhönnun (Outline) Gagnaöflun 1 8

24. Ágúst Þriðjudagur Frumhönnun (Outline) Uppsetning gagna - skýrsla, viðaukar, tíma- og hönnnaráætlun, 
Fundargerðir, Logo

1 8

25. Ágúst Miðvikudagur Frumhönnun (Outline) Áætlanagerð 1 8 7 Gagnaöflun og uppsetning á skipulagi. Gerði logo, og setti upp template fyrir fundargerðir. Setti upp tékklista fyrir skýrslu og viðauka fyrir 
lokaskilin til að hafa betri yfirsýn yfir heildarmyndina. Gerði síðan skjal fyrir tímaskráningu og hönnunaráætlun. Byrjaði að setja húsið upp í Revit

26. Ágúst Fimmtudagur Frumhönnun (Outline) Húsið teiknað upp í Revit 1 8 8 Vann í skipulagningu og skráði niður punkta frá kennurum. Hélt áfram vinnu við að setja upp módel í Revit.

27. Ágúst Föstudagur Frumhönnun (Outline - Húsið teiknað upp í Revit 1 8 8 Uppsetning í Revit

28. Ágúst Laugardagur Húsið teiknað upp í Revit 5 Revit vinna - útveggir og lóð

29. Ágúst Sunnudagur 2 Revit vinna - útveggir og lóð

30. Ágúst Mánudagur Frumhönnun (Outline) Skissur að breytingum eftir dómnefndarálit 1 8 6  Revit vinna - Innveggir, gólf og gluggar (HJ aðlögun)

31. Ágúst Þriðjudagur Frumhönnun (Outline) Fara yfir Reglugerðir  og reglur sem eiga við húsið og taka 
saman það sem við á.

1 8 7 Revit vinna - innveggir, gólf og gluggar, merkja rými og herbergi (HJ aðlögun)

1. September Miðvikudagur Frumhönnun (Outline) Frumgreining á tæknilegum þáttum og efnisvali byggingahluta 1 8 5 Revit vinna - húsgögn og módel (HJ aðlögun)  - Mögulega komin of langt með módel m.v. annað. pása revit

2. September Fimmtudagur Frumhönnun (Outline) Frumkostnaðargreining á mannvirki og mjög gróf 
kostnaðargreining á hönnunar- og byggingarkostnaði

1 8 6 Uppsetning á blöð og farið yfir Byggingarreglugerð

3. September Föstudagur Frumhönnun (Outline) Verkáætlun f. hönnun, útboðsferli og byggingartíma 1 8 6 Byggingarreglugerð

4. September Laugardagur 3 Revit vinna - leiðrétting á veggjum og vinna við leikhús innandyra

5. September Sunnudagur Forhönnun 20 160 164

6. September Mánudagur Forhönnun (Scheme design) Tímaáætlun og rauntímaskráning 1 8 7 Þarfagreining- Farið yfir forsögn frá reykjavíkurborg fyrir verkefnið og sett upp í exel svo auðvelt væri að bera saman við tillögu. Næst fór ég yfir 
húsrýmisáætlun og að lokum tillögu að deiliskipulagi á reitnum. Kláraði síðan að uppfæra hönnunaráætlun 2

7. September Þriðjudagur Forhönnun (Scheme design) Greiningarvinna - gagnaöflun 1 8 7 Greiningarvinna, vinna í hannarr, frumkostnaðaráætlun 

8. September Miðvikudagur Forhönnun (Scheme design) Greiningarvinna - gagnaöflun 1 8 7 Setti upp síður í revit fyrir greiningar og fór yfir Byggingareglugerð og yfirstrikaði og merkti fyrir hverja greiningu fyrir sig. Ég klæaraði að gera 
greiningu þar sem ég fór yfir allt í forsögn og deiliskipulagi og setti á blað. Fór á fund með helga sem benti á ýmislegt til þess að skoða

9. September Fimmtudagur Forhönnun (Scheme design) Greiningarvinna - gagnaöflun 1 8 8 Kláraði að setja upp alla veggi, hurðar og glugga inn í módel og reyndi að finna lausn á brunagreiningu. Skoðaði Bim object og var að vinna í að 
málsetningar passi 

10. September Föstudagur Forhönnun (Scheme design) Greiningarvinna - gagnaöflun 1 8 Kláraði að setja inn öll húsgögn og setti inn filtera fyrir greiningar

11. September Laugardagur

12. September Sunnudagur

13. September Mánudagur Forhönnun (Scheme design) Greiningarvinna - Uppsetning 1 8 8 Gerði rýmisgreiningu, fór yfir alla lista og merkti inn á teikningu. Merkti síðan inn hvað þyrfti að vera til staðar í hverju rými. 

14. September Þriðjudagur Forhönnun (Scheme design) Greiningarvinna - Uppsetning 1 8 8 Byrjaði á að setja inn texta í Revit fyrir greiningarnar. 

15. September Miðvikudagur Forhönnun (Scheme design) Burðarþolsgreining 1 8 5 Texti í Revit (HJ heim fyrr)

16. September Fimmtudagur Forhönnun (Scheme design) - 2. Staðarlota Brunagreining 1 8 4 Texti í Revit (HJ veik)

17. September Föstudagur Forhönnun (Scheme design) - 2. Staðarlota Rýmisgreining 1 8 4 Kláraði að teikna components og byrjaði að merkja inn byggingarhluta, Fundur með Viggó

18. September Laugardagur

19. September Sunnudagur

20, September Mánudagur Forhönnun (Scheme design) Lóðargreining 1 8 8 Hljóðgreining

21. September Þriðjudagur Forhönnun (Scheme design) Algild hönnun 1 8 7 Burðarþolsgreining, Fundur með Eyþóri

22. September Miðvikudagur Forhönnun (Scheme design) Deiligreining 1 8 9 Vinna við Burðarþolsgreiningu og Brunagreiningu, fundur með Helga

23. September Fimmtudagur Forhönnun (Scheme design) Orkurammi 1 8 6 Brunagreining og útlit

24. September Föstudagur Forhönnun (Scheme design) Lagnagreining 1 8 7 Brunagreining og útlit

25. September Laugardagur

26. September Sunnudagur

27. September Mánudagur Forhönnun (Scheme design) Hljóðgreining 1 8 8 Kláraði að setja upp skýrslu. Byrjaði á að fylla inn í kafla sem voru tilbúnir. 

28. September Þriðjudagur Forhönnun (Scheme design) Greiningarvina - klára 1 8 6 Hélt áfram með skýrslu

29. September Miðvikudagur Forhönnun (Scheme design) Listi yfir allar teikningar f. byggingaryfirvöld 1 8 8 Hélt áfram með skýrslu

30. September Fimmtudagur Forhönnun (Scheme design) Byggingarnefndarsett:Grunnmyndir, útlit, sneyðing og 
skráningartafla. mkv 1:100

1 8 9 Byrjaði að málsetja aðaluppdrætti 

1. Október Föstudagur Forhönnun (Scheme design) Byggingarnefndarsett:Grunnmyndir, útlit, sneyðing og 
skráningartafla. mkv 1:100

1 8 7 Málsetningar aðaluppdrátta

2. Október Laugardagur

3. Október Sunnudagur Aðaluppdrættir 9 72 85

4. Október Mánudagur Aðaluppdrættir, umsókn Ritgerð 0 8 Vinna við útlit, málsetningar og vinna á lóð

5. Október Þriðjudagur Aðaluppdrættir, umsókn Afstöðumynd 1 8 8 Vinna við útlit, málsetningar og vinna á lóð

6. Október Miðvikudagur Aðaluppdrættir, umsókn Lóðauppdráttur 1 8 7 Vinna við sneiðingar og kláraði útlit og grunnmyndir.

7. Október Fimmtudagur Aðaluppdrættir, umsókn Grunnmyndir 1 8 8 Skráningartafla og teikningaskrá aðaluppdrátta ásamt því að klára Sneiðingar og grunnmyndir

8. Október Föstudagur Aðaluppdrættir, umsókn Grunnmyndir 1 8 8 Ritgerð

9. Október Laugardagur

10. Október Sunnudagur

11. Október Mánudagur Aðaluppdrættir, umsókn Sneiðingar, útlit, ásýnd 1 8 7 Fundur með Aðalheiði. Byrjaði að fara yfir greiningarnar aftur eftir breytingar sem gerðar voru við málsetningu

12. Október Þriðjudagur Aðaluppdrættir, umsókn Byggingarlýsing 1 8 6 Fara yfir greiningarnar

13. Október Miðvikudagur Aðaluppdrættir, umsókn Byggingarlýsing 1 8 8 Fara yfir greiningarnar

14. Október Fimmtudagur Aðaluppdrættir, umsókn - 3. Staðarlota Umsókn um byggingarleyfi 1 8 9 Setti aðaluppdrætti upp á blöð

15. Október Föstudagur Aðaluppdrættir, umsókn - 3. Staðarlota Gátlisti vegna aðalupddrátta 1 8 8 Setti aðaluppdrætti upp á blöð

16. Október Laugardagur

17. Október Sunnudagur Útboðsgögn, Verkteikningar, hlutateikningar, deili 21 160 141

18. Október Mánudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili Vinnustaðateikning 1 8 8 Uppfærði skýrlsu með því sem búið var að bætast við.

19. Október Þriðjudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili 1. Hæð, 2. hæð 1 8 7 Byrjaði vinnu við verkteikningar. Bjó til blaðsíður og setti upp lista yfir þær teikningar sem þurfti að gera

20. Október Miðvikudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili Þak, Stigar 1 8 8 Bjó til grunnmyndiir fyrir rýmmisteikningar. 

21. Október Fimmtudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili Sneiðingar, útlit 1 8 8 Bjó til sneiðingar fyrir Innréttingar.

22. Október Föstudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili Gluggateikning, Útihurð, Innihurðir 1 8 7 Fundur með Viggó

23. Október Laugardagur 1

24. Október Sunnudagur

25. Október Mánudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili Innréttingar 1 8 1 Veikt barn, skoðaði glugga og hurðar frá framleiðendum

26. Október Þriðjudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili Innréttingar 1 8 1 Veikt barn, skoðaði glugga og hurðar frá framleiðendum

27. Október Miðvikudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili Rýmisteikning 1 8 2 Veikt barn, Skissaði deili

28. Október Fimmtudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili Rýmisteikning 1 8 3 Veikt barn, Skissaði deili

29. Október Föstudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili Klára uppsafnað 1 8 3 Veikt barn, Skissaði deili

30. Október Laugardagur

31. Október Sunnudagur

1. Nóvember Mánudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili Deili 1 8 8 Setti deili upp í Revit, tieknaði gróflega og skrifaði niður spurningar

2. Nóvember Þriðjudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili Deili 1 8 9 Setti deili upp í Revit, tieknaði gróflega og skrifaði niður spurningar

3. Nóvember Miðvikudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili Deili 1 8 9 Ritgerð

4. Nóvember Fimmtudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili Deili 1 8 3 Veikt barn, Skoðaði torfþök og gúmmímottur

5. Nóvember Föstudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili Deili 1 8 3 Veikt barn, Skoðaði torfþök og gúmmímottur, skissaði upp

6. Nóvember Laugardagur

7. Nóvember Sunnudagur

8. Nóvember Mánudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili Auglýst útboð, Forvalsgögn vegna útboðs 1 8 9 Fundur með Aðalheiði, Vinna í Ritgerð

9. Nóvember Þriðjudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili Tilboðsblað, Útboðs og samningsskilmálar 1 8 7 Kláraði að setja upp blaðsíður fyrir verkteikningar

10. Nóvember Miðvikudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili Verklýsing Frágangur utan 1 8 6 Rýmistiekningar og innréttingar

11. Nóvember Fimmtudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili - Staðarlota 4 Verksamningur milli verkkaupa og verktaka 1 8 10 Kláraði að gera hurða, glugga og veggjablöð. 

12. Nóvember Föstudagur Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili - Staðarlota 4 Verkáætlun, kostnaðaráætlun 1 8 8 Hélt áfram með rýmisteikningar og innréttingar. 

13. Nóvember Laugardagur

14. Nóvember Sunnudagur Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun 10 80 58

15. Nóvember Mánudagur Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun Verklýsingar 1 8 8 Fundur með Helga. Málsetti verkteikningar 

16. Nóvember Þriðjudagur Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun Verklýsingar 1 8 9 Málsetja verkteikningar

17. Nóvember Miðvikudagur Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun Magntaka 1 8 10 Lagfærði lagnagreiningu og fór yfir greiningarnar aftur. 

18. Nóvember Fimmtudagur Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun Magntaka 1 8 10 Fundur með Helga. Lagaði málsetningar á teikningum og byrjaði á að teikna deili inn í Revit

19. Nóvember Föstudagur Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun Kostnaðaráætlun 1 8 9 Deili í Revit. Fundur með Viggó

20. Nóvember Laugardagur 6 Setti upp to do lista fyrir lokaskil. Hélt áfram að teikna deili. 

21. Nóvember Sunnudagur 7 Kláraði skráningartöflu, gátlista v. aðaluppdrátta, byggingarleyfisumsókn ásamt fleiru sem átti eftir að leggja lokahönd á.

22. Nóvember Mánudagur Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun Verklýsing Frágangur utan 1 8 10 Verksamningar og útboðsgögn

1



23. Nóvember Þriðjudagur Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun Magntaka 1 8 8 Deili vinna og skýrslugerð

24. Nóvember Miðvikudagur Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun Kostnaðaráætlun 1 8 8 Byggingarlýsing. Fundur með Helga

25. Nóvember Fimmtudagur Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun Klára uppsafnað 1 8 10 Deili vinna og skýrslugerð

26. Nóvember Föstudagur Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun Klára uppsafnað 1 8 9 Farið var yfir verkáætlun og kostnaðaráætlun ásamt því að byrjað var á 

27. Nóvember Laugardagur 7 Verksamningar og útboðsgögn. Fundur með Viggó

28. Nóvember Sunnudagur Frágangur skýrslu og verkefnis til skila 5 40 73

29. Nóvember Mánudagur Frágangur skýrslu og verkefnis til skila 1 8 9 Deili vinna

30. Nóvember Þriðjudagur Frágangur skýrslu og verkefnis til skila 1 8 9 Deili vinna. Fundur með Aðalheiði

1. Desember Miðvikudagur Frágangur skýrslu og verkefnis til skila 1 8 10 Frágangur. 

2. Desember Fimmtudagur Frágangur skýrslu og verkefnis til skila 1 8 10 Frágangur. Fundur með Helga

3. Desember Föstudagur Frágangur skýrslu og verkefnis til skila 1 8 10 Frágangur

4. Desember Laugardagur 12 Frágangur

5. Desember Sunnudagur

6. Desember Mánudagur Skil á verkefefni

7. Desember Þriðjudagur

8. Desember Miðvikudagur

9. Desember Fimmtudagur Skil á verkefefni - Staðarlota - Próf - lok annar

10. Desember Föstudagur Skil á verkefefni - Staðarlota - Próf - lok annar

11. Desember Laugardagur Skil á verkefefni - Staðarlota - Próf - lok annar
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Hönnunaráætlun 1 Dagar Klst

Frumhönnun 10 80

Forhönnun 20 160

Aðaluppdrættir 10 80

Útboðsgögn, Verkteikningar, 
hlutateikningar, deili

20 160

Verklýsingar, magntaka, 
kostnaðaráætlun

10 80

Frágangur skýrslu og verkefnis til 
skila

5 40

Samtals: 75 600

Hönnunaráætlun 4 Dagar Klst

Frumhönnun 8 63

Forhönnun 21 164

Aðaluppdrættir 11 83

Útboðsgögn, Verkteikningar, 
hlutateikningar, deili

17 139

Verklýsingar, magntaka, 
kostnaðaráætlun

10 80

Frágangur skýrslu og verkefnis til 
skila

5 40

Samtals: 72 569

Hönnunaráætlun 6 Dagar Klst

Frumhönnun 8 63

Forhönnun 21 164

Aðaluppdrættir 11 83

Útboðsgögn, Verkteikningar, 
hlutateikningar, deili

17 139

Verklýsingar, magntaka, 
kostnaðaráætlun

Frágangur skýrslu og verkefnis til 
skila

5 73

Samtals:

Hönnunaráætlun 2 Dagar Klst

Frumhönnun 8 63

Forhönnun 22 176

Aðaluppdrættir 9 72

Útboðsgögn, Verkteikningar, 
hlutateikningar, deili

20 160

Verklýsingar, magntaka, 
kostnaðaráætlun

10 80

Frágangur skýrslu og verkefnis til 
skila

5 40

Samtals: 74 591

Hönnunaráætlun 3 Dagar Klst 8

Frumhönnun 8 63

Forhönnun 21 164

Aðaluppdrættir 11 83

Útboðsgögn, Verkteikningar, 
hlutateikningar, deili

20 160

Verklýsingar, magntaka, 
kostnaðaráætlun

9 72

Frágangur skýrslu og verkefnis til 
skila

5 40

Samtals: 74 582

Hönnunaráætlun 5 Dagar Klst

Frumhönnun 8 63

Forhönnun 21 164

Aðaluppdrættir 11 83

Útboðsgögn, Verkteikningar, 
hlutateikningar, deili

17 139

Verklýsingar, magntaka, 
kostnaðaráætlun

10 58

Frágangur skýrslu og verkefnis til 
skila

5 40

Samtals: 72 547



 

REIKNINGUR 

Storängsgatan 3, Stokkhólmi      Greiðandi: Reykjavíkurborg 
Sími: 123-4567       Borgartún 12, 105  Reykjavík 
Bergmal@bergmal.is 

Reikningsnr: 1

Kennitala: 210121-2112

Dags, Reikn; 05.09.2021

Gjaldd./ eindagi: 06.09.2021 / 06.10.2021

Magn Eining Lýsing Ein. verð Samtals

63 klst Frumhönnun 16.900 1.064.700 ISK

Samtals án VSK: 1.064.700 ISK

VSK: 255.528 ISK

Samtals ISK : 1.320.228 ISK



 

REIKNINGUR 

Storängsgatan 3, Stokkhólmi      Greiðandi: Reykjavíkurborg 
Sími: 123-4567       Borgartún 12, 105  Reykjavík 
Bergmal@bergmal.is 

Reikningsnr: 2

Kennitala: 210121-2112

Dags, Reikn; 01.11.2021

Gjaldd./ eindagi: 02.11.2021 / 02.12/2021

Magn Eining Lýsing Ein. verð Samtals

164 klst Forhönnun 16.900 2.771.600 ISK

Samtals án VSK: 2.771.600 ISK

VSK: 665.184 ISK

Samtals ISK : 3.436.784 ISK



 

REIKNINGUR 

Storängsgatan 3, Stokkhólmi      Greiðandi: Reykjavíkurborg 
Sími: 123-4567       Borgartún 12, 105  Reykjavík 
Bergmal@bergmal.is 

Reikningsnr: 3

Kennitala: 210121-2112

Dags. Reikn: 01.12.2021

Gjaldd./ eindagi: 02.12.2021 / 02.01.2022

Magn Eining Lýsing Ein. verð Samtals

85 klst Aðaluppdrættir 16.900 1.436.500 ISK

Samtals án VSK: 1.436.500 ISK

VSK: 344.760 ISK

Samtals ISK : 1.781.260 ISK



 

REIKNINGUR 

Storängsgatan 3, Stokkhólmi      Greiðandi: Reykjavíkurborg 
Sími: 123-4567       Borgartún 12, 105  Reykjavík 
Bergmal@bergmal.is 

Reikningsnr: 4

Kennitala: 210121-2112

Dags, Reikn; 01.01.2022

Gjaldd./ eindagi: 02.01.2022 / 02.02.2022

Magn Eining Lýsing Ein. verð Samtals

139 klst Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikningar, deili 16.900 2.349.100 ISK

58 klst Verklýsingar, magntaka og kostnaðaráætlun 16.900 980.200 ISK

Samtals án VSK: 3.329.300 ISK

VSK: 799.032 ISK

Samtals ISK : 4.128.332 ISK
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Mótt.                    Nr. umsóknar              Afgr. 
 

Afgreiðsla byggingarfulltrúa 
 
 
 
 

Umsókn um  byggingarleyf i 
1. Umsækjandi 

 

Nafn umsækjanda  / eiganda Kennitala Heimilisfang Netfang 
 
 
 
 
 

2. Greiðandi 
 

Nafn greiðanda Kennitala Heimilisfang Netfang 
 
 

3. Aðalhönnuður og hönnunarstjóri 
 

Nafn aðalhönnuðar  og hönnunarstjóra Kennitala Heimilisfang Netfang 
 

 
 
 

4. Staðsetning 
 

Götuheiti / lóðarheiti                                                                                                                     Nr.               Landnúmer 
 
 

5. Framkvæmd sem sótt  er um 
 

Lýsing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Tegund byggingar / framkvæmdar 
 

Einbýlishús                           Parhús                              Raðhús                             Fjölbýlishús                             Atvinnuhúsnæði                     Skilti 
Annað, hvað? 

 
7. Framkvæmd / aðalbyggingarefni burðavirkis 

 

Ný framkvæmd / nýbygging Viðbygging Breyting inni Breyting úti Annað, hvað: 

Steinsteypa           Timbur Stál           Gler Annað, hvað:   
 

8. Meðfylgjandi hönnunargögn, upplýsingar og fylgiskjöl 
 

        Uppdráttarblöð í tvíriti Samþykki eiganda Umsögn Minjastofnun Íslands / Minjasafns Rvk 

Gátlisti 

Skráningartafla 

Samþykki meðeig. / -lóðarhafa 

Samþykki nágranna 
Bréf umsækj. / hönnuða 
Vottun byggingareininga 

Mæliblað / Hæðarblað Brunahönnunarskýrsla Ástandsskýrsla 

9. Undirritun 
 

Við byggingarframkvæmdir sem sótt er um verður farið eftir ákvæðum byggingarlaga,  byggingarreglugerðar og annarra laga og 
reglugerða  sem við eiga.

 
Í fullu umboði umsækjanda, staður: 

 
dagsetning:

 

Nafn Kennitala Heimilisfang Netfang 

 
 

 Umsókn um byggingaleyfi verður ekki tekin til meðferðar nema að lágmarksgjald hafi verið greitt. 
 

 

JohannaEulda Odderigardotterborsteinsdotter 1110952649 STORANGSGATAN3 Johannati8 ru.is

REYKJAVIKURBORG 0123456789 REYKJAVIK I Rvk rue is

JohannaEulda Odderigardotterborsteinsdotter 1110952649 STORANGSGATAN3 Johannati8 ru.is

NJALSGATA 89 1102995

LEIKSKOLI OGFJELSKYLDUMIDSTOD A 2 HEDUMAUKKTALLARA STEINSTEYPT His ENANGRAD AD OTAN

MEDUTHAGATORF A bake

STOKKEIOLMUR 21.11.2021

JohannaEulda Odderigardotterborsteinsdotter 1110952649 STORANGSGATAN3 Johannati8 ru.is



Gátlisti  vegna a›aluppdrátta

Nr. umsóknar

Nafn a›alhönnu›ar Kennitala Heimilisfang Netfang

1. A›alhönnu›ur & umsækjandi

Heiti Nr. Sta›greinir Matshluti Landnúmer

2. Ló›

Nafn umsækjanda Kennitala Heimilisfang Netfang

Fylgigögn me› umsókn
Umsóknarey›ubla›
Mælibla›
Hæ›arbla›
Bréf hönnu›ar/umsækjanda
Sam!ykki me›eigenda/ló›arhafa
Sam!ykki nágranna
Frávik frá skilmálum, l‡sing
Breytingar á eignaskiptum
Starfsleyfisskyld atvinnustarfsemi, l‡sing
Brunavarnaruppdrættir - brunahönnun
Ástandssk‡rsla
Umsögn Húsafri›unarnefndar / Árbæjarsafns
Vottun byggingareininga
Skráningartafla
Gátlisti !essi 
Önnur gögn

Grunnuppl‡singar og frágangur uppdrátta
70x100 mm reitur efst í hægra horni, hreinn
Götuheiti og nr.
Dagsetningar - (Breytingadagsetning)
Mælikvar›i
Efni teikningar
Teikninganúmer - (Breytinganúmer)
Sam!ykki - (Undirritun a›alhönnu›ar) og kennitala
Tilgr. uppr.legan hönnu› (ef um vi›b. e›a breyt. er a› ræ›a)
Bla›stær›ir samanbr. ÍST 1
Bla›brot í A2

Afstö›umynd
Málsetja mannvirki
Málbinda vi› ló›amörk á a.m.k. tvo vegu
Nánasta umhverfi (mannvirki í 30 m fjarlæg›)
Nor›urpíla
Götuheiti
Byggingarreitur
S‡na stækkun
Hæ›arlega ló›ar (hæ›ir á ló›amörkum) skv. hæ›arbla›i
Ló›amörk skv. mælibla›i
Bílastæ›i á ló› - Bílastæ›abókhald
Bílastæ›i f. fatla›a
Halli á skábrautum
Sorpgeymsla
A›koma slökkvili›s / öryggissvæ›i
Kva›ir á ló›

Sta›festing a›alhönnu›ar

0.00
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16

1.00
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2.00
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
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Grunnmyndir
Eignanúmer
Skilgreina matshluta ef fleiri en einn
Heiti r‡ma og nettóstær›ir í m2

Húsmunir í kvar›a
Hæ›arkóti á gólfum
Inntök heimlagna
Ló› - (bílastæ›i, gró›ur, gangstígar, leiksvæ›i o.s.frv.) 
Málsetja a› innan
Málsetja a› utan
Málsetja glugga - og hur›argöt
Merkja breytingar (má vera í fylgiriti)
S‡na stækkun e›a breytingu
Sorpgeymsla
Merkja björgunarop, útljós og r‡mingarátt
Eldvarnarhur›ir (og gluggar) milli brunahólfa, brunahólfun
Eldvarnarveggir, brunakerfi
Sta›setning brunaslangna
LR. merkja loku› r‡mi
GN. merkja ni›urföll í votr‡mum
Sérnotafletir á ló›
Nor›urpíla á allar grunnmyndir

Útlit og Landhæ›ir 
Landhæ›ir á ló› vi› hús og ló›amörk
Skilgreina matshluta ef fleiri en einn
Merkja breytingar (má vera í fylgiriti) 
S‡na stækkun e›a breytingu 
Merkja björgunarop

Snei›ingar
Hæ›arkóti á gólfum
Hæ›arkóti á !akbrúnum og efsta punkti !aks
Málsetja salarhæ›ir
Málsetja efri brúnir á !ökum 
Málsetja glugga- og hur›argöt
Málsett a› utan
Merkja breytingar (má vera í fylgiriti)
S‡na stækkun e›a breytingu
Eldvarnarmerkingar eftir !örfum
Snei›ing í stiga
Snei›ing í lyftugöng

Byggingarl‡sing
L‡sing eignarinnar - fj. íbú›a / starfsemi í atvinnuhúsnæ›i o.s.frv.
Götuheiti og númer
Sta›greinir
Byggingarefni gólfa og útveggja
Byggingarefni !aks
Frágangur / klæ›ning útveggja og !akflata
Ger› innveggja
Litaval utanhúss
Ger› glugga
Klæ›ningar innanhúss - flokkur
Einangrun sökkla og undir plötu
Einangrun veggja og !aka
L‡sing lagnalei›a
Upphitun
Loftræsing
Brunavarnir 
Kólunartölur
Heildarstær›ir hverrar hæ›ar í m2 og m3

Heildarstær›ir í m2 og m3

Stær› ló›ar
N‡tingarhlutfall
Fjöldi bílastæ›a (!ar af f. fatla›a) - Bílastæ›abókhald
Yfirfari› af bur›arvirkishönnu›i

3.00
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

4.00
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.00
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

6.00
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23

E
E
I

I

I

I

I



Skráningartafla: Miðborgarskóli, Njálsgata 89 Skrásetjari: Jóhanna Embla O Þorsteinsdóttir FALSE
Landeignanúmer: L102995 Kennitala: 1 110 952 649,0
Matshlutanúmer: 01 Útgáfa: 5.00 Dags.: 2021-11-22

Uppskipting og lýsing Stærðir

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D5M D6 D7 D8 D9 D10a D10b D11 D12 D13 D14 D15
Lokun Rými

hæð-röð
Notkun

texti
Höfuð-
flokkun

Eignar-
hald

Botnflötur
m²

Milliflötur
m²

Stigar
m²

Op
m²

Brúttóflötur
m²

Brúttóflötur
sh < 1,8

Salarhæð
min

Salarhæð
max

Brúttó
rúmmál m³

Nettóflötur
m²

Birt flatarmál
m²

Reiknitala
skiptarúmmáls

Skipta-
rúmmál m³

Matshluti

0000 0. Kjallari 36,6 36,6 30,3

A 0001 Tæknirými T 0101 30,8 30,8 2,75 2,75 84,8 25,9 30,8 2,75 71,2
A 0002 Vatnsúðakerfi T 0101 5,7 5,7 2,75 2,75 15,7 4,4 5,7 2,75 12,1
C 0003 Útigangur U 0101 20,4 7,8 20,4 2,75 2,75 56,0

0100 1. Hæð 838,3 838,3 2931,9 740,8

A 0101 Uppþvottur N 0101 6,9 6,9 3,50 3,50 24,1 5,2 6,9 3,50 18,2
A 0102 Kælir N 0101 4,6 4,6 3,50 3,50 16,0 3,6 4,6 3,50 12,6
A 0103 Starfsmannaaðstaða N 0101 5,8 5,8 3,50 3,50 20,2 4,6 5,8 3,50 16,1
A 0104 Snyrting N 0101 5,9 5,9 3,50 3,50 20,6 4,1 5,9 3,50 14,4
A 0105 Eldhús N 0101 33,4 33,4 3,50 3,50 116,8 30,4 33,4 3,50 106,4
A 0106 Móttaka U 0101 8,3 8,3 3,50 3,50 29,0 6,6 8,3 3,50 23,1
A 0107 Þjónustuherbergi N 0101 19,4 19,4 3,50 3,50 67,8 17,1 19,4 3,50 59,9
A 0108 Fundarherbergi N 0101 21,2 21,2 3,50 3,50 74,3 18,1 21,2 3,50 63,4
A 0109 Anddyri U 0101 8,1 8,1 3,50 3,50 28,5 6,7 8,1 3,50 23,5
A 0110 Gangur U 0101 17,3 17,3 3,50 3,50 60,5 16,1 17,3 3,50 56,4
A 0111 Snyrting F N 0101 7,3 7,3 3,50 3,50 25,5 5,0 7,3 3,50 17,5
A 0112 Skiptiaðstaða N 0101 4,5 4,5 3,50 3,50 15,6 3,7 4,5 3,50 13,0
A 0113 Kaffi N 0101 11,4 11,4 3,50 3,50 39,9 10,0 11,4 3,50 35,0
A 0114 Leikur/hvíld N 0101 17,0 17,0 3,50 3,50 59,4 14,5 17,0 3,50 50,8
A 0115 Fjölskyldumiðstöð N 0101 35,2 35,2 3,50 3,50 123,1 32,8 35,2 3,50 114,8
A 0116 Snyrting N 0101 11,2 11,2 3,50 3,50 39,2 9,9 11,2 3,50 34,7
A 0117 Heimastofa 1-2 ára 1 N 0101 51,9 51,9 3,50 3,50 181,8 46,8 51,9 3,50 163,8
A 0118 Snyrting N 0101 10,4 10,4 3,50 3,50 36,5 8,8 10,4 3,50 30,8
A 0119 Heimastofa 1-2 ára 2 N 0101 48,7 48,7 3,50 3,50 170,3 44,0 48,7 3,50 154,0
A 0120 Snyrting N 0101 10,0 10,0 3,86 3,86 38,7 8,8 10,0 3,86 34,0
A 0121 Heimastofa 2-4 ára 1 N 0101 43,7 43,7 3,86 3,86 168,8 38,9 43,7 3,86 150,2
A 0122 Snyrting N 0101 13,0 13,0 3,86 3,86 50,3 11,4 13,0 3,86 44,0
A 0123 Heimastofa 2-4 ára 2 N 0101 56,2 56,2 3,86 3,86 216,9 49,2 56,2 3,86 189,9
A 0124 Miðjan U 0101 173,7 13,7 173,7 3,50 3,50 608,0 163,0 173,7 3,50 570,5
A 0125 Geymsla N 0101 4,0 4,0 3,50 3,50 14,1 3,5 4,0 3,50 12,3
A 0126 Anddyri/fordyri U 0101 35,1 35,1 3,36 3,36 117,9 30,6 35,1 3,36 102,8
A 0127 Þurrkherbergi N 0101 11,6 11,6 3,36 3,36 39,0 10,2 11,6 3,36 34,3
A 0128 Viðtalsherbergi N 0101 14,7 14,7 3,50 3,50 51,5 13,2 14,7 3,50 46,2
A 0129 Skólastjóri N 0101 11,4 11,4 3,50 3,50 39,9 10,0 11,4 3,50 35,0
A 0130 Aðstoðarskólastjóri N 0101 11,5 11,5 3,50 3,50 40,2 10,1 11,5 3,50 35,4
A 0131 Snyrting M N 0101 6,3 6,3 3,50 3,50 21,9 5,3 6,3 3,50 18,6
A 0132 Matsalur N 0101 89,9 89,9 3,50 3,50 314,6 83,6 89,9 3,50 292,6
A 0133 Þvottur/lín N 0101 7,9 7,9 3,50 3,50 27,6 7,1 7,9 3,50 24,9
A 0134 Ræsting N 0101 4,5 4,5 3,50 3,50 15,8 3,8 4,5 3,50 13,4
A 0135 Lagnarými V 0101 1,8 9,75 9,75 17,4
A 0136 Lyfta U 0101 4,9 4,9 4,1 4,9
C 0137 Sorp T 0101 9,7 9,7

0200 2. Hæð 414,6 414,6 1658,4 303,0

A 0201 Kaffistofa starfsfólks N 0101 34,6 34,6 4,00 4,00 138,2 30,8 34,6 4,00 123,2
A 0202 Ræsting N 0101 4,8 4,8 4,00 4,00 19,1 3,7 4,8 4,00 14,8
A 0203 Snyrting N 0101 3,1 3,1 4,00 4,00 12,5 2,2 3,1 4,00 8,8
A 0204 Snyrting N 0101 2,5 2,5 4,00 4,00 10,1 2,1 2,5 4,00 8,4
A 0205 Snyrting N 0101 4,3 4,3 4,00 4,00 17,2 3,8 4,3 4,00 15,2
A 0206Fatahengi/búningsherbergi N 0101 16,4 16,4 4,00 4,00 65,7 14,3 16,4 4,00 57,2
A 0207 Gangur U 0101 12,6 12,6 4,00 4,00 50,4 11,8 12,6 4,00 47,2
A 0208 Fundur/undirbúningur N 0101 11,3 11,3 4,00 4,00 45,1 10,4 11,3 4,00 41,6
A 0209 Fundur/næði N 0101 11,9 11,9 4,00 4,00 47,4 9,7 11,9 4,00 38,8
A 0210Undirbúningur/vinnuherbergiN 0101 22,7 22,7 4,00 4,00 90,9 20,8 22,7 4,00 83,2
A 0211 Gagnasmiðja N 0101 4,3 4,3 4,00 4,00 17,1 3,8 4,3 4,00 15,2
A 0212 Snyrting M N 0101 5,3 5,3 4,00 4,00 21,2 4,8 5,3 4,00 19,2
A 0213 Miðjan U 0101 143,3 82,1 61,2 4,00 4,00 573,2 60,0 61,2 4,00 240,0
A 0214 Snyrting N 0101 12,2 12,2 4,00 4,00 48,9 11,3 12,2 4,00 45,2
A 0215 Leikur/hvíld N 0101 20,9 20,9 4,00 4,00 83,7 18,7 20,9 4,00 74,8
A 0216 Heimastofa 4-6 ára 1 N 0101 34,7 34,7 4,00 4,00 138,7 32,3 34,7 4,00 129,2
A 0217 Snyrting N 0101 9,9 9,9 4,00 4,00 39,4 9,0 9,9 4,00 36,0
A 0218 Leikur/hvíld N 0101 15,8 15,8 4,00 4,00 63,1 15,0 15,8 4,00 60,0
A 0219 Heimastofa 4-6 ára 2 N 0101 44,1 44,1 4,00 4,00 176,4 38,5 44,1 4,00 154,0
C 0220 Þakgarður S 0101 99,1 99,1 1,00 99,1
C 0221 Leiksvæði S 0101 283,1 283,1 1,00 283,1
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 Kynning 

 Kaupandi 

Reykjavíkurborg, fyrir hönd umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar og skóla-
og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, efnir til opinnar samkeppni um leikskóla og 
fjölskyldumiðstöð samkvæmt samkeppnislýsinguþessari og gildandi 
samkeppnisreglum Arkitektafélags Íslands. Auk laga um opinber innkaup og 
innkaupareglur Reykjavíkurborgar eftir því sem við á. Áætluð heildarstærð 
byggingarinnar er allt að 1.200 m2.  Mikil áhersla er lögð á samnýtingu rýma í 
byggingunni og er þessi tala því einungis leiðbeinandi.  

 Aðdragandi 

Undirbúningur að byggingu á nýjum Miðborgarleikskóla hófst árið 2018 þegar 
stýrihópurinn „brúum bilið“ var stofnaður til að brúa bil á milli fæðingarorlofs og 
leikskólabyrjunar. Eitt af áhersluatriðum hópsins var að fjölga leikskólaplássum meðal 
annars með því að byggja nýja leikskóla víða í borginni. Gert er ráð fyrir að nýr 
Miðborgarleikskóli rísi 2022 og rúmi um 116 börn frá 1 árs til 6 ára aldurs, einnig á að 
starfrækja fjölskyldumiðstöð/opinn leikskóla í sömu byggingu og leikskólinn.  
 
Í aðalnámskrá leikskóla frá 2011 er talað um að námsumhverfi skuli skipulagt með 
markmið leikskólastarfsins í huga og notagildi og að fagurfræðilegir þættir skulu dregnir 
fram.  
 
x Þá þurfi umhverfi í leikskóla að vera öruggt, heilsusamlegt, aðlaðandi og hvetjandi 

þar sem verk barna njóta sín.  
x Umhverfið þarf að henta fjölbreyttum hópum sem að leikskólastarfinu koma og 

mikilvægt er að það geti tekið breytingum í takt við tíðarandann og áhugasvið þeirra 
sem þar starfa.  

x Skipulagning umhverfis í leikskóla þarf að taka mið af sveigjanleika svo hægt sé að 
nýta það á ýmsa vegu og þarf nám og leikur að geta farið fram jafnt í stórum og 
litlum hópum. 

x Rými sem bjóða upp á ró og næði þurfa að vera til staðar.  
 

Við hönnun á nýju leikskólahúsnæði þarf að gera ráð fyrir breyttum áherslum í starfsemi 
leikskólanna þ.e. að aukin áhersla er á sveigjanleika og vinnurými þar sem 
fjölbreytileikinn er í fyrirrúmi.  

 Sjónarmið dómnefndar 

Eftirtalin atriði vega þungt við mat dómnefndar á samkeppnistillögum: 
x Ný sýn: Væntingar eru til þess að hönnun skólans og fjölskyldumiðstöðvarinnar 

marki nýja sýn og hugsun í hönnun byggingarinnar hvað varðar vellíðan, virkni 
og heilbrigði þeirra sem þar eru við leik og störf. 

x Byggt fyrir börnin: Skólinn og umhverfi hans sé hannaður með börnin að 
leiðarljósi og uppfylli sem best væntingar til leiks, náms, velferðar og aukins 
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þroska barna. Börn eiga að geta farið á svæði sem veitir þeim öryggistilfinningu 
og ró. Umhverfið inni og úti á að bjóða upp á áskorun í hreyfingu. 

x Sveigjanleiki og fjölbreytni: Húsnæðið þarf að bjóða upp á sveigjanleika í rýmum 
sem styður við frelsi og val barna til athafna. Í leikskólanum á að vera hægt að 
leika og starfa í stórum jafnt og litlum hópum.  

x Byggingarlist: Tillagan feli í sér vandaða byggingarlist sem komi til móts við 
umhverfisþætti án þess þó að fórna aðgengi eða öryggi notenda. 
Heildaryfirbragð sé hlýlegt og skipulag  til fyrirmyndar. Aðlögun tillögunnar að 
umhverfi og staðaranda verði markviss. 

x Útisvæðið, umhverfi, lóð og leiksvæði: Leikskólalóðin á að vera félagslegur og 
námslegur vettvangur og  þarf að geta gegnt hlutverki hverfisvallar utan 
opnunartíma leikskólans. Samspil útisvæða og byggingar sé gott og taki mið af 
umhverfisþáttum. 

x Sjálfbærni: Umhverfissjónarmið og vistvæn hönnun verði höfð að leiðarljósi við 
hönnun og efnisval. 

x Kostnaðaraðgát: Viðhöfð verði kostnaðaraðgát við gerð tillögunnar, jafnt í 
rýmisnýtingu, efnisvali, byggingaraðferðum og rekstri byggingarinnar. 
 

 Tegund og tilhögun samkeppninnar 

Samkeppnin er eins þreps framkvæmdasamkeppni. Samkeppnin byggir á heildarlausn 
mannvirkisins. Keppendur setji fram hugmyndir sínar um lausn viðfangsefnisins í 
samræmi við keppnislýsingu þessa, s.s. byggingarform, innri og ytri tengingar, stærðir 
og umhverfi.  

 Greiðslur og verðlaun 

Veitt verða verðlaun að heildarfjárhæð allt að 10 m.kr. án vsk. Veitt verða þrenn 
verðlaun, 1., 2. og 3. verðlaun. Þar af verða 1. verðlaun að lágmarki helmingur af 
heildarfjárhæðinni 5 m.kr. án vsk., 2. verðlaun að lágmarki 2 m.kr. án vsk. og 3. 
verðlaun að lágmarki 1 m.kr. án vsk. Auk þess hefur dómnefnd umboð til að kaupa 
tillögur fyrir allt að 1,5 m.kr. án vsk. Dómnefnd getur einnig veitt viðurkenningar án 
peningaverðlauna. 

 Kostnaðarviðmiðun 

Dómnefnd áskilur sér rétt að láta ráðgjafa sína á Umhverfis- og skipulagssviði 
kostnaðarmeta tillögurnar.   

 Hugmyndagátt 

Samhliða á opnun afhendingu gagna verður opnuð hugmyndagáttin 
https://njalsgata.betrireykjavik.is/community/1399 sem gefur áhugasömum tækifæri 
til að setja fram hugmyndir og ábendingar inn í ferlið,  tillöguhöfundum og dómnefnd 
til hliðsjónar. Um er að ræða tilraun til þess að gera ferlið opnara og aðgengilegra 
almenningi. Hugmyndagáttin er opin til 1. september 2020.  
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 Vefsíða hugmyndasamkeppninnar 

Opnuð verður vefsíða hugmyndasamkeppninnar þar sem upplýsingar varðandi 
samkeppnina verða aðgengilegar almenningi https://reykjavik.is/midborgarleikskoli 

 Vistvæn hönnun 

Við undirbúning, hönnun, byggingu og rekstur bygginga Reykjavíkurborgar er áhersla 
lögð á umhverfissjónarmið. Fyrir liggur samþykkt frá borgarráði um að 
umhverfisvottunarkerfið BREEAM skuli notað til að votta byggingar Reykjavíkurborgar. 
Miðað er við að ná BREEAM Excellent. Mikilvægt er að í hönnunarferlinu sé unnið 
markvisst að sjálfbærni, s.s. í stjórnun og skipulagi, við efnisval, með gerð 
lífsferilsgreininga.  Heilsa og vellíðan notenda byggingarinnar skal vera leiðarljós í 
hönnunarferlinu. 

 BIM  

Í endanlegri hönnun hússins að samkeppni lokinni er gerð krafa um að gögn skuli  gerð 
í  byggingarupplýsingamódeli og skal líkanið afhent Reykjavíkurborg. Gerð verður krafa 
um að líkanið verði gert í samræmi við byggingarflokkunarkerfi Reykjavíkurborgar og 
sé hæft til magntöku og kostnaðaráætlana.  

 Tungumál 

Tungumál þessarar samkeppni er íslenska. Allur texti innsendra tillagna skal vera á 
íslensku. 

 Lýsing verkefnis 

 Almenn atriði 

Væntingar eru til þess að hönnun skólans marki nýja sýn og hugsun í hönnun leikskóla 
hvað varðar vellíðan, virkni og heilbrigði þeirra sem þar eru við leik og störf. Væntingar 
eru til þess að húsnæðið sé fjölnota húsnæði sem nýtist allan daginn, allan ársins hring 
börnum, fjölskyldum, starfsmönnum og grenndarsamfélagi. Þess er vænst að í 
leikskólanum verði lögð áhersla á að koma til móts við þarfir hvers og eins og frelsi og 
val barnanna sé haft að leiðarljósi. Til þess að það gangi eftir, þarf að hanna leikskólann 
og umhverfi hans að þörfum barna, getu og stærð þeirra. Hönnun þarf að byggja á 
sveigjanleika og uppfylla sem best væntingar til leiks, náms, velferðar og aukins þroska 
barna. 
 
Leggja þarf áherslu á vellíðan og hvetjandi og góða aðstöðu barna og starfsmanna. 
Tryggja þarf að hægt sé að sinna öllum námssviðum leikskólans og áherslum 
menntastefnu Reykjavíkur. Nýting húsnæðis sé góð og það þjóni tilgangi sínum bæði 
sem leikskóli og fjölskyldumiðstöð. Þá verður lóðin að vera örugg og um leið hvetjandi 
umhverfi fyrir leik og starf.  
 
Umhverfið þarf að vera fjölbreytt (innanhúss og á lóð) svo það nýtist skólanum, til jafns 
í inni- og útinámi. Rýmið og umhverfið þarf að skipuleggja þannig að það gefi kost á 
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frelsi og vali barna til athafna en um leið þarf að tryggja öryggi þeirra. Stærri, minni og 
sveigjanleg rými í byggingunni sem taka mið af ólíkum og breytilegum þörfum þeirra 
barna sem nota rýmin. Mikilvægt er að öll rými sem börn og starfsfólk nýta í starfi sínu 
fullnægi kröfum um góða hljóðvist. Birtu og loftgæðum þarf að vera hægt að stjórna til 
að aðlaga það að innra starfi leikskólans. Þá þarf húsnæðið vera hlýlegt og skapa 
góðan anda. Staðsetning glugga þarf að vera þannig að útsýni og dagsbirta sé fönguð 
og hæfi börnum á leikskólaaldri.  

 Keppnissvæðið 

Nýr Miðborgarleikskóli verður á lóð sem afmarkast af Grettisgötu, Njálsgötu, 
Rauðarárstíg og Snorrabraut á svo kölluðum Njálsgöturóló. Byggingareiturinn er 
samkvæmt samþykktu deiliskipulagi.   

 Lóð, aðkoma og umhverfi 

Leikskólalóðin er félagslegur og námslegur vettvangur og þarf að geta gegnt hlutverki 
hverfisvallar utan opnunartíma leikskólans. Útisvæðið þarf að vera margbreytilegt og 
hönnun þess skal taka tillit til fjölbreytts starfs í leikskóla. Úti- og innisvæði skólans 
skulu hugsuð sem samþætt leik og námssvæði barnanna. Þar þarf að samþætta 
manngerð  og „náttúruleg“ svæði sem eru svæðaskipt til þess að koma til móts við þarfir 
barna í fjölbreyttum leik og starfi. Samspil útisvæða og byggingar á að vera spennandi 
og taki mið af umhverfisþáttum. Gert er ráð fyrir bílastæðum í borgarlandi skv. 
samþykktu deiliskipulagi.  

 Starfsemislýsing 

Í húsnæðinu verður starfsemi bæði fyrir leikskólann og fjölskyldumiðstöðina. Gert er 
ráð fyrir að í leikskólanum verði um 116 börn á 6 deildum. Börnin sem dvelja í 
leikskólanum eru frá 12 mánaða til 6 ára og geta verið í allt að 9,5 tíma á dag í vistun. 
 

x 1 - 2 ára = 16 börn = 2 deildir 
x 2 - 4 ára = 18 börn = 2 deildir  
x 4 - 6 ára = 24 börn = 2 deildir 

 
Samtals 116 börn. Gert er ráð fyrir allt að 30 stöðugildum í leikskólanum þó gæti 
starfsmannafjöldi verið meiri samtímis í húsinu þegar kemur til afleysinga og 
sérstuðnings. Fjölskyldumiðstöðin verður starfrækt alla virka daga frá 8-16 einnig 
verður hún starfrækt utan hefðbundins opnunartíma leikskólans þ.e. á kvöldin og um 
helgar fyrir þá hópa sem vilja og geta nýtt sér húsnæðið fyrir t.d. námskeið og fundi. Ef 
breyting verður á starfsemi fjölskyldumiðstöðvar á að vera hægt að breyta rými hennar 
svo hefðbundin leikskólastarfsemi geti farið þar fram.  

 Markmið leikskólastarfs Miðborgar 

Með velferð alla barna að leiðarljósi fer leikskólinn Miðborg fjölbreyttar leiðir til að koma 
til móts við þá fjölbreytni sem er í nútímasamfélagi. Ólíkar leiðir eru farnar í samskiptum 
við fjölskyldur þeirra barna sem dvelja á Miðborg og virðing er borin fyrir öllum 
hagsmunaaðilum í leikskólastarfinu. Leitast er við að byggja upp jákvæða sjálfsmynd 
allra barna og starfshættir starfsmanna leikskólans miðast við að börnin fái tækifæri til 
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að sýna styrkleika sína og þekkingu. Unnið er að því að efla börn svo þau geti átt auðug 
og gefandi samskipti við aðra ásamt því að öll börn finni sig mikils metin í 
leikskólastarfinu.  
 
x Líta skal á börn sem virka þátttakendur í leikskólasamfélaginu  
x Börn eru virk í þekkingarleit sinni í leikskólanum. 
x Leikur barna fer fram jafnt úti sem inni. 
x Barn byggir upp hæfni þegar það fer um krefjandi umhverfi. 
x Samvinna er hugtak sem á við alla sem eru í leikskólanum óháð stöðu þeirra.   
x Börn eiga geta farið á svæði sem veitir þeim öryggistilfinningu og ró. 
x Í leikskólanum á að vera hægt að leika og starfa í stórum jafnt og litlum hópum.  
x Umhverfið í leikskólanum á að bjóða upp á áskorun í hreyfingu. 

 Fjölskyldumiðstöð/opinn leikskóli 

Meginmarkmið fjölskyldumiðstöðvarinnar er að skapa góða aðstöðu fyrir foreldra ungra 
barna til þess að læra af öðrum foreldrum og fagfólki um ýmislegt sem tengist þroska 
barna þeirra eins og umönnun, tilfinningatengsl, jákvætt uppeldi, hreyfingu og 
málþroska um leið og boðið er upp á sértæk úrræði og snemmtæka íhlutun fyrir 
fjölskyldur í viðkvæmri stöðu. Gert er ráð fyrir því að foreldrar séu með börnum sínum 
og beri ábyrgð á þeim þann tíma sem þau eru í heimsókn.  
 
Fjölskyldumiðstöðin verður starfrækt alla virka daga frá 8-16 einnig verður hún starfrækt 
utan hefðbundins opnunartíma leikskólans þ.e. á kvöldin og um helgar fyrir þá hópa 
sem vilja og geta nýtt sér húsnæðið fyrir t.d. námskeið og fundi. Ef breyting verður á 
starfsemi fjölskyldumiðstöðvar á að vera hægt að breyta rými hennar svo hefðbundin 
leikskólastarfsemi geti farið þar fram.  
 
Húsnæði fjölskyldumiðstöðvar á að: 

x Skapa góða aðstöðu fyrir foreldra ungra barna til þess að læra af öðrum 

foreldrum og fagfólki um ýmislegt sem tengist þroska barna þeirra eins og 

umönnun, tilfinningatengsl, jákvætt uppeldi, hreyfingu og málþroska um leið og 

boðið er upp á sértæk úrræði og snemmtæka íhlutun fyrir fjölskyldur í viðkvæmri 

stöðu.  
x Skapa rými til að foreldrar séu með börnum sínum og beri ábyrgð á þeim þann 

tíma sem þau eru í heimsókn. 
x Geta orðið hluti af leikskólanum, ef breyting verður á starfsemi Miðborgar.  
x Hafa möguleika á að afmarka fjölskyldumiðstöðina frá leikskólarýminu með 

aðgangsstýringu. 
x Skapa aðstöðu fyrir ýmsa sérfræðinga sem tengjast fjölskyldumiðstöðinni s.s. 

hjúkrunarfræðinga eða fulltrúa frá þjónustumiðstöð hverfisins. 
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 Húsrýmisáætlun 

Sjá fylgiskjal  um húsrýmisáætlun.  

 Tæknileg tilhögun samkeppninnar 

 Þátttökuréttur 

Rétt til þátttöku hafa félagar í Arkitektafélagi Íslands og aðrir þeir, sem hafa leyfi til að 
leggja aðaluppdrætti fyrir byggingarnefnd Reykjavíkurborgar. Þeir þátttakendur sem 
ekki hafa leyfi til að leggja aðaluppdrætti fyrir byggingarnefnd, skulu tryggja sér 
löggiltan samstarfsaðila. Meginreglan varðandi hæfi þátttakenda er sú að þeir sjálfir 
beri ábyrgð á hæfi sínu. Þátttakendur geta haft samband við trúnaðarmann ef upp 
koma vafatilfelli og mun trúnaðarmaður fyrir hönd þátttakenda bera undir stjórn AÍ.  
 
Þátttaka í samkeppninni er öllum heimil að undanskildum eftirfarandi aðilum: 
  
a. Þeim sem reka ráðgjafarþjónustu eða aðra atvinnustarfsemi með aðila í dómnefnd.  
b. Dómnefndarmönnum sem tengdir eru aðila, sbr. 3. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 
c. Þeim sem vinna með aðila í dómnefnd, svo sem í samstarfshópi fleiri ráðgjafa, sem 
vinna sameiginlega fyrir einn og sama aðilann í öðru verkefni.  
d. Þeim sem hafa á síðustu 12 mánuðum áður en samkeppni var auglýst, unnið að 
verkefni með aðila í dómnefnd, eins og lýst er í lið c.   
 
Þar sem nafnleynd er viðhöfð í samkeppninni bera þátttakendur sjálfir ábyrgð á að gæta 
að því að ekki séu þau tengsl við dómnefnd er áhrif geta haft á þátttökurétt viðkomandi 
þátttakanda og þar með hæfi áðurnefndra aðila. Í því felst meðal annars að 
þátttakendur bera sjálfir ábyrgð á því að ekki séu þau tengsl til staðar sem kveðið er á 
um í þessari grein.  

 Afhending keppnisgagna  

Keppnislýsing verður aðgengileg frá og með 3. júlí  2020 og er hægt að nálgast hana 
á https://utbod.reykjavik.is,  heimasíðu Arkitektafélags Íslands. www.ai.is og á 
heimasíðu samkeppninnar á vegum Reykjavíkurborgar reykjavik.is/midborgarleikskoli 

 Skil og afhending tillagna 

Keppendur þurfa að skrá sig inn á útboðsvef Reykjavíkurborgar til þátttöku. 
Fyrirspurnir og svör verða einnig sett inn á vefsíðu samkeppninnar. Þátttakendum er 
bent á það að til að tryggja að allar upplýsingar varðandi samkeppnina berist þeim er 
mikilvægt að skrá sig inn á útboðsvefinn https://utbod.reykjavik.is/ 
 
Keppendur skulu skila gögnum rafrænt gegnum útboðsvef Reykjavíkurborgar: 
https://utbod.reykjavik.is/  
 
Vefviðmótið kemur upp á íslensku ef íslenski fáninn er valinn neðst á síðunni. 

1. Ef keppendur hafa ekki aðgang að vefnum er nauðsynlegt að velja 
„Nýskráningu” 
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2. Verkefnið er aðgengilegt öllum undir flipanum „Útboð“ og þar „Aðgengileg“ 
3. Smellið á verkefnið í listanum eða veljið „Skoða nánar“ 
4. Smellið á „Sýna áhuga“ og þá opnast nýr flipi með aðgengi að gögnum og 

skilasvæði. 
5. Hægt er að skoða gögn eða hlaða þeim niður. 
6. Ef keppandi hefur áhuga á að taka þátt í keppninni er smellt á „Tek þátt“ 
7. Keppendur hlaða upp þeim skjölum sem beðið er um með því að smella á 

„Hlaða upp skjali“ 
8. Þegar keppendur hafa lokið við að hlaða upp öllum umbeðnum skjölum er 

smellt á „Staðfesta skil“ 

Innkaupaskrifstofa Reykjavíkurborgar er hlutlaus milliliður milli keppenda og 
dómnefndar og tryggir nafnleynd og trúnað hugmynda í keppninni þar til niðurstaða 
dómnefndar liggur fyrir. Innkaupaskrifstofa Reykjavíkurborgar mun senda tillögur til 
trúnaðarmanns samkeppninnar tilnefndum af Arkitektafélagi Íslands sem síðan mun 
koma tillögum áleiðis til dómnefndarinnar.  
 
Verklag Innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar varðandi meðferð hugmynda.  
Innsendar hugmyndir verða opnaðar af Innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar þegar 
tímafrestur er liðinn. Hugmyndir verða auðkenndar með númeri af Innkaupaskrifstofu 
sem afhendir trúnaðarmanni eingöngu ómerktar möppur með gögnum til mats. 
Trúnaðarmaður afhendir síðan dómnefndinni gögnin. Þegar niðurstaða dómnefndar 
liggur fyrir, mun dómnefnd tilkynna Innkaupaskrifstofu fyrirætlanir um val á tillögu og í 
kjölfarið tilkynnir Innkaupaskrifstofa keppendum um ákvörðun dómnefndar. 

 Keppnisgögn  

x Keppnislýsing 
x Deiliskipulagsuppdráttur 
x Ljósmyndir 
x LUKR tölvugrunnur 
x Forsögn 
x Húsrýmisáætlun  
 

 Keppnistillögur 

Keppendur skulu skila eftirtöldum gögnum rafrænt sem samsettri PDF skrá í 
blaðstærð A3.  
x Afstöðumynd í mkv. 1:500 
x Lóðarmynd i mkv. 1:200 
x Grunnmyndir útlit og skurðmyndir í mkv. 1:100 
x Þrívíddar- og skýringamyndir eftir þörfum 
x Greinargerð að hámarki 500 - 1000 orð, þar sem lýst er megininntaki tillögunnar, 

helstu forsendum og markmiðum og gerð grein fyrir staðsetningu, helstu 
stærðum, uppbyggingu og tengingum.   

 
Uppsetning skal sett fram sem glærukynning í liggjandi formi sem hentar til 
útprentunar í A3.  Tillagan skal merkt auðkennisnúmeri á hverri glæru, neðst í hægra 
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horni. Allur texti skal vera ritaður á vélrænan hátt.  Glærur skulu að hámarki vera 20 
talsins. 

 Fyrirspurnir 

Allar fyrirspurnir skal senda á útboðsvef Reykjavíkurborgar sem kemur þeim áleiðis til 
trúnaðarmanns samkeppninnar sem mun leggja afrit af þeim fyrir dómnefndina.  
Trúnaðarmaður sendir síðan öllum skráðum keppendum, allar fyrirspurnir, ásamt 
svörum dómnefndar til þess netfangs, sem gefið var upp við skráningu.  
Fyrirspurnir og svör við þeim verða aðgengilegar á útboðsvefnum sem og heimasíðu 
samkeppninnar. Fyrirspurnarfrestir eru tveir. Í fyrra fresti skal skila fyrirspurnum 4. 
ágúst, kl. 24:00 og í síðara fresti skal skila fyrirspurnum 4. september, kl. 24:00. 
Stefnt er að því að svör við fyrirspurnum muni liggja fyrir innan 10 daga í hvort skipti. 

 Skilafrestur, merking og afhending tillagna 

Tillögum skal skilað fyrir kl. 24:00 7. október 2020. 
Ófrávíkjanleg skilyrði þess að tillögu sé veitt viðtaka og hún dæmd, er að henni sé skilað 
á réttum tíma og nafnleyndar sé gætt. 

 Dómnefnd, ritari dómnefndar og ráðgjafar  

Dómnefnd skipa eftirtaldir: 
 
Tilfnefndir af útbjóðanda: 
Rúnar Gunnarsson, fyrrverandi deildarstjóri á USK, arkitekt FAÍ, formaður 
Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla-og frístundasviðs 
Ásdís Olga Sigurðardóttir, leikskólaráðgjafi á skóla-og frístundasviði 
 
Tilnefndir af Arkitektafélagi Íslands: 
Björn Guðbrandsson, arkitekt FAÍ  
Katla Maríudóttir, arkitekt FAÍ 
 
Ráðgjafar dómnefndar eru: 
Arna Björk Birgisdóttir, deildarstjóri Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða  
Ámundi V. Brynjólfsson, skrifstofustjóri skrifstofu framkvæmda og viðhalds 
Elín Guðrún Pálsdóttir, verkefnastjóri og leikskólakennari 
Guðrún Birna Sigmarsdóttir, landslagsarkitekt, USK 
Hildur Gunnarsdóttir, arkitekt, USK, 
Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri SFS, fagskrifstofa 
Kristín Einarsdóttir, leikskólastjóri, Miðborg 
 
Ritari dómnefndar er: 
Anna María Benediktsdóttir, verkefnisstjóri USK, arkitekt FAÍ 
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 Trúnaðarmaður 

Trúnaðarmaður, tilnefndur af Arkitektafélagi Íslands: 
Helga Guðjónsdóttir 
trunadarmadur@ai.is 
s. 8483306 
 
Öllum fyrirspurnum og athugasemdum skal skilað á vefinn https://utbod.reykjavik.is/. 
Fyrirspurnir verða sendar beint til trúnaðarmanns samkeppninnar. 

 Úrslit 

Áætlað er að dómnefnd ljúki störfum í nóvember  2020. 
Fréttatilkynning um úrslit verður birt í fjölmiðlum. Í henni kemur fram hvaða tillögur voru 
verðlaunaðar og hverjir eru höfundar þeirra. Jafnframt verður þess getið ef um 
innkeyptar eða athyglisverðar tillögur er að ræða. Dómnefnd mun leggja áherslu á að 
gefa út heildarumsögn um keppnina. 

 Sýning 

Haldin verður sýning á öllum keppnistillögum sem uppfylla skilyrði keppninnar við fyrsta 
tækifæri eftir að dómnefnd hefur lokið störfum. Tillögurnar verða sýndar undir 
höfundarnafni. Sýningin verður mögulega á rafrænu formi. 
Í kjölfar kynningar á niðurstöðum samkeppninnar og opnun sýningar á tillögum verður 
haldinn opinn rýnifundur þar sem dómnefnd fer yfir dóm sinn. Þátttakendur verða 
sérstaklega boðaðir á þann fund sem haldinn verður á vegum Arkitektafélags Íslands.  

 Varðveisla keppnistillagna  

Hönnunarsafn Íslands mun fá allar samkeppnistillögur afhentar á rafrænu formi til 
varðveislu að sýningu lokinni. Eigendur tillagna munu hafa aðgang að þeim að höfðu 
samráði við starfsfólk safnsins 

 Hagnýting keppnistillagna 

Höfundur fyrstu verðlauna verður ráðinn hönnuður vegna verkefnisins, ef viðunandi 
samkomulag næst milli hans og útbjóðanda.  Ef ekki næst samkomulag milli útbjóðanda 
og fyrstu verðlaunahafa, skal dómnefnd fjalla um málið og skila sérstöku áliti þar að 
lútandi. Falli útbjóðandi frá frekari áformum um að framkvæma skv. 
1.verðlaunatillögunni, eða óski útbjóðandi að ráða annan hönnuð til verksins en 
dómnefnd hefur mælt með, skal greiða 1. verðlaunahafa bætur vegna verkefnismissis, 
sem nemur upphæð 1. verðlauna.  
 
Verkkaupi öðlast afnotarétt af verðlaunuðum og viðurkenndum tillögum, með þeim 
takmörkunum sem höfundarlög setja. 
 
Að samkeppni lokinni gefur kaupandi út í sérriti, allar tillögur sem teknar eru til dóms.  
Þar verður höfunda getið, ásamt dómnefndaráliti um allar tillögur sem bárust í 
keppninni. Kaupandi öðlast rétt til slíkrar útgáfu án þess að greiða höfundum tillagna 
sérstaklega fyrir útgáfuréttinn. 



12 

 

 Samþykki keppnislýsingar 

Keppnislýsing þessi ásamt samkeppnisreglum AÍ, með þeim frávikum sem tilgreind eru 
í kafla 2, er grundvöllur keppninnar, sjá þó lið 3.1 þátttökuréttur. Keppnislýsingin er 
samþykkt af kaupanda, dómnefndarmönnum og stjórn Arkitektafélags Íslands. 
  





 

Miðborgarskóli 
Leikskóli og fjölskyldumiðstöð 
Hönnunarsamkeppni um leikskóla og  

fjölskyldumiðstöð við Njálsgötu 

Forsögn 

 

 
 

 
 

 

 

   Reykjavíkurborg 
     Umhverfis- og skipulagssvið - USK 

     Skóla- og frístundasvið – SFS 

 

    Samstarfsaðili: 
    Arkitektafélag Íslands 

   Júlí 2020 
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Formáli 
 

Í framtíðarsýn nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar er lögð áhersla á að í 
kraftmiklu skóla- og frístundastarfi öðlist börn og unglingar menntun og reynslu til 
að láta drauma sína rætast og hafa jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag. 
Menntastefnan leggur grunn að framsæknu skóla- og frístundastarfi sem byggir á 
styrkleikum íslensks samfélags. Henni er ætlað að mæta þeim áskorunum sem 
felast í stöðugum samfélags- og tæknibreytingum sem umbreyta 
uppeldisaðstæðum barna og hefðbundnum hugmyndum um menntun. 
Menntastefnan leggur áherslu á að þróa skóla- og frístundastarf í skapandi 
lærdómssamfélagi sem mætir þörfum 21. aldarinnar. Hún hverfist um börnin, þarfir 
þeirra og velferð í nútíð og framtíð en um leið valdeflingu starfsfólks og aukna 
fagmennsku í skóla- og frístundastarfi.  
Í skóla- og frístundastarfi borgarinnar starfar framsækið starfsfólk sem rýnir eigin 
starfsaðferðir, vinnur saman að sameiginlegum markmiðum og tileinkar sér nýja 
starfs- og kennsluhætti. Hlutverk starfsfólks skóla- og frístundasviðs er að koma til 
móts við þarfir barna og stuðla að alhliða þroska þeirra ásamt því að búa þau undir 
virka þátttöku í fjölmenningar- og fjölþjóðlegu lýðræðissamfélagi sem tekur örum 
breytingum. Í þessu samhengi skiptir miklu að virkja áhuga og ástríðu allra barna 
og unglinga en það hefur bein áhrif á árangur þeirra. Til þess að það takist þarf að 
styðja faglegt frumkvæði starfsfólks, veita því rík tækifæri til starfsþróunar og 
markvissa ráðgjöf og handleiðslu í starfi. Tryggja þarf að húsnæði og aðstaða til 
skóla- og frístundastarfs veiti fullnægjandi umgjörð um metnaðarfullt starf og stuðli 
að heilbrigði og vellíðan barna og starfsmanna.  
Meginmarkmið stefnunnar er að öll börn vaxi, dafni og uni sér saman í lýðræðislegu 
samfélagi sem einkennist af mannréttindum og virðingu fyrir fjölbreytileika mannlífs. 
Unnið verði að því að öll börn hafi sterka sjálfsmynd, trú á eigin getu og nái árangri. 
Börn lesi sér til gangs og gamans, afli sér þekkingar og öðlist skilning á samfélagi 
og náttúru. Þau sýni frumkvæði, skapandi og gagnrýna hugsun og tileinki sér 
heilbrigðan lífstíl. 
Menntastefnan byggir á fimm grundvallarþáttum: 
   

 
      Heilbrigði           Læsi                  Sjálfsefling      Félagsfærni            Sköpun 
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 Inngangur  

 Undirbúningur  
Undirbúningur að byggingu á nýjum Miðborgarleikskóla hófst árið 2018 þegar 

stýrihópurinn „brúum bilið“ var stofnaður til að brúa bil á milli fæðingarorlofs og 

leikskólabyrjunar. Eitt af áhersluatriðum hópsins var að fjölga leikskólaplássum meðal 

annars með því að byggja nýja leikskóla víða í borginni. Gert er ráð fyrir að nýr 

Miðborgarleikskóli rísi 2022 og rúmi um 116 börn á aldrinum 1 árs til 6 ára ásamt því 

að starfrækja fjölskyldumiðstöð/opinn leikskóla í sömu byggingu.  

 

Skipaður var forsagnahópur með fulltrúum frá Skóla og frístundasviði, leikskólanum 

Miðborg og Umhverfis og skipulagssviði. Hópurinn fundaði reglulega frá desember 

2018. 

 

Í hópnum voru: 

Rúnar Gunnarsson, deildarstjóri, USK, formaður forsagnarhópsins. 

Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri, SFS. 

Ásdís Olga Sigurðardóttir, leikskólaráðgjafi, SFS. 

Daníel Benediktsson, verkefnisstjóri, SFS. 

Kristín Einarsdóttir, leikskólastjóri Miðborgar. 

Bragi Ólafsson, deildarstjóri á Miðborg.  

Anna María Benediktsdóttir, arkitekt, USK, verkefnisstjóri hópsins.  

 

Hópurinn fékk til liðs við sig ráðgjafa frá Velferðasviði Reykjavíkurborgar og fleiri.  

Unnið var deiliskipulag af reitnum í samráði við Skipulagsfulltrúa Reykjavíkur. 

 

Í aðalnámskrá leikskóla frá 2011 er talað um að námsumhverfi skuli skipulagt með 

markmið leikskólastarfsins í huga og notagildi og að fagurfræðilegir þættir skulu dregnir 

fram.  

x Þá þurfi umhverfi í leikskóla að vera öruggt, heilsusamlegt, aðlaðandi og 

hvetjandi þar sem verk barna njóta sín.  
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x Umhverfið þarf að henta fjölbreyttum hópum sem að leikskólastarfinu koma og 

mikilvægt er að það geti tekið breytingum í takt við tíðarandann og áhugasvið 

þeirra sem þar starfa.  

x Skipulagning umhverfis í leikskóla þarf að taka mið af sveigjanleika svo hægt 

sé að nýta það á ýmsa vegu og þarf nám og leikur að geta farið fram í jafnt 

stórum og litlum hópum. 

x Rými sem bjóða upp á ró og næði þurfa að vera til staðar.  

 

Við hönnun á nýju leikskólahúsnæði þarf að gera ráð fyrir breyttum áherslum í 

starfsemi leikskólanna þ.e. að aukin áhersla er á sveigjanleika og vinnurými þar sem 

fjölbreytileikinn er í fyrirrúmi. Meiri undirbúningsvinna þeirra sem þar starfa og samstarf 

leikskólans og fjölskyldna er í fyrirrúmi. Í hönnunarferlinu öllu skal hafa í huga að 

aðalsmerki leikskólastarfs er að börn læra í gegnum leikinn.  

 Markmið leikskólastarfs Miðborgar 
Með velferð alla barna að leiðarljósi fer leikskólinn Miðborg fjölbreyttar leiðir til að koma 

til móts við þá fjölbreytni sem er í nútímasamfélagi. Ólíkar leiðir eru farnar í samskiptum 

við fjölskyldur þeirra barna sem dvelja á Miðborg og virðing er borin fyrir öllum 

hagsmunaaðilum í leikskólastarfinu. Leitast er við að byggja upp jákvæða sjálfsmynd 

allra barna og starfshættir starfsfólks leikskólans miðast við að börnin fái tækifæri til að 

sýna styrkleika sína og þekkingu. Unnið er að því að efla börn svo þau geti átt auðug 

og gefandi samskipti við aðra ásamt því að öll börn finni sig mikils metin í 

leikskólastarfinu.  

x Líta skal á börn sem virka þátttakendur í leikskólasamfélaginu . 

x Börn eru virk í þekkingaleit sinni í leikskólanum. 

x Leikur barna fer fram jafnt úti sem inni. 

x Barn byggir upp hæfni þegar það fer um krefjandi umhverfi. 

x Samvinna er hugtak sem á við alla sem eru í leikskólanum óháð stöðu þeirra.   

x Börn eiga geta farið á svæði sem veitir þeim öryggistilfinningu og ró. 

x Í leikskólanum á að vera hægt að leika og starfa í stórum jafnt og litlum hópum.  

x Umhverfið í leikskólanum á að bjóða upp á áskorun í hreyfingu. 
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 Fjölskyldumiðstöð/opinn leikskóli 
Meginmarkmið fjölskyldumiðstöðvarinnar er að skapa góða aðstöðu fyrir foreldra 

ungra barna til þess að læra af öðrum foreldrum og fagfólki um ýmislegt sem 

tengist þroska barna þeirra eins og umönnun, tilfinningatengsl, jákvætt uppeldi, 

hreyfingu og málþroska um leið og boðið er upp á sértæk úrræði og snemmtæka 

íhlutun fyrir fjölskyldur í viðkvæmri stöðu. Gert er ráð fyrir því að foreldrar séu með 

börnum sínum og beri ábyrgð á þeim þann tíma sem þau eru í heimsókn.  

Fjölskyldumiðstöðin verður starfrækt alla virka daga frá 8-16 einnig verður hún 

starfrækt utan hefðbundins opnunartíma leikskólans þ.e. á kvöldin og um helgar 

fyrir þá hópa sem vilja og geta nýtt sér húsnæðið fyrir t.d. námskeið og fundi. Ef 

breyting verður á starfsemi fjölskyldumiðstöðvar á að vera hægt að breyta rými 

hennar svo hefðbundin leikskólastarfsemi geti farið þar fram.  

 

Húsnæði fjölskyldumiðstöðvar á að: 

x Skapa góða aðstöðu fyrir foreldra ungra barna til þess að læra af öðrum 

foreldrum og fagfólki um ýmislegt sem tengist þroska barna þeirra eins og 

umönnun, tilfinningatengsl, jákvætt uppeldi, hreyfingu og málþroska um leið 

og boðið er upp á sértæk úrræði og snemmtæka íhlutun fyrir fjölskyldur í 

viðkvæmri stöðu.  

x Skapa rými til að foreldrar séu með börnum sínum og beri ábyrgð á þeim 

þann tíma sem þau eru í heimsókn. 

x Geta orðið hluti af leikskólanum, ef breyting verður á starfsemi Miðborgar.  

x Hafa möguleika á að afmarka fjölskyldumiðstöðina frá leikskólarýminu með 

aðgangsstýringu. 

x Skapa aðstöðu fyrir ýmsa sérfræðinga sem tengjast fjölskyldumiðstöðinni s.s. 

hjúkrunarfræðinga eða fulltrúa frá þjónustumiðstöð hverfisins. 
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 Leiðarljós 
Ríkar væntingar eru til þess að hönnun skólans marki nýja sýn og hugsun í hönnun 

leikskóla hvað varðar vellíðan, virkni og heilbrigði þeirra sem þar eru við leik og störf.  

Væntingar eru til þess að húsnæðið sé fjölnota húsnæði sem nýtist „allan daginn“, allan 

ársins hring börnum, fjölskyldum, starfsmönnum og grenndarsamfélagi. Þess er vænst 

að í leikskólanum verði lögð áhersla á að koma til móts við þarfir hvers og eins og frelsi 

og val barnanna sé haft að leiðarljósi. Til þess að það gangi eftir, þarf að hanna 

leikskólann og umhverfi hans að þörfum barna, getu og stærð þeirra. Hönnun þarf að 

byggja á sveigjanleika og uppfylla sem best væntingar til leiks, náms, velferðar og 

aukins þroska barna. 

 

Leggja þarf áherslu á vellíðan og hvetjandi og góða aðstöðu barna og starfsmanna. 

Tryggja þarf að hægt sé að sinna öllum námssviðum leikskólans og áherslum 

menntastefnu Reykjavíkur. Nýting húsnæðis sé góð og það þjóni tilgangi sínum bæði 

sem leikskóli og fjölskyldumiðstöð. Þá verður lóðin að vera örugg og um leið hvetjandi 

umhverfi fyrir leik og starf.  

 

Til þess að þetta náist þarf umhverfið að vera fjölbreytt (inni og á lóð) svo það nýtist 

skólanum, til jafns í „inni- og útinámi“. Rýmið og umhverfið þarf að skipuleggja þannig 

að það gefi kost á frelsi og vali barna til athafna en um leið þarf að tryggja öryggi þeirra. 

Stærri, minni og sveigjanleg rými í byggingunni sem taka mið af ólíkum og breytilegum 

þörfum þeirra barna sem nota rýmin. Mikilvægt er að öll rými sem börn og starfsfólk 

nýta í starfi sínu fullnægi kröfum um góða hljóðvist. Birtu og loftgæðum þarf að vera 

hægt að stjórna til að aðlaga það að innra starfi leikskólans. Þá þarf húsnæðið vera 

hlýlegt og skapa góðan anda. Staðsetning glugga þarf að vera þannig að útsýni og 

dagsbirta sé fönguð og hæfi börnum á leikskólaaldri. Útisvæðið þarf að vera 

margbreytilegt og hönnun þess skal taka tillit til fjölbreytts starfs í leikskóla. Úti- og 

innisvæði skólans skulu hugsuð sem samþætt leik og námssvæði barnanna. Þar þarf 

að samþætta manngerð  og „náttúruleg“ svæði sem eru svæðaskipt til þess að koma 

til móts við þarfir barna í fjölbreyttum leik og starfi. 
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 Vistvæn hönnun 
Við undirbúning, hönnun, byggingu og rekstur bygginga Reykjavíkurborgar er áhersla 

lögð á umhverfissjónarmið. Fyrir liggur samþykkt frá borgarráði um að 

umhverfisvottunarkerfið BREEAM skuli notað til að votta byggingar Reykjavíkurborgar. 

Miðað er við að ná BREEAM Excellent. Mikilvægt er að í hönnunarferlinu sé unnið 

markvisst að sjálfbærni, s.s. í stjórnun og skipulagi, við efnisval, með gerð 

lífsferilsgreininga.  Heilsa og vellíðan notenda byggingarinnar skal vera leiðarljós í 

hönnunarferlinu. 

 BIM  
Í endanlegri hönnun hússins að samkeppni lokinni er gerð krafa um að gögn skuli  gerð 

í  byggingarupplýsingamódeli og skal líkanið afhent Reykjavíkurborg. Gerð verður 

krafa um að líkanið verði gert í samræmi við byggingarflokkunarkerfi Reykjavíkurborgar 

og sé hæft til magntöku og kostnaðaráætlana.  

 Nærsamfélagið og skólahverfið 
Nýr Miðborgarleikskóli verður á lóð sem afmarkast af Grettisgötu, Njálsgötu, 

Rauðarárstíg og Snorrabraut á svo kölluðum Njálsgöturóló. Byggingarreiturinn er 

samkvæmt samþykktu deiliskipulagi.   

 Almenn starfsemislýsing leikskólans 
Gert er ráð fyrir að í leikskólanum verði um 116 börn á 6 deildum. Börnin sem dvelja í 

leikskólanum eru frá 12 mánaða til 6 ára og geta verið í allt að 9,5 tíma á dag í vistun. 

 

1 - 2 ára = 16 börn = 2 deildir 

2 - 4 ára = 18 börn = 2 deildir  

4 - 6 ára = 24 börn = 2 deildir 

 

Samtals 116 börn. Gert er ráð fyrir allt að 30 stöðugildum í leikskólanum þó gæti 

starfsmannafjöldi verið meiri samtímis í húsinu þegar kemur til afleysinga og 

sérstuðnings. 
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 Lýsing á dæmigerðum degi í leikskóla 
Kl. 07.30 – 09:00 

Róleg morgunstund.  Börnin koma eitt af öðru með foreldrum sínum. Morgunmatur er 

milli kl. 08:15 til 09:00. 

Kl. 09:00 – 11:30  

Starfsemi í leikskólanum, frjáls leikur bæði úti og inni, vettvangsferðir, hópastarf o.fl.  

Kl. 11:30 - 13:00/15:00 

Hádegisverður er frá kl. 11:30 og að honum loknum fara börnin í hvíld eða slökun til kl. 

13:00. Yngstu börnin eru lengur í hvíld, sum sofa til klukkan 15:00. 

Kl. 13:00 – 15:30  

Að lokinni hvíld kl. 13:00 til kl. 15:30 fer fram svipuð starfsemi og fyrir hádegi, leikur 

bæði úti og inni, vettvangsferðir o.fl.  

Kl. 14:30 – 17:00  

Síðdegishressing er kl. 14:0 og að henni lokinni er samverustund og síðan frjáls leikur 

inni eða úti eftir aðstæðum þar til leikskólinn lokar kl. 17:00. 

 Rými leikskólans 
 Leik- og námsvæði 

Litið er á öll svæði leikskólans sem námssvæði barnanna. Ekki verður litið á 

hefðbundnar deildir heldur er leikskólinn í heild sinni eitt námsvæði þar sem börn kanna 

sitt umhverfi, fylgja áhugasviði sínu og eru örugg í að gera tilraunir á leið sinni til 

aukinnar hæfni. Fjölnota rými fyrir viðburði á vegum leikskólans til að mynda 

foreldrakaffi, leiksýningar eða annað sem hæfir leikskólastarfinu þarf að vera hluti af 

námssvæði auk sameiginlegra svæða sem gert er ráð fyrir að tengi heimastofur, 

fatahólf og salerni barnanna.  

 

Þar sem ekki er gert ráð fyrir hreyfisal í byggingunni geta t.d. stigar á milli hæða boðið 

uppá fjölbreyttar leiðir til hreyfingar. Stiginn er ekki bara tenging milli hæða heldur hluti 

af námssvæði þar sem hægt er að staldra við þar sem stiginn býður upp á möguleika, 

til að setjast niður í tröppu með bók eða auka hreyfigetuna. 
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3.1.1 Námsvæði/sameiginleg svæði 
Gert er ráð fyrir sameiginlegum svæðum fyrir hverjar tvær heimastofur. Sameiginleg 

svæði eru vinnusvæði barna og starfsfólks en einnig tenging foreldra við leikskólann. 

Svæðin þurfa því að vera bjóðandi og aðlaðandi fyrir börn, foreldra og starfsfólk. Börnin 

koma inn á sameiginleg svæði frá anddyrinu en þar eru staðsett fatahólf barna, 

sameiginleg leikrými þeirra og aðgangur að heimastofum. 

 

Gera má ráð fyrir fleiri en einum inngangi í leikskólann og lokuðu rými þar sem að hægt 

er að fara úr skóm áður en gengið er inn á sameiginlega svæðið og að fatahólfunum. 

Sameiginlegu svæðin ætti að tengja, ekki aðeins við heimastofur og fatahólf barna 

heldur einnig við útisvæði. Efnisgeymslu ætti að finna á hverju sameiginlegu svæði. 

Mikilvægt er að sameiginlegu svæðin séu ekki gangasvæði heldur vinnusvæði þar sem 

leikur, nám og flæði fer fram í daglegu leikskólastarfi allan daginn. Þar sem 

mismunandi stöðvar verða á svæðinu er mikilvægt að hljóðvist sé góð. Dæmi um 

stöðvar eru, kubbaleikir, hlutverkaleikir, hreyfileikir, skynjunarleikir, sköpun, lestur og 

matreiðsla. 

Innan sameiginlegu svæðanna eru samtals 6 heimastofur, gott er að hafa í huga að 

heimastofur geti verið samliggjandi með svipaðan aldur. Aldur barnanna í leikskólanum 

verður frá 12 mánaða til 6 ára og því þurfa sameiginlegu svæðin að bjóða upp á 

sveigjanleika til að koma til móts við ólíkar þarfir á mismunandi þroskaskeiði. Huga þarf 

að sjónlínu á sameiginlegu svæðunum svo starfsfólk hafi góða yfirsýn. Hluti af 

innréttingum á svæðunum má gjarnan vera færanlegur. Innrétting á svæðunum á að 

hafa vask.  

3.1.2  Heimastofur 
Hver barnahópur á sína heimastofu sem er hjartað í starfinu. Þar er gott að vinna í ró, 

setjast niður með bók eða púsl og kúra sig í góðum sófa eða í gluggakistu og hvíla sig 

á löngum degi. Heimastofur þurfa að vera fallegar, veita umvefjandi umgjörð og 

hljóðvistin þarf að vera mjög góð. Í heimastofunum fer meðal annars fram frjáls leikur, 

samverustundir, hvíld o.m.fl.  
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Heimastofur þurfa að þjóna börnum frá 1 árs upp í 6 ára aldur. Yngstu börnin þurfa að 

geta sofið og þau allra yngstu sofa jafnvel tvisvar á dag. Að öllu jöfnu hvíla þau yngstu 

sig allt að þrjá tíma yfir daginn á meðan eldri börnin þurfa rými fyrir sína leiki. 

Hvíldaraðstaðan þarf að vera vel loftræst. Ekki er gert ráð fyrir að börnin borði inn á 

heimastofum, heldur í matstofu.  

 

Mismunandi árgangastærðir innritast á hverju ári í leikskólann og því þarf að aðlaga 

heimastofur að mismunandi aldri ef svo ber undir. Heimastofur ættu því að þjóna kjarna 

starfsins en sameiginleg rými til að vinna með litla og stóra hópa í hinum ýmsu 

verkefnum. 

3.1.3 Fatahólf  
Hefðbundin fataherbergi í leikskóla eru oft sá staður sem foreldrar skilja við börnin sín 

þegar þau koma með þau í leikskólann á morgnana. Með því að hafa fatahólf barnanna 

inn á sameiginlega svæðinu eru ósýnilegar hindranir brotnar niður og foreldrar eru 

komnir inn fyrir þröskuldinn og inn í hjarta leikskólans. Yfirsýn starfsmanna eykst þegar 

foreldrar er komnir inn á sameiginlega svæðið með börnin, eins þegar farið er í útiveru 

og inn aftur. Fatahólfin eru persónuleg og tenging barna við heimili þeirra, þar eru fötin 

geymd ásamt ýmsum persónulegum munum barnanna. Mikilvægt er því að fatahólf 

barna séu í góðri tengingu við heimastofur þeirra. Mælt er með að hafa fatahólf barna 

þannig úr garði gerð að þau rúmi ekki aðeins föt þeirra heldur geti einnig eitthvað af 

persónulegum hlutum sem þau koma með sér. Í hólfum mætti gera ráð fyrir 

hjólahjálmum barnanna.  

 

Umgjörð í kringum fatahólf eiga að vera aðlaðandi og bjóða upp á leikrými. Þá væri 

hugsandi að fatahólfin væru utan á minni afmörkuðum rýmum svo sem húsum, eða 

öðrum litlum rýmum sem bjóða upp á leik í minni hópum inni á afmörkuðu svæði. Ef 

fatahólfin væru eins og hús með inngangi, væru hólfin utan á húsinu og inní húsinu 

væri notalegt rými fyrir börn í minni hópum.   

 

Gert er ráð fyrir fatahólfum fyrir yfirhafnir barnanna og skógrindum, bekkjum til að sitja 

á og klæða sig úr og í. Einnig er aukahilla fyrir töskur o.fl. sem börnin hafa með sér 

fyrir auka föt. Sérstök aðstaða er til að hengja upp blauta útigalla barnanna og geymsla 

er fyrir útiföt starfsfólks. Á hverju svæði er þurrkaðstaða til að þurrka blaut útiföt barna 
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og starfsmanna. Í tengslum við fatahólf og útileiksvæði er gert ráð fyrir snyrtingu fyrir 

börn sem eru úti að leik, einnig skolvaski til að skola af göllum og stígvélum.  

3.1.4 Matstofa/salur 
Mikilvægt er að matstofa sé ekki hluti af leiksvæði barna. Börnin borða máltíðir 3 

sinnum á dag, morgunmat, hádegisverð og síðdegishressingu. Gert verður ráð fyrir að 

máltíðir verði hluti af starfsemi leikskólans. Börnin munu skiptast á að koma í 

matstofuna að borða og gert er ráð fyrir að þar borði ekki fleiri en 30 börn í einu.  

 

Matstofan skal vera aðlaðandi og björt og þannig úr garði gerð að upplifun barnanna 

sé eins og að borða á kaffihúsi þar sem þau geta ráðið hvar þau sitja.  Ekki er gert ráð 

fyrir að starfsfólk borði með börnunum heldur eru þeim til aðstoðar. Innan matstofunnar 

eru skápar sem hægt er að loka. Í skápunum er leirtau og það sem þarf til í matstofunni. 

Nauðsynlegt er að hafa þarna handlaug, skolvask og aðgang að drykkjarvatni.    

3.1.5 Þurrkaðstaða 
Gera skal ráð fyrir þurrkaðstöðu fyrir útiföt barna og starfsmanna. Hægt verður að setja 

fötin inn í þurrkaðstöðuna til dæmis á fatagrindum og þar er einnig aðstaða til að þurrka 

blautan skófatnað.  

3.1.6 Snyrtingar 
Snyrting þarf að vera rúmgóð með beinan aðgang að heimastofum og góðri 

vinnuaðstöðu fyrir starfsfólk. Á snyrtingu eru tvö salerni og vaskar, aðstaða fyrir 

skiptiaðstöðu og skolvask. Aðstaða til að sinna fötluðum börnum ef þörf er á. Handlaug 

fyrir starfsfólk þarf að vera á snyrtingu. Við salerni eru lágar hurðir þannig að börn geti 

lokað að sér en fullorðnir haft yfirsýn. Loftræsting þarf að vera góð og helst þarf þar að 

vera opnanlegur gluggi. Sér snyrting þarf að vera í tengslum við útileiksvæði svo börn 

þurfi ekki að fara inn til að fara á salerni. 

 

 Fjölskyldumiðstöð/opinn leikskóli 
Lagt er til að greitt aðgengi sé að fjölskyldumiðstöðinni utan frá þar sem opnunartími 

miðstöðvarinnar er einnig utan hefðbundins opnunartíma leikskólans. Mikilvægt er að 

aðgangur að fjölskyldumiðstöðnni verði sem aðgengilegastur fyrir notendur og í góðum 

tengslum við aðra starfsemi leikskólans. Nauðsynlegt er að aðgangsstýring sé að 

fjölskyldumiðstöðinni. Eftirfarandi rými eiga að vera hluti af fjölskyldumiðstöðinni.  
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3.2.1 Heimastofur/hvíldarrými 
Leikrými fyrir börn og foreldra, opinn leikskóli, þar sem foreldrar koma og dvelja með 

barninu á opnunartíma. Heimastofan þarf að vera hönnuð þannig að hægt sé að bjóða 

upp á fjölbreytt leikefni fyrir börn á ólíkum aldri.  Í heimastofunni þarf að vera aðgengi 

að vatni og búin til góð aðstaða til að geta t.d. vatnslitað, málað, föndrað og slíkt.  

3.2.2 Aðstaða fyrir þjónustuaðila 
Með rekstri á fjölskyldumiðstöð er gert ráð fyrir  að ýmsir sérfræðingar komi að starfinu 

s.s starfsfólk frá heilsugæslu, sálfræðingar, félagsráðgjafar o.fl. Aðstaða þarf að vera 

fyrir þessa aðila til að eiga samtöl við foreldra og jafnvel fyrir ungbarnaskoðun.  

Þarna á að vera hægt að loka sig alveg af vegna ýmissa verkefna sem varða 

sérþjónustu við börn. Þá hentar þetta rými þegar upp koma slys á börnum og starfsfólki. 

Þá nýtist þetta rými til þjálfunar og stuðnings. Innan fjölskyldumiðstöðvar á að vera 

snyrting fyrir börn og fullorðna með skiptiaðstöðu. 

3.2.3 Fundarherbergi  
Fundarherbergið rúmar 12 manns og er aðstaða fyrir þjónustumiðstöð, s.s. 

félagsráðgjafa, sálfræðinga og starfsfólk frá barnavernd og annað fagfólk s.s. 

hjúkrunarfræðingar og ljósmæður. Getur  samnýst með leikskólanum. 

3.2.4 Kaffistofa 
Kaffistofa sem rúmar um 6 manns með ísskáp og vask og aðstöðu til að hita upp mat. 

Hugmyndin er að foreldrar geti sest þarna inn með börnum sínum og fengið sér 

kaffisopa og átt spjall.  

 

 Starfsmannarými 

3.3.1 Fagleg umgjörð - faglegt starf 
Starfsmannaaðstaðan á að stuðla að farsælli blöndun og samstarfi þeirra starfsmanna 

sem starfa í byggingunni, bæði í leikskólahluta og fjölskyldumiðstöð. Það fer vel á því 

að öll aðstaða starfsmanna leikskóla sé sem mest samliggjandi. Vinnurými 

starfsmanna þurfa að vera í samræmi við þann fjölda starfsmanna sem starfar í 

byggingunni. Skapa þarf góðar vinnuaðstæður fyrir faglegt samráð, undirbúning og til 

að geta unnið í næði.  Kennarar eru í lykilhlutverki í leikskólastarfinu og þurfa að sinna 

mörgum hlutverkum þegar kemur að því að samtvinna velferð barna og árangur og 
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gæði skólastarfsins. Þeir sinna ekki aðeins umönnunar-, uppeldis- og kennslustarfi 

heldur veita þeir ráðgjöf, og vinna við rannsóknir og þróunarstörf innan leikskólans 

ásamt því að sinna samstarfsverkefnum ýmiskonar. Áhersla á skólaþróun og 

fagmennsu kennara eykst og rými þarf að vera fyrir starfsfólk til að sinna þeim 

fjölbreyttu verkefnum sem þeirra bíða utan við vinnu með börnum.   

3.3.2 Hvíldar - og kaffistofa starfsmanna 

Aðstaða starfsfólks til hressingar og hvíldar. Þar þarf að vera innrétting (vaskur, kæling 

og upphitun matvæla) með geymsluaðstöðu fyrir leirtau og drykki og matvæli sem 

starfsmenn taka með sér að heiman. Starfsfólk þarf að geta matast við borð og sest 

niður í ró og næði. Gert er ráð fyrir allt að 30 stöðugildum í leikskólanum auk starfsfólks 

í afleysingu og sérkennslu. Hvíldar- og kaffiaðstaða starfsmanna hefur sæti fyrir a.m.k. 

20 manns.  

3.3.3 Fatahengi  starfsfólks 
Í tengslum við starfsmannaðstöðu eru læst munahólf fyrir persónulega muni 

starfsmanna ásamt fatahengi og skóhirslu. Aðstaða fyrir starfsfólk með bekkjum, 

fataskápum, fatahengi, skóhillum og munaskápum. 

3.3.4 Fundarherbergi  
2 fundarherbergi, hvort fyrir 4-6 manns.  

3.3.5 Undirbúningsrými starfsmanna 
Gagnasmiðja Undirbúningsherbergi á að henta fyrir undirbúning, úrvinnslu, tölvuvinnu, 

skýrslugerð og fleira. Undirbúningsherbergi starfsfólks þarf að rúma allt að 10 -15 

manns á sama tíma. Læstir skjalaskápar þurfa vera í herberginu ásamt prenturum og 

skápum fyrir ýmis gögn. Undirbúingsaðstaðan þarf að vera í tengslum við fundar- 

og/eða viðtalsherbergi og gjarnan hressing/hvíld. 

3.3.6 Gagnasmiðja 
Í þessari aðstöðu er hægt að fjölfalda, prenta og vinna ýmis gögn sem varða starfið.  

Mikilvægt er að gagnasmiðja tengist undirbúningsherbergi starfsmanna. Í gagnasmiðju 

þarf að vera gott geymslupláss fyrir efnivið, áhöld og námsgögn. 
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3.3.7 Skrifstofa stjórnenda  
Við inngang leikskólans er aðstaða fyrir leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra. 

Mikilvægt er að hún sé sýnileg þegar að foreldrar koma með börnin í skólann.  

3.3.8 Herbergi fyrir sérkennslu og stoðþjónustu  
Herbergi fyrir einstaklingskennslu og fyrir nokkur börn í einu. Aðstaðan getur einnig 

nýst fyrir aðkeypta þjónustu og foreldrasamtöl. Gert er ráð fyrir að 7% barna þurfi á 

sérstuðningi eða sérkennslu að halda vegna líkamlegrar eða andlegrar fötlunar. Þetta 

rými þarf að tengjast bæði starfsmannaðstöðu og sameiginlegu svæði barna. 

3.3.9 Snyrting  starfsfólks 
Gera þarf ráð fyrir þremur snyrtingum fyrir starfsfólk þar af einni fyrir fatlaða. Einnig 

þarf að gera ráð fyrir sturtu- og búningsaðstöðu fyrir starfsfólk. 

 

 Eldhús, matvælageymsla og aðstaða fyrir starfsfólk eldhúss 
Í eldhúsi eru framleiddar máltíðir fyrir börn og starfsmenn, morgunverður, 

hádegisverður, síðdegishressing (um 120-150 manns). Húsnæðið skal miða við 

framleiðslueldhús þar sem ekki fer fram hrávinnsla. Hafa þarf í huga góða nýtingu á 

rýminu og heppilega vinnuaðstöðu starfsfólks. Í eldhúsinu og tilheyrandi rýmum er gert 

ráð fyrir innréttingum miðað við framleiðslueldhús. Æskilegt er að þær séu sem mest 

opnar, þægilegar í notkun fyrir starfsfólk og að auðvelt sé að þrífa þær. Innréttingar 

þurfa að vera sterkar og þola mikla notkun. Ryðfrítt stál er þar góður kostur. Æskilegt 

er að sem flestar innréttingar séu á hjólum þar sem að því verður komið við. Einnig 

þarf að gera ráð fyrir lager, fyrir kælivöru og þurrvöru. Aðstaða starfsfólks eldhús, 

snyrtingu, skiptiaðstöðu og munahólf starfsmanna. Sérherbergi eða skáp fyrir ræstingu 

fyrir eldhús.  

 Önnur rými  

3.5.1 Vörumóttaka 
Gera þarf ráð fyrir góðri aðkomu fyrir móttöku á vörum, sérstaklega fyrir eldhús. 

3.5.2 Ræsting 
Ræstirými fyrir ræstivörur, ræstivagna og annað sem að tilheyrir ræstingu.  Getur verið 

fleiri en eitt rými. Gera þarf ráð fyrir ræstivaski.   
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3.5.3 Þvottaherbergi m. língeymslu eða skápum f. þvott 
Gera  ráð fyrir einni  þvottavél og þurrkara ásamt bekkjum og hillum.  Allur þvottur sem 

kemur af starfsemi eldhús og leikskóladeildum.  

3.5.4 Hjóla- og vagnageymsla 
Gera  skal ráð fyrir hjólastæðum á lóðinni. Hluti þeirra skal vera yfirbyggður. Aðstaða 

fyrir hjól og barnavagna. Huga að aðgangsstýringu á geymslunni svo starfsfólk og 

foreldrar geti geymt hjól og vagna á skólatíma. 

3.5.5 Tæknirými  
Tæknirými fyrir tölvur, síma, loftræsingu, fráveitu, vatnsveitu, hitaveitu, rafmagn, 

sprinkler, brunavarnakerfi.  

3.5.6  Sorp 
Sorpgeymsla með aðstöðu til flokkunnar. Staðsetja sem næst inngangi eldhúsi og 

vörumóttöku.  Nauðsynlegt að það sé með auðveldu aðgengi fyrir starfsmenn 

sorplosunarfyrirtækja. 

3.5.7 Útigeymslur/dótaskúr 
Útskýr þarf að vera fyrir leikföng og annað sem notað er fyrir útiveru barnanna. Hugsa 

þarf útigeymslu sem hluta af leiksvæði barna og nýta hann í leik.  

3.5.8 Núverandi hús á lóð leikskólans 
Á lóð leikskólans er í dag hús sem nýtist fyrir dagvistun barna. Húsið verður hluti af 

námssvæði barnanna. Þar verður til að mynda hægt að hafa listasmiðju eða aðra 

starfsemi sem tengist leik barnanna. 

 Leikskólalóðin  

 Lóð 
Leikskólalóðin er félagslegur og námslegur vettvangur og mun gegna hlutverki 

leikvallar utan opnunartíma leikskólans. Börnum á að finnast skemmtilegt að vera úti 

á lóðinni og skal hún skipulögð þannig að hún veki áhuga þeirra og örvi 

ímyndurnaraflið. Líkamlegar jafnt og félagslegar áskoranir skulu vera til staðar þar sem 

börn geta unnið út frá mismunandi getu á öruggu og afgirtu svæði. Gæði leiksins eru 
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háð umhverfinu og efniviði sem þar er í boði. Leikskólalóðin á að bjóða upp á áskoranir 

þar sem börnin geta reynt sig í aðstæðum sem hvetur þau til fara lengra og hærra.  

Þá eru helstu áhersluatriðin þau að svæðið efli og stuðli að félagstengslum, 

hreyfiþroska og frjálsum leik auk þess að hámarka upplifun, örva skynfæri og skynjun 

notandans. 

Ákjósanlegt er að börn hafi aðgang að litlum klifurvegg, þrautabraut, kastala eða öðru 

sem örvar hreyfiþroska þeirra. Leikskólalóðin á að auka hreyfifærni og lausnaleit ásamt 

samstarfi á milli barna. Tilraunastarfsemi ýmiskonar sem ýtir undir tilraunir og lausnaleit 

með vatn, sand og annan lífrænan efnivið er ákjósanlegur. Sköpun af ýmsum toga sem 

flæðir jafnt inni sem úti á að vera börnunum eðlislægur þáttur í starfi leikskólans. Hafa 

skal jafnvægi milli náttúru og manngerðra efna á leikskólalóðinni.  

Dótaskúr þarf að vera á leikskólalóðinni sem geymir útileikföng og áhöld sem þarf til 

viðhalds á lóðinni. Hafa skal í huga að nýta öll svæði leikskólans vel og útbúa til dæmis 

geymsluskúra þannig að þeir nýtist sem hluti af leikskvæðinu.  

Núverandi veggur í kringum leikskólann er hluti af ákveðnu byggðarmynstri í hverfinu 

og gott að halda honum áfram. Áhugaverðar lausnir sem að sýna afmörkun 

leikslóðarinnar er einnig hluti af verkefninu.  

Leikskólalóðin mun vera opin hverfisbúum og almenningi utan hefðbundins 

opnunartíma. Útfærsla leikvallarins og leiktækja má gjarnan taka mið af því. Óskað er 

eftir því að spor um fyrsta gæsluvöllin/ sandkassann verði að hluta til sýnileg á lóðinni. 

Lýsing lóðarinnar er veigamikill þáttur til að auka öryggistilfinningu þeirra sem að nýta 

sér lóðina eftir að dimmt er. Gert er ráð fyrir því að þakgarðar verði hluti af leikskvæði 

barnanna.  

 Þakgarður 
Þakgarður gagnast vel til útiveru barna ef þeir eru þannig hannaðar að þeir haldi vel 

utan um börnin og vel sé hugað að afvötnun þeirra. Útisvalir þurfa trausta 

öryggisgirðingu í yfirhæð miðað við staðlað handrið. Þakgarður er hluti af leiksvæði 

barna og má hugsa skemmtilegar leiðir af honum niður í garð t.d. með rennibraut, stiga 

og/eða klifursvæði. Aðgengi að vatni á að vera á þakgarði. 
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 Forsendur hönnunar 
 Gæði í byggingunni 

Byggingin á að vera sniðin að þeirri hugmyndafræði sem kennslufræði og starfsaðferðir 

skólans og fjölskyldumiðstöðvar byggja á. 

 
 Hagkvæmni og öryggi í rekstri 

Reykjavíkurborg leggur áherslu á að byggingin verði hönnuð með það að markmiði að 

ræsti-, rekstrar- og viðhaldskostnaður mannvirkis til framtíðar verði lágmarkaður. 

Þannig verði til dæmis ekki valið ómeðhöndlað timbur í klæðningar, „náttúrulegar“ flísar 

á veggi og/eða gólf og yfirborðsefni á borðum og hurðum sem kámast áberandi. Ysta 

þakklæðing skal þola eða vera varin vegna almennrar viðhaldsvinnu á þaki eða búnaði 

þar. Gólfefni eiga að vera af viðurkenndri gerð og skulu ekki þurfa mikið viðhald. Við 

val á gólfefni skal hafa í huga hljóðeinangrandi og hljóðvistarlegt hlutverk gólfefnis.  

Hönnuðir skulu hafa eftirfarandi atriði í huga við hönnun byggingarinnar út frá 

sjónarmiðum um hagkvæman rekstur skólans og aukið öryggi í umgengni: 

 
 Utandyra 

x Veggir skulu vera með hörðu yfirborði sem hvorki er hægt að beygla né brjóta. 

Eins þarf að vera auðvelt að þrífa veggjakort af yfirborði og 3. metra hæð veggja 

vera varðir sérstaklega með fráhrindandi efnum sem auðveldar hreinsun 

veggjakrots af veggjum. 

 

 Efnisval og skynhrif 

Í efnisvali bæði innandyra og utandyra ætti að nota góð náttúruleg efni þar sem því er 

við komið og er viðeigandi. Það á að vera mögulegt að snerta bygginguna og upplifa 

ólíkar áferðir hennar sem og að geta haft hrátt, slétt, mjúkt, kalt og heitt yfirbragð. Þá 

er æskilegt að bygginging örvi skynhrif t.d. með mismunandi litum og formum. Litir 

innandyra eiga að stórum hluta að vera ljósir og mynda þannig hlutlausan bakgrunn 

sem tekur ekki yfir eigin verk barnanna. Þar að auki er hægt að mynda ákveðna 

upplifun í rýmum við hjálp lita, mynda rými í rýminu, hægt er að útbúa gæðakrók, dyrnar 

inn í hóprýmið geta haft ákveðinn lit, sérstakt skynjunarrými eða samhangandi 

upplifunarrými í gegnum skólann.  



bls. 20 

 

 

 Innréttingar 
Innréttingar leikskólans eiga að hafa einfalt yfirbragð en vera í góðum gæðaflokki. Gott 

aðgengi skal vera fyrir börnin til að sækja sér efnivið sem geymdur er í innréttingum. 

Þær skulu henta þroskastigi barna sem dveljast í leikskólanum og vera endingargóðar 

og af ýmsu stærðum og gerðum. Æskilegt að hluti þeirra sé á hjólum svo hægt sé að 

færa þær um svæðin og nýta sem best. 

 

 Litir 
Litir innandyra eiga almennt að vera ljósir og mynda þannig hlutlausan bakgrunn sem 

tekur ekki yfir verk barnanna. Þar að auki er hægt að mynda ákveðna upplifun í rýmum 

við hjálp lita, mynda rými í rýminu, hægt er að útbúa gæðakrók, dyrnar inn í hóprýmið 

geta haft ákveðinn lit, eða samhangandi upplífunarrými í gegnum skólann.  

 
 Dagsbirta og gluggar 

Dagsbirta er afgerandi fyrir upplifun okkar af rýmum og byggingum, gluggar og ljósop 

á því að staðsetja þannig að upplifun af einkennum rýmanna verði sem mest. 

Náttúruleg ljósgæði eiga að vera vel ígrunduð og taka tillit til sólarhæðar allt árið um 

kring.  Hönnun byggingar og staðsetning glugga skal vera þannig að hægt sé að nýta 

dagsljós sem allra mest og að stjórnun lýsingar gerist sem allra mest á viðkomandi 

stað (sé ekki miðstýrð með tímarofum eða birtuskynjurum). Gluggasetning leikskólans 

á að miðað við að hún sé í augnhæð barna sem frekast kostur er og að þau geti notað 

gluggasyllur í leik og hvíld. Þó svo að lögð sé áhersla á að útsýnið sé fangað með 

gluggahönnun þarf gluggasetning að vera þannig að hún valdi ekki óþarfa sólarálagi í 

rýmum þar sem börnin eru langdvölum. Huga þarf sérstaklega að myrkvun rýma þar 

sem leikskólabörn hvílast. 

 

 Hljóðvist 

Nauðsynlegt er að fara að ýtrustu kröfum í hljóðvist í öllum rýmum skólans . Einnig er 

farið fram á sérstaklega hljóðdempuð rými í húsinu svo sem fjölnota salarkynnum og 

þar sem sérstaklega þarf að hafa ró. Tryggja verður að ekki verði of mikil eftirómun 

með því að bæta við nægjanlegum flötum með hljóðgleypandi efnum.  

 



bls. 21 

 

  Orkunýting 

Gerð er krafa um góða einangrun útveggja og þaks til að lækka rekstrarkostnað 

byggingarinnar. Einnig skal horft til hagstæðs rekstrarkostnaðar þegar kemur til þátta 

eins og lýsingar, loftræsingar, hitakerfis, snjóbræðslukerfis og fleiri þátta sem tengjast 

orkunýtingu byggingarinnar. 

 

  Loftgæði 

Loftgæði skulu vera skv. kafla 10 og 14.9 í BR og tilheyrandi stöðlum. Loftgæðin skulu 

vera fullnægjandi með tilliti til lyktar, rakamyndunar og mengunar og skal við hönnun 

tekið tillit til leiðbeiningar Umhverfisstofnunar þar að lútandi. Vegna staðsetningar 

leikskólans er mikilvægt að loftræsing leikskólans sé vélræn þegar loftgæði utandyra 

eru með þeim hætti. Lokuð gluggalaus íverurými þar sem eingöngu eru vélræn 

loftskipti eru óæskileg. Sérstakar ráðstafanir skal gera í hönnun til að koma í veg fyrir 

sveppamyndun vegna raka.   
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Námssvæði
fjöldi m²

Heimastofur/hvíldarrými
Heimastofur/hvíldarrými 6 53 318

Hver barnahópur á sína heimastofu sem er hjartað í starfinu. Þar er gott að 
vinna í ró, setjast niður með bók eða púsl og kúra sig í góðum sófa eða hvíla sig 
á löngum degi. Mikilvægt að umhverfið rói og dragi úr streitu. Heimastofur 
þurfa að vera fallegar veita umvefjandi umgjörð og hljóðvistin þarf að vera 
mjög góð. Í heimastofunum fer meðal annars fram frjáls leikur, 
samverustundir, hvíld o.m.fl.  Heimastofur þurfa að þjóna börnum frá 12 
mánaða upp í 6 ára. Yngstu börnin þurfa að geta sofið og þau allra yngstu sofa 
tvisvar á dag. En öllu jöfnu hvíla þau sig allt að þremur tímum yfir daginn á 
meðan eldri börnin þurfa rými fyrir byggingar sínar og leiki. Hvíldaraðstaðan 
þarf að vera vel loftræst. Ekki er gert ráð fyrir að börnin borði inn á 
heimastofum, heldur í matstofu á námsvæði. Hvíldarrými þurfa ekki að vera 
inn af hverri heimastofu en geta verið samnýtanleg með fleiri heimastofum.

Matstofa/Fjölnotasalur 1 90 90

Mikilvægt er að matstofur séu ekki hluti af leiksvæði barna. Börnin borða 
máltíðir 3 sinnum á dag þ.e. morgnmat, hádegisverð og nónhressingu. Gert 
verður ráð fyrir að máltiðir verði hluti af flæðis starfi leikskólans. Börnin munu 
skiptast á að koma í matstofuna að borða og gert er ráð fyrir ekki fleiri en 30 
börnum í einu í matstofunni. Í matstofunni verða borð og stólar í hæð 
barnanna,  borðin verði fyrir 4-8 börn að matast í einu.  

Samtals 408

Smiðja á lóð 1 43 43

Núverandi gæsluvallarhús verður nýtt fyrir leikskólann til dæmis sem smiðja.



Stjórnun
fjöldi m²

Kaffistofa 1 28 28
Kaffi- og setustofa starfsfólks, eldhúsinnrétting og aðstaða til að framreiða 
mat. Í góðum tengslum við snyrtingar. Gjarnan í tengslum við vinnuaðstöðu 
starfsfólks.

Fatahengi, búningsherbergi 1 14 14

Í tengslum við starfsmannaðstöðu eru læst munahólf fyrir persónulega muni 
starfsmanna ásamt fatahengi og skóhirslu. Aðstaða fyrir starfsfólk með 
bekkjum, fataskápum, fatahengi, skóhillum og munaskápum.

Fundarherbergi 2 9 18
Fundarherbergi fyrir 4-6 manns

Undirbúningsherbergi / vinnuherbergi 1 20 20
Undirbúningsherbergi starfsmanna getur verið staðsett við deildir leikskólans 
og samnýst með sérkennslunni og fyrir viðtöl við foreldra. Geta verið fleiri en 
tvö.

Gagnasmiðja 1 4 4
Aðstaða fyrir  vinnuborð, pappírsgeymsla, innbinding, röðun, pappírsskurður 
o.fl.. Er í tengslum við undirbúningsrými kennara

Skrifstofa leikskólastjóra 1 11 11
Skrifstofa tengd almennri skrifstofu og fundaraðstöðu.

Skrifstofa aðstoðarskólastjóra 1 11 11
Skrifstofa tengd almennri skrifstofu og fundaraðstöðu.

Viðtalsherbergi 1 10 10

Herbergi fyrir einstaklingskennslu og fyrir nokkur börn í einu. Aðstaðan
getur einnig nýst fyrir aðkeypta þjónustu og foreldrasamtöl. Gert er ráð
fyrir að 7% barna þurfi á sérstuðningi eða sérkennslu að halda vegna
líkamlegrar eða andlegrar fötlunar. Þetta rými þarf að tengjast bæði
starfsmannaðstöðu og sameiginlegu svæði barna.

Samtals 116



Eldhús
fjöldi m²

Vinnurými, kæliklefi, þurrvörulager,vörumóttaka, kaffistofa starfsfólks, 
fatahengi, snyrting. 1 54 54

Samtals 54

Stoðrými
fjöldi m²

Snyrtingar 6 10 60
Snyrtingar á heimasvæðum  

Snyrtingar 3 3 9
Snyrtingar starfsmanna

Snyrtingar/sturta 1 5 5
Snyrtingar starfsmanna

Fatahólf
Fatahólf í tengslum við heimasvæðin 1 90 90

Ræsting 3 3 9

Þvottaherbergi 1 8 8
Þvottaherbergi 

Samtals 181



Fjölskyldumiðstöð
fjöldi m²

Heimasvæði/hvíldarrými 1 53 53
Leikrými fyrir börn og foreldra, opinn leikskóli, þar sem foreldrar koma og 
dvelja með barninu á opnunartíma. Heimastofan þarf að vera hönnuð þannig 
að hægt sé að bjóða upp á fjölbreytt leikefni fyrir börn á ólíkum aldri.  Í 
heimastofunni þarf að vera aðgengi að vatni og búin til góð aðstaða til að geta 
t.d. vatnslitað, málað, föndrað og slíkt. 

Þjónustuherbergi fatlaðra/hjúkrun 1 14 14

Með rekstri á fjölskyldumiðstöð er gert ráð fyrir  að ýmsir sérfræðingar komi 
að starfinu s.s starfsfólk frá heilsugæslu, sálfræðingar, félagsráðgjafar o.fl. 
Aðstaða þarf að vera fyrir þessa aðila til að eiga samtöl við foreldra og jafnvel 
fyrir ungbarnaskoðun. 
Þarna á að vera hægt að loka sig alveg af vegna ýmissa verkefna sem varða 
sérþjónustu við börn. Þá hentar þetta rými þegar upp koma slys á börnum og 
starfsfólki. Þá nýtist þetta rými til þjálfunar og stuðnings. Innan 
fjölskyldumiðstöðvar á að vera snyrting fyrir börn og fullorðna með 
skiptiaðstöðu.

Fundarherbergi fyrir 12 manns 1 25 25
Fundarherbergið rúmar 12 manns og er aðstaða fyrir þjónustumiðstöð,
s.s. félagsráðgjafa, sálfræðinga og starfsfólk frá barnavernd og annað
fagfólk s.s. hjúkrunarfræðingar og ljósmæður. Getur samnýst með
leikskólanum.

Kaffistofa 1 15 15
Kaffistofa sem rúmar um 6 manns með ísskáp og vask og aðstöðu til að
hita upp mat. Hugmyndin er að foreldrar geti sest þarna inn með
börnum sínum og fengið sér kaffisopa og átt spjall. Getur einnig
samnýst með leikskólanum.

Snyrting 1 10 10

Samtals 117

Umferðarrými

Tæknirými x x x

Vagnageymslur 1 12 12

Sorp x x



Yfirbyggð hjólastæði x x

Útigeymslur x x

Samtals 931

Brúttó heild samtals
29% veggir/gangar 1200





6. Hluti- Aðkoma, umferðarleiðir og innri rými mannvirkja 

6.2 Kafli - Aðkoma og staðsetning 

6.2.1. gr Staðsetning byggingar 

Meginreglur: Byggingu skal staðsetja og fella að landi innan byggingarreits þannig að góð tenging 

sé milli umhverfis, útisvæðis byggingarinnar og byggingarinnar sjálfrar. Þá skal gæta að gæðum 

byggingarlistar, öryggi, hollustu, heilsu, umhverfi, aðgengi, notagildi og orkunotkun. Byggingu skal 

staðsetja með tilliti til vindátta, birtuskilyrða og skuggavarps þannig að sólar og skjóls njóti á sem 

heppilegastan hátt á leik- og dvalarsvæðum. Að auki skal tekið tillit til hljóðvistar. Bygging á 

lóðarmörkum að gangstétt, við gatnamót eða að almennum gangstíg má aldrei hindra útsýni yfir 

götu eða gangstíg þar sem gera má ráð fyrir akandi umferð, né valda hættu fyrir gangandi umferð 

með útitröppum, útskagandi byggingarhlutum, veggsvölum, opnanlegum gluggum eða hurðum. Um 

hæð bygginga og afstöðu þeirra á lóð gilda ákvæði deiliskipulags.  

Viðmiðunarreglur: Lágmarkshæð undir útskagandi byggingarhluta skal ekki vera lægri en í 2,4 m 

hæð frá jörðu við umferðarleiðir, nema settar séu upp varnir þannig að ekki sé slysahætta vegna 

umferðar. Þetta gildir þó ekki ef hinn útskagandi byggingarhluti er minna en 0,7 m frá jörðu.  

6.2.3. gr Algild hönnun aðkomu að byggingum 

Fyrir byggingar og aðkomu að þeim þar sem gerð er krafa um algilda hönnun skal eftirfarandi 

uppfyllt:  

a) Við ákvörðun lýsingar skal tekið sérstakt tillit til þarfa hreyfihamlaðra, blindra og sjónskertra. 

Hugað skal að því við ákvörðun lýsingar og val á lit byggingar, að öll lita- og birtuskilyrði við 

innganga séu þannig að allar aðkomu- og inngangsleiðir séu afgerandi og skýrar svo 

sjónskertir og aldraðir eigi  

auðvelt með að átta sig á staðsetningu þeirra.  

b) Allar merkingar skulu vera skýrar, greinilegar og auðlesnar. Merkja skal eða afmarka alla stóra  

glerfleti sem eru í gönguleiðum á skýran og greinilegan hátt. Merking skal vera í 0,90 m hæð 

og í 1,40-1,60 m hæð með áberandi hætti.  

c) Aðkomuleið skal vera án þrepa.  

d) Frágangur gönguleiða að byggingum skal vera með þeim hætti að yfirborð þeirra henti ætlaðri 

umferð, t.d. með leiðarlistum fyrir blinda og sjónskerta, merkingum o.þ.h. 



e) Þar sem því verður við komið með hagkvæmum hætti skulu aðalgönguleiðir vera upphitaðar í 

fulla breidd gönguleiðar 

f) Gera skal áherslumerkingasvæði við hæðarbreytingar fyrir sjónskerta og blinda í samræmi við 

leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar. 

g) Hallandi gönguleið að byggingu skal hafa láréttan hvíldarflöt við hverja 0,60m 

hæðaraukningu. Hann skal vera a.m.k. 1,50m að lengd og breidd en 1,80x1,80 þar sem umferð 

er mikil 

h) Breidd gönguleiðar að byggingum skal vera að lágmarki 1,50 m, en 1,80 m við opinberar 

byggingar og þar sem vænta má mikillar umferðar. Þegar gönguleiðir eru styttri en 5 m er 

heimilt að breidd þeirra sé að lágmarki 1,30 m enda sé við enda þeirra flötur fyrir hjólastóla, 

a.m.k. 1,50 m x 1,50 m að stærð eða a.m.k. 1,80 m x 1,80 m þar sem umferð er mikil.]1)  

6.2.4. gr Bílastæði hreyfihamlaðra 

Bílastæði hreyfihamlaðra skulu vera sérstaklega merkt á yfirborði og einnig með lóðréttu skilti. Þau 

skulu vera sem næst aðalinngangi bygginga, ekki fjær en u.þ.b. 25 m. [...]2)  

Hindrunarlaus leið skal vera frá bílastæðum hreyfihamlaðra að aðalinngangi byggingar.  

Bílastæði hreyfihamlaðra og umferðarleiðir frá þeim að aðalinngangi byggingar skulu vera upphituð 

þar sem því verður við komið.  

Bílastæði hreyfihamlaðra skulu vera 3,80 m x 5,00 m að stærð eða 2,80 m x 5,00 m með 

hindrunarlausu 1,00 m breiðu umferðarsvæði samsíða. Bílastæði [hreyfihamlaðra]5) skulu vera með 

tryggu aðgengi að gönguleiðum.]2) Eitt af hverjum fimm bílastæðum fyrir hreyfihamlaða, þó aldrei 

færri en eitt, skal vera 4,5 m x 5,0 m að stærð og við enda þeirra athafnasvæði, um 3 m að lengd. 

Bílastæði hreyfihamlaðra sem eru samsíða akbraut skulu vera 2,5 m x 8,0 m að stærð og þess gætt 

að hindrunarlaust svæði sé samsíða stæðunum gangstéttarmegin 2,0 m x 8,0 m að stærð.  



6.3 Kafli - Ytra form og hjúpur mannvirkja 

6.3.1. gr Ytra form 

Bygging skal þannig gerð að ytra formi að hún henti til fyrirhugaðra nota.  

Aðalinngangur bygginga skal þannig gerður að hann henti fyrirhugaðri byggingu og þeirri umferð 

sem vænta má að þar verði. Inngangur skal vera skýrt afmarkaður og staðsettur þannig að hann sé 

greinilegur þeim sem kemur að byggingunni. Innganga í byggingu skal vera þægileg og örugg 

öllum.  

6.3.2. gr Hjúpur byggingar 

Veðurkápa byggingar skal standast álagskröfur vegna umhverfisþátta sem búist er við að mæði á 

henni vegna veðurfars, s.s. vindálags, regns, snjóálags, salts og sólar. Hún skal þannig gerð að bæði 

innan byggingar og við hana sé tryggð fullnægjandi hljóðvist, brunavörn, öryggi, loftgæði og 

birtuskilyrði auk annarra þátta sem taldir eru upp í reglugerð þessari.  

Almennt skal velja efni í hjúp byggingar sem auðvelt er að viðhalda, þrífa og farga.  

6.4 Kafli - Umferðarleiðir innan bygginga 

6.4.1. gr Markmið 

Umferðarleiðir innan bygginga skulu vera öruggar og henta til fyrirhugaðra nota og skal umfang 

þeirra vera nægjanlegt til að anna umferð fólks, sjúkraflutningum og öðrum flutningum, s.s. á 

innanstokksmunum, aðföngum, úrgangi o.þ.h. sem gert er ráð fyrir að verði innan hennar.  

Umferðarleiðir bygginga skulu vel skipulagðar og auðrataðar með merkingum og lýsingu 

samkvæmt þörfum þeirrar umferðar sem fyrirhuguð er í og við byggingu.  

6.4.2. gr Inngangsdyr/útidyr og svara-/garðdyr 

Breidd og hæð inngangsdyra/útidyra, þ.m.t. svala- og garðdyra, skal vera þannig að fullnægt sé þörf 

vegna þeirrar umferðar sem gert er ráð fyrir í byggingu svo og þörf vegna rýmingar, sbr. 9. hluta 

þessarar reglugerðar.  

[Hindrunarlaus umferðarbreidd allra inngangsdyra bygginga skal minnst vera 0,83 m og 

samsvarandi hindrunarlaus hæð minnst 2,07 m.]2)  

Hindrunarlaus umferðarbreidd allra svala- og garðdyra skal minnst vera 0,80 m og samsvarandi hæð 

minnst 2,00 m.  



Inngangsdyr/útidyr, þ.m.t. svala- og garðdyr, skulu þannig frágengnar að allir, þar með talið fólk í 

hjólastól, geti opnað þær án erfiðleika. Miða skal við að átak við að opna hurð sé mest 25 N á 

handfangi og mesti þrýstingur eða tog ekki yfir 40 N.  

Þar sem gerð er krafa um algilda hönnun bygginga skal eftirfarandi uppfyllt:  

a) Utan við aðalinngang skal vera láréttur flötur, minnst 1,50 m x 1,50 m að stærð, utan 

opnunarsvæðis inngangsdyra/útidyra eða a.m.k. 1,80 m x 1,80 m þar sem umferð er mikil. 

b) Gert skal ráð fyrir sjálfvirkum opnunarbúnaði fyrir inngangsdyr/útidyr í aðalumferðarleiðum. 

Þar sem rofi er fyrir opnunarbúnað skal hann vera í u.þ.b. 1,0 m hæð. Sé um að ræða hurð á 

lömum skal rofinn vera staðsettur skráarmegin við dyr og skal fjarlægð rofa frá næsta innhorni 

eða kverk vera  

a.m.k. 0,50 m. Ákvæði þetta gildir ekki um sérbýlishús eða inngangsdyr íbúða.  

c) Gera skal ráð fyrir a.m.k. 0,50 m hliðarrými skráarmegin utan við inngangsdyr/útidyr, sem 

athafnarými fyrir einstaklinga í hjólastól. Huga skal að nægjanlegu hliðarrými skráarmegin 

utan við  

svala- og garðdyr.  

d) Þröskuldur við inngangsdyr/útidyr og svala- og garðdyr skal ekki vera hærri en 25 mm. 

Hæðarmunur  

milli svæðis framan við inngangsdyr/útidyr og gólfs skal ekki vera meiri en 25 mm, að 

meðtalinni hæð á þröskuldi. Gólf svala og veranda má mest vera 100 mm lægra en gólf 

byggingar, að þröskuldi meðtöldum, að því tilskildu að skábraut sé komið fyrir að utanverðu 

upp að þröskuldi.  

6.4.3. gr Dyr innanhúss 

Breidd og hæð innihurða skal vera þannig að fullnægt sé þörf vegna þeirrar umferðar sem gert er 

ráð fyrir innan byggingarinnar.  

Hindrunarlaus umferðarbreidd allra dyra í byggingum þar sem krafist er algildrar hönnunar skal 

minnst vera 0,80 m og samsvarandi hæð minnst 2,00 m. Í öðrum byggingum skal hindrunarlaus 

umferðarbreidd dyra innanhúss vera að lágmarki 0,70 m og samsvarandi hæð minnst 2,00 m. 

Heimilt er að dyr séu minni í rýmum sem telja má sem innbyggða skápa, s.s. litla ræstiklefa, lítil 

tæknirými o.þ.h.  



Dyr í byggingum skulu þannig frágengnar að allir, þar með talið fólk í hjólastól, geti opnað þær án 

erfiðleika. Miða skal við að átak við að opna hurð sé mest 25 N á handfangi og mesti þrýstingur eða 

tog ekki yfir 40 N.  

Dyr innan íbúða fyrir hreyfihamlaða skulu vera þröskuldslausar.  

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.  

6.4.4. gr Gangar og anddyri 

Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um anddyri og ganga:  

1. Breidd ganga og annarra umferðarleiða skal vera fullnægjandi svo þeir anni þeirri umferð 

sem gert  

er ráð fyrir að verði innan byggingarinnar.  

2. Innan íbúða skal breidd ganga vera a.m.k. 1,10 m.  

3. Frágangur umferðarleiða innan bygginga skal vera þannig að yfirborð þeirra henti umferð 

allra  

einstaklinga.  

4. Um byggingar sem hannaðar eru á grundvelli algildrar hönnunar gildir eftirfarandi:  

1. Hindrunarlaus breidd ganga og svalaganga skal að lágmarki vera 1,30 m þar sem 

umferð telst lítil. 

2. Utanviðhurðir,ágangieðasvalagangi,skalverahindrunarlausflötur,minnst1,50mx1,50m

, en þó 1,80 m x 1,80 m þar sem umferð er mikil. Heimilt er að víkja frá þessu fyrir 

framan íbúðir  

minni en 55 m2.]2) Heimilt er að víkja frá þessu við geymslur í sameign.  

3. Innan íbúða skal tryggt fullnægjandi athafnasvæði fyrir hjólastól, minnst 1,50 m x 

1,50 m framan við hurðir en a.m.k. 1,30 m x 1,30 m í íbúðum minni en 55 m2.  

4. Anddyri innan íbúða skulu vera með hindrunarlausu svæði sem er a.m.k. 1,50 m x 

1,50 m að stærð en a.m.k. 1,30 m x 1,30 m í íbúðum minni en 55 m2.]3)  



Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um anddyri og ganga bygginga sem 

hannaðar eru á grundvelli algildrar hönnunar :  

1. Þar sem umferð telst mikil eða þar sem umferðarleið innan byggingar er löng og án sérstakra 

útskota til mætingar hjólastóla, skal hindrunarlaus breidd umferðarleiða ekki vera minni en 

1,80 m.  

2. Á göngum sem eru mjórri en 1,50 m skal vera mætingarsvæði hjólastóla, 1,50 m x 1,50 m 

að stærð með hæfilegu millibili miðað við þá umferð sem vænta má um ganginn. Þar sem 

umferð er mikil skal mætingarsvæði vera 1,80 m x 1,80 m.  

3. Í stórum opnum rýmum skal gera ráð fyrir leiðarlistum fyrir blinda og sjónskerta.]2)  

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.] 

6.4.5. gr Jöfnun hæðarmunar og algild hönnun 

Í byggingum þar sem krafa er gerð um algilda hönnun skal jafna hæðarmun í umferðarleiðum með 

skábraut eða viðeigandi lyftubúnaði, [sbr. 6.4.11. og 6.4.12. gr.]  

6.4.6. gr Stigar, tröppur og þrep 

Stigar og tröppur bygginga skulu þannig hannaðar og byggðar að þær séu öruggar fyrir notanda og 

þægilegar til gangs. Þær skulu gerðar úr traustum efnum og þannig gerðar að hættu á slysum sé 

haldið í lágmarki.  

Greið leið skal vera að stigum [og tröppum]1) og merkingar sem vísa til þeirra skulu vera 

fullnægjandi að fjölda og gerð.  

Sé þörf á tröppum í byggingum eða á svæðum sem almenningur hefur aðgang að skal reynt að hafa 

ekki færri uppstig en þrjú í hverjum tröppum. Eftir fremsta megni skal forðast að setja eitt þrep sem 

tröppu.  

Almennt ber að forðast að hafa hvassan kant á frambrún þreps í byggingum eða slétta kanta, t.d. úr 

stáli eða öðrum efnum sem geta verið hál.  



Bil milli þrepa í opnum stigum bygginga má ekki vera meira en 89 mm. Sé bil samsíða stiga, t.d. 

milli stiga og veggjar eða milli stigapalls og veggjar má slíkt bil ekki vera meira en 50 mm að 

breidd nema því aðeins að aðgangur að því sé hindraður t.d. með handriði.  

Merking hæðarbreytinga í byggingum og stigapalla skal vera í samræmi við leiðbeiningar 

Mannvirkjastofnunar.  

Hönnun, frágangur og gerð stiga, s.s. opinna stiga, brunastiga o.þ.h., skal vera þannig að ekki sé 

hætta á að sjónskertir eða blindir gangi á þá eða innundir þá.  

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.  

6.4.7. gr Stigapallar 

Þar sem stigar eru milli hæða innanhúss er mælt með hvíldarpalli ekki sjaldnar en í miðri hæð 

stigans. Mesta heimila hæð stiga án hvíldarpalls er 3,3 m.  

Í byggingu sem almenningur hefur aðgang að skal hafa hvíldarpall í miðri hæð stiga. Mesta heimila 

hæð stiga í slíkum byggingum án hvíldarpalls er 2,0 m. Hvíldarpallur skal vera jafnbreiður 

stiganum sem hann er í og a.m.k. 1,30 m langur.  

Þar sem hurð er við stigapall bygginga skal [lengd]1) palls minnst vera 1,50 m. Hurð skal ekki 

opnast út á stigapall, nema það sé krafa vegna rýmingarleiðar sbr. 9. hluta þessarar reglugerðar. Þá 

skal auka breidd palls og lengd hans sem nemur breidd hurðarinnar.  

Ekki er heimilt að staðsetja hurð þannig að hún opnist út í stiga byggingar eða út úr stiga, nema af 

stigapalli að því tilskildu að stærð pallsins sé þannig að ekki skapist hætta og nægjanlegt rými sé til 

athafna framan við hurðina.  

Hafa skal hvíldarpall á útitröppum sem eru hærri en 1,5 m. Hvíldarpallurinn skal vera jafnbreiður 

tröppunum. Um lengd hvíldarpalls gildir ákvæði 2. mgr.  

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.  

6.4.8. gr Stigar og tröppur - Breidd og lofthæð 

Tröppur og stigar bygginga skulu vera það breiðir að þeir anni fyrirhugaðri umferð. Þeir skulu 

þannig gerðir að auðvelt sé að fara um þá með sjúkrabörur. Þetta á einnig við þegar lyfta er í 

byggingu.  



Breidd stiga í byggingu skal mæla frá fullfrágengnum vegg að handriði. Sé handrið báðum megin, 

skal mæla breidd milli handriða.  

[Stigar bygginga skulu almennt vera jafn breiðir þeim gangi sem liggur að þeim. Stigar fyrir 

almenna umferð innan íbúðar skulu vera minnst 0,90 m breiðir. [Stigar sem þjóna fleiri en einni 

íbúð skulu vera minnst 1,00 m að breidd ef í viðkomandi húsi er til staðar lyfta sem tekur 

sjúkrabörur, þ.e. lyfta með innanmál a.m.k. 1,10 m x 2,10 m, annars skal breidd stiga vera minnst 

1,20 m. Stigar sem þjóna fleiri en einu fyrirtæki o.þ.h. skulu vera minnst 1,20 m að breidd.]2) 

Breidd stiga skal þó vera þannig að kröfur um flóttaleiðir séu uppfylltar, sbr. 9. hluta.]1)  

Hindrunarlaus ganghæð í stigum bygginga skal vera minnst [2,10]3) m.  

[[Breidd útitrappa að aðalinngangi bygginga skal vera a.m.k. 1,20 m með hindrunarlausa ganghæð 

a.m.k. 2,10 m.]3) Stigar/tröppur við bakinngang og á öðrum stöðum þar sem gert ráð fyrir 

takmörkuðum umgangi, skulu vera a.m.k. 0,90 m breiðir. Stigar/tröppur af svölum íbúðar niður í 

garð mega þó vera að lágmarki 0,60 m að breidd, mælt milli handlista.]1)  

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.  

6.4.9. gr Stigar og tröppur - Gönguhlutfall, framstig, uppstig, skilgreiningar o.fl. 

Halli á stigum fyrir almenna umferð innanhúss skal vera á bilinu 30° - 36° og hlutfall milli uppstigs 

og framstigs vera á bilinu 2h + b = 600 - 640 mm mælt í miðju stiga. Uppstig þrepa skal vera á 

bilinu 120 - 180 mm. Framstig þrepa má aldrei vera minna en 240 mm í ganglínu sé stigi milli 

tveggja hæða en 260 mm sé hann fyrir fleiri hæðir. Þar sem framstig er minna en 300 mm skal vera 

innskot (t.d. þannig að frambrún tröppu halli), slíkt innskot telst ekki til framstigs. Breidd innskots 

og framstigs skal samanlagt ekki vera minna en 300 mm. Sama uppstig og sama framstig þrepa skal 

vera á öllum hæðum sama stiga og skal framstig vera lárétt.  

Fyrir aðra stiga innanhúss en greinir í 1. mgr. skal hlutfall milli uppstigs og framstigs eða hæð 

uppstigs vera eftirfarandi:  

a) Ef halli er minni en 30°: 4h + b = 940 - 980 mm. 

b) Ef halli er frá 30° til 45°: 2h + b = 600 - 640 mm.]1)  



c) Ef halli er frá 45° til 60°: uppstig = 200 - 220 mm. 

d) Ef halli er frá 60° til 75°: 4/3h + b = 500 - 520 mm. 

e) Ef halli er meiri en 75° (klifurstigi): h = 310 - 330 mm. Breidd klifurstiga skal að jafnaði ekki 

vera meiri en 500 mm og með handriði báðum megin.  

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.  

6.4.10. gr Sveigðar tröppur, hringstigar og útirtöppur 

sveigðum tröppum og hringstigum er ganglína skilgreind 450 mm frá innra handriði. Þar skal 

framstig aldrei vera undir 150 mm.  

Framstig útitrappa skal eigi vera minna en 280 mm og uppstig skal vera á bilinu 120 - 160 mm. 

Halli á tröppum fyrir almenna umferð utanhúss skal almennt vera á bilinu 17° til 30°.  

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.  

6.4.11. gr Skábrautir og hæðarmunur 

Meginregla: Skábrautir fyrir hjólastóla skulu hannaðar þannig að þær séu þægilegar í notkun og 

öruggar. Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um hönnun skábrauta fyrir 

hjólastóla:  

1. Skábrautir skulu að jafnaði ekki vera brattari en 1:20. Ef umferðarleið er styttri en 3 m er þó 

heimilt að halli skábrautar sé mest 1:12.  

2. Sléttur láréttur flötur, að lágmarki 1,50 m x 1,50 m að stærð, skal vera við báða enda 

skábrautar. 

3. Þar sem skábraut kemur að útidyrum skal vera sléttur láréttur flötur utan opnunarsvæðis dyra, 

a.m.k. 1,50 x 1,50 m að stærð. Þar sem umferð er mikil skal flöturinn vera a.m.k. 1,80 m x 

1,80 m að stærð.  

4. Þar sem jafnaður er hæðarmunur sem er meiri en 0,60 m skulu vera hvíldarpallar við a.m.k. 

hverja 0,60 m hækkun. Hvíldarpallur skal vera jafn breiður skábrautinni og a.m.k. 1,50 m að 

lengd eða 1,80 m þar sem umferð er mikil.]2) 



5. Ef nauðsynlegt er að breyta um stefnu í skábraut skal þar vera snúningsflötur með a.m.k. 1,80 

m þvermáli. 

6. Breidd skábrauta skal vera minnst 0,90 [m]2) og ekki minni en 1,30 m á lengri leiðum mælt á 

milli handlista. 

7. Engar hindranir mega vera á skábrautum. Yfirborð skábrautar skal vera nægilega hrjúft til að 

það verði ekki hált í bleytu. 

8. Vatnshalli (hliðarhalli), a.m.k. 1:50 (2%), skal vera á öllum flötum skábrauta utanhúss. 

Yfirborðsvatni skal veitt til hliðar og tryggt að ekki myndist svell á láréttum flötum í og við 

skábrautir. Þar sem því verður við komið skal setja snjóbræðslu undir yfirborð ef skábrautin er 

utanhúss og þá undir allri skábrautinni og nánasta umhverfi hennar.  

9. Við hliðar skábrauta skal vera kantur (upphækkun) minnst 40 mm að hæð nema handrið sé 

þannig frágengið að hjólastóll geti ekki runnið út af skábrautinni.  

10. Handrið skal vera beggja vegna við skábrautir með handlistum í 0,70 m og 0,90 m hæð. Ekki 

er þörf á handriðum á skábrautum sem jafna minni hæðarmun en 0,25 m og eru með minni 

halla en 1:20.  

11. Handlisti skal ná 300 mm fram fyrir báða enda skábrautar og/eða palls.  

12. Hæðarmismun við skábrautir skal auðkenna fyrir sjónskerta og blinda. 

13. Lýsing skábrautar skal henta aðstæðum á svæðinu og fyrirhugaðri umferð.  

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.  

6.4.12. gr Lyftur og lyftupallar 

1. Lyftur skulu vera í mannvirkjum, öðrum en einbýlishúsum, raðhúsum og parhúsum, í samræmi 

við ákvæði þessarar reglugerðar. Kröfurnar eru lágmarkskröfur og ber hönnuðum ávallt að 

meta þörf fyrir lyftur í mannvirki umfram lágmarkskröfur með hliðsjón af fyrirhugaðri notkun.  

2. Aðgengi milli hæða í nýbyggingum skal ekki leysa á annan hátt en með stigum og 

stokkalyftum. Í áður byggðu húsnæði, þar sem erfitt er að koma fyrir stokkalyftu, má leysa 

aðgengi milli hæða með hjólastólapallslyftu, stigalyftu fyrir hjólastól eða sætislyftu sem komið 



er fyrir í stiga. Þá skulu þær þannig gerðar að notandi geti nýtt sér búnaðinn án aðstoðar. 

[Umfang flatarins (virks svæðis) á hjólastólapallslyftu skal vera minnst 0,90 x 1,40 m og á 

stigalyftu fyrir hjólastól minnst 0,80 x 1,20 m.]2)  

3. Staðsetja ber lyftur þannig að nýting þeirra verði sem best með tilliti til umferðar innan bygg- 

ingarinnar. Greið leið skal vera að lyftum og merkingar sem vísa til þeirra skulu vera 

fullnægjandi að fjölda og gerð. Lyftur til fólksflutninga og aðkoma að þeim skulu þannig 

hannaðar og frágengnar að þær henti til notkunar fyrir þá einstaklinga sem taldir eru upp í 

6.1.2. gr. Hindrunarlaust umferðarmál dyraops að lyftu skal að lágmarki vera [0,80 m að breidd 

og 2,00 m]2) að hæð.  

4. Minnst ein lyfta skal vera í öllum byggingum sem eru tvær eða fleiri hæðir og hýsa opinbera 

starfsemi, hótel, samkomuhús, veitingastaði eða annað þjónustuhúsnæði s.s. skrifstofur, 

þjónustu- rými iðnaðarhúsa og verslanir svo og starfsemi sem almenningur hefur aðgang að.  

5. Í öllum byggingum sem eru þrjár hæðir eða hærri skal minnst vera ein lyfta. Ekki þarf þó lyftu 

í þriggja hæða íbúðarhús ef hvergi í byggingunni er meira en ein hæð milli aðalaðkomuleiðar 

og inngangs annars vegar og inngangs að íbúð hins vegar, t.d. ef bygging stendur í halla og 

aðalinngangur er á miðhæð. [Einnig er heimilt að víkja frá kröfu um lyftu í þriggja hæða 

íbúðarhúsi með fjórum íbúðum eða færri í þegar byggðu hverfi. Slíkt er þó eingöngu heimilt 

þegar um nýbyggingu er að ræða á lítilli lóð. Skilyrði er að krafa um lyftu leiði til verulegrar 

óhagkvæmni sökum þess að rýmisþörf hennar sé verulega mikil borin saman við annað rými 

íbúðarhússins. Skal hönnuður rökstyðja slíkt skriflega í greinargerð.]2)  

6. Í byggingum sem eru átta hæðir eða hærri skulu minnst vera tvær lyftur. Leyfisveitandi getur 

gert frekari kröfur um lyftur þar sem aðstæður gefa tilefni til.  

7. Lyftur skv. 4.-6. lið skulu vera með innanmál minnst 1,10 m x 2,10 m og burðargetu að 

lágmarki 1.000 kg. [Þó er heimilt í þriggja hæða íbúðarhúsi að hafa minni lyftu að því tilskildu 

að hún henti til notkunar fyrir fólk í hjólastól. Sama gildir um lyftur í átta hæða íbúðarhúsi eða 

hærra að því tilskildu að a.m.k. ein lyfta uppfylli kröfur 1. málsl. Þegar vikið er frá kröfum 1. 

málsl. skal burðargeta lyftu vera að lágmarki 630 kg.]2) 



8. Séu fleiri lyftur til fólksflutninga innan mannvirkis en lágmarkskröfur þessarar reglugerðar 

kveða á um, skal stærð þeirra vera þannig að þær henti til notkunar fyrir fólk í hjólastól [og 

burðargeta þeirra vera að lágmarki 630 kg.]2)  

9. Lyftur skulu þjóna hverri hæð bygginga. 

10. Lyftur má ekki nota í eldsvoða nema þær séu sérstaklega hannaðar og byggðar til slíkra 

nota. Skal skýrri og áberandi aðvörun um að slík notkun sé óheimil komið fyrir við lyftudyr.  

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um lyftur og lyftupalla: 

1. Lyfta skal staðnæmast á hæð undir aðalinngangshæð þar sem eru bílgeymslur, almennar 

geymslur, þvottahús eða önnur starfsemi. Sama gildir um ris og annað þakrými séu þar íbúðir, 

starfsemi eða geymslur.  

2. Þegar lyftudyr opnast skal það gefið til kynna með hljóði. Hljóðið getur verið hljóðmerki eða 

töluð skilaboð. Staðsetning lyftu á hæð skal tilgreind með hljóð- og ljósmerki, bæði í lyftu og 

framan við lyftu.  

3. Á minnst einum vegg í lyftu skal vera handlisti í hæfilegri hæð. 

4. Hnappur við lyftudyr skal vera í 0,70 m til 1,20 m hæð frá gólfi. Gerð hnappa og fyrirkomulag 

skal vera skv. leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar. 

5. Hnappaborð í lyftu skal staðsetja minnst 0,50 m frá innhorni og í minnst 0,70 m og mest 1,20 

m hæð frá gólfi og skal gerð þeirra vera í samræmi við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar. 

6. Hindrunarlaust athafnasvæði fyrir hjólastóla og sjúkraflutninga framan við lyftu skal vera 

minnst 1,80 m að breidd meðfram lyftudyrum og lengd þess minnst 2,00 m. Þegar um er að 

ræða íbúðarhúsnæði allt að þremur hæðum skal athafnasvæðið þó minnst vera 1,50 m að 

breidd meðfram lyftudyrum og lengd þess minnst 1,50 m.]2) 

7. Sé gert ráð fyrir að samskipti við lyftunotanda, sem hefur ýtt á neyðarhnapp, fari fram í 

gegnum samtalskerfi sem tengir lyftuklefa við þjónustumiðstöð skal samtalskerfið vera þannig 

að ljós kvikni þegar upplýsingar um neyðarkall eru mótteknar.  



6.5 Kafli - Handrið og handlistar 

6.5.2. gr Frágangur handlista 

Handlistar bygginga skulu vera beggja vegna við skábrautir í 0,70 m og 0,90 m hæð og þola þá 

áraun sem vænta má að þeir verði fyrir.  

Hæð handlista í stigum og tröppum bygginga skal vera á bilinu 0,80 m - 0,90 m. Hæð handlista í 

tröppum mælist frá tröppunefi og lóðrétt að efri brún handlista.  

Handlisti skal ná minnst 0,30 m fram fyrir neðsta stigaþrep og 0,30 m upp fyrir efsta stigaþrep og 

ganga skal þannig frá endum hans að ekki sé hætta á slysum. Handlisti umhverfis stigapípu skal 

vera heill og óslitinn frá neðsta þrepi að því efsta. Gagnstæður handlisti skal vera heill og óslitinn á 

milli hæða, nema þar sem dyr liggja að stigapalli.  

Þar sem handrið er í 0,90 m hæð má sleppa sérstökum handlista, að því tilskildu að efri brún 

handriðsins nýtist sem handlisti.  

Fjarlægð handlista frá vegg eða handriði skal ekki minni en 50 mm. Handlisti má ekki vera 

innfelldur í vegg. Hann skal þannig frágenginn að auðvelt sé að grípa um hann og festing hans við 

vegg eða handrið, á að vera þannig að fólk þurfi ekki að sleppa handlistanum þar sem hann er festur.  

Þar sem krafist er algildrar hönnunar skal handlisti vera afgerandi og vel sýnilegur fólki með skerta 

sjón. Verði óhjákvæmilegt rof á handlista skal við enda hans koma fyrir merki sem gefur 

sjónskertum til kynna rof hans.  

6.5.3. gr Frágangur handriðs 

Þannig skal gengið frá handriðum bygginga að fullt öryggi sé tryggt. [Op í handriði mega ekki vera 

meira en 89 mm að breidd upp að 0,80 m hæð frá gólfi eða frambrún þreps/palls.]1) Við þrep skal 

gæta þess sérstaklega að bil milli handriðs og þreps sé hvergi meira en 89 mm. Sama gildir um bil 

milli handriðs og stigapalls, svala o.þ.h. sem og þar sem handrið kemur að vegg.  

Sé handrið utanáliggjandi skal bil milli handriðs og stiga eða svalaplötu ekki vera meira en 50 mm.  

Séu handrið gerð með láréttum eða hallandi rimlum, sem gefa möguleika á klifri, skal klæða slík 

handrið. Klæðning skal ná í a.m.k. 0,80 m hæð að innanverðu, frá gólfi eða frambrún þreps eða 

palls.  



[Á öllum glerhandriðum skal vera samfelldur handlisti með fullnægjandi festingum eða annar 

frágangur sem tryggir fullnægjandi fallvörn ef glerið brotnar.]2)  

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.  

6.5.4. gr Hæð handriðs 

Hæð handriða í stigum og tröppum byggingar skal bæði mæla frá fremstu brún þreps og frá 

yfirborði stigapalls að efri brún handriðs.  

[Handrið innan íbúðar skal minnst vera 0,90 m að hæð. Handrið stigapalla, stiga og trappa utan 

íbúða skulu aldrei vera lægri en 0,90 m. Þar sem ljósop stigapípu er breiðara en 0,30 m eða stigi 

snúinn skal handrið vera minnst 1,20 m á 3. hæð byggingar og ofar. Handrið veggsvala skulu vera 

minnst 1,10 m að hæð, nema á hæðum ofan 2. hæðar, þar sem hæð handriðs skal vera minnst 1,20 

m.]1)  

Þar sem aðalinngangur íbúðar er um svalagang skal handrið svalaganga ekki vera lægra en 1,20 m.  

Handrið á útitröppum skulu vera í samræmi við kröfur reglugerðarinnar um hæð annarra handriða 

og aldrei vera lægri en 0,90 m. [Þar sem ekki er fallhætta til hliðar í útitröppum er gerð krafa um 

handlista og skal hann aldrei vera lægri en 0,90 m.]1)  

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.  

6.5.5. gr Vörn gegn slysum á börnum 

Innan íbúða, frístundahúsa o.þ.h, skal handrið stiga þannig gert að hægt sé að setja hlið eða grind 

tímabundið efst og neðst í stigann, til að hindra að börn geti fallið niður stigann.  



6.6 Kafli - Skilti, leiðbeiningar, handföng o.fl. vegna algildrar hönnunar 

6.6.1. gr Almennar kröfur 

Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um merkingar, leiðbeiningar, handföng o.fl.: 

1. Innan bygginga þar sem gerð er krafa um algilda hönnun skulu skilti og aðrar leiðbeiningar í 

umferðarleiðum vera eins einfaldar og auðlesnar og framast er unnt. Litamunur leturs og 

grunnflatar skilta skal vera afgerandi svo lestur sé auðveldur sjónskertum. Upplýsingar skulu 

einnig vera skráðar með punktaletri eða þannig framsettar að blindir hafi aðgang að þeim 

upplesnum.  

2. Öll handföng, rofar, tenglar, stýringar, stillingar, læsingar o.þ.h. innan bygginga þar sem krafist 

er algildrar hönnunar skulu vera einfaldar að gerð og einfaldar í notkun og þannig gerðar og 

þannig staðsettar að þær henti sem fjölbreyttustum hópi fatlaðra einstaklinga. Handföng skulu 

vera þannig gerð að auðvelt sé að taka á þeim og stjórna.  

3. Á snyrtingum og baðaðstöðu fatlaðra á vinnustöðum eða í opinberum byggingum skulu 

blöndunar- tæki vera þannig að hægt sé að stjórna þeim með annarri hendi og í baðaðstöðu 

skulu tækin vera með hitastýringu.  

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um skilti, leiðbeiningar, handföng o.fl.:  

1. Handföng, stýringar, rofar og slíkur búnaður í byggingum þar sem krafist er algildrar hönnunar 

skal almennt staðsettur á bilinu frá 0,70 m til 1,20 m ofan við frágengið gólf. 

2. Rafmagnstenglar í byggingum sem hannaðar eru á grundvelli algildrara hönnunar skulu 

almennt ekki hafðir nær innhorni en 0,50 m.  

6.8 Kafli - Byggingar til annaarra nota en íbúðar 

6.8.1. gr Almennt 

Ákvæði 6.8. kafla gilda almennt um byggingar til annarra nota en íbúðar, þ.m.t. þær byggingar sem 

falla undir 6.9., 6.10. og 6.11. kafla.  

Kröfur til íbúðarhúsa ná einnig til bygginga sem ætlaðar eru til annarra nota að svo miklu leyti sem 

við á.  

Öll rými innan bygginga sem falla undir þennan hluta reglugerðarinnar skulu henta fyrirhugaðri 

starfsemi í byggingunni og þau þannig gerð að uppfylltar séu allar kröfur um vinnuvernd, 



hollustuhætti og öryggi og séu hagkvæm í rekstri og viðhaldi. Atvinnuhúsnæði skal uppfylla lög um 

aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og reglugerðir og reglur sem settar hafa verið 

samkvæmt þeim lögum, sbr. m.a. reglur Vinnueftirlits ríkisins um húsnæði vinnustaða. Þá skal 

uppfylla ákvæði í reglugerð um hollustuhætti eftir því sem við á.  

Í byggingum sem falla undir þennan hluta reglugerðarinnar skal í hverjum eignarhluta séð fyrir 

fullnægjandi fjölda snyrtinga og ræstiklefa.  

Flutningaleiðir fyrir aðföng og úrgang innan og við byggingar sem falla undir þennan kafla skulu 

vera vel skipulagðar með greiðan aðgang að sorpgeymslu eða sorpgámum.  

[Við hönnun slíkra bygginga og við endurbyggingu skal í hönnunargögnum gerð grein fyrir fjölda 

bílastæða þar sem hleðsla rafbíla er möguleg. [Lágmarksfjöldi slíkra stæða skal vera samkvæmt 

töflu 6.05 og miðast við hver heildarfjöldi stæða er við byggingu. Tengibúnaður vegna hleðslu 

rafbíla skal vera við slík stæði.  

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.]  

6.8.2. gr Lofthæð og birtuskilyrði 

Í atvinnuhúsnæði skal lofthæð vera a.m.k. 2,50 m að innanmáli frá fullfrágengnu gólfi að 

fullfrágengnu lofti nema fyrirhuguð starfsemi sé þess eðlis að þörf sé á meiri lofthæð.  

Við staðsetningu rýma skal tekið mið af dagsbirtu og útsýni eftir því sem starfsemin gefur tilefni til.  

6.8.3. gr Algild hönnun snyrtinga og baðherbergja 

Í byggingum sem falla undir þennan kafla og eru hannaðar á grundvelli algildrar hönnunar, skulu 

a.m.k. eitt af hverjum tíu baðherbergjum og/eða snyrtingum á hverri hæð vera fyrir hreyfihamlaða 

Heildarfjöldi stæða við byggingu Lágmarksfjöldi stæða þar sem hleðsla rafbíla er möguleg

1-5 1

6-10 2

11-15 3

16-20 4



[þó aldrei færri en eitt] . Snyrtingarnar skulu taldar með í heildarfjölda snyrtinga hverrar byggingar 

og uppfylla eftirfarandi kröfur:  

a) Stærð, grunnflötur og innrétting rýmis skal vera þannig að hindrunarlaust snúningssvæði, 1,80 

m að þvermáli, sé framan við salerni og einnig sé hindrunarlaust svæði, minnst 0,90 m breitt, 

beggja vegna salernis. Armstoðir skulu vera beggja vegna salernis.  

b) Undir handlaug skal vera nægjanlegt hindrunarlaust svæði svo hægt sé að komast að 

handlauginni í hjólastól.  

c) Sturtusvæði skal vera þreplaust og minnst 1,60 m x 1,30 m að stærð. Sturtuhaus skal vera 

hæðarstillanlegur. Svæðið skal vera með vegghengdum stuðningsslám/búnaði.  

d) Gólf og veggir skulu vera með sýnilegum og skýrum litamun. Sama gildir um litamun fasts 

búnaðar við gólf og veggi.  

Í atvinnuhúsnæði skal a.m.k. eitt baðherbergi og/eða snyrting á hverri hæð uppfylla kröfur 1. mgr. 

um aðgengi beggja vegna salernis. Koma skal fyrir fleiri snyrtingum fyrir hreyfihamlaða á hæðinni 

ef vegalengd frá vinnustöð að snyrtingu er meiri en 25 m.  

Séu fleiri en ein snyrting á hverri hæð atvinnuhúsnæðis er heimilt að þær séu með aðgengi að 

salerni frá sitt hvorri hlið. Slíkar snyrtingar skulu vera með a.m.k. 0,90 m breiðu, hindrunarlausu 

svæði öðru megin salernis og hinu megin, þ.e. á þeirri hlið sem handlaugin er, skal vera 

samsvarandi svæði, a.m.k. 0,50 m að breidd. Fjarlægð milli handlaugar og salernis skal vera slík að 

hægt sé að ná til blöndunartækja af salerninu.  



6.8.4. gr Fjöldi og gerð snyrtinga 

Í skólum, samkomuhúsum, veitingastöðum og öðrum byggingum sem almenningur hefur aðgang að 

og þar sem fólk safnast saman innan bygginga skal fjöldi salerna og handlauga vera að lágmarki 

skv. töflu 6.06.  

Heimilt er, þar sem salerni eru aðskilin fyrir konur og karla, að fækka salernum fyrir karla og setja í 

staðinn þvagskálar. Í slíkum tilvikum skal þó aldrei fækka salernum fyrir karla um meira en 

þriðjung. Fjöldi tækja fyrir konur þar sem salerni eru aðskilin skal að lágmarki vera skv. töflu 6.06. 

Þar sem gera má ráð fyrir miklu tímabundnu álagi skal auka fjölda tækja til samræmis við áætlaða 

þörf.  

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.  

Hvert salerni skal vera í læsanlegu, lokuðu rými. Veggir skulu að jafnaði þannig frágengnir að 

hvorki sé bil við gólf né við frágengið loft rýmisins. Kröfur þessarar greinar eiga einnig við um 

breytingu á þegar byggðu húsnæði.  

Gólf snyrtinga skulu uppfylla kröfur til votrýma og þannig frágengin að ekki sé hætta á hálku í 

bleytu. 

6.8.5. gr Kaffi- og mataraðstaða á vinnustöðum 

Kaffi- og mataraðstaða á vinnustað skal uppfylla kröfur Vinnueftirlits ríkisins og heilbrigðisnefndar 

viðkomandi svæðis. Staðsetning slíks rýmis skal vera í eðlilegu samhengi við vinnurými. Ekki skal 

vera beint aðgengi úr eldhúsi eða matsal að salerni.  

Um glugga og almenn birtuskilyrði svo og um gæði kaffi- og mataraðstöðu á vinnustöðum almennt 

skal taka mið af kröfum til íbúðarrýma og reglum Vinnueftirlits ríkisins um húsnæði vinnustaða.  

Fjöldi gesta Fjöldi salerna Fjöldi handlauga

1-15 1 1

15-30 2 2

31-55 3 3

Fjöldi tækja skal aukinn um eitt fyrir hverja byrjaða 25 gesta fjölgun



6.8.6. gr Búningsherbergi og baðaðstaða á vinnustöðum 

Búningsherbergi og baðaðstaða innan bygginga á vinnustöðum skal vera í samræmi við kröfur 

Vinnueftirlits ríkisins og heilbrigðiseftirlits. Staðsetning þessara rýma skal vera í eðlilegum 

tengslum við vinnurými.  

Baðaðstaða á vinnustöðum skal uppfylla kröfur til votrýma. Baðaðstaða og búningsherbergi skulu 

aðskilin nema bæði rýmin uppfylli kröfur til votrýma.  

Gólf baðherbergja og baðaðstöðu á vinnustöðum skulu uppfylla kröfur til votrýma og skulu þannig 

frágengin að ekki sé hætta á hálku í bleytu.  

[Í búningsaðstöðu vinnustaðar þar sem gerð er krafa um algilda hönnun skal vera hindrunarlaust 

athafnarými sem er a.m.k. 1,80 m að þvermáli.]1)  

Um fjölda sturta og handlauga í tengslum við búningsherbergi starfsmanna skal fylgja ákvæðum í 

reglum um húsnæði vinnustaða. 

6.9 Kafli - Samkomuhús, verslunarhúsnæði, iðnaðarhúsnæði, skólar o.fl 

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 niðurgrafin. Heimilt er að 

hafa önnur íverurými innan skólahúsnæðis niðurgrafin ef uppfylltar eru kröfur 6.7.4. gr.til 

íbúðarhúsnæðis.  



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 [...] .  

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.  

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.  

6.12.4. gr Töfluherbergi 

Í töfluherbergjum bygginga skal séð fyrir viðeigandi loftræsingu. Stærð töfluherbergis skal miða við 

að nægjanlegt rými sé til umferðar og flótta þrátt fyrir að hurðir á töfluskápum standi fullopnar.  

6.12.5. gr Ræstiklefar 

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. 

6.12.6. gr Sorpgeymslur og sorpflokkun 

Í eða við allar byggingar skal vera aðstaða til flokkunar og geymslu sorps.  

Sorpgeymslur geta ýmist verið innbyggðar í byggingu, í tengslum við hana, neðanjarðar eða sem 

sorpgerði/-skýli. Sorplausnir utan lóða eru háðar samþykki leyfisveitanda.  

Fjöldi og gerð sorpíláta við íbúðarhúsnæði fer eftir kröfum viðkomandi sveitarfélags. 

Hindrunarlaus hæð fyrir sorpílát skal vera minnst 1,40 m. 

Fyrir aðrar byggingar en íbúðarhús skal meta stærð og fjölda sorpíláta og sorpgeymslna út frá 

starfsemi og kröfum viðkomandi sveitarfélags. Þar sem talin er þörf á sorpgámum, skal staðsetning, 

stærð og frágangur þeirra sýndur á aðaluppdráttum. Ekki er heimilt að hafa sorprennur í byggingum. 

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.  



6.12.7. gr Innbyggðar 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.  

[Hurðarblað dyra að sorpgeymslu skal minnst vera 1,00 m að breidd og samsvarandi hæð minnst 

2,10 m.]1) 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/sorpskýli 

[Sorpgerði/sorpskýli skal ekki vera fjær inngangi byggingar en sem svarar 25 m.]1)  

[Gólf í sorpgerði/sorpskýli skal vera úr efni sem auðvelt er að þrífa og með niðurfalli sé það 6 m2 

eða stærra.]2)  

Vegna sorpgerðis/sorpskýlis skal gert ráð fyrir vatnskrana og slöngu við byggingu, þannig staðsettri 

að hægt sé að nota slönguna við að þrífa sorpgerðið/sorpskýlið.  

Ákvæði 6.2.3. gr. um umferðarbreidd gilda gagnvart sorpgerði og sorpskýli á lóð. Sorpgerði og 

sorpskýli skulu ekki vera niðurgrafin. 



6.13 Kafli - Bréfakassar og dyrasímar 

6.13.1. gr Bréfakassar 

Í þéttbýli og annars staðar þar sem póstútburður fer fram skulu vera kassar eða bréfarifur fyrir 

móttöku bréfapóstsendinga á eða við útihurðir ein-, tví- og þríbýlishúsa. Þar sem tvær íbúðir eða 

fleiri hafa sameiginlegt aðalanddyri skulu vera bréfakassasamstæður fyrir allar íbúðir sem nýta 

aðkomuna. Sama á við í atvinnuhúsnæði þar sem fleiri en einn aðili hefur starfsstöð.  

Bréfarifur fyrir móttöku bréfapóstsendinga skulu vera minnst 25 x 260 mm að stærð og staðsettar 

þannig að fjarlægð frá gólfi (jörðu) að neðri jaðri bréfarifu sé ekki minni en 1,00 m og ekki meiri en 

1,20 m. Bréfakassasamstæður bygginga skulu staðsettar á [aðalinngangshæð] . Lýsing við 

kassasamstæðu skal vera fullnægjandi. 

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.  



7. Hluti- Útisvæði við mannvirki 

7.1 Kafli - Almennar kröfur 

7.1.1. gr Markmið 

Útisvæði við mannvirki skulu hönnuð þannig að gæði byggingarlistar séu höfð að leiðarljósi og 

skulu þannig gerð að þau henti til fyrirhugaðra nota. Leitast skal við að hanna og byggja útisvæði 

þannig að nýttir séu þeir náttúrulegu kostir sem fyrir eru á hverjum stað, svæðið sé örvandi, skapi 

vellíðan og hvetji til útiveru. Ávallt skal tryggja fullnægjandi öryggi fólks á slíkum svæðum og að 

allar kröfur til hollustuhátta séu virtar.  

Við hönnun og gerð útisvæða ber ávallt að taka tillit til umhverfisáhrifa, orkunotkunar, hagkvæmni 

við rekstur svæðisins, þrifa þess og viðhalds.  

Við hönnun útisvæða skal, eftir því sem framast er unnt, beitt algildri hönnun þannig að almennt sé 

jafnt aðgengi allra að byggingum og lóðum þeirra.  

Frágangur lóða og útisvæða skal vera þannig að þar verði ekki uppsöfnun vatns.  

Frágangur gönguleiða á útisvæðum skal vera með þeim hætti að yfirborð þeirra henti umferð fólks, 

sbr. 6.1.2. gr.  

7.1.2. gr Algild hönnun 

Eftirtalin útisvæði skal hanna og byggja á grundvelli algildrar hönnunar, þannig að þar sé tryggt 

jafnt aðgengi allra:  

a) Við opinberar byggingar.  

b) Við byggingar sem almenningur hefur aðgang að.  

c) Við atvinnuhúsnæði eftir því sem unnt er.  

d) Við byggingar ætlaðar öldruðum.  

e) Við byggingar með íbúðir ætlaðar fötluðum.  

f) Við stúdentagarða.  

g) Við byggingar þar sem samkvæmt reglugerð þessari er krafist lyftu til fólksflutninga.  

h) Leiksvæði innan lóða.  



i) Íþróttasvæði.  

Kröfur 1. mgr. gilda ekki ef útisvæði er í eðli sínu þannig að það geti ekki hentað fötluðum, s.s. 

vegna landslags.  

7.1.3. gr Umferðarleiðir 

Um gönguleiðir og frágang þeirra og um skábrautir, tröppur og stiga gilda ákvæði 6. hluta þessarar 

reglugerðar.  

Lýsing umferðarleiða útisvæða skal henta þeirri umferð sem þar er gert ráð fyrir. Huga skal 

sérstaklega að merkingum fyrir blinda og sjónskerta og einnig skal lögð sérstök áhersla á að lýsing 

henti þörfum hreyfihamlaðra.  

[Á útisvæðum sem hönnuð eru á grundvelli algildrar hönnunar skal koma fyrir bekkjum með u.þ.b. 

150 m millibili meðfram gönguleiðum.]1)  

7.1.4. gr Fallhætta 

Þegar skipulagi útisvæðis er þannig háttað að slysahætta skapast vegna hættu á falli, t.d. við 

stoðveggi eða gryfjur, er skylt að setja upp handrið. Sömu kröfur gilda um styrkleika, hæð og op 

slíkra handriða og fram kemur í 6. hluta þessarar reglugerðar.  

7.1.5. gr Yfirborðsvatn 

Í þéttbýli ber lóðarhafa að haga skipulagi og frágangi lóðar þannig að yfirborðsvatn af lóð hans 

valdi ekki skaða eða óþægindum á götu, gangstétt eða nágrannalóð.  

7.1.6. gr Dvalar- og leiksvæði 

Grein þessi gildir um dvalar- og leiksvæði innan lóða eða opinna svæða við mannvirki. Slík svæði 

skulu henta til útivistar, hvíldar og leikja og skulu staðsett og gerð með tilliti til skjóls, sólar- og 

birtuskilyrða, hljóðvistar og annarra umhverfisáhrifa.  

Öryggi fólks skal tryggt á öllum dvalar- og leiksvæðum. Leiksvæði skulu afgirt frá umferð og 

þannig frágengin að þar sé ekki fallhætta. Um kröfur til öryggis dvalarsvæða og opinna svæða gilda 

ákvæði 12. hluta þessarar reglugerðar og eftir því sem við á reglugerðar um öryggi leiktækja og 

leiksvæða og eftirlits með þeim.  



Stærð dvalar- og leiksvæðis skal vera í viðeigandi samræmi við gerð og stærð byggingar eða þann 

fólksfjölda sem gera má ráð fyrir innan viðkomandi svæðis.  

Þar sem gerð er krafa um algilda hönnun dvalar- og leiksvæða gilda að auki eftirfarandi kröfur:  

a) Hindrunarlaust svæði skal vera á dvalar- og leiksvæði sem að lágmarki er 1,8 m x 1,8 m að 

stærð.  

Yfirborð þess skal vera slétt og þétt þannig að hægt sé að athafna sig þar á hjólastól.  

b) Koma skal fyrir bekkjum á dvalarsvæðum og við leiksvæði.  

c) Mishæðir, þar sem fallhætta er, skulu afgirtar. Mishæðir og þrep skulu greinilega merkt þannig 

að  

sjónskertum sé ljós lega þeirra.  

d) Frágangur staura, girðinga o.þ.h. skal vera þannig að staðsetning þeirra sé ljós sjónskertum.  

e) Nægjanlegt rými fyrir hjólastóla skal vera þar sem gert er ráð fyrir hvíldarsvæðum.  

f) Baðsvæði skulu gerð þannig að auðvelt sé fyrir alla að komast í og upp úr vatninu á 

baðsvæðinu.  

g) Litaval og merkingar á leiksvæðum skulu vera með hliðsjón af þörfum blindra og sjónskertra.  

7.2 Kafli- Lóðir og opin svæði 

7.2.1. gr Almennt 

Á lóðum bygginga skal hafa opið svæði sem hvetur til útiveru, göngu, dvalar og leikja. Þar skal auk 

þess koma fyrir bílastæðum, bílgeymslu, sorpgeymslu, hjólageymslu, gróðri og öðru því sem hæfir 

notkun viðkomandi byggingar og er í samræmi við ákvæði gildandi skipulags.  

Við skipulag lóða skal leitast við að nýta þá náttúrulegu kosti sem fyrir eru á hverjum stað og fram 

koma við skoðun á landinu. Einnig skal metið gildi þess gróðurfars og trjáa sem fyrir er á lóð og 

reyna eftir föngum að fella það að þörfum viðkomandi lóðar.  

Leiksvæðum innan lóða skal komið þannig fyrir að börn þurfi ekki að fara yfir svæði þar sem bílar 

aka til að komast heiman frá sér á leiksvæðin.  



Ávallt skal tryggt fullt öryggi barna og annarra gangandi eða hjólandi vegfarenda á lóðum 

bygginga, sbr. ákvæði 12. hluta þessarar reglugerðar.  

7.2.2. gr Tré og runnar á lóðum 

Ekki má planta hávöxnum trjátegundum nær lóðarmörkum aðliggjandi lóða en 4,0 m. Við 

staðsetningu trjáa á lóð sem ætlað er að vaxi frjáls skal taka tillit til skuggavarps á viðkomandi lóð 

og nágrannalóðum. Sé trjám eða runnum plantað við lóðarmörk samliggjandi lóða skal hæð þeirra 

ekki verða meiri en 1,80 m, nema lóðarhafar beggja lóða séu sammála um annað. Ef lóðarmörk 

liggja að götu, gangstíg eða opnu svæði má trjágróður ná meiri hæð, enda komi til samþykki 

veghaldara eða umráðaaðila viðkomandi svæðis.  

Lóðarhafa er skylt að halda vexti trjáa og runna á lóðinni innan lóðarmarka. Sinni hann því ekki og 

þar sem vöxtur trjáa eða runna fer út fyrir lóðarmörk við götur, gangstíga eða opin svæði er 

veghaldara eða umráðamanni svæðis heimilt að fjarlægja þann hluta er truflun eða óprýði veldur, á 

kostnað lóðarhafa að undangenginni aðvörun.  

7.2.3. gr Girðingar lóða 

Hæð girðinga á lóðum skal vera í samræmi við skipulagsskilmála.  

Afla skal byggingarleyfis vegna girðinga og skjólveggja á lóðum nema framkvæmdirnar séu 

undanþegnar byggingarleyfi skv. f-lið 1. mgr. 2.3.5. gr.  

Girðing eða skjólveggur á mörkum lóða er alltaf háður samþykki beggja lóðarhafa óháð hæð 

girðingar eða skjólveggs og skal samþykkis leitað áður en hafist er handa við smíði girðingar eða 

skjólveggs.  

7.2.4. gr Frágangur lóðar 

Lóðarhafa er skylt að ganga snyrtilega frá lóð sinni með gróðri eða á annan hátt í samræmi við 

samþykkta uppdrætti. Heimilt er að fresta um ótiltekinn tíma gróðursetningu trjáa, nema mælt sé 

fyrir um annað í skipulagi eða af viðkomandi sveitarfélagi.  

Lóðarhafa er skylt að ganga frá lóð byggingar í u.þ.b. rétta hæð og fjarlægja þann uppgröft, sem 

ekki þarf að nota á lóð, áður en byggingin er fokheld.  

Lýsing á lóðum skal vera þannig að hún valdi hvorki óþarfa ljósmengun, nágrönnum óþægindum né 

trufli umferð utan lóðar.  



7.2.5. gr Opin svæði 

Til opinna svæða teljast leiksvæði, íþróttasvæði og önnur manngerð svæði sem eru opin almenningi. 

Við frágang búnaðar allra opinna svæða skal þess gætt að öryggi og aðgengi notenda sé sem best 

tryggt. Um lýsingu á opnum svæðum gilda almennt ákvæði 7.1.3. og 7.2.4. gr. nema 

skipulagsskilmálar kveði á um annað.  



8. Hluti- Burðarþol og stöðugleiki 

8.1 Kafli- Markmið og almennar kröfur 

8.1.1 gr Markmið  

Hús og önnur mannvirki skulu ávallt gerð úr haldgóðum byggingarefnum, þola íslenskt veðurfar og 

þá áraun sem ætla má að þau verði fyrir. Burðarvirki mannvirkis skal vera fullnægjandi að gerð, 

þannig að mannvirkið sjálft eða einstakir berandi hlutar þess hvorki sígi óeðlilega né hrynji og 

komið sé í veg fyrir að formbreytingar verði umfram heimil mörk.  

Tryggja skal fullnægjandi stöðugleika allra þátta mannvirkja á byggingartíma og koma skal í veg 

fyrir möguleg skaðleg áhrif á mannvirki af völdum veðurs. Steypumót, vinnupallar, stoðir, 

afstífingar o.s.frv., skulu því ávallt hafa fullnægjandi styrk.  

8.1.2 gr Stöðvun framkvæmda 

Ef forsendur er varða burðarþol mannvirkja breytast á byggingartíma, t.d. vegna frosta, vatnsaga, 

jarðskjálfta, eldsvoða eða annarra ófyrirséðra atvika, skulu byggingarframkvæmdir stöðvaðar. Skulu 

framkvæmdir eigi hafnar að nýju fyrr en leyfisveitandi heimilar, þá að undangenginni rannsókn og 

fullnægjandi úrbótum í samræmi við eðli málsins.  

8.1.4 gr Undirstöður 

Undirstöður mannvirkja skulu standa á föstum burðarhæfum botni, klöpp eða burðarhæfum og 

frostþolnum jarðvegi. Þær skulu þannig hannaðar og byggðar að ekki geti orðið tjón af völdum 

hreyfinga í jarðvegi, t.d. vegna sigs eða frostlyftinga. Á jarðskjálftasvæðum skal sérstaklega tekið 

tillit til þeirra skjálftahreyfinga sem verða í jarðvegi af völdum jarðskjálfta.  

Liggi ekki fyrir staðfesting á því að jarðvegur sé frostþolinn skulu undirstöður mannvirkis ná niður 

á frostfrítt dýpi, þ.e. 1,2 - 2,0 m niður fyrir endanlegt jarðvegsyfirborð við útveggi.  

Ef undirstöður mannvirkja eiga að hvíla á fyllingu skal byggingarstjóri leggja fram fullnægjandi 

gögn frá faggiltri rannsóknarstofu á viðkomandi sviði eða rannsóknarstofu sem Mannvirkjastofnun 

viðurkennir um burðarþolsprófun fyllingarinnar sem staðfestir að fyllingin þoli þá áraun sem henni 

er ætlað að þola.  

Undirstöður mannvirkja skulu vera úr varanlegu efni og skal breidd þeirra valin í samræmi við 

burðarþol jarðvegs og það álag sem þær eiga að bera. Þær skulu þola þá veðrun og/eða hrörnum 

sem gera má ráð fyrir að þær verði fyrir á endingartíma mannvirkis.  



Þar sem annað efni en steinsteypa er notað í undirstöður mannvirkja eða þar sem breidd undirstöðu 

er minni en 200 mm skal hönnuður ávallt rökstyðja á uppdrætti fullnægjandi styrk og endingu 

undirstaða.  

Undirstöður mannvirkja skulu ganga minnst 300 mm undir neðri brún botnplötu eða 300 mm undir 

yfirborð frágengins jarðvegs og skal sá kostur valinn sem gefur dýpri undirstöðu.  

Á uppdrætti af undirstöðum skal hönnuður rita hvert sé nafnálag á undirstöðujarðveg. Við mat á 

nafnálagi skal þess gætt að burðarminni jarðvegur liggi ekki dýpra. 

8.1.5 gr Jarðtæknileg rannsókn 

Leyfisveitandi getur ávallt krafist þess að gerð verði sérstök jarðtæknileg rannsókn af hálfu 

viðurkennds aðila á sigeiginleikum og styrkleika jarðvegs.  

Ef byggt er upp að mannvirki skal þess gætt að undirstöður þess raskist ekki og skal leyfisveitandi 

krefjast þess að gerð sé jarðtæknileg rannsókn sem og sérstakar ráðstafanir ef niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna fram á að þeirra sé þörf.  

8.2 Kafli- Burðarvirki 

8.2.1 gr Almennt 

Burðarvirki mannvirkja skulu reiknuð og hönnuð þannig að þau geti með öryggi staðist það álag, 

bæði stöðufræðilegt og hreyfifræðilegt, sem þau kunna að verða fyrir.  

Um hönnun og útreikninga á grundun og burðarvirkjum gilda íslenskir þolhönnunarstaðlar 

(Eurocodes) ásamt íslenskum þjóðarviðaukum.  

8.2.2 gr Festingar 

Festingar sem notaðar eru í byggingar, s.s. upphengd loft, flísar á veggi utanhúss og loft, 

loftklæðningar, útveggjaklæðningar o.þ.h., skulu reiknaðar og hannaðar þannig að þær geti með 

öryggi staðist það álag, bæði stöðufræðilegt og hreyfifræðilegt, sem þær kunna að verða fyrir.  

Tryggja skal að styrkur og efnisgæði festinga og þess byggingarhluta sem þeim er ætlað að halda sé 

fullnægjandi og endist fyrirhugaðan líftíma viðkomandi byggingarhluta.  

Við hönnun festinga skal taka tillit til þess að hætta er á tæringu við snertingu við rakadræg 

byggingarefni eða eðlari málma þegar raki er til staðar. Forðast skal tvímálma tengingar þegar hætta 

er á raka í umhverfinu nema einangrað sé á milli snertiflata málmanna.  



8.2.3 gr Formbreytingar og óvenjulegt álag 

Þess skal gætt að svignun eða færslur í burðarvirkjum séu innan hæfilegra marka, þó aldrei meiri en 

8.2.4. og 8.2.5. gr. kveða á um.  

Gæta skal þess sérstaklega að formbreytingar einstakra byggingarhluta valdi ekki skemmdum á 

öðrum byggingarhlutum, rýri ekki notagildi og valdi ekki útlitsgöllum eða vanlíðan fólks.  

Ef mannvirki er óvenjulegt eða búast má við að mannvirki geti orðið fyrir óvenjulegu ytra eða innra 

álagi getur byggingarfulltrúi krafist aukinna útreikninga á burðarvirki. 

8.2.4 gr Svignun burðarvirkja 

Við útreikninga á svignun og hliðarfærslu burðarvirkja skal stuðst við eftirfarandi flokkun 

bygginga:  

Flokkur A: Þar sem strangar kröfur eru gerðar til útlits og notagildis m.t.t. stífleika, t.a.m.  

íbúðarhúsnæði, skrifstofur, opinberar byggingar og frístundahús.  

 

Flokkur B: Þar sem meðalkröfur eru gerðar til útlits og notagildis m.t.t. stífleika, t.a.m. 

iðnaðarhúsnæði, verkstæði og vörugeymslur.  

 

Flokkur C: Þar sem litlar kröfur eru gerðar til útlits og notagildis m.t.t. stífleika, t.a.m. 

iðnaðarhúsnæði (gróf vinna), verkstæði (gróf vinna), vörugeymslur og landbúnaðarbyggingar, þ.m.t.  

gróðurhús.  

Svignun burðarvirkja og annarra byggingarhluta skal vera minni en fram kemur í töflu 8.01.  

Um töflu 8.01 gildir eftirfarandi:  

a) Nota skal sama kröfuflokk fyrir heildarálag og hreyfanlegt álag.  

b) Í töflunni koma fram lágmarkskröfur. Í vissum tilvikum getur verið nauðsynlegt að gera mun 

meiri  

kröfur en fram koma í töflunni, s.s. vegna innréttinga og/eða starfsemi sem fer fram í 

húsnæðinu. Nefna má sem dæmi húsnæði þar sem miklar kröfur eru gerðar um útlit og t.d. 

einnig vörugeymslur með sjálfvirkum flutningsbúnaði o.fl.  

c) Svignun vegna heildarálags felur í sér öll tímaháð áhrif.  



d) Þegar um hreyfanlegt álag er að ræða er miðað við skammtímaáhrif. Svignun byggingarhluta 

undan  

hreyfanlegu álagi miðast alltaf við jafnvægisstöðu byggingarhluta án hreyfanlegs álags.  

e) Nota skal aðeins einn kröfuflokk í hverri byggingu. Þó er heimilt í sérstökum tilvikum að nota 

tvo  

kröfuflokka, t.d. ef skrifstofubygging og vörulager eru sambyggð.  

 

Svignun útstæðra byggingarhluta annarra en handriða skal ekki vera meiri en 40% yfir gildum 

í töflu 8.01.Mesta svignun léttra bita og léttra gólfa vegna skammtíma punktálags, P = 1,0 kN, 

má ekki fara yfir gildi sem fram koma í töflu 8.02.  



Kröfur um hámarkssvignun vegna skammtíma punktálags 

Flokkur A: 1,0mm 

Flokkur B: 2,0mm 

Flokkur C: 3,0mm 

8.2.5 gr Hliðarfærsla og titringur burðarvirkja 

Hliðarfærsla burðarvirkis vegna vindálags eða annarra orsaka skal vera minni en fram kemur í töflu 

8.03.  

Við notkun töflu 8.03 skal miða við þær skýringar sem fram koma í töflu 8.01, eftir því sem við á.  

Lóðréttur færslumunur milli aðliggjandi undirstaða samfelldrar, láréttrar burðareiningar vegna sigs 

eða annarra samsvarandi hreyfinga undirstaðanna, t.d. hitaþenslu, skal vera minni en 15 mm á 

hverju bili en þó undir L/300.  

Fyrir hallandi burðareiningar gilda samsvarandi kröfur og fram koma í töflum 8.01 og 8.03.  

Hönnuði ber að tryggja að hegðun bygginga og burðarhluta vegna titrings sé ásættanleg með 

þægindi notenda í huga og virkni byggingarinnar eða einstakra hluta hennar, sbr. ákvæði ÍST EN 

1990. 

8.2.6 gr Slagregnsprófun glugga 

Glerjaðir gluggar skulu slagregnsprófaðir samkvæmt ÍST EN 1027. Gluggi skal standast 

prófunarálag sem er að lágmarki 1100 Pa.  



8.3 Kafli- Sement og steinsteypa 

8.3.1 gr Almennt 

Sement, steinsteypa og steinsteypuvirki skulu uppfylla ákvæði [laga um byggingarvörur,]1) 

íslenskra þolhönnunarstaðla, sbr. 8.2.1. gr. og staðlanna ÍST EN 197-1, ÍST EN 12620 og [ÍST EN 

206 og ÍST EN 13670 

8.3.2 gr Gæðamat 

Sement, steinefni, íblendiefni, íaukar og önnur hlutefni í steinsteypu skulu uppfylla viðeigandi 

tækniákvæði, sbr. 8.3.1. gr. Steinefni á markaði til steypugerðar skal jafnframt uppfylla aðrar kröfur 

sem fram koma í þessum kafla. Steinefni framleitt til eigin nota til steypugerðar skal uppfylla sömu 

efniskröfur, þó ekki sé þar gerð krafa um CE-merkingu.  

Gæðamat steinsteypu skv. 8.3. kafla skal unnið af faggiltri rannsóknastofu á viðkomandi sviði eða 

óháðri rannsóknastofu með sérþekkingu á viðkomandi sviði sem hefur hlotið viðurkenningu 

[umhverfis- og auðlindaráðherra skv. ákvæðum 2. mgr. 12. gr. laga um byggingarvörur.] 

8.3.3 gr Virkni steinefna 

Steinefni til steinsteypugerðar skal vera prófað með tilliti til alkalívirkni. Það telst óvirkt ef þensla 

múrstrendinga, sem steyptir eru úr því og háalkalísementi, t.d. hreinu íslensku Portlandsementi, er 

minni en:  

a. 0,05% eftir 6 mánuði eða 0,1% eftir 12 mánuði samkvæmt prófunaraðferð ASTM-C 227 eða  

b. 0,20% eftir 14 daga samkvæmt prófunaraðferð RILEM AAR-2.  

8.3.4 gr Virk steinefni 

Ef steinefni reynist virkt eftir prófun er heimilt að leyfa notkun þess ef annað eftirfarandi skilyrða er 

uppfyllt:  

a) Þensla múrstrendinga, sem steyptir eru úr því með þeirri sementstegund, sem nota skal, er 

minni en 0,05% eftir 6 mánuði eða 0,1% eftir 12 mánuði samkvæmt prófunaraðferð ASTM-C 

227. Þó skal miða við 0,08% eftir 12 mánuði ef um kísilryksblandað sement er að ræða 

(kísilryk yfir 5%).  

b) Þensla steypustrendinga, sem steyptir eru úr því með þeirri blöndu af steinefni og sementi, sem 

nota skal, er minni en 0,05% eftir 12 mánuði samkvæmt prófunaraðferð RILEM AAR-3.  



8.3.5 gr Prófanir steinefna 

Efnissali steinefna og eftir atvikum steinsteypu skal reglulega láta óháða og viðurkennda 

rannsóknastofu prófa steinefni og geta lagt fram skriflegt vottorð um:  

a) Hvort viðkomandi steinefni sé virkt eða óvirkt skv. 8.3.3. gr.  

b) Ef steinefni reynist virkt þá þarf steypuframleiðandi að sanna að sú blanda af steinefni og 

sementi  

sem nota skal sé innan leyfilegra marka skv. 8.3.4. gr.  

Tíðni prófana á steinefnum skal ákvörðuð í samráði við viðkomandi rannsóknarstofu, sbr. 1. mgr.  

8.3.6 gr Saltinnihald og gæði steinefna 

Vegna hættu á alkalívirkni og tæringarhættu bendistáls eða annarra málma skal steinefni til notkunar 

í benta steinsteypu hafa minna saltinnihald í hverju kg af þurrum sandi (kornastærð < 4 mm) en 

0,036% af klóríði og minna en 0,012% af klóríði í hverju kg af þurrum sandi til notkunar í steypu 

með spenntu bendistáli.  

Samsetning fylliefna skal vera þannig að hámark 10% lendi í flokki 3 þegar flokkað er eftir 

berggreiningakerfi skv. ÍST EN 932-3 og Rb-blaði um berggreiningu í samræmi við þann staðal, 

nema prófanir sýni fram á að veðrunarþol sé í lagi.  

8.3.7 gr Útisteypa sem er að mestu laus við saltáhrif 

Í útisteypu, sem verður fyrir veðrunaráhrifum en er að mestu laus við saltáhrif, skal sementsmagn 

vera a.m.k. 300 kg í hverjum rúmmetra af steinsteypu. Vatnssementstala (v/s) skal vera minni en 

0,55. Blendiloft skal vera a.m.k. 5% mælt rétt fyrir niðurlögn.  

Ef steypu er dælt á byggingarstað skal mæla loftinnihald eftir dælingu. Að öðrum kosti skal 

loftinnihald vera 2% hærra, þ.e. a.m.k. 7%.  

Steypuframleiðandi skal auk þess sem greinir í 1. mgr. sýna fram á að steypan uppfylli kröfur um 

frostþol samkvæmt 7. gr. í staðlinum SS 13 72 44. Meðalflögnun sýna skal vera minni en 1,00 kg/

m2 eftir 56 frostþýðusveiflur (m56) jafnframt því sem hlutfallið m56/m28 skal vera minna en 2.  



8.3.8 gr Útisteypa sem verður fyrir saltáhrifum 

Í útisteypu, sem verður fyrir miklum veðrunaráhrifum og verulegum saltáhrifum, skal sementsmagn 

vera a.m.k. 350 kg í hverjum rúmmetra af steinsteypu. Vatnssementstala (v/s) skal vera minni en 

0,45. Blendiloft skal vera a.m.k. 5% mælt rétt fyrir niðurlögn.  

Ef steypu er dælt á byggingarstað skal mæla loftinnihald eftir dælingu. Að öðrum kosti skal 

loftinnihald vera 2% hærra, þ.e. 7%.  

Steypuframleiðandi skal auk þess sem greinir í 1. mgr. sýna fram á að steypan uppfylli kröfur um 

frostþol samkvæmt 7. gr. í staðlinum SS 13 72 44. Meðalflögnun sýna skal vera minni en 1,00 kg/

m2 eftir 56 frostþýðusveiflur (m56) jafnframt því sem hlutfallið m56/m28 skal vera minna en 2.  

8.3.9 gr Útreikningur á vatnssementstölu 

Við útreikning á vatnssementstölu (v/s) er ekki heimilt að beita hvatastuðli á kísilryk.  

8.3.10 gr Heimild steypustöðvar til framleiðslu 

[Heimild steypustöðvar til að framleiða steinsteypu til notkunar í mannvirkjum skv. reglugerð 

þessari er háð því að viðkomandi rekstraraðili hafi gefið út yfirlýsingu um nothæfi steinsteypunnar 

samkvæmt ákvæðum III. kafla laga um um byggingarvörur á grundvelli jákvæðrar umsagnar 

óháðrar rannsóknarstofu sem umhverfis- og auðlindaráðherra viðurkennir í samræmi við ákvæði 2. 

mgr. 12. gr. laga um byggingarvörur. Leyfisveitandi skal gæta þess að yfirlýsing um nothæfi og 

jákvæð umsögn um steypustöð liggi fyrir vegna mannvirkjagerðar í hans umdæmi.]1)  

Ef steinsteypa uppfyllir ekki kröfur gæðamats sbr. 8.3.1. til 8.3.9. gr. skal leyfisveitandi banna 

notkun hennar uns úr hefur verið bætt og tilkynna það til Mannvirkjastofnunar. 

8.3.11 gr Framleiðsla steinsteypu þar sem ekki er steypustöð 

Byggingarfulltrúi getur í þeim tilvikum þar sem ekki er fyrir steypustöð sem uppfyllir ákvæði 

8.3.10. gr.  

heimilað öðrum framleiðslu á steinsteypu vegna [einstaks tiltekins mannvirkis, sbr. 1. og 2. tölul. 2. 

mgr. 9. gr. laga um byggingarvörur] , að því tilskildu að öllum eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:  

a) Viðkomandi mannvirkjagerð er ekki umfangsmikil.  



b) Við hönnun burðarvirkis sé ekki gengið út frá hærri styrkleikaflokki steypu en C20/25 skv. 

íslensku  

þolhönnunarstöðlunum, sbr. 8.2.1. gr.  

c) Einungis viðurkennd steypuefni séu notuð, sbr. 8.3.2. gr.  

d) Sementsmagn sé a.m.k. 350 kg í hvern rúmmetra af steinsteypu.  

e) Vatnssementstala (v/s) sé ekki hærri en 0,45.  

f) Blendiloft steypunnar við niðurlögn sé a.m.k. 5%.  

Ef steypu sem gerð er skv. þessari grein er dælt á byggingarstað skal mæla loftinnihald eftir 

dælingu.  

Að öðrum kosti skal loftinnihald vera 2% hærra, þ.e. a.m.k. 7%. 

[Heimild til steypugerðar skv. þessari grein skal vera skrifleg og bundin við einstaka tilgreinda  

framkvæmd, enda séu einnig uppfyllt önnur skilyrði 1. eða 2. tölul. 2. mgr. 9. gr. laga um 

byggingarvörur.]1) Þá skal heimildin einnig bundin við notkun tilgreindra steypuefna. 

8.4 Kafli- Stál og ál 

8.4.1 gr Stál í burðarvirki 

Stál sem notað er í burðarvirki skal uppfylla kröfur staðalsins ÍST EN 10025-2. 

Burðarvirkishönnuður skal skilgreina styrkleikaflokk stálsins og undirflokk þess á uppdráttum. Val 

á undirflokki skal m.a. taka mið af umhverfisaðstæðum, styrkleikaflokki, efnisþykkt, spennu- og 

streituástandi og gerð stáldeilis.  

8.4.2 gr Tæringarflokkar stáls 

Stál sem nota á í byggingar skal ryðverja miðað við notkunaraðstæður, þar með talið er allt efni til 

festinga. Lágmarksþykkt tæringarvarna skal vera í samræmi við eftirfarandi tæringarflokkun, sjá 

einnig ÍST EN ISO 12944-2 varðandi tæringarvarnir almennt:  

a) Tæringarflokkur 1  

Aðstæður: Lágmarkstæringarhraði, t.d. þurrt rými, þ.e. minni raki en 60% HR. Tæringarvörn: 

Rafsinkhúð eða málning.  



b) Tæringarflokkur 2  

Aðstæður: Óupphitað rakt rými, úti þar sem lítil selta og raki er. Tæringarvörn: Heitsinkhúðun. 

Sinkþykkt a.m.k. 50 µm.  

c) Tæringarflokkur 3  

Aðstæður: Utanhúss þar sem raki og sjávarselta eru lítil, t.d. inn til lands norðan- og 

austanlands. Tæringarvörn: Heitsinkhúðun. Sinkþykkt a.m.k. 115 µm.  

d) Tæringarflokkur 4  

Aðstæður: Úti þar sem raki og sjávarselta eru allmikil. 

Tæringarvörn: Heitsinkhúðun. Sinkþykkt a.m.k. 115 µm. Þar sem ekki er unnt að ná 115 µm 

sinkþykkt skal mála ofan á sinkhúðina. Málningarþykkt skal vera a.m.k. 100-150 µm og 

heildarþykkt tæringarvarna um 200 µm.  

e) Tæringarflokkur 5  

Aðstæður: Úti þar sem raki og sjávarselta eru veruleg og/eða tærandi lofttegundir eða efni eins 

og SO2 (brennisteinstvíoxíð) eða H2S (brennisteinssúlfíð) eru til staðar. 

Tæringarvörn: Heitsinkhúðun. Sinkþykkt a.m.k. 115 µm og málning ofan á sinkhúðina 

150-200 µm þykk. Heildarþykkt tæringarvarnar um 265-365 µm.  

8.4.3 gr Ál í burðarvirki 

Burðarvirkishönnuður skal skilgreina gerð og eiginleika áls í burðarvirki á uppdráttum. Val á gerð 

áls skal m.a. taka mið af gerð burðarvirkis og umhverfisaðstæðum þess.  

8.4.4 gr Notkun áls þar sem hætta er á tæringu 

Ál sem nota á í byggingar utanhúss skal vera seltuþolið. Við hönnun skal taka tillit til þess að hætta 

er á tæringu áls þegar það er í snertingu við steypu eða eðlari málma og raki eða bleyta er til staðar.  



8.5 Kafli- Timbur og gler 

8.5.1 gr Timbur 

Timbur sem nota á í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað skv. ÍST INSTA 142 Norrænar reglur 

um styrkleikaflokkun timburs. Þegar timbur er notað við aðstæður þar sem búast má við að rakastig 

þess verði langtímum saman um eða yfir 20% skal það ávallt vera þolið gegn fúasveppum, svo sem 

kjarnviður furu eða grenis, eða gagnvarið skv. ÍST EN 15228 í viðeigandi gagnvarnarflokki skv. 

kerfi Norrænna timburverndarráðsins, sbr. Rb-blöð nr. Rb.Hi.302 og Rb.Hi.303. „Verndun viðar 

gegn fúa“. Gera skal sérstaklega grein fyrir tæringarvörn festinga.  

Límtré sem notað er í burðarvirki skal uppfylla kröfur staðalsins ÍST EN 14080.  

8.5.2 gr Gler 

Við val á glergerðum í mannvirki skal fylgja eftirfarandi Rb-blöðum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands 

eins og við á hverju sinni. Um er að ræða Rb-blað (31). 121.1 „Val glergerða fyrir íbúðarhúsnæði“, 

Rb-blað (31). 121.2 „Val glergerða fyrir skólahúsnæði“ og Rb-blað (31). 121.3 „Val glergerða fyrir 

byggingar sem almenningur á aðgang að“.  

Við ákvörðun á þykkt [...]1) glers í byggingum skal hafa hliðsjón af staðlinum NS 3510 

„Sikkerhetsglass i bygg – Krav til klasser i ulike bruksområder“ og nota viðeigandi álagsgildi.  

Þar sem gler er notað sem sjálfstæður eða berandi byggingarhluti skal hönnuður gera sérstaklega 

grein fyrir styrk og öryggi byggingarhlutans. Glervirki, bæði gler og festingar, skulu þannig útfærð 

og hönnuð að fullnægjandi öryggi náist gegn hættu á meiðslum fólks og dýra eða skemmdum á 

búnaði við brot.  

Festingar glers skulu vandlega útfærðar svo ekki sé hætta á að glerið falli úr festingum sínum við 

svignun undan álagi, að glerið komist í beina snertingu við málm eða annað gler eða 

lengdarbreytingar vegna ólíkra hitaþanstuðla glers, málms og/eða steypu geti skaðað glerið.  

[Klemmifestingar með gúmmífóðringum eða sambærilegu má aðeins nota með hertu öryggisgleri 

og tryggja skal að glerið geti ekki runnið til og losnað úr festingum sínum við að þrýstingur milli 

fóðringa og glers minnkar með tímanum, t.d. með boltum. [Séu festingar af þessum toga notaðar þar 

sem er fallhætta má aðeins nota hert samlímt gler. 



9. Hluti- Varnir gegn eldsvoða 

9.1 Kafli- Markmið og notkunarflokkar 

9.1.1 gr Meginmarkmið 

Byggingar og önnur mannvirki skulu þannig hönnuð og byggð að öryggi fólks, dýra, umhverfis, 

menningarverðmæta og eigna gagnvart bruna sé ávallt tryggt. Þessu öryggi skal viðhaldið allan 

þann tíma sem mannvirkið stendur. Jafnframt skal tryggt eins og framast er unnt að bruni eða 

niðurrif mannvirkisins valdi sem minnstum spjöllum á umhverfinu.  

Við hönnun mannvirkja skal ávallt gert ráð fyrir að eldur geti komið upp og því skal tryggt:  

a) Að viðstaddir geti yfirgefið mannvirkið í eldsvoða eða bjargast eftir öðrum leiðum og að 

öryggi björgunarliðs sé fullnægjandi,  

b) að burðargeta mannvirkisins haldi í tiltekinn tíma í bruna og að glæðing, útbreiðsla elds og 

reyks innan þess sé takmörkuð,  

c) að hætta á útbreiðslu elds til nálægra mannvirkja sé takmörkuð sem og hætta á að eldur geti 

borist til mannvirkisins frá umhverfinu,  

d) að umhverfisáhrif vegna bruna verði innan ásættanlegra marka,  

e) að gerðar séu fullnægjandi ráðstafanir til að unnt sé að uppgötva og slökkva eld í mannvirki og 

tryggja öflun slökkvivatns, og  

f) að byggingarefni, innréttingar og húsbúnaður séu valin með það í huga að sem minnstar líkur 

séu á því að eldur kvikni og eitraður reykur myndist við bruna.  

9.1.2 gr Almennt um notkunarflokka 

Brunavarnir mannvirkis ákvarðast af notkun þess með tilliti til öryggis fólks og dýra. Miðað er við 

sex notkunarflokka mannvirkja í þessum hluta reglugerðarinnar, sbr. töflu 9.01. Flokkun ákvarðast 

af því hvort sofið er innan mannvirkjanna, hvort fólk sem þar er þekkir flóttaleiðir innan þeirra og 

hvort það geti sjálft bjargað sér út úr mannvirkinu við eldsvoða.  

Ef mannvirki fellur undir fleiri en einn notkunarflokk skal það ekki leiða til þess að öryggi gagnvart 

bruna sé síður tryggt innan hvers notkunarflokks, sbr. 1. mgr. 9.1.1. gr., en ef mannvirkið félli 

eingöngu innan eins notkunarflokks. Séu flóttaleiðir sameiginlegar skal miða við ströngustu kröfur.  



9.1.3 gr Notkunarflokkar 

Notkunarflokkur 5  

Mannvirki eða rými þar sem einhverjir innan mannvirkisins eru ekki færir um að koma sér sjálfir út 

úr mannvirkinu eða á öruggt svæði við eldsvoða.  

9.2 Kafli- Hönnun brunavarna 

9.2.1 gr Almennt 

Með hönnun brunavarna bygginga og annarra mannvirkja skal vera tryggt og sýnt fram á að öryggi 

viðkomandi mannvirkja sé fullnægjandi og uppfyllt séu meginmarkmið og önnur ákvæði þessa 

hluta reglugerðarinnar.  

Um þau ákvæði þessa hluta reglugerðarinnar sem skipast í meginreglur og viðmiðunarreglur, eða 

innihalda einungis viðmiðunarreglur, gildir að meginreglur eru ávallt ófrávíkjanlegar en 

viðmiðunarreglur eru frávíkjanlegar með tækniskiptum, sbr. b-lið 9.2.2. gr., eða brunahönnun, sbr. 

c-lið 9.2.2. gr., enda sé sýnt fram á að brunaöryggi sé ekki skert og uppfyllt séu meginmarkmið 



reglugerðar þessarar og meginreglur þeirra ákvæða sem vikið er frá. Önnur ákvæði þessa hluta 

reglugerðarinnar eru ófrávíkjanleg nema annað sé sérstaklega tekið fram í viðkomandi ákvæði.  

9.2.2 gr Aðferðir við hönnun brunavarna 

Við hönnun brunavarna mannvirkis skal einni af eftirtöldum aðferðum beitt:  

a) Ákvarða brunavarnir eingöngu á grundvelli ákvæða þessarar reglugerðar.  

b) Ákvarða brunavarnir á grundvelli ákvæða þessarar reglugerðar með tilgreindum frávikum frá  

viðmiðunarreglum (með tækniskiptum) sem sýnt er fram á að uppfylli meginmarkmið 

reglugerðarinnar og meginreglur viðkomandi ákvæða. Brunaöryggi skal vera jafn mikið og 

fengist við að ákvarða brunavarnir á grundvelli a-liðar. Á aðaluppdráttum skal gera grein fyrir 

þeim tækniskiptum sem beitt hefur verið skv. þessari grein.  

c) Ákvarða brunavarnir á grundvelli brunahönnunar sem sýnt er fram á að uppfylli 

meginmarkmið reglugerðarinnar og meginreglur viðkomandi ákvæða. Slíkt getur falist í einni 

eða fleiri af eftirfarandi aðferðum:  

1. Lausn sem byggir á ákvæðum þessarar reglugerðar með frávikum frá viðmiðunarreglum. 

2. Lausn sem byggir á brunatæknilegum útreikningum.  

3. Lausn sem byggist á áhættugreiningu.  

9.2.3 gr Greinargerð og sannprófun lausna  

Hönnuður brunavarna mannvirkis skal leggja fram greinargerð sem lýsir brunavörnum 

mannvirkisins, gerir grein fyrir vali á þeim og sýnir fram á að þær uppfylli kröfur þessa hluta 

reglugerðarinnar um brunaöryggi.  

Umfang greinargerðar hönnuðar skal m.a. taka mið af stærð og mikilvægi mannvirkisins, umfangi 

hönnunar og umfangi frávika frá viðmiðunarreglum. Gera skal grein fyrir notkunarforsendum og 

takmörkun á notkun.  

Sannprófun lausna skal einnig taka til líklegra frávika frá þeirri lausn sem sannreynd er. 

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.  



9.2.4 gr Krafa um brunahönnun og áhættumat 

Leyfisveitandi getur ávallt farið fram á að gerð sé brunahönnun og áhættumat fyrir mannvirki og 

lóðir í tengslum við veitingu byggingarleyfis. Slík krafa skal rökstudd af hálfu leyfisveitanda sé 

þess óskað.  

Ávallt skal krafist brunahönnunar vegna eftirfarandi mannvirkja:  

a) Mannvirkja þar sem vænta má mikils mannsöfnuðar eða þar sem geymd eru mikil verðmæti.  

b) Mannvirkja sem eru menningar- eða samfélagslega verðmæt eða þar sem geymd eru slík 

verðmæti.  

c) Mannvirkja er varða almannahagsmuni sérstaklega, þ.e. geta haft áhrif á virkni samfélagsins, 

t.d. stærri flugstöðvar og meginsamgöngumiðstöðvar, mikilvæg mannvirki vegna 

orkuframleiðslu og dreifingar orku eða vatns, miðstöðvar löggæslu, almannavarna og 

slökkviliða, sjúkrahús og aðrar mikilvægar heilsustofnanir.  

d) Mannvirkja þar sem hættuleg starfsemi fer fram eða þar sem vænta má að stórbrunar eða 

sprengingar geti orðið vegna starfseminnar, s.s. birgðageymslur eða framleiðsla eld- og 

sprengifimra efna, eldnærandi efna, eiturefna og efna sem geta valdið mengun í umhverfinu. 

Staðsetja ber og hanna slík mannvirki þannig að hættan í nánasta umhverfi þeirra sé í lágmarki, 

t.d. vegna varmageislunar, reyks, eitrunar og þrýstings vegna sprengingar.  

e) Mannvirkja í notkunarflokkum 5 og 6.  

f) Mannvirkja með stærri samanlagðan gólfflöt en 2.000 m2.  

g) Mannvirkja eða notkunarflokka innan þeirra með brunaálag hærra en 800 MJ/m2.  

h) Mannvirkja sem eru þannig gerðar, staðsett eða starfsemi innan þeirra þess eðlis að slökkvilið 

sé á  

einhvern hátt vanbúið til að ráða við eld í því.  

Ávallt skal vinna áhættumat fyrir mannvirki og starfsemi á lóðum sem talin eru sérlega varasöm 

m.t.t. eld- eða sprengihættu, eru samfélagslega mikilvæg, geta skapað almannahættu, geta haft mikil 

áhrif á mögulega landnotkun eða geta valdið alvarlegum umhverfisspjöllum við bruna.  

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.  



9.2.6 gr Þáttaka slökkviliðs í björgun 

Meginreglur: Við ákvörðun brunavarna í mannvirki skal taka tillit til getu slökkviliðs í viðkomandi 

sveitarfélagi, útkallstíma og mögulega aðstoð annarra slökkviliða og skal þess getið með hvaða 

hætti slíkt er gert í greinargerð þess hönnuðar sem ábyrgð ber á brunavörnum. Á þeim stöðum þar 

sem útkallstími slökkviliðs er yfir 15 mín eða slökkviliðið er á einhvern hátt vanbúið til að ráða við 

eld í mannvirki af þessari gerð skulu brunavarnir mannvirkis auknar sem áhrifum þessa nemur. 

Byggt skal á upplýsingum í brunavarnaáætlun viðkomandi slökkviliðs.  

Viðmiðunarreglur: Ekki er heimilt að hanna byggingar með rýmingu um svalir ofan þeirrar hæðar 

sem búnaður viðkomandi slökkviliðs ræður við. Umfang rýmingar um svalir skal takmarka við 

afkastagetu slökkviliðs til björgunar af svölum.  

9.3 Kafli- Almennar kröfur vegna brunavarna 

9.3.1 gr Flatarstærðir, rúmmál og breidd rýmingarleiða 

Kröfur þessa hluta reglugerðarinnar miðast við stærð flata í mannvirki. Miðað er við brúttóflatarmál 

viðkomandi flata, nema annað sé sérstaklega tekið fram og gildir sama um uppgefnar 

rúmmálsstærðir. Með kröfum um breidd rýmingarleiða, t.d. hurða, ganga, stiga o.fl., er átt við 

hindrunarlaust umferðarmál.  

9.3.2 gr Veggsvalir, svalagangar og millipallar innanhúss 

Veggsvalir, millipallar og svalagangar innanhúss sem eru án brunahólfandi veggja að undirliggjandi 

hæð, skulu alltaf reiknast sem sjálfstæð hæð þegar stærð þeirra er yfir 50% af flatarmáli 

undirliggjandi hæðar, meiri en 200 m2 í notkunarflokki 1 eða meiri en 100 m2 í öðrum 

notkunarflokkum.  

9.3.3 gr Brunatákn og flokkun byggingarhluta og -efna 

Flokkun byggingarhluta og viðbragð byggingarefna við eldi skal gerð samkvæmt 

flokkunarstaðlinum ÍST EN 13501. Brunatákn sem fram koma í reglugerð þessari og skal nota eru 

tilgreind í viðauka 1.  

9.3.4 gr Stigahús 1 

Meginreglur: Stigahús 1 í byggingum skal vera sjálfstætt brunahólf, minnst EI 60, og varið þannig 

að eldur og reykur komist ekki inn í stigahúsið. Brunahólfun skal ráðast af þeirri starfsemi sem 

tengist stigahúsinu.  



Viðmiðunarreglur: Stigahús 1 má ekki vera í meira en fjögurra hæða eða 12 m háu húsi.  

9.3.5 gr Stigahús 2 

Meginreglur: Stigahús 2 í byggingum skal vera sjálfstætt brunahólf, minnst EI 60, og skal 

sérstaklega varið þannig að eldur og reykur komist ekki inn í stigahúsið. Brunahólfun skal ráðast af 

þeirri starfsemi sem tengist stigahúsinu. Gengið skal inn í stigahús 2 um brunastúku eða milligang 

sem er sérstakt brunahólf.  

Viðmiðunarreglur: Stigahús 2 má vera í allt að sjö hæða eða 23 m háu húsi. Samband milli kjallara 

og stigahúss 2 skal vera um útisvæði eða brunastúku.  

9.3.6 gr Stigahús 3 

Meginreglur: Stigahús 3 í byggingum skal vera sjálfstætt brunahólf og skal sérstaklega varið þannig 

að eldur og reykur komist ekki inn í stigahúsið. Brunahólfandi skil stigahússins skulu standa jafn 

lengi og meginburðarvirki byggingarinnar. Brunahólfun skal vera nægjanleg til að tryggja rýmingu 

og ekki auka líkur á útbreiðslu elds milli annarra brunahólfa. Gengið skal í og úr stigahúsi 3 um 

opið svæði eða yfirþrýsta brunastúku. Stigahús 3 má ekki tengjast kjallara. Sé brunastúka að 

stigahúsi 3 yfirþrýst skal tryggt að yfirþrýstingur haldist þann tíma sem slökkvistarf tekur, þó ekki 

minna en í 60 mín.  

Viðmiðunarreglur: Mesta fjarlægð frá dyrum notkunareiningar að svölum eða brunastúku við 

stigahús 3 skal vera 10 metrar.  

9.3.7 gr Stigar utanhúss 

Meginreglur: Stigar utanhúss á byggingum skulu vera jafn öruggir og aðrar flóttaleiðir.  

Viðmiðunarreglur: Útveggir að eða við stiga utanhúss og minnst 1,8 m út frá þeim skulu hafa 

brunamótstöðu minnst EI 60. Hurð að stiga skal minnst hafa brunamótstöðu EI2 30-C og gluggar 

minnst EW 30.  

9.4 Kafli- Öryggisbúnaður vegna brunavarna í byggingum 

9.4.1 gr Markmið 

Í byggingar er eingöngu heimilt að nota tæknibúnað ætlaðan til brunavarna sem er þannig hannaður 

og gerður að hann haldi virkni sinni í nauðsynlegan tíma. Í þeim tilgangi skal tryggja aðgengi að 

vatni, rafmagni eða öðru sem við á til að búnaðurinn virki á fullnægjandi hátt. Tæknibúnaðurinn 

skal þannig hannaður og gerður að hann auki ekki hættu á íkviknun eða útbreiðslu elds.  



9.4.2 gr Sjálfvirk brunaviðvörun 

Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um sjálfvirka brunaviðvörun:  

1. Setja skal sjálfvirkan búnað til að uppgötva eld á byrjunarstigi í öll mannvirki þar sem það er  

nauðsynlegt til að tryggja öryggi lífs, umhverfis og eigna. Brunaviðvörunin skal hæfa 

viðkomandi mannvirki og starfsemi þess. Hún skal geta gefið viðvörun um eld í 

mannvirkinu það tímanlega að allir innan þess geti komið sér út úr mannvirkinu af eigin 

rammleik eða með aðstoð annarra áður en hættuástand skapast. Brunaviðvörunin skal virka 

þó rafmagn fari af húsinu.  

2. Brunaviðvörun skal henta þeim sem nota mannvirkið og skal vera greinileg í öllum rýmum 

þar sem slíks kerfis er krafist. Hljóðmerki skulu ávallt vera vel aðgreinanleg frá öðrum 

hljóðmerkjum og styrkur þeirra ákveðinn m.a. með hliðsjón af hávaða í byggingunni. Í 

starfsemi með miklum fólksfjölda eða sérstökum aðstæðum þar sem tryggja þarf skjót 

viðbrögð skal brunaviðvörun vera töluð skilaboð eða annað sambærilegt. Í mannvirkjum 

sem hönnuð eru á grundvelli algildrar hönnunar skal til viðbótar hljóðmerkjum bæta við 

annarri brunaviðvörun, s.s. ljósmerkjum vegna heyrnardaufra.  

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um sjálfvirka brunaviðvörun:  

1. Í mannvirki skal nota staka brunaskynjara eða skynjara sem eru samtengdir í sameiginlega 

stjórnstöð og ræðst val þeirra af notkunarflokki mannvirkisins, fólksfjölda og stærð þess skv. 

ákvæðum í töflu 9.02.  



2. Í mannvirkjum þar sem í reglugerð þessari er krafist brunaviðvörunarkerfis er heimilt að hafa í 

staðinn, að öllu leyti eða hluta, viðurkennt slökkvikerfi, enda sé sýnt fram á að viðvörun verði 

innan ásættanlegra marka.  

3. Í mannvirkjum sem eru yfir þeim mörkum sem greinir í dálki B í töflu 9.02 en undir mörkum í 

dálki A skal nota sambyggð bruna- og innbrotaviðvörunarkerfi eða sjálfvirkt 

brunaviðvörunarkerfi. Allur búnaður skal uppfylla viðkomandi EN staðla og skal viðvörun frá 

honum, uppsetning, allur rekstur og viðhald vera í samræmi við leiðbeiningar 

Mannvirkjastofnunar.  

4. Hönnun, uppsetning og viðhald sjálfvirks brunaviðvörunarkerfis skal vera í samræmi við ÍST 

EN 54.  

9.4.3 gr Stakir reykskynjarar 

Meginreglur: Staka reykskynjara með hljóðgjafa og eftir atvikum með ljósmerkjum skal setja í 

byggingar þar sem slíkt er talið nauðsynlegt vegna brunavarna þar sem ekki er krafist sjálfvirks 

brunaviðvörunarkerfis. Þá skal velja með hliðsjón af aðstæðum og staðsetja þannig að þeir geti með 

sem bestum hætti skynjað og látið vita af eldi. Staka reykskynjara með hljóðgjafa skal setja í hverja 

íbúð og notkunareiningu í notkunarflokki 3. Staka reykskynjara með hljóðgjafa skal ennfremur setja 

í hvert herbergi þar sem boðið er upp á heimagistingu nema sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi sé í 

byggingunni.  

Viðmiðunarreglur: Fjöldi og staðsetning reykskynjara skulu valin þannig að ekki sé minna en einn 

skynjari fyrir hverja 80 m2 í notkunarflokki 3, minnst einn á hverri hæð og hljóðstyrkur hans í 

hverju einstöku svefnherbergi sé ekki undir 75 dB(A).  

9.4.4 gr Handslökkvitæki 

Í öllum byggingum skulu vera handslökkvitæki sem samræmast ákvæðum reglugerðar um 

slökkvitæki. Handslökkvitæki skulu vera í öllum rýmum þar sem slíkt er nauðsynlegt til að tryggja 

brunavarnir. Þau skulu valin með hliðsjón af þeirri gerð elds sem líklegt er að geti orðið í 

viðkomandi rými. Handslökkvitæki skal vera í hverri íbúð í notkunarflokki 3 og í öllum 

bílgeymslum.  



9.4.5 gr Slöngukefli 

Meginreglur: Setja skal slöngukefli innanhúss í mannvirkjum þegar slíkt er nauðsynlegt til að 

tryggja brunavarnir. Þar sem slöngukefli eru staðsett skal vera hægt að ná með slöngunni út í öll 

horn viðkomandi rýma. Slöngukefli skal staðsetja þannig að ekki sé hætta á að notandi þeirra teppist 

inni vegna reyks eða elds. Slöngukefli skulu vera í samræmi við ákvæði reglugerðar um 

slökkvitæki.  

Viðmiðunarreglur: Slöngukefli skulu sett í notkunareiningar í notkunarflokki 1 og 2 sem eru stærri 

en 500 m2 svo og í byggingar í öðrum notkunarflokkum en notkunarflokki 3, þar sem þess er þörf 

vegna brunaálags og brunaáhættu. Lagnir að slöngukeflum skulu gerðar með þeim hætti að 

nægjanlegt vatnsrennsli að þeim sé tryggt í minnst 15 mínútur. Við val á slöngukefli skal miða við 

eftirfarandi lágmarkskröfur fyrir vatnsrennsli og þrýsting:  

a) Fyrir aðrar byggingar en tilgreindar eru í b-lið skal miðað við 20 l/mín vatnsrennsli og 9 m 

kastlengd.  

b) Fyrir stór iðnaðar- og geymsluhús og byggingar þar sem eldhætta er mjög mikil og brunaálag 

yfir  

800 MJ/m2 skal miða við 40 l/mín vatnsrennsli og 9 m kastlengd.  

9.4.6 gr Sjálfvirk slökkvikerfi 

Meginreglur: Setja skal sjálfvirkan búnað til að slökkva eld þar sem það er nauðsynlegt til að 

tryggja öryggi lífs, umhverfis og eigna. Sjálfvirk slökkvikerfi í mannvirkjum skulu þannig útfærð að 

þau geti slökkt eða takmarkað eld í mannvirkinu í viðunandi langan tíma. Þau skulu geta farið í 

gang innan nægjanlega skamms tíma og með nægu öryggi til að uppfylla kröfur. Kerfin skulu vera 

varin gegn því að eldur geri þau óvirk. Virkni búnaðarins skal vera trygg þegar rafmagn er á 

byggingunni og hafa skal viðeigandi varnir gegn rafmagnsleysi.  

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um sjálfvirk slökkvikerfi: 

1. Sjálfvirk úðakerfi skulu vera í mannvirkjum skv. því sem tilgreint er í töflu 9.03. 

2. Í byggingum þar sem krafist er sjálfvirks úðakerfis kann að þurfa að setja upp annars konar 

slökkvikerfi í hluta mannvirkis ef starfsemi er með þeim hætti að ekki megi nota vatn sem 

slökkvi- miðil.  



3. Sjálfvirk úðakerfi skulu hönnuð og þeim viðhaldið í samræmi við staðalinn ÍST EN 12845 og 

ÍST EN 12259 eða aðra staðla sem Mannvirkjastofnun viðurkennir.  

4. Þokukerfi skal hanna í samræmi við leiðbeiningar sem Mannvirkjastofnun gefur út.  

5. Heimilt er að úðakerfi í íbúðum í notkunarflokkum 3 og í notkunarflokkum 5 og 6 séu gerð í 

samræmi við INSTA 900.  

6. Slökkvikerfi í eldhúsháfa og slökkvikerfi sem nota aðrar gerðir slökkvimiðla skulu gerð í 

samræmi við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar.  

7. Byggingarfulltrúi getur óskað eftir staðfestingu frá Mannvirkjastofnun um áhættuflokk 

sjálfvirkra slökkvikerfa.  

9.4.7 gr Hurðalokari (pumpa) 

Meginreglur: Setja skal hurðalokara í byggingar þar sem slíkt er nauðsynlegt til að tryggja að 

reykflæði verði ekki á milli brunahólfa. Tryggja skal að hurðir með hurðalokurum sé ekki unnt að 

festa opnar. Setja skal sjálfvirka lokara á allar brunaflokkaðar hurðir nema þar sem krafa er um að 

hurðir séu læstar, s.s. í spennistöðvum og tæknirýmum fyrir lyftur, eða þar sem starfsemi er með 

þeim hætti að gera má ráð fyrir að hurðir séu ávallt lokaðar.  

Viðmiðunarreglur: Á hurð sem er í mikilli notkun skal lokari vera í flokki C5 skv. ÍST EN 14600 en 

nota má flokk C2 eða betri á hurð sem yfirleitt stendur opin á hurðarsegli. Þar sem ekki er skilgreint 

hvaða flokk á að nota skal hönnuður velja viðkomandi flokk með tilliti til umferðar um hurð.  

9.4.8 gr Sjálfvirk reyklosun 

Meginreglur: Markmið með sjálfvirkri reyklosun úr mannvirki er að losa út reyk og hita áður en 

hætta skapast fyrir fólk, dýr eða eignir. Sjálfvirk reyklosun skal geta opnast eins fljótt og mikið og 

þörf er á og halda virkni sinni í þann tíma sem nauðsynlegur er til að tryggja brunavarnir. Virkni 

búnaðarins skal vera trygg þegar rafmagn er á byggingunni og hafa skal viðeigandi varnir gegn 

rafmagnsleysi. Við hönnun og val á sjálfvirkum reyklosunarbúnaði skal tekið tillit til vind- og 

snjóálags. Kerfið skal vera varið gegn því að eldur geri það óvirkt. Reyklosun sem byggir á 

gegnumbruna á léttbyggðum þakeiningum eða gluggum húsa skal aðeins leyfð þar sem sýnt er fram 

á að hún virki nægjanlega hratt og tryggi nægjanlega reykræsingu.  



Viðmiðunarreglur: Sjálfvirk reyklosun úr mannvirki skal hönnuð í samræmi við ÍST EN 12101. Í 

gluggalausum samkomusölum í notkunarflokki 2, sem eru stærri en 200 m2, skal setja 

reyklosunarbúnað á þak eða upp fyrir þak. Samanlagt opnunarflatarmál skal vera a.m.k. 0,5% af 

gólffleti. Búnaðurinn skal vera sjálfvirkur og stjórnað af reykskynjara.  

9.4.9 gr Reyktálmar 

Reyktálmar í mannvirkjum skulu hafa nægjanlega brunamótstöðu og þéttleika til að hindra 

útbreiðslu reyks í þann tíma sem brunahönnun tilgreinir. Sé virkni reyktálma háð rafmagni skulu 

þeir búnir varaafli sem heldur þeim virkum hvort sem straumrofið orsakast af bruna eða öðrum 

orsökum.  

9.4.10 gr Yfirþrýst rými 

Ef yfirþrýst rými í mannvirkjum er forsenda fyrir brunavörnum skal búnaðurinn sem heldur uppi 

yfirþrýstingnum vera þannig gerður að reykur berist ekki inn í rýmið. Búnaðurinn skal virka í þann 

tíma sem brunahólfun rýmisins gerir ráð fyrir. Rafmagnstenging að blásurum í yfirþrýstum rýmum 

skal varin gegn bruna og þannig frágengin að blásararnir virki í tilskilinn tíma enda þótt rafmagn 

fari af mannvirkinu. Yfirþrýstingur í rýmum skal haldast þó tvennar dyr séu opnar samtímis.  

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.  

Viðmiðunarreglur: Í byggingum sem eru tvær hæðir eða hærri skal lýsing í stigahúsum gerð með 

þeim hætti að tvö samliggjandi ljós séu tengd á sitt hvora greinina. Almenn lýsing í flóttaleið skal 

ekki vera minni en 100 lux.  

9.4.12 gr Neyðarlýsing 

Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um neyðarlýsingu:  

1. Neyðarlýsing skal vera nægjanleg þannig að rýming byggingar sé möguleg við straumrof.  

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

stigahúsum yfir fjórar hæðir í notkunarflokki 3 og í öllum gluggalausum stigahúsum skal vera 

neyðarlýsing. Við tæknibúnað sem þarf að vinna við þegar straumrof verður skal vera 

fullnægjandi neyðarlýsing.  



3. Neyðarlýsing í byggingum skal að lágmarki lýsa í 60 mín eftir straumrof.  

4. Neyðarlýsing skal ekki vera minni en 1 lux í miðlínu flóttaleiðar en minnst 5 lux í tröppum og  

stigahúsum. Neyðarlýsingin skal ná 50% af ljósstyrknum á 5 sek. og fullum styrk á 60 sek. en 

fullum ljósstyrk skal náð á 0,5 sek. á sérstaklega hættulegum svæðum.  

5. Í byggingum þar sem krafist er algildrar hönnunar skal neyðarlýsing taka mið af því.  

6. Varastraumgjafar skulu vera vararafstöðvar, rafhlöður eða annar jafntryggur búnaður sem tekur  

sjálfvirkt við ef aðalstraumgjafi bilar.  

Viðmiðunarreglur: Raflagnir í neyðarlýsingu bygginga skulu varðar fyrir eldi í 30 mín. Raflagnir 

innan  

hvers EI 90 brunahólfs skulu vera óháðar raflögnum í öðrum EI 90 brunahólfum. Setja skal 

neyðarlýsingu fyrir utan útihurðir í flóttaleið nema þar sem farið er út á jafnsléttu og önnur lýsing 

gefur fullnægjandi birtu. Út- og neyðarlýsing skal vera í flóttaleiðum fjölbýlishúsa. Hönnun 

neyðarlýsingar skal vera í samræmi við ÍST EN 1838, ÍST EN 50171, ÍST EN 50172, ÍST 150 og 

ÍST EN 60598-2-22.  

9.4.13 gr Búnaður til að draga úr sprengiþrýstingi 

Ef starfsemi í mannvirki eða hluta þess er slík að sérstök hætta er talin vera á sprengingu, t.d. af 

völdum gass eða vökva, skal mannvirkið þannig hannað og byggt að það hrynji ekki eða laskist 

verulega af völdum sprengingar. Á slíkum rýmum skulu vera sprengilúgur, gluggar, léttir útveggir 

eða þakhlutar sem láta undan við sprengingu.  

Búnaður til þrýstiminnkunar má ekki vera þannig staðsettur í mannvirki að hann stofni 

vegfarendum eða nálægum byggingum í hættu.  

Gera skal grein fyrir sprengihættu og aðgerðum til að tryggja öryggi vegna sprenginga í 

brunahönnun.  

Við hönnun og gerð bygginga eða einstakra rýma þar sem fyrirhuguð starfsemi fellur undir 

reglugerðir Vinnueftirlits ríkisins, t.d. vegna ketilrýmis fyrir gufukatla, vélarýmis fyrir kæli- og 

frystivélar o.þ.h., skal tryggja að gerð rýmisins sé þannig að ákvæði reglugerðanna séu uppfyllt.  



9.5 Kafli- Rýming við eldsvoða 

9.5.1 gr Markmið 

Flóttaleiðir í byggingum skulu þannig skipulagðar og frágengnar að allir geti bjargast út af eigin 

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

skapast.  

9.5.2 gr Flóttaleiðir 

Frá hverju rými byggingar þar sem gera má ráð fyrir að fólk dveljist eða sé statt skulu vera 

fullnægjandi flóttaleiðir úr eldsvoða.  

Flóttaleiðir skulu vera einfaldar, auðrataðar og greiðfærar svo að fólk verði ekki innlyksa í skotum 

og endum ganga.  

Flóttaleiðir í byggingum skulu rúma þann fjölda fólks sem þarf að nota þær. Þær skulu útfærðar sem 

auðrataðir gangar, stigar og/eða flóttalyftur sem gera fólki örugglega fært að komast á öruggan stað 

úti undir beru lofti eða á öruggt svæði. Flóttaleiðir geta einnig verið gönguleiðir um opin rými 

bygginga sem krefjast út- og neyðarlýsingar.  

Sameiginlegar flóttaleiðir skal hanna m.t.t. fyrirkomulags rýmingar frá viðkomandi svæðum.  

Við útreikninga á rýmingu skal heildarflóttatími vera styttri en sá tími þegar hættuástand fyrir fólk 

hefur skapast.  

Allan þann tíma sem gera má ráð fyrir að flótti úr eldsvoða taki skal tryggja, eftir því sem kostur er, 

að fólk verði ekki fyrir fallandi byggingarhlutum, t.d. gleri, og að hiti, reykur eða eiturgufur fari 

ekki yfir hættumörk í flóttaleið eða of léleg birtuskilyrði tefji rýmingu.  

Flóttaleiðir má ekki innrétta til annars en umferðar. Þó má innrétta ganga til notkunar sem ekki 

eykur brunaálag að nokkru marki né rýrir hæfni þeirra sem flóttaleiða.  

Við ákvörðun flóttaleiða skal tekið tillit til krafna um algilda hönnun.  

Uppdráttur sem sýnir útgönguleiðir í mannvirkjum í notkunarflokki 3 og 4 þar sem seld er gisting 

skal vera festur á vegg við eða á inngangshurð í öllum gistirýmum ásamt upplýsingum um viðbrögð 

gesta við eldsvoða.  



9.5.3 gr Aðgengi að flóttaleiðum 

Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um aðgengi að flóttaleiðum:  

1. Úr öllum íbúðum og notkunareiningum skulu vera a.m.k. tvær flóttaleiðir, sem eru óháðar hvor  

annarri, til öruggs staðar undir beru lofti á jörðu niðri, sbr. þó 9.5.4. gr. Heimilt er að slíkur 

öruggur staður sé einnig á sérútbúnum svölum eða þaki byggingar sem er aðgengilegt 

björgunarliði, enda sé slík aðstaða sérstaklega brunahönnuð til slíkra nota. Með óháðum 

flóttaleiðum er átt við tvær eða fleiri flóttaleiðir sem eru þannig aðskildar að eldur og reykur 

geti ekki teppt þær báðar/allar [þ.e. 1) svalir og sjálfstætt stigahús eða tvö sjálfstæð stigahús 

sem gengið er í beint úr hverri íbúð] .  

2. Flóttaleið úr íbúð, notkunareiningu eða gistirými má ekki liggja gegnum aðra íbúð, 

notkunareiningu eða gistirými.  

3. Svalir má nota í flóttaleið fyrir takmarkaðan fjölda fólks ef tryggt er að rýming geti átt sér stað 

innan ásættanlegs tíma. Svalir skulu rúma þann fjölda sem þarf að nota þær og skulu vera 

varðar gegn geislun.  

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um aðgengi að flóttaleiðum:  

1. Flóttaleiðir skulu liggja úr gagnstæðum endum íbúða og notkunareininga eða sem næst þeim. 

Ef íbúð eða notkunareining er á meira en einni hæð skulu vera slíkar flóttaleiðir frá hverri hæð. 

Fjarlægð frá  

hvaða stað sem er að næsta útgangi má ekki vera meiri en fram kemur í töflu 9.04. í 9.5.6. gr.  

2. Heimilt er að á heimavistum námsmanna sem eru með einstaklingsherbergjum, sbr. 6.10.4. gr., 

séu  

einar veggsvalir fyrir hver sex herbergi á sameiginlegu rými sem tengist herbergjunum.  

3. Svalir skal ekki nota í flóttaleið fyrir fleiri en 20 manns.  

4. Svalir í flóttaleið á íbúðarhúsum í notkunarflokki 3 skulu vera a.m.k. 4,0 m2 að stærð og ekki 

mjórri en 1,60 m.]1) 



9.5.4 gr Ein flóttaleið frá rými 

Ef sérstökum erfiðleikum er háð að uppfylla kröfur 1. tölul. 1. mgr. 9.5.3. gr. um tvær flóttaleiðir frá 

rými, getur leyfisveitandi í undantekningartilvikum heimilað, að fenginni jákvæðri umsögn 

slökkviliðs, að ein flóttaleið sé frá rými eða notkunareiningu í notkunarflokki 1 og 2 þegar slíkt 

hefur ekki í för með sér sérstaka hættu og um er að ræða lítið rými sem ætlað er fyrir takmarkaðan 

fjölda fólks. Flóttaleiðin skal liggja beint út á öruggan stað undir beru lofti á jörðu niðri eða að 

gangi sem er sjálfstætt brunahólf og liggur í gagnstæðar áttir að tveimur óháðum útgöngum.  

9.5.5 gr Björgunarop 

Meginreglur: Björgunarop má nota sem aðra flóttaleið fyrir takmarkaðan fjölda fólks í mannvirkjum 

þar sem ekki er gerð krafa um algilda hönnun ef tryggt er að rýming geti átt sér stað innan 

ásættanlegs tíma. Björgunarop í byggingum eru auðopnanlegir gluggar eða hlerar sem nota má við 

flótta úr eldsvoða til öruggs svæðis og til að gera vart við sig. Björgunarop skulu haldast opin við 

rýmingu og þau skal vera hægt að opna án lykils eða annarra verkfæra. Á björgunaropum skal vera 

búnaður sem hindrar að lítil börn geti opnað þau meira en 89 mm. Þar sem flóttaleið liggur út á þak 

skulu gerðar viðunandi öryggisráðstafanir til skrikvarnar.  

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um björgunarop:  

1. Heimilt er að nota björgunarop sem aðra flóttaleið fyrir allt að 50 manns, enda sé neðri brún  

björgunarops í minni hæð en 1,6 m frá jörðu. Reikna skal með einu björgunaropi á hvern 

byrjaðan tug manna.  

2. Breidd björgunarops skal vera minnst 0,60 m og hæð minnst 0,60 m og skal samanlögð hæð og  

breidd gluggans ekki vera minni en 1,50 m. Hæð frá gólfi að björgunaropi má ekki vera meiri 

en 1,20 m.  

3. Þar sem gert er ráð fyrir rýmingu út á hallandi þak skal staðsetja björgunarop þannig að lárétt 

fjarlægð  

frá opi að þakskeggi sé ekki meiri en 1,40 m, nema unnt sé að komast frá opinu á svalir.  

4. Björgunarop skulu vera á hverju svefnherbergi í sérbýlishúsum.  

5. Björgunarop skal vera á hvern tug svefnplássa í svefnskálum og eitt umfram það.  



9.5.6 gr Göngulengd flóttaleiða 

Meginreglur: Flóttaleiðir í byggingum skulu gerðar á þann hátt að sem minnstar líkur séu á að fólk 

lokist inni við eldsvoða.  

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um göngulengd flóttaleiða:  

1. Göngulengd innan flóttaleiða skal mæla með veggjum og hornrétt á þá. Sá hluti gönguleiðar 

sem liggur í eina átt skal reiknast tvöfalt en margfaldaður með 1,5 í bílgeymsluhúsum og 

opnum svæðum í notkunarflokki 1. Sé stigi í gönguleið skal reiknuð lengd hans samsvara 

fjórfaldri hæð hans.  

2. Göngulengd innan flóttaleiðar til stigahúss, annars brunahólfs eða útgangs skal ekki vera lengri 

en fram kemur í töflu 9.04.  

3. Þar sem flóttaleið í mannvirki er einungis í eina átt skal hún ekki vera lengri en fram kemur í 

töflu 9.05.  

4. Þar sem göngulengdir flóttaleiða í töflu 9.04 og 9.05 ákvarðast af brunahættu má í 

brunahönnun auka lengdir þeirra um 30% ef vatnsúðakerfi er til staðar.  



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. Taka skal tillit til þess hvernig dreifing fólks innan rýmis getur verið. Í 

anddyri eða forsal samkomusala mannvirkja í notkunarflokki 2 skal vera skilti á áberandi stað þar 

sem fram kemur hámarksfjöldi gesta og starfsmanna í viðkomandi húsnæði og eftir atvikum í 

hverjum sal fyrir sig.  

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 

Meginreglur: Lyftur, rúllustigar og færibönd mega ekki vera flóttaleiðir, nema þar sem um sérstakar 

flóttalyftur er að ræða. Í rýmum bygginga þar sem búist er við miklum mannfjölda skal hanna 

flóttaleiðir þannig að sem minnst hætta sé á að þvaga myndist við hindranir, s.s. hurðir.  

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um gerð flóttaleiða: 

1. Samanlögð breidd allra flóttaleiða skal vera minnst 1,0 m fyrir hverja hundrað menn sem henni 

er ætlað að þjóna.  

2. Til að tryggja sem jafnasta dreifingu flóttaleiða frá rými skal miða við að ein flóttaleið á hverju 

svæði geti lokast og má þá reikna með að flutningsgeta annarra flóttaleiða sé 200 manns á 

hvern 1,0 m í breidd flóttaleiðar.  

3. Gangur í flóttaleið skal vera sjálfstætt brunahólf EI 60 og ef hann er lengri en 50 m skal skipta 

honum með a.m.k. E 30-CSm hurðum. Frá þeim stað þar sem tvær eða fleiri flóttaleiðir 



sameinast skal flóttaleiðin í framhaldi af því anna öllum fjöldanum. Breidd stiga í flóttaleið, 

þar sem aðeins þarf að rýma eina hæð í einu og hver hæð er sérstakt brunahólf, skal miðuð við 

þá hæð þar sem mesti fjöldinn er. Þar sem rýma þarf fleiri en eina hæð samtímis skal 

stigabreiddin miðast við mesta fjölda sem þá þarf að nota hann. Ekki þarf að reikna með 

rýmingu á meira en þremur hæðum samtímis. Hringstiga má ekki nota í flóttaleið sem er ætluð 

fyrir fleiri en 50 manns né fyrir meira en fjórar hæðir og ekki fyrir samkomusali í 

notkunarflokki 2 né fyrir byggingar í notkunarflokkum 5 og 6. Frá byggingum í notkunarflokki 

2 skulu flóttaleiðir liggja í gegnum ganga eða stigahús eða beint út.  

4. Brunahólf sem reiknað er fyrir fleiri en 600 manns skal hafa minnst þrjá útganga og fjóra ef 

brunahólfið er reiknað fyrir fleiri en 1.000 manns. Lágmarksbreidd flóttaleiðar (hurðar) frá 

rými með meira en 300 manns skal vera 1,2 m.  

5. Stigahús í flóttaleið skal vera með hurð sem opnast beint út undir bert loft eða inn í anddyri 

sem er brunahólf EI 60 með hurðum minnst E 30-CSm.  

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. Í stúkum með 

allt að 10 stólum mega stólar vera lausir.  

9.5.9 gr Dyr í flóttaleið 

Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um 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 eða láréttar 



handvirkar rennihurðir. Þar sem aðgangsstýring eða raflæsing er á dyrum og þar sem 

opnunarbúnaður er á dyrum fyrir hreyfihamlaða skal sá búnaður einnig vera virkur við 

eldsvoða og straumleysi. Þess skal gætt að opnar hurðir þrengi ekki flóttaleið og hindri þannig 

rýmingu.  

3. Ekki er heimilt að hafa í flóttaleiðum læstar hurðir sem eingöngu eru opnanlegar með boði frá 

sjálfvirku brunaviðvörunarkerfi.  

4. Í byggingum með rafrænum aðgangsstýringum í flóttaleiðum skal gerð grein fyrir þeim á 

aðaluppdráttum og sýnt fram á að þær hindri ekki flótta frá byggingunni.  

5. Byggingar fyrir dýr og aðrar sambærilegar byggingar skulu þannig gerðar að auðvelt sé að 

koma dýrum út ef eldur verður laus.  

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um dyr í flóttaleið:  

1. Hurðir í flóttaleið skulu vera hliðarhengdar.  

2. Þegar ekki er góð yfirsýn yfir flóttaleið skal tryggt að hægt sé að rýma til baka frá flóttaleið og 

að  

annarri óháðri, reynist sú fyrri ekki greiðfær.  

3. Fyrir notkunareiningu með fleiri en 50 manns skal nota opnunarbúnað skv. ÍST EN 179 í 

flóttaleiðum  

en skv. ÍST EN 1125 í einingum sem rúma yfir 150 manns.  

4. Nota má sneril án hlífar fyrir hurðir sem þjóna allt að 30 manns. Opnunarbúnaður skal vera 

staðsettur u.þ.b. 1,0 m yfir gólfi.  

5. Hurðir með aðgangsstýringu í flóttaleið skulu vera með brotrofa við dyrnar, sem rýfur straum 

að læsingunni þannig að hún opnist. Rofinn skal vera grænn á litinn og rækilega merktur: 

„Neyðarútgangur – Brjótið glerið“.  

6. Véldrifnar hurðir, rennihurðir, hverfihurðir og álíka hurðir í byggingum má ekki reikna sem 

flóttaleið fyrir mikinn mannfjölda, nema þær séu opnanlegar með handafli í flóttaáttina og 

uppfylli að öllu leyti kröfur um dyr í flóttaleiðum. Þar sem ekki er gert ráð fyrir miklum 

mannfjölda má heimila notkun á rafdrifnum hurðum eða rennihurðum í flóttaleið ef tryggt er 



að dyrnar opnist við straumrof og við boð frá reykskynjara. Hnappur til opnunar skal vera við 

hliðina á hurðarhúni og vera vel sýnilegur og merktur. Hnappinn skal staðsetja u.þ.b. 1,0 m yfir 

gólfi og skal hann vera upplýstur af neyðarlýsingarlampa, minnst 5 lux, og merktur með skilti 

sem er minnst 0,10 m x 0,15 m með mynd af lykli og með textanum: „Neyðaropnun“.  

7. Hindrunarlaus umferðarbreidd dyra í mannvirkjum fyrir dýr skal vera 0,87 m en 1,2 m fyrir 

stórgripi og skulu minnst tvennar dyr vera á hverju húsi.  

9.5.10 gr Öruggt svæði fyrir hreyfihamlaða 

Meginreglur: Í byggingum sem hannaðar eru á grundvelli algildrar hönnunar skulu allir hafa 

aðgengi að tveimur óháðum öruggum svæðum. Örugg svæði skulu vera á hverri hæð, nema þar sem 

hreyfihamlaðir geta komist beint út úr byggingunni án sérstakrar aðstoðar. Auðvelt skal vera fyrir 

hreyfihamlaða að opna hurð að örugga svæðinu. Rafmagnsopnunarbúnaður á hurðum skal vera með 

varaaflgjafa. Öruggu svæðin skulu vera í sérstöku brunahólfi með fullnægjandi flóttaleiðum, t.d. 

stigahúsi eða á svölum. Við ákvörðun stærðar þeirra skal taka tillit til fjölda fatlaðra í viðkomandi 

byggingu. Öruggt svæði skal aldrei vera minna en sem nemur svæði fyrir minnst einn hjólastól 1,5 

m x 0,8 m að stærð að því tilskildu að a.m.k. önnur langhliðin sé opin út í stærra svæði, s.s. stigahús 

eða svalir. Innan öruggs svæðis bygginga skal vera samskiptabúnaður eða með öðrum hætti tryggt 

að þeir sem eru á svæðinu geti gert vart við sig. Búnaðurinn skal virka í jafn langan tíma og 

brunahólfun viðkomandi brunahólfs eða stigahúss.  

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 

Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um leiðamerkingar á flóttaleiðum:  

1. Með leiðamerkingu flóttaleiða í byggingum er átt við skilti eða aðrar merkingar á flóttaleiðum 

sem vísa leiðina að útgönguhurðum. Merkin skulu staðsett þannig að þau séu sýnileg frá 

meginsvæðum eða flóttaleiðum og rata megi með hjálp þeirra einna út undir bert loft á jörð 

niður eða til öruggs svæðis innanhúss. Merkin skal staðsetja hátt, t.d. hengd niður úr lofti eða 

fest á vegg yfir eða við útgöngudyr og glugga sem eru í flóttaleið. Merkin skulu vera rétthyrnd 

græn að lit með hvítu merki, sbr. reglur Vinnueftirlits ríkisins um öryggis- og heilbrigðismerki 



á vinnustöðum, og vera stöðugt gegnumlýst eða álýst. Lýsingin skal vera á varastraumi sem 

uppfyllir sömu kröfur og fyrir neyðarlýsingu.  

2. Setja skal leiðamerkingar flóttaleiða á alla staði þar sem ekki er augljóst hvar útgangar eru og 

þar sem dagsbirtu nýtur ekki. Stærð og staðsetning skilta og birta þeirra skal vera slík að þau 

sjáist vel við venjuleg birtuskilyrði í rýminu. Minnsta mál skilta skal ekki vera minna en 100 

mm en þó 200 mm í stærri rýmum í notkunarflokkum 1 og 2.  

3. Fyrir sjónskerta og blinda skal koma fyrir heppilegum leiðamerkingum, t.d. með hljóðmerkjum 

við útganga, merkingum í handlistum eða í gólfi eða á annan jafntryggan hátt. Í öllum 

byggingum í öðrum notkunarflokkum en flokki 3 skulu vera leiðamerkingar á flóttaleiðum.  

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um leiðamerkingar á flóttaleiðum:  

1. Heimilt er að nota eftirálýsandi leiðarmerki skv. ISO 16069 í byggingu sem búin er 

neyðarlýsingu þar sem tryggt er að almenn lýsing á flóttaleiðinni sé með þeim hætti að skiltin 

séu með fullnægjandi hleðslu á þeim tíma sem byggingin er í notkun. 

2. Í leikhúsum og kvikmyndahúsum í notkunarflokki 2 má dimma merki á meðan á sýningu 

stendur, þó þannig að ljómi sé ekki minni en 2 cd/m2 á skiltinu þar sem hún er minnst. Stærð 

merkja miðast við þá fjarlægð sem þau þurfa að sjást í. Taka skal tillit til aðstæðna við ákvörðun 

á stærð merkinga. Stigaþrep skulu eftir aðstæðum búin leiðarlýsingu. Mannvirkjastofnun skal 

gefa út leiðbeiningar um ákvæði þessarar greinar.  

9.6 Kafli- Varnir gegn útbreiðslu elds og reyks 

9.6.1 gr Markmið 

Mannvirki, innréttingar þeirra og lagnakerfi skulu þannig hönnuð og byggð að eldhætta sé 

takmörkuð eins og kostur er. Gæta skal þess að yfirborðshiti brennanlegra byggingarefna verði ekki 

það hár að í þeim kvikni við almenna notkun.  

9.6.2 gr Ketilkerfi í olíu- og rafhitun 

Hitakerfi í mannvirkjum skal þannig hannað að það valdi ekki hættu á sprengingu eða bruna. 

Tryggja skal að reykur og gufur vegna hitakerfa valdi ekki hættu og einnig skal tryggja með 

hitastillibúnaði og öryggisbúnaði að rekstrarhiti og rekstrarþrýstingur ketilkerfis verði ekki það hár 

að hætta sé á sprengingu eða bruna.  



9.6.7 gr  Sorpgeymslur 

Meginreglur: Sorpgeymslur skulu ekki valda aukinni brunahættu í byggingum. Viðmiðunarreglur: 

Sorpgeymslur skulu vera sérstakt brunahólf, minnst EI 60.  

9.6.8 gr Veggir, loft og fastar innréttingar 

Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um byggingarefni í veggi, loft og fastar innréttingar:  

1. Kröfur til yfirborðsflokkunar byggingarefna skulu taka mið af þeirri hættu sem þau geta 

skapað vegna reykmyndunar og útbreiðslu elds.  

2. Byggingarefni skulu hafa þá brunaeiginleika að erfitt sé að kveikja í þeim, þau breiði hægt út 

eld og myndi takmarkaðan hita og reyk við bruna. Þau skulu ekki formbreytast við 

takmarkaðan bruna, falla niður eða á annan hátt auka hættu fyrir fólk eða dýr.  

3. Í flóttaleiðum bygginga skulu byggingarefni aðeins hafa mjög takmörkuð áhrif á brunahættu.  

4. Vegg- og loftfletir ofan við niðurhengd loft skulu vera skv. kröfum sem gilda fyrir viðkomandi 

rými. Allir brunahólfandi veggir skulu ná upp í gegnum slík loft að yfirliggjandi hæðaskilum 

eða þaki.  

5. Byggingarefni sem ekki nær að uppfylla kröfur til flokks D-s2,d0 má ekki nota óvarið í 

byggingar og skal það varið með klæðningu í flokki 1.  

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um byggingarefni í veggi, loft og fastar  

innréttingar:  

1. Loft- og veggklæðningar innanhúss skulu vera í flokki 1, K210 B-s1,d0. Nota má klæðningu í 

flokki 2 í allt að tveggja hæða húsum í notkunarflokki 3. Veggklæðningar mega jafnframt vera 

í flokki 2 í mannvirkjum í notkunarflokki 1, minni en 200 m2, og í sölum, minni en 100 m2, í 

mannvirkjum í notkunarflokki 2.  

2. Bílgeymslur við íbúðarhús í notkunarflokki 3 skulu vera með loft- og veggklæðningum í flokki 

1.  

3. Niðurhengd loft og upphengikerfi skulu vera úr efnum sem uppfylla kröfu um B-s1,d0.  



4. Hljóðeinangrunarbúnaður sem hengdur er neðan á loft skal vera úr efnum sem uppfylla kröfu 

um B- s1,d0.  

5. Sé hætta á að hitastig byggingarefna fari yfir 80°C skal að lágmarki nota efni í flokki A2-s1,d0.  

6. Óheimilt er að nota sem fasta loft- eða veggskreytingu byggingarefni sem ekki uppfylla kröfu 

um D-s2,d0.  

9.6.9 gr Gólfefni 

Meginreglur: Gólfefni í byggingum skulu hafa mjög takmörkuð áhrif á brunahættu. Gólfefni í 

stigahúsum 3 skulu vera í flokki A1fl. Gólfefni í rýmum með mikla eldhættu, í kyndiklefum og 

annars staðar þar sem unnið er með eldfim efni skulu vera í flokki A1fl og þannig gerð að ekki sé 

hætta á neistamyndun, t.d. vegna stöðurafmagns.  

Viðmiðunarreglur: Gólfefni skal vera í flokki Dfl-s1. Gólfefni í stigahúsum 1 og 2 í notkunarflokki 

3 skulu vera í flokki Cfl-s1.  

9.6.10 gr Brunaeiginleikar einangrunar 

Meginreglur: Röraeinangrun í byggingum skal ekki auka brunahættu umfram aðrar klæðningar í 

rýminu. Einangrunarefni húsa og tæknibúnaðar skal vera óbrennanlegt nema í eftirtöldum rýmum 

eða með eftirfarandi undantekningum:  

a. Undir steyptum gólfplötum á fyllingu. 

b. Í útveggjum á undirlagi úr steinsteypu eða öðru jafn góðu óbrennanlegu efni þar sem 

einangrunin er klædd af með klæðningu í flokki 1 sem liggur þétt að einangruninni. Ekkert 

holrúm má vera í slíkum vegg.  

c. Nota má stálklæddar húseiningar sem uppfylla ákvæði ÍST EN 14509 með brennanlegri 

einangrun í þök og veggi einnar hæðar húsa í notkunarflokkum 1 og 2 þar sem rökstutt er að 

slíkt sé talið hættulítið. Slíkar einingar skulu uppfylla að lágmarki flokk C-s2,d0 og mega ekki 

vera með einangrun sem bráðnar við hita. 

d. Nota má brennanlega einangrun ofaná steyptaþakplötu utanhúss enda komi þakklæðning í 

flokki B(roof) (t2) ofan á einangrunina. Brennanlega einangrun má ekki nota í léttbyggð þök 

eða veggi eða óvarða ofan á steypta loftplötu að þakrými.  



Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um brunaeiginleika einangrunar:  

1. Röraeinangrun skal vera úr óbrennanlegum efnum, A2L-s1,d0. Yfir niðurhengdum loftum í  

byggingum skal nota röraeinangrun í flokki BL-s1,d0.  

2. Ef einungis er um að ræða röraeinangrun með litlu yfirborði, sem hefur ekki teljandi áhrif á  

brunahættu í rýminu, má nota röraeinangrun sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði:  

a) BL-s1,d0 þegar yfirborð í næsta nágrenni uppfyllir kröfuna B-s1,d0 (klæðning í flokki 1).  

b) DL-s2,d0 þegar yfirborð í næsta nágrenni uppfyllir kröfuna D-s2,d0 (klæðning í flokki 2).  

3. Röraeinangrun sem nær ekki flokki DL-s2,d0 má ekki nota óvarða í byggingum og skal hún 

varin með klæðningu í flokki 1 eða 2 eftir aðstæðum.  

9.6.11 gr Brunahólfun 

Meginreglur: Byggingum skal skipt í brunahólf þannig að flóttaleiðir séu tryggðar og útbreiðsla elds 

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

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

brunamótstöðu brunahólfsins. Heimilt er að nota brunaöryggiskerfi í staðinn fyrir brunahólfun þar 

sem brunhönnun sýnir að slíkt sé ásættanlegt. Gera skal ráðstafanir til að eldur geti ekki borist 

meðfram brunahólfandi veggjum. Þar sem brunahólfandi veggur gengur að útvegg eða þaki skal 

brunahólfun ávallt ná út að ystu vegg- og þakklæðningum eða út í gegnum þær. Byggingum skal 

skipta þannig að rými með mikilli brunaáhættu og/eða miklu brunaálagi myndi aðskilin brunahólf.  

Viðmiðunarreglur: Rými bygginga þar sem unnið er með eld eða eldfimar vörur skulu vera sjálfstæð 

brunahólf. Sé ekki annað tekið fram skal brunamótstaða brunahólfs eigi vera lakari en 60 mínútur 

hvað varðar heilleika og einangrun, þ.e. EI 60. Eitt brunahólf má að jafnaði ekki ná til fleiri en 

tveggja hæða nema í stigahúsum, sérbýlishúsum í notkunarflokki 3 og opnum bílgeymsluhúsum og 

ekki fleiri en þriggja hæða í verslunum í notkunarflokki 2 nema fyrir liggi brunahönnun. 

Meginbrunahólfun bygginga skal hafa brunamótstöðu í samræmi við töflu 9.06.  



9.6.12 gr Brunahólfun stærri bygginga 

Meginreglur: Stærri byggingar skulu hólfaðar niður í brunahólf til að tryggja flóttaleiðir og koma í 

veg fyrir útbreiðslu elds. Hámarksstærð brunahólfa ræðst af brunaálagi og brunavörnum byggingar 

og möguleika slökkviliðs til björgunar og slökkvistarfa.  

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. 

  

 

9.6.13 gr Brunamótstaða hurða, hlera og glugga 

Meginreglur: Hurðir og hlerar í brunahólfandi skilum bygginga skulu þannig útfærðir að þeir auki 

ekki líkur á útbreiðslu elds og reyks. Taka skal tillit til öryggis fólks og dýra við ákvörðun á kröfum 

til bruna- hólfandi skila. Sjálflokandi hurðum bygginga má halda í opinni stöðu með segulgripum ef 

þau eru tengd sjálfvirku eða sjálfstæðu brunaviðvörunarkerfi með reykskynjurum. Lyftur skulu 

þannig hannaðar og frá þeim gengið að þær rýri hvorki brunahólfun byggingar né stuðli að 

útbreiðslu elds og reyks við bruna.  

Viðmiðunarreglur: Brunamótstaða brunahólfandi hurða, hlera og glugga í byggingum skal vera sú 

sama og byggingarhlutans sem þeir eru í. Taka má tillit til brunaálags t.d. vegna brunahólfunar að 

göngum og rýmum með lágu brunaálagi með tækniskiptum eða rökstuðningi í brunahönnun. Í 

byggingum með úðakerfi eða þar sem brunaálag er lægra en 200 MJ/m2 má nota hurðir og hlera 

með minni brunamótstöðu og án einangrunar en brunamótstaðan skal þó ekki lækka um meira en 30 

mínútur og aldrei vera minni en E 30- Sm. Hurðir að stigahúsum bygginga skulu vera reykþéttar í 



flokki Sm. Hurðir í og sem liggja að flóttaleiðum skulu vera sjálflokandi nema hurðir sem almennt 

eru læstar, s.s. að tækjaklefum og vélarrými lyftu.  

9.6.14 gr Brunavarnir í loftræsikerfum 

Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um 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.  

2. Í loftrásum skal vera óbrennanlegt efni, A2-s1,d0. Sú krafa gildir ekki fyrir loftsíur, reimar, 

raflagnir o.þ.h.  

3. Loftrásir, ætlaðar til að flytja eim frá veitingastöðum eða öðrum byggingum með starfsemi 

þar sem steiking matvæla eða sambærileg matseld fer fram, skulu vera með heilsoðnum 

samsetningum og ganga órofnar út. Þær skulu vera EI 30 B-s1,d0 og þannig gerðar að 

auðvelt sé að hreinsa þær. Þær skulu hafa viðeigandi eldvarnarbúnað og fitugildrur.  

4. Loftblásarar sem eru hluti brunavarna mannvirkja skulu þola þann hita sem þeir verða fyrir á 

brunatímanum.  

5. Bruna- og reyklokur í loftræsikerfum skulu vera með bilunarviðvörun og skulu lokast 

sjálfvirkt innan þess tíma sem nauðsynlegur er til að þær uppfylli kröfur 1. tölul. Hafa skal 

gaumlúgu við allar lokur.  

6. Allar brunavarnir loftræsikerfa skulu búnar varaafli sem heldur þeim virkum hvort sem 

straumrof orsakast af bruna eða öðrum orsökum.  

7. Þegar loftræsikerfi er brunatæknilega hannað, t.d. með blásurum í gangi eða 

þrýstingsjöfnun, skal sýna fram á með útreikningum að markmið 1. tölul. séu uppfyllt. Taka 

skal tillit til aukins hita og þrýstings vegna elds.  

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um brunavarnir í loftræsikerfum:  

1. Heimilt er að beita þeim ákvæðum staðalsins DS 428 eða annarra staðla sem 

Mannvirkjastofnun  



samþykkir og samrýmast meginreglum þessarar greinar. Í einbýlishúsum mega stokkar í 

útsogum  

vera í flokki E nema útsog frá eldhúsum sem skal vera EI 30 A2-s1,d0.  

2. Innan lagnastokks skal loftræsistokkur einangraður EI 30 frá brennanlegum rörum og 

rafköplum.  

3. Loftræsiherbergi í byggingum skal vera brunahólf EI 60 með EI2 30-Sm hurðum.  

4. Fyrir notkunarflokka 3, 4, 5 og 6 sem og flóttaleiðir og örugg svæði skal miða við að reykur 

sé mest  

1% af rúmmáli þess rýmis sem reykurinn breiðist út til. Fyrir notkunarflokka 1 og 2 skal 

miða við  

að reykur sé mest 5% af rúmmáli þess rýmis sem reykurinn breiðist út til.  

9.6.15 gr Þakrými  

Meginreglur: Þakrými skal þannig frágengið að eldur nái ekki að breiðast út um bygginguna um 

þakrýmið. Þakrými sem er samfellt yfir fleiri en eitt brunahólf skal vera sjálfstætt brunahólf.  

Viðmiðunarreglur: Brunamótstaða veggja og lofta næst ónotuðu þakrými bygginga skal minnst vera 

EI 30. Ónotuðu þakrými skal skipta í brunahólf EI 60, ekki stærra en 500 m2 hvert.  

9.6.16 gr Vörn gegn útbreiðslu elds frá lægra liggjandi þaki 

Meginreglur: Vörn skal vera gegn útbreiðslu elds frá lægra liggjandi þaki byggingar ef krafa er um 

brunatæknilegan aðskilnað milli brunahólfa.  

Viðmiðunarreglur: Þegar mismunandi háar byggingar eru sambyggðar skal þak lægri 

byggingarinnar vera a.m.k. REI 60 á 6,0 m breiðu bili við þá hærri, mælt lárétt frá henni, nema 

eldvarnarveggur sé fyrir ofan lægri bygginguna, og að lágmarki 3,0 m til hvorrar hliðar.  

9.6.17 gr Kröfur vegna svalaskýla 

Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um brunavarnir vegna svalaskýla:  

1. Þar sem sett er upp svalaskýli má það ekki rýra gildi svalanna sem flóttaleiðar eða rýra 

brunahólfun byggingar. Brunahólfandi skil milli tveggja svalaskýla skulu vera með þeim 



hætti að brunahólfun sé  

ekki skert.  

2. Þegar svölum er lokað með einföldum glerskífum sem unnt er að opna að lágmarki 85% á 

einfaldan  

hátt er ekki krafist sérstakra ráðstafana vegna eldvarna enda sé búnaðurinn samþykktur af  

Mannvirkjastofnun.  

3. Í opnanlega glugga á svalaskýli með föstum byggingarhluta skal nota hert öryggisgler 

(perlugler).  

4. Slökkviliðsstjóri getur gert auknar kröfur um björgunarsvæði eða aðrar ráðstafanir til 

björgunar  

vegna uppsetningar svalaskýla.  

Viðmiðunarreglur: Þegar svölum er lokað með föstum byggingarhluta með opnanlegum gluggum 

gilda eftirfarandi viðmiðunarreglur:  

1. Í fjölbýlishúsi þar sem setja á svalaskýli skulu hurðir íbúða að stigahúsi vera EI2 30-CSm, 

eða EI2  

60-CSm þar sem þess er krafist og að kjallara.  

2. Milli svalaskýlis og íbúðar skal vera reykþéttur byggingarhluti (útveggur) og er óheimilt að 

fjarlægja  

hann eða opna á annan hátt á milli íbúðar og svalaskýlis.  

3. Opnanlegir gluggar á svalaskýlum skulu vera rennigluggar eða hliðarhengdir gluggar og 

skal stærð  

þeirra vera ákvörðuð þannig að svalaskýlið rýri ekki gildi svalanna sem flóttaleiðar úr bruna. 

Samanlögð stærð opnanlegu glugganna skal að lágmarki vera 2,0 m2 og minnsta kantmál 

ops 1,0 m. Hæð upp í neðri brún ops skal uppfylla ákvæði um hæð handriða á veggsvölum. 

Opnunarbúnaður skal vera samþykktur af Mannvirkjastofnun.  

4. Breytingum sem gera þarf á byggingu vegna brunavarna skal vera lokið áður en hafist er 

handa við byggingu svalaskýlis.  



9.6.22 gr Sérákvæði um brunavarnir í notkunarflokki 5 

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um brunahólfun í notkunarflokki 5: 

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

rýma. 

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

á deildum sem fólk er í einangrun eða lokað inni, skal brunahólfun vera þannig að öryggi fólks 

í rýmingu sé tryggt. Örugg brunahólfun skal vera á milli deilda. 

3. Brunahólfun innbyrðis milli íbúðareininga og sameiginlegra rýma bygginga skal vera EI 60 

með hurðum EI2 30-CSm. Brunahólfun einstakra íbúðarherbergja, sjúkrastofa og einstakra 

deilda leikskóla skal vera EI 60. Hvert brunahólf skal einungis ná til einnar hæðar nema í 

stigahúsum. Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.  

9.6.24 gr Lyftur 

Meginreglur: Gengið skal þannig frá lyftuhúsum bygginga að ekki sé hætta á að reykur breiðist út í 

gegnum þau á milli brunahólfa. Lyftur má ekki nota í eldsvoða nema um sérstaka flóttalyftu sé að 

ræða. Skal aðvörun um það komið fyrir við lyftudyr. Greiður aðgangur skal vera að lyftuvél hvort 

sem hún er í þaki, kjallara eða í lyftustokk. Við lyftuvél og annan búnað sem þarf að vinna við í 

straumleysi skal vera neyðarlýsing.  

Viðmiðunarreglur: Lyftuhús í byggingum ásamt rými fyrir drifbúnað og vélar skulu vera sjálfstæð 

brunahólf EI 60 með EI 60 hurðum. Sé lyfta hluti af stigahúsi skal lyftuhúsið vera úr óbrennanlegu 

efni, A2- s1,d0. Koma má drifbúnaði fyrir í lyftuhúsi ef brunaálag og reykmyndun frá því er lítil og 

veldur ekki hættu í lyftunni og lyftuhúsið er loftræst með tilliti til þessa. Gengið skal úr lyftu í 

kjallara um brunastúku nema um sé að ræða sama brunahólfið.  

9.6.26 gr Gluggar í útveggjum 

Meginreglur: 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.  

Viðmiðunarreglur: Fyrir EI 60 brunahólfun og þar sem brunaálag er < 780 MJ/m2 skal miða við 

tölugildi í töflu 9.08 en fyrir önnur tilfelli skal sýna með útreikningum að brunahólfun sé ekki skert. 



U m 

glugga 
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innhornum undir minna en 60° horni gilda sömu reglur og fyrir glugga sem eru á samsíða veggjum.  

9.6.27 gr Brunastúkur 

Meginreglur: Brunastúka skal minnka líkur á eld- og reykútbreiðslu á milli þeirra brunahólfa sem 

hún tengir. Brunastúku má ekki nota til annars en umferðar. Brunastúkur í mannvirkjum skulu vera 

sjálfstæð brunahólf og skulu hurðir á þeim samanlagt hafa minnst sömu brunamótstöðu og skilin 

milli brunahólfanna.  

Viðmiðunarreglur: Brunastúkur í mannvirkjum skulu að jafnaði ekki vera mjórri en 1,3 m og lengd 

þeirra vera á bilinu frá 2 m til 6 m. Við brunahólfun EI 90 eða meiri skulu hurðir hafa 

brunamótstöðu minnst EI 60-CSm en að stigahúsi má nota hurð sem er allt að einum flokki lægri, 

þó ekki lægri en EI 30-CSm. Allar klæðningar á veggjum og í lofti skulu vera í flokki 1 og gólfefni í 

flokki G.  

9.7 Kafli- Varnir gegn útbreiðslu elds milli bygginga 

9.7.1 gr Varnir gegn útbreiðslu elds 

Byggingar skulu vera með nægjanlegum vörnum gegn útbreiðslu elds á milli þeirra. 

Einangrun bygginga má ekki auka líkur á útbreiðslu elds á milli þeirra. 

Geislun á milli bygginga skal vera minni en 13 kW/m2 nema sýnt sé fram á að meiri geislun sé 

ásættanleg með útreikningum í brunahönnun. 

9.7.2 gr Útveggir 

Meginreglur: Útveggir bygginga skulu vera þannig að þeir rýri ekki brunahólfun þeirra. Útveggir 

bygginga skulu vera þannig að þeir auki ekki líkur á útbreiðslu elds á milli brunahólfa og að 

útbreiðsla elds inni í veggjum sé hindruð. Útveggir skulu gerðir þannig að hætta fyrir fólk og 

slökkvilið vegna fallandi byggingarhluta við bruna sé sem minnst.  



Viðmiðunarreglur: Léttir útveggir, þ.e. ekki berandi útveggir, skulu minnst vera EI 60, nema í 

sérbýlishúsum í notkunarflokki 3 þar sem þeir skulu minnst vera EI 30, sbr. þó c-lið 1. mgr. 9.6.10. 

gr.  

9.7.3 gr Yfirborðsfletir útveggja 

Meginreglur: Yfirborðsfletir útveggja skulu vera þannig að þeir valdi ekki sérstakri hættu á 

útbreiðslu elds milli brunahólfa eða auki verulega hættu á útbreiðslu elds milli bygginga.  

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um yfirborðsfleti útveggja: 

1. Yfirborðsfletir útveggja í einnar hæðar byggingum skulu að lágmarki vera klæðningar í flokki 

2.  

2. Yfirborðsfletir útveggja í byggingum sem eru meira en ein hæð skulu að lágmarki vera 

klæðningar í flokki 1. Utan á vegginn má setja regnhlíf og skulu öll efni tengd henni vera A2-

s1,d0. Undir regnhlífinni (í loftræsta bilinu ef það er) skal vera samsvarandi brunavörn og er í 

þeirri brunahólfun hússins sem nær að útveggnum.  

3. Í allt að átta hæða byggingum mega allt að 20% hvers veggflatar utanhúss vera afmarkaðir 

smáfletir með klæðningu í flokki 2. Mesta hæð hvers slíks flatar skal vera innan við 50% af 

salarhæð viðkomandi hæðar. Þá má ekki staðsetja þannig að þeir auki hættu á útbreiðslu elds 

milli hæða eða vera í flóttaleið.  

9.7.4 gr Eldvarnarveggir 

Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um eldvarnarveggi:  

1. Eldvarnarveggir í byggingum skulu varna því að eldur breiðist út frá þeim stað sem er að 

brenna, án inngrips frá slökkviliði. Veggurinn skal halda stöðugleika sínum þótt sú bygging 

sem áföst er við hann brenni til grunna.  

2. Eldvarnarveggur skal gerður með þeim hætti, eða merktur sérstaklega utan á húsi, að 

slökkvilið sjái hvar hann er staðsettur.  

3. Reykháfar, lagnir og raufar fyrir tæknibúnað og þess háttar mega ekki skerða brunamótstöðu  

eldvarnarveggjar.  



4. Frágangur þar sem eldvarnarveggur kemur að þaki skal vera með þeim hætti að brunamótstaða 

hans skerðist ekki.  

5. Eldvarnarveggur skal vera minnst REI 120–M, A2-s1,d0 á sjálfstæðri undirstöðu. Ef bygging 

er með brunaálag yfir 800 MJ/m2 skal þó ávallt ákveða aukna brunamótstöðu og frágang 

veggjar með brunahönnun.  

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um eldvarnarveggi: 

1. Sambyggðar byggingar mega hafa sameiginlegan eldvarnarvegg á lóðarmörkum. Þegar tvær 

sambyggðar byggingar standa á sitt hvorri lóðinni er leyfisveitanda heimilt að samþykkja 

tímabundna opnun á eldvarnarvegg á lóðarmörkum enda séu brunavarnir tryggðar með 

fullnægjandi hætti, sbr. 9.2.5. gr.  

2. Þak skal hafa brunamótstöðu EI 60 á a.m.k. 1,2 m svæði beggja vegna eldvarnarveggjarins. 

Þegar eldvarnarveggurinn er útveggur skal brunamótstaða þaksins vera REI 60 á a.m.k. 1,2 m 

svæði inn á þakið. Einnig er heimilt að eldvarnarveggurinn nái minnst 300 mm upp fyrir 

frágengið yfirborð þaks, mælt hornrétt á þakflötinn og út úr útvegg og rjúfi þakkant.  

9.7.7 gr Þakklæðning 

Meginreglur: Þakklæðning skal ekki auka hættu á útbreiðslu elds milli bygginga eða um byggingu. 

Viðmiðunarreglur: Þakklæðing skal almennt vera í flokki T.  

9.8 Kafli- Aðstaða og búnaður vegna aðkomu slökkviliðs 

9.8.1 gr Markmið  

eginreglur: Byggingar skal hanna þannig að öryggi slökkviliðs við slökkvistarf o.fl. sé nægjanlega 

tryggt og skal aðkoma þess vera möguleg að hverri hæð byggingar. Slökkvilið skal geta komist inn í 

byggingu á öruggan hátt og skal búnaður til slökkvistarfa vera nægjanlegur og í samræmi við þá 

hættu sem getur orðið innan og við bygginguna. Innan mannvirkja skal þess gætt að 

fjarskiptasamband slökkviliðs vegna slökkvistarfs sé fullnægjandi.  

Viðmiðunarreglur: Fjarlægð frá stigahúsi eða öðru öruggu aðkomusvæði slökkviliðs að hvaða stað 

sem er í byggingum skal almennt vera mest 40 m.  



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. Slökkvilið skal hafa aðgang að öllum 

mannvirkjum vegna slökkvi- og björgunarstarfs. Þegar um er að ræða lokuð svæði, lóðir eða 

mannvirki skal eigandi gera ráðstafanir til að tryggja greiðan aðgang slökkviliðs í samráði við 

slökkviliðsstjóra.  

3. Hafa skal samráð við slökkviliðsstjóra varðandi staðsetningu stjórnbúnaðar þeirra öryggiskerfa 

sem slökkviliði er ætlað að nota við slökkvi- og björgunarstörf.  

4. Í byggingum þar sem tæki slökkviliðs ná ekki til vegna hæðar þeirra eða búnaður þess nægir 

ekki til björgunar, skal vera stigahús 3.  

5. Veggsvalir bygginga sem ætlaðar eru sem flóttaleið skulu staðsettar þannig að stigar eða annar 

búnaður slökkviliðs nái til þeirra.  

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um björgunarsvæði og aðkomu sjúkra- og 

slökkviliðs: 

1. Meðfram byggingum, sem eru hærri en fjórar hæðir eða með efstu gólfplötu 11 m yfir hæð 

björgunarsvæðis skulu vera merkt björgunarsvæði nema því aðeins að aðgangur að stigahúsi 3 

sé úr öllum brunahólfum hússins.  

2. Björgunarsvæði skulu vera a.m.k. 6,0 m breið og þannig staðsett og löguð að auðvelt sé að 

koma við tækjum, stigum og öðrum björgunarbúnaði slökkviliðs. Halli á björgunarsvæði má 

ekki vera meiri en 1:20. Aðkoma að björgunarsvæðum skal vera eftir a.m.k. 3,0 m breiðum og 

auðrötuðum vegum. Björgunarsvæðin og aðkoma að þeim skal vera þannig gerð að þau þoli 

álag vegna björgunartækja. 

3. Aðkomuleiðir slökkviliðs að byggingu sem ekki þarf björgunarsvæði skulu vera a.m.k. 3,0 m 

breiðar og skulu þær lagðar fyrir og samþykktar af slökkviliðsstjóra viðkomandi sveitarfélags.  



9.8.3 gr Aðkoma að þakrými og kjallara 

Meginreglur: Aðkoma að þakrými og kjallara bygginga skal vera þannig að slökkvistörf séu trygg.  

Viðmiðunarreglur: Jafnan skal komið fyrir manngengum loftlúgum frá stigahúsi bygginga, eða 

utanfrá inn í þakrými, vegna aðkomu slökkviliðs. Frágangur loftlúgu skal vera á þann veg að 

tilætluð brunamótstaða byggingarhluta rýrist ekki. Aðkoma að kjöllurum sem eru tvær hæðir eða 

dýpri skal vera um stigahús með opna brunastúku.  

9.8.4 gr Reyklosun  

Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um reyklosun: 

1. Reyklosun skal þannig hönnuð og gerð að hún geti virkað á réttan hátt í þann tíma sem 

nauðsynlegur er vegna öryggis þeirra er dvelja í mannvirki og björgunarliðs svo og öryggis 

mannvirkis. 

2. Í stærri kjöllurum og öðrum niðurgröfnum rýmum bygginga, skal koma fyrir reyklosun. 

Staðsetning reyklosunaropa skal vera þannig að ekki sé hætta á að eldur eða reykur geti breiðst 

út um þau til annarra hluta byggingarinnar. 

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um reyklosun:  

3. Í stigahúsum 1 og 2 sem eru án glugga á útvegg skal vera reyklúga. Reyklúgan skal staðsett 

efst í stigahúsinu og vera með minnst 1 m2 opnun eða samsvarandi vélræna reykloftun. 

Lúguna skal vera hægt að opna frá jarðhæð (aðalinngangshæð) með þar til gerðum búnaði sem 

komið er fyrir á áberandi stað og skal hann greinilega merktur: „Reyklúga“. Sama gildir um 

staðsetningu og merkingu stjórnbúnaðar fyrir vélræna loftun.  

4. Flatarmál reyklosunaropa í kjöllurum og öðrum niðurgröfnum rýmum skal vera a.m.k. 0,5% af 

gólffleti þar sem brunaálag er minna en 800 MJ/m2, en þó aldrei minna en 0,25 m2. Annars 

skal flatarmál reyklosunar vera 1,0% og aldrei minna en 0,25 m2. Sé um að ræða annars konar 

notkun rýmisins skal flatarmál ops ákveðið við brunahönnun. Í kjallararýmum sem eru búin 

sjálfvirku vatnsúðakerfi er 0,1% opnun nægjanleg.  

5. Ætíð skulu vera fyrir hendi op í bílgeymslu í notkunarflokki 1 eða 2 til reyklosunar með 

tækjum slökkviliðs, staðsett á heppilegum stöðum. Opin skulu vera a.m.k. 0,5% af gólffleti en 

a.m.k. 0,1% ef bílgeymslan er varin með sjálfvirku vatnsúðakerfi. Ekkert opanna skal vera 



minna en 1 m2 að stærð. Nýta má aðkomudyr, glugga og reyklosunarop í þessu skyni eftir því 

sem aðstæður leyfa.  

9.8.5 gr Stigaleiðsla 

Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um stigleiðslu: 

1. Stigleiðslu skal setja í mannvirki þar sem slökkvistarf er erfiðleikum bundið svo sem þegar 

hæð þess, aðkoma eða byggingarmáti er með þeim hætti að erfiðleikum er bundið að koma 

vatni að brunastað Stigleiðslu skal einnig setja í byggingu sem er hærri en 18 m eða með fleiri 

hæðir en sex, svo og í kjallara þar sem botnplata er 10 m eða meira undir jarðvegsyfirborði eða 

þar sem fyrirsjáanlegt er að slökkvilið þurfi að leggja slöngur langa leið við slökkvistarf. 

Ávallt skal vera stigleiðsla í stigahúsum 2 og 3 og í stigahúsum þar sem breidd ljósops stiga er 

minna en 0,20 m.  

2. Á hverri hæð byggingar og á hverjum tengipunkti slökkviliðs skal vera grein með loka og 

tengingu fyrir slöngur slökkviliðs. Staðsetja skal búnaðinn þannig að hættu á því að eldur eða 

reykur geti borist á milli brunahólfa við slökkvistarf sé haldið í lágmarki.  

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um stigleiðslu:  

1. Stigleiðsla skal vera minnst 80 mm að innanmáli og nægjanlega afkastamikil til að anna 

slökkvivatnsþörf á hverri hæð byggingar.  

2. Úttakstengi slökkviliðs skulu að jafnaði vera 75 mm og þannig staðsett að ekki komi brot í 

slöngur sem lagðar eru frá tengingunni. Úttakstengi stigleiðslu skulu vera við stigahús og 

staðsett þannig að slökkvilið þurfi ekki að nota lengri slöngu en 40 m við slökkvistarf 

innanhúss.  

3. Á jarðhæð byggingar skal vera búnaður til að tengja stigleiðslu við tæki slökkviliðs. Hann skal 

greinilega merktur: „Stigleiðsla“. Mesta heimila fjarlægð tengistaðar frá aðkomu slökkviliðs er 

20 m. Tæming skal vera á neðsta punkti leiðslunnar.  

9.8.6 gr Brunavarnar- og flóttalyftur  

Meginreglur: Brunavarnalyftur og flóttalyftur skal nota þar sem slíkt er nauðsynlegt vegna slökkvi- 

og björgunarstarfa eða öryggis fólks. Í byggingum sem eru átta hæðir og hærri skal vera 



brunavarnarlyfta í lyftustokk sem er sjálfstætt brunahólf. Framan við lyftuna á hverri hæð skal vera 

brunastúka. Slík lyfta skal ætíð hafa minnst tvo óháða straumgjafa.  

Viðmiðunarreglur: Í byggingum sem tilgreindar eru í 1. mgr. og eru með grunnflöt stærri en 900 m2 

eða hærri en fimmtán hæðir skulu að jafnaði vera a.m.k. tvær brunavarnarlyftur. Brunavarnarlyfta 

skal rúma sjúkrabörur og skal ekki nota hana sem almenna flóttalyftu. Séu lyftur þannig frágengnar 

að nota megi þær sem flóttaleið skulu þær vera sérstaklega merktar. Brunavarnarlyfta sem 

slökkvilið getur nýtt við björgun úr byggingum skal uppfylla ákvæði ÍST EN 81-72 um 

brunavarnarlyftur.  

9.8.7 gr Merkingar 

Þar sem brunavarnir bygginga gera ráð fyrir sérstökum aðgerðum slökkviliðs skulu þær vera 

merktar og þeim fylgja leiðbeiningar sem komið er fyrir við viðkomandi stjórnbúnað. Staðsetning 

slíks stjórnbúnaðar og gerð hans skal ákveðin við brunahönnun.  

Í mannvirkjum þar sem krafist er brunahönnunar og/eða áhættumats skulu upplýsingar um 

brunavarnir fyrir björgunaraðila vera aðgengilegar.  

Brunavarnabúnað bygginga, þ.m.t. brunahólfandi hurðir og öryggisbúnað, skal merkja þannig að 

hann sé vel sýnilegur björgunaraðilum og öðrum sem eru í mannvirkinu. Merkja skal t.d. 

inndælingu vatnsúðakerfis og stigleiðslu, reyklúgur, aðkomuleiðir og sérstakar aðgerðir fyrir 

slökkvilið. Á búnað sem ætlaður er fyrir tengingu við dælur slökkviliðs skal gefa upp þann þrýsting 

sem nauðsynlegur er til að búnaðurinn vinni skv. hönnun og þann hámarksþrýsting sem búnaðurinn 

þolir.  

Auðkenni um staðsetningu frístundahúsa, fjallaskála, skíðaskála, veiðihúsa og annarra slíkra 

bygginga sem gefa má upp til neyðarlínu skal vera utandyra á útvegg.  

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.  

9.9 Kafli- Burðarvirki við bruna 

9.9.1 gr Almennt 

Um hönnun á brunamótstöðu burðarvirkja gilda íslenskir þolhönnunarstaðlar, sbr. 8.2.1. gr.  

Burðarvirki skal hanna þannig að þau hafi fullnægjandi brunamótstöðu að teknu tilliti til öryggis 

fólks, dýra, eigna og björgunaraðila.  



[Brunamótstöðu burðarvirkja má ákvarða með stöðluðu brunaferli, sbr. 9.9.3. gr., eða með 

útreikningum eftir náttúrulegu brunaferli, sbr. 9.9.5. gr.]2) 

9.9.2 gr Burðarvirkjaflokkar 

Krafa til brunamótstöðu burðarvirkja ræðst af áhrifum af hruni mannvirkisins á öryggi fólks og dýra 

skv. töflu 9.10.  

Við mat á flokkun burðarvirkja m.t.t. brunamótstöðu skal taka tillit til:  

a) líkinda þess að fólk, t.d. við rýmingu, eða slökkvilið séu á því svæði sem brot á burðarvirki 

hefur áhrif á,  

b) afleiddra afleiðinga hruns, t.d. á önnur burðarvirki,  

c) gerð brots á burðarvirki, og  

d) afleiðinga fyrir mikilvæga þætti byggingar, sem áhrif hafa á rýmingu eða slökkvi- og 

björgunarstörf.  

Kröfur á burðarvirki sem hafa áhrif á brunahólfun geta ekki verið lægri en krafa viðkomandi skila. 

Krafa á brunamótstöðu burðarvirkja getur ekki verið lægri en sem leiðir af kröfum á brunahólfun 

viðkomandi rýmis. Burðarvirki á efstu hæð byggingar allt að 600 m2 má lækka um einn flokk, þó 

ekki minna en R30 ef sýnt er fram á að öryggi annarra þátta, sbr. a-d-lið 2. mgr., er ekki skert.  

9.9.3 gr Brunamótstaða burðarvirkja - Staðlað brunaferli 

Hrun viðkomandi burðarvirkja skal ekki eiga sér stað innan skilgreindra tímamarka skv. töflu 9.11 

miðað við staðlað brunaferli.  



9.9.4 gr Brunamótstaða svala 

Meginreglur: Svalir í flóttaleið skulu geta þjónað hlutverki sínu í þann tíma sem það er nauðsynlegt 

til að tryggja öryggi fólks og björgunaraðila. Taka skal tillit til bruna innan og utan byggingar, sem 

getur haft áhrif á brunamótstöðu svalanna.  

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um brunamótstöðu svala: 

1. Svalir sem þjóna aðeins einu brunahólfi í allt að fjögurra hæða byggingum mega hafa 

burðarvirki sem ekki er R60, ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

a. Svalirnar eru festar við R60 burðarhluta úr A2-s1,d0 efni. 

b. Burðar hlutar svala eru úr A2s1,d0 efni og burðargeta hverra einstakra svala, óháð öðrum 

svölum.  

c. Handrið og gólf er léttbyggt. Klæðning neðan á gólfið skal vera í B-s1,d0. 

2. Svalir á íbúðum á 2. hæð í notkunarflokki 3 mega vera úr efni D-s2,d0. Klæðning neðan á 

svalagólfið skal að jafnaði vera K220 B-s1,d0.  

3. Í öllum öðrum tilvikum en greinir í 1.-2. tölul. skulu svalir bygginga hafa sömu brunamótstöðu 

og hæðarskil þeirrar hæðar sem svalirnar þjóna.  

9.9.5 gr Hönnun með náttúrulegu brunaferli 

Við hönnun burðarvirkja með náttúrulegu brunaferli skal taka tillit til allra aðstæðna í viðkomandi 

rými. Reikna skal með brunaferli og brunaálagi í samræmi við töflu 9.12. Ef hægt er að sýna fram á 

að bruni nái ekki yfirtendrun má hanna samkvæmt forsendum staðbundins bruna.  

Heimilt er að lækka álagsforsendur vegna brunaálags um 40% ef sjálfvirkt slökkvikerfi er í rýminu 

sbr. 9.4.6. gr.  

 



9.9.6 gr Yfirtendraður bruni 

Reikna skal yfirtendraðan bruna með viðurkenndum aðferðum sem taka tillit til hita og 

massaflæðisjafna, sbr. ÍST EN 1991-1-2.  

Taka skal tillit til óvissu og breytileika í opnunarflötum og ekki skal reikna með lægri opnunarstuðli 

en 0,02 (m1⁄2).  

9.9.7 gr Staðbundinn bruni 

Meginreglur: Við útreikninga á staðbundnum bruna í byggingu skal taka tillit til óvissu eða 

breytileika í notkun.  

Viðmiðunarreglur: Staðbundinn bruni skal byggja á ÍST EN 1991-1-2 viðauka C.]1)  

10. Hluti- Hollusta, heilsa og umhverfi 

10.1 Kafli- Almennar hollustukröfur til mannvirkja 

10.1.1 gr Meginmarkmið 

Mannvirki skulu þannig hönnuð og byggð að heilsu og innra umhverfi sé ekki spillt, m.a. vegna hita 

og raka, hávaða, titrings, fráveitu, meindýra, reyks, úrgangs, mengunar í lofti, jarðvegi eða vatni, 

gasleka eða geislunar sem valdið getur óþægindum, vanlíðan, minna starfsþreki eða heilsutjóni fyrir 

þá sem þar dvelja. Tryggja ber að þessa sé gætt allan líftíma mannvirkisins.  

Nota skal endurnýtanleg eða endurunnin byggingarefni eins og kostur er, þannig að við niðurrif sé 

mögulegt að endurvinna byggingarefnin þar sem slíkt er hagkvæmt frá fjárhagslegu og 

umhverfislegu sjónarmiði.  

10.1.2 gr Breytt notkun þegar byggðra mannvirkja 

Við breytta notkun þegar byggðra mannvirkja skal hönnuður staðfesta að uppfyllt séu öll viðeigandi 

ákvæði þessa hluta reglugerðarinnar.  

10.1.3 gr Framsetning krafna 

Um þau ákvæði þessa hluta reglugerðarinnar sem skipast í meginreglur og viðmiðunarreglur gildir 

að meginreglur eru ávallt ófrávíkjanlegar en viðmiðunarreglur eru frávíkjanlegar ef sýnt er fram á 

að hollusta, [loftgæði og loftræsing] , rakavörn og öryggi sé tryggt með jafngildum hætti og 

meginregla viðkomandi ákvæðis uppfyllt. Í slíkum tilvikum skal hönnuður skila með 

hönnunargögnum greinargerð þar sem gerð er grein fyrir því og rökstutt með hvaða hætti 



meginregla ákvæðisins er uppfyllt. Önnur ákvæði þessa hluta reglugerðarinnar eru ófrávíkjanleg 

nema annað sé sérstaklega tekið fram í viðkomandi ákvæði 

10.2 Kafli- Loftgæði og loftræsing 

10.2.1 gr Markmið 

Loftgæði innan mannvirkja skulu vera fullnægjandi og í samræmi við notkun þeirra og tryggt að 

loft innan mannvirkis innihaldi ekki mengandi efni sem valdið geta heilsutjóni eða óþægindum.  

10.2.2 gr Almennt um loftræsingu 

Allar byggingar skal loftræsa. Loftræsingin getur verið vélræn, náttúruleg eða blanda af hvoru 

tveggja. Tryggja skal að kröfur um gæði lofts og þægilega varmavist séu uppfylltar.  

Við ákvörðun loftræsingar ber að taka mið af tegund og gerð rýmis, þeirri starfsemi sem þar fer 

fram, hita- og rakamyndun, útstreymi mengandi efna frá byggingarefnum og útbúnaði, útstreymi 

mengunar vegna efna og vinnslu svo og vegna athafna fólks og dýra sem þar dvelja.  

Loftræsikerfið skal þannig hannað, gert, rekið og því viðhaldið að það haldi virkni sinni allan 

líftíma byggingarinnar.  

Þar sem fólk dvelur um lengri tíma skal þess gætt að ekki verði trekkur á íverusvæðum. Til að koma 

í veg fyrir trekk má lofthraði ekki vera meiri en 0,15 m/s þar sem fólk situr við leik og störf. Mörk 

lofthraða eru háð virkni fólks, innihita og því hvernig loftið berst að fólki.  

Um kröfur til loftræsibúnaðar gilda ákvæði 14.9. kafla.  

10.2.3 gr Ferskloft, uppblöndun lofts og mengandi svæði 

Ferskloft getur ýmist borist til rýmis í byggingu gegnum loftræsiop eða glugga á útvegg eða þaki, 

eða þannig að fersklofti sé blásið inn í rýmið með vélbúnaði.  

Ekki er heimilt að blanda útsogslofti við ferskloft nema tryggt sé að það mengi ekki ferskloft þess 

rýmis sem loftræst er.  

Loftstreymi milli rýma skal ætíð vera frá rými með minni loftmengun til rýmis þar sem loftmengun 

er meiri.  

Svæði innan byggingar þar sem mengandi starfsemi fer fram skulu lokuð af eftir því sem framast er 

unnt. Nota skal [staðbundið útsog]1) þar sem mengandi vinnsla fer fram eða hún skal höfð í 



aðskildu rými með sjálfstæðri loftræsingu. Styrkur mengunarefna má ekki fara yfir þau mörk sem 

tilgreind eru í reglugerð Vinnueftirlits ríkisins um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr 

mengun á vinnustöðum. 

10.2.4 gr Loftinntak og útblástursop 

Leitast skal við að staðsetja loftinntak í byggingu þannig að ferskloftið sé eins hreint og framast er 

unnt. [Almennt skal neðri brún loftinntaks vélrænna loftræsikerfa í þéttbýli ekki vera nær jörðu en 

4,0 m frá frágengnu jarðvegsyfirborði.]1) Frágangur loftinntaks skal vera þannig að hættan á því að 

regnvatn eða snjór geti borist inn í inntakið sé takmörkuð eins og framast er unnt.  

Loftinntak og útblástursop í byggingum skulu þannig hönnuð og staðsett að ekki sé hætta á því að 

loft frá útblástursopi eða mengunaruppsprettu geti borist að loftinntaki.  

[Opnun upp úr þaki í lyftum skal vera a.m.k. 1% af flatarmáli lyftuganga.]1)  

10.2.6 gr Loftræsing í skólum og sambærilegum byggingum 

Íveruherbergi í skólum, frístundaheimilum og sambærilegum byggingum skal loftræsa með 

loftræsibúnaði sem er bæði með innblástur og útsog og þar sem varmaorka útsogs er endurnýtt. 

Búnaðurinn skal tryggja gott og heilnæmt inniloft. Innblásið ferskloft og útsog skal vera minnst 5 l/

s fyrir hvert barn og minnst 7 l/s fyrir einstaklinga 6 ára og eldri. Að lágmarki skal þó innblásið 

magn fersklofts vera 0,35 l/s á m2 heildargólfflatar á meðan byggingin eða einstök rými eru í 

notkun. Þegar bygging er ekki í notkun skal magn fersklofts vera minnst 0,2 l/s á m2 gólfflatar.  

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar. Í leiðbeiningunum 

skal m.a. skilgreina lágmarksgildi sem höfð skulu til viðmiðunar við hönnun loftræsingar í 

einstökum rýmum bygginga skv. þessari grein.]1) 

10.2.7 gr Loftræsing atvinnuhúsnæðis 

Að jafnaði skal magn fersklofts í atvinnuhúsnæði og byggingum ætluðum almenningi að lágmarki 

vera 7,0 l/s á mann, þegar ekki er gert ráð fyrir mikilli áreynslu eða hreyfingu. Sé áreynsla eða 

hreyfing mikil innan rýmisins skal auka magn fersklofts þannig að loftgæði séu fullnægjandi.  

Í rýmum bygginga skv. 1. mgr. þar sem lykt, mengun eða önnur óþægindi eru frá byggingarefnum 

eða búnaði innanhúss, skal magn fersklofts vera minnst 0,7 l/s á m2 gólfflatar meðan byggingin eða 



rýmin eru í notkun. Þegar byggingin er ekki í notkun skal magn fersklofts vera minnst 0,2 l/s á m2 

gólfflatar.  

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar. Í leiðbeiningunum 

skal m.a. skilgreina lágmarksgildi sem höfð skulu til viðmiðunar við hönnun loftræsingar í 

einstökum rýmum bygginga skv. þessari grein.]1) 

1) Rgl. nr. 1173/2012, 49. gr.  

10.2.8 gr Mesta leyfilegt magn CO2 í innilofti 

Mesta leyfilegt magn CO2 í innilofti.  

Tryggt skal að CO2 magn í innilofti verði ekki meira að jafnaði en 0,08% CO2 (800 ppm) og fari 

ekki til skamms tíma yfir 0,1% CO2 (1.000 ppm). [...]2) 

10.3 Kafli- Þægindi innilofts 

10.3.1 gr Markmið 

Mannvirki skulu þannig hönnuð og byggð að þægindi hvað varðar hita raka og hreyfingu lofts á 

þeim svæðum þar sem fólk dvelur séu fullnægjandi og ávallt í eðlilegu samræmi við þær athafnir og 

þá starfsemi sem fram fer í mannvirkinu.  

10.3.2 gr Innivist 

[Um innivist í byggingum skal hafa hliðsjón af ÍST EN ISO 7730.]1)  

10.4 Kafli- Birta og lýsin 

10.4.1 gr Markmið 

Mannvirki skulu þannig hönnuð og byggð að öll birtuskilyrði og ljósmagn sé í fullu samræmi við þá 

starfsemi sem fer fram við eða innan mannvirkisins, án þess að óeðlilegur truflandi hiti eða óeðlileg 

glýjumyndun verði vegna lýsingar. Við mat á eðlilegum birtuskilyrðum ber að taka tillit til þarfa 

allra aldurshópa.  

10.4.2 gr Kröfur 

Við hönnun á útilýsingu skal þess gætt að ekki verði um óþarfa ljósmengun að ræða frá flóðlýsingu 

mannvirkja. Tryggja skal að útilýsingu sé beint að viðeigandi svæði og nota skal vel skermaða 

lampa sem varpa ljósinu niður og valda síður glýju og næturbjarma.  



Lýsing vinnustaða skal uppfylla að lágmarki kröfur staðalsins ÍST EN 12464-1 fyrir vinnustaði 

innandyra og staðalsins ÍST EN 12464-2 fyrir vinnustaði utandyra.  

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.  

10.5 Kafli- Raki 

10.5.1 gr Markmið 

Mannvirki skulu þannig hönnuð og byggð að vatn eða raki geti ekki valdið skaða á mannvirki í 

heild eða einstökum hlutum þess eða skapað aðstæður sem valdið geta óþægindum, slysum eða 

verið hættulegar heilsu manna, s.s. vegna myndunar myglu eða varasamra örvera.  

Tryggja skal að grunnvatn, yfirborðsvatn, úrkoma, s.s. regn, slagregn, snjór eða krapi, raki í 

jarðvegi, neysluvatn, loftraki, byggingarraki eða þéttivatn geti hvorki skaðað mannvirki eða 

einstaka hluta þess, né rýrt eðlileg hollustuskilyrði innandyra.  

10.5.2 gr Varnir gegn óþægindum og skemmdum vegna raka og vatns 

Yfirborð jarðvegs við byggingu skal halla nægjanlega til að yfirborðsvatn renni ávallt frá 

byggingunni. Þar sem ekki er hægt að ná nægum halla á jarðvegi skal gera aðrar fullnægjandi 

ráðstafanir til að leiða vatn frá byggingunni. Í þéttbýli ber lóðarhafa að gera ráðstafanir sem hindra 

að yfirborðsvatn af lóð hans valdi skaða eða óþægindum á götu, gangstétt eða nágrannalóð.  

Botnplata, undirstöður og kjallaraveggir bygginga skulu vera úr þannig efni og þannig frágengnir að 

ekki sé hætta á að þessir byggingarhlutar geti skemmst vegna vatns eða raka.  

Botnplata, undirstöður og kjallaraveggir skulu þannig hannaðir og byggðir að vatn og raki geti ekki 

komist inn í byggingu. Á uppdráttum skal ávallt gerð sérstök grein fyrir rakavörnum kjallaraveggja 

og botnplötu.  

Hæðarskil eða gólf yfir skriðrými bygginga skulu þannig hönnuð og byggð að ekki komi til 

óþæginda eða skemmda af völdum raka.  

Skriðrými byggingar skal loftræst á fullnægjandi hátt með meindýraheldum loftristum þannig að 

rakaþétting verði ekki í rýminu. Loftrásir skulu vera á útveggjum skriðrýmis og skal stærð þeirra og 

staðsetning vera háð stærð rýmis og vera nægjanleg til að tryggja góða loftræsingu og trekk gegnum 

rýmið. Einangra skal og rakaverja plötur og veggi milli skriðrýmis og annarra hluta byggingar. Í 

skriðrýmum skal jafnan komið í veg fyrir jarðraka, t.d. með því að steypa þrifalag.  



10.5.3 gr Varnir vegna úrkomu 

Til að tryggja vatnsþéttleika ysta byrðis þakflatar á byggingu [...]1) skal velja þakefni og frágang 

með tilliti til þakhalla.  

Til að tryggja vatnsþéttleika glerjaðra glugga í byggingu skulu þeir standast slagregnspróf 

samkvæmt  

10.5.4 gr Regnvörn þaka og lágmarkshalli 

Meginreglur: Tryggja skal fullnægandi vatnsþéttleika þaka og að ekki verði uppsöfnun vatns. 

Efnisval aðalregnvarna skal henta þakhalla þannig að tryggður sé fullnægjandi þéttleiki að teknu 

tilliti til aðstæðna. Á viðsnúnum þökum skal tryggja nægar þerrileiðir og halla þannig að vatn geti 

ekki safnast upp undir og/eða í einangruninni.  

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um regnvörn þaka og lágmarkshalla:  

1. Þakhalli bygginga skal vera eftirfarandi og miðast við tilgreinda aðalregnvörn: 

a. Bárujárn á pappaklætt undirþak klætt                            (14°) 1:4 

með borðaklæðningu eða rakaþolnum plötum  

b. Læstarmálmklæðningar–einfaldurfals                                 (11°) 1:5 

c. Læstarmálmklæðningar–tvöfaldurfals                            (4°) 1:15 

d. Pappaþak (minnst 2 lög)                                                        1:40 

e. Þakdúkur                                                                                1:40 

f. Viðsnúin þök                                                                          1:40 

2. Ef um aðra efnisnotkun er að ræða en tilgreind er í 1. tölul. skal leyfishafi afhenda 

leyfisveitanda prófun sem seljandi efnisins útvegar frá faggiltri rannsóknarstofu um 

fullnægjandi vatnsþéttleika efnisins við fyrirhugaðar aðstæður eða frá rannsóknarstofu sem 

Mannvirkjastofnun samþykkir.  

Ákvæði þessarar greinar eiga ekki við um einföld skýli, s.s. einfaldar óeinangraðar landbúnaðar- 

byggingar, opin bílskýli eða opnar bílgeymslur þar sem ekki er gerð krafa um fulla regnvörn þaks 

og ekki er hætta á skemmdum byggingarhluta vegna raka og leka.]1) 

 



10.5.5 gr Varnir gegn rakaþéttingu 

Byggingarhlutar skulu þannig hannaðir og frágengnir að þeir geti ekki orðið fyrir skemmdum vegna 

uppsafnaðar rakaþéttingar.  

Útveggjaklæðningar bygginga skulu loftaðar til að tryggja að raki lokist ekki inni bak við þær og 

einnig til að tryggja að vatnsdræg klæðningarefni þorni nægjanlega hratt til að draga úr hættu á 

skemmdum. Loftbil bak við klæðningu skal að lágmarki vera 20 mm og skal loftunin inn í bilið 

vera nægjanleg og tryggt að meindýr komist ekki bak við klæðninguna.  

Milli útveggja úr vatnsdrægum efnum, s.s. timbri, og undirstöðu skal ganga frá rakavörn þannig að 

rakadrægt efni veggjar dragi ekki upp vatn úr undirstöðu. Rakavörn skal einnig setja milli timburs 

og steyptra byggingarhluta ef um samtengingu án loftunar er að ræða.  

[Þegar einangrun snýr að loftræstu bili skal tryggt að ekki verði uppsöfnun raka í 

einangrunarefninu. Jafnframt skal tryggt að lofthreyfing hafi ekki óæskileg áhrif á einangrunargildi 

byggingarhlutans.]1)  

Í loftræstum þökum bygginga þar sem hætta er á að rakaþétting verði við efsta yfirborð eða hætta er 

á að ysta klæðning sé ekki að fullu vatnsheld, skal verja undirliggjandi þakvirki með vatnsþéttu lagi. 

Undirlagið skal vera með tryggt afrennsli og hvíla á sléttum hallandi fleti.  

Gera skal ráðstafanir sem tryggja að raki sem fram kemur vegna leka eða rakaþéttingar innilofts eða 

byggingarraki lokist ekki inni í þakvirki.  

Loftræsa skal öll þök úr timbri eða trjákenndum efnum, nema sýnt sé fram á aðra jafngóða lausn.  

Fyrir einföld minni þök á íbúðarhúsum skal loftað loftbil aldrei vera minna en 25 mm yfir allri 

einangrun og skal loftunarop inn og út úr hverju loftbili vera minnst 1.000 mm2 fyrir hvern m2 

þakflatar nema sýnt sé fram á annan jafngóðan frágang. Fyrir flóknari og stærri þök skal gera 

sérstaka grein fyrir loftun þakanna.  

[Lífrænt byggingarefni, s.s. timbur og klæðningar úr viði, skal ávallt haft í loftræstu rými en ekki 

lokað inni á milli rakaþéttra laga, nema sýnt sé fram á aðra lausn sem tryggir að ekki verði 

rakaþétting né uppsöfnun raka.]1) 



 

10.5.6 gr Raki í byggingarefni 

Efni og byggingarhlutar sem notaðir eru í byggingu skulu vera nægjanlega þurrir við uppsetningu 

þannig að ekki sé hætta á myglu eða sveppamyndun, niðurbroti lífrænna efna eða aukinni 

efnaútgufun.  

Verja skal rakadrægt byggingarefni þannig að úrkoma geti ekki valdi skemmdum á því.  

10.5.7 gr Votrými 

Votrými bygginga skulu þannig hönnuð og frágengin að ekki komi fram skemmdir á byggingu, 

einstökum byggingarhlutum eða byggingarefnum vegna notkunar vatns í votrýmunum, leka eða 

rakaþéttingar.  

Eftirfarandi kröfur skulu ávallt uppfylltar við gerð votrýma:  

a) Niðurfall skal vera í öllum votrýmum og nægjanlegur halli á gólfi að niðurfalli. Í öðrum 

rýmum þar sem búast má við vatnsleka skal almennt vera niðurfall og gólf halla að niðurfalli.  

b) Vatnsþétt lag skal vera á gólfum og veggjum votrýma og skal það þétt á fullnægjandi hátt með 

rörum og stokkum. Nota skal efni og útfærslur sem draga úr myndun myglu og myndun 

sveppa.  

c) Þar sem kranar, vaskur, uppþvottavél eða önnur tæki sem leiða til vatnsnotkunar eru í rými þar 

sem ekki er vatnsþétt gólf og niðurfall, t.d. í eldhúsi, skal vera yfirfall á vöskum og lekavörn 

eða annar búnaður sem lokar fyrir aðstreymi vatns við leka á tækjum. Slík rými skulu vera 

þannig frágengin að leki sem fram kann að koma verði sýnilegur.  

d) Veggur með innbyggðum vatnsgeymi, t.d. við salerni, skal vera þannig frágenginn að leki sem 

fram kann að koma verði sýnilegur. Þar sem innbyggður vatnsgeymir er í herbergi sem ekki er 

votrými með gólfniðurfalli, skal vera sjálfvirkur búnaður sem lokar fyrir aðstreymi vatns ef 

tankurinn lekur.  

Ganga skal þannig frá lögnum, vatnsgeymum o.þ.h. í byggingum með fullnægjandi einangrun og 

rakavörn þannig að þar sé ekki hætta á rakaþéttingu.  

 



10.6 Kafli- Mengun vegna byggingarefna 

10.6.1 gr Markmið 

Ekki er heimilt að nota byggingarefni sem gefa frá sér gas, gufur eða efnisagnir eða eru geislavirk, 

sem geta haft áhrif á heilsu fólks og/eða dýra eða valdið óþægindum.  

10.6.2 gr Kröfur 

Byggingarefni til klæðningar, t.d. úr trjákenndum efnum, sem innihalda lím eða önnur efni sem geta 

gefið frá sé efnið „formaldehyd“ er ekki heimilt að nota í byggingar nema sýnt sé fram á að efnin 

séu innan viðurkenndra marka.  

Þar sem steinull eða glerull er notuð innan byggingar skal tryggja að yfirborð ullarinnar sé varið eða 

ullin höfð innan lokaðs byggingarhluta þannig að ryk eða nálar úr ullinni eigi ekki greiða leið út í 

andrúmsloftið.  

10.7 Kafli- Þrif mannvirkja og meindýr 

10.7.1 gr Markmið 

Frágangur og efnisval í mannvirki skal miðast við að eðlileg þrif þess geti verið í samræmi við 

notkun þess.  

Allur frágangur bygginga skal vera þannig að hvorki fuglar né meindýr, s.s. rottur og mýs, komist 

inn í bygginguna eða einstaka byggingarhluta.  

10.7.2 gr Kröfur 

Tryggja skal gæði innilofts í mannvirki og eðlilega hollustuhætti áður en það er tekið í notkun. 

Fjarlæga skal alla mengandi efnisafganga og rykbinda eða hylja mengandi fleti áður en mannvirkið 

er tekið í notkun. Jafnframt skulu viðeigandi þrif hafa farið fram og vera í samræmi við notkun 

mannvirkisins.  



11. Hluti- Hljóðvist 

11.1 Kafli- Varnir gegn hávaða 

11.1.1 gr Markmið 

Byggingar og önnur mannvirki skulu þannig hönnuð og byggð að heilsu og innra umhverfi sé ekki 

spillt af völdum hávaða og óþægindum af hans völdum sé haldið í lágmarki. Hávaði sem fólk í 

mannvirki eða næsta nágrenni skynjar skal vera viðunandi og ekki hærri en svo að það geti sofið, 

hvílst og starfað við eðlileg skilyrði. Þess skal gætt sérstaklega að hljóðvist sé góð í umhverfi barna, 

s.s. í leikskólum, grunnskólum, frístundaheimilum og öðrum stöðum þar sem börn dvelja. Jafnframt 

skal gæta sérstaklega að hljóðvist með hliðsjón af þörfum heyrnarskertra, sbr. einnig ákvæði um 

algilda hönnun í 6.1.2 og 6.1.3. gr.  

11.1.2 gr Kröfur 

Ákvæði þessa hluta reglugerðarinnar gilda um íbúðir og atvinnuhúsnæði, þ.m.t. skóla, 

frístundaheimili, heilbrigðisstofnanir og dvalarheimili.  

Byggingar skulu þannig hannaðar að óþægindi vegna hávaða innan rýma, frá aðliggjandi rýmum, 

lögnum, tæknibúnaði og umferð séu takmörkuð. Þessar kröfur skulu uppfylltar í samræmi við 

fyrirhugaða notkun.  

Allar byggingar sem tilgreindar eru í 1. mgr. skulu að lágmarki uppfylla kröfur til hljóðvistarflokks 

C samkvæmt staðlinum ÍST 45. [Þó er heimilt að fylgja ákvæðum reglugerðar nr. 724/2008 um 

hávaða varðandi viðmiðunarmörk fyrir leyfilegan hávaða fyrir íbúðarhúsnæði á verslunar-, 

þjónustu- og miðsvæðum.]1) Þegar hljóðvist er bætt umfram lágmarkskröfur er æskilegt að kröfur 

staðalsins ÍST 45 til hljóðvistarflokks B eða eftir atvikum hljóðvistarflokks A séu uppfylltar.  

Um hávaðavarnir við vinnu gildir reglugerð Vinnueftirlits ríkisins um varnir gegn álagi vegna 

hávaða á vinnustöðum.  

Hönnuðir skulu ávallt leggja fram greinargerð vegna hljóðvistar með öðrum hönnunargögnum, sbr. 

4.5.3. gr., vegna skóla, frístundaheimila, heilbrigðisstofnana, dvalarheimila, gististaða, stórra 

fjölbýlishúsa, stórra opinna vinnurýma, hávaðasamra vinnustaða og þegar um óhefðbundnar 

byggingaraðferðir er að ræða.  

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.  



12. Hluti- Öryggi við notkun 

12.1 Kafli- Almennt um öryggi 

12.1.1 gr Markmið 

Byggingar og lóðir skulu þannig hannaðar og byggðar að hætta á slysum sé í lágmarki. Gera skal 

þær ráðstafanir sem þarf til að koma í veg fyrir slysahættur, s.s. vegna hæðarmunar í byggingum eða 

á lóðum, vegna oddhvassra hluta, hálla gólfa, of mikils hita, sprengihættu, hættu á eitrun eða 

raflosti.  

Frágangur og umhirða byggingarvinnustaða skal ávallt vera þannig að ekki skapist þar óþarfa hætta 

á slysum.  

12.1.2 gr Breytt notkun þegar byggðra mannvirkja 

Við breytta notkun þegar byggðra mannvirkja skal hönnuður staðfesta að uppfyllt séu öll viðeigandi 

ákvæði þessa hluta reglugerðarinnar.  

Varði breyting á mannvirki sem byggt er í gildistíð eldri byggingarreglugerða þá þætti sem falla 

undir þennan hluta reglugerðarinnar gilda ákvæði reglugerðar þessarar um breytinguna.  

12.1.3 gr Merkingar vegna flugumferðaröryggis 

Kröfur um merkingar á há mannvirki vegna flugumferðaröryggis, þ. á m. vindmyllur, er að finna í 

lögum nr. 60/1998 um loftferðir og reglugerðum sem settar eru á grundvelli laganna.]1) 

12.2 Kafli- Vörn gegn falli 

12.2.1 gr Birta og lýsing um ferðarleiða 

Birta í umferðarleiðum bygginga og lóða skal vera nægjanleg til að allir aldurshópar geti athafnað 

sig óhindrað og af fullu öryggi. Þar sem gert er ráð fyrir umgengni almennings skal tekið tillit til 

heildaráhrifa þannig að tryggt sé að hvergi verði staðbundin, ófullnægjandi birtuskilyrði sem skapað 

geta slysahættu.  

Þar sem gert er ráð fyrir umgengni almennings og straumrof getur valdið hættu skal vera 

neyðarlýsing til þess að tryggja örugga rýmingu. Við ákvörðun neyðarlýsingar skal fylgja ákvæðum 

9. hluta þessarar reglugerðar.  

12.2.2 gr Yfirborð gólfflata 

Ganga skal þannig frá yfirborði gólflata í umferðarleiðum bygginga að ekki sé hætta á að fólk hrasi 

eða detti.  



Á gólffleti skulu hvorki vera óvæntar mishæðir né hindranir. Þröskulda skal hafa eins lága og kostur 

er svo síður sé hætta á að fólk hrasi.  

Á hallandi gólfum svo og á gólfum þar sem hætta er á hálku, t.d. vegna bleytu eða ísingar, skal 

ávallt valið gólfefni með hálkuviðnámi sem hentar aðstæðum. Samfelldur flötur umferðarleiða skal 

allur lagður gólfefni sem er með sama hálkuviðnámi.  

Á svæðum og rýmum opnum almenningi þar sem búast má við hálku vegna bleytu á gólfi, vegna 

ísingar eða af öðrum orsökum skulu vera handlistar til stuðnings.  

12.2.3 gr Öryggi vegna hæðarmunar 

Ofan fyrstu hæðar í byggingum skal komið fyrir viðurkenndri öryggiskeðju eða öðrum jafngóðum 

viðurkenndum búnaði til slíkra nota á opnanlegum gluggum sem börnum getur stafað hætta af. 

Skulu slíkir opnanlegir gluggar ekki hafa stærra stillanlegt op en 89 mm.  

Þar sem slysahætta getur skapast við glugga í stigahúsi sökum hæðarmunar, þ.e. neðri brún 

gluggans er minna en 0,80 m ofan við gólf stigapalls eða stigaþreps, skal setja upp handrið við 

gluggann eða hafa öryggisgler í glugganum.  

Í húsum sem eru hærri en ein hæð mega hverfigluggar ekki vera nær gólfi en 1,0 m og stillanlegt op 

þeirra ekki vera stærra en 89 mm. Sé valið að hafa hverfiglugga nær gólfi skal hann varinn með 

handriði sem uppfyllir kröfu til handriðs stiga, sbr. ákvæði 6.4. og 6.5. kafla.  

12.2.4 gr Öryggi stiga, skábrauta o.fl. 

Stigar, tröppur, þrep og skábrautir í og við byggingar skulu þannig hannaðar og byggðar að fólk geti 

gengið um þær án óþæginda og hættu á slysum. Um skábrautir, stiga, þrep, handrið og handlista 

gilda ákvæði 6.4. og 6.5. kafla.  

12.2.5 gr Op og gryfjur í byggingum 

Öll op og gryfjur í byggingum, sem eru aðgengilegar og þar sem slysahætta getur skapast sökum 

hæðarmunar, skulu lokaðar með handriði, grindum eða þar til gerðum lokum. Þessar hindranir skulu 

festar tryggilega svo barn geti ekki fjarlægt þær. Þær skulu uppfylla allar kröfur staðla um efnisgæði 

og styrk.  



12.2.6 gr Öryggi vegna þaka 

Á eða við þök bygginga skulu vera festingar fyrir öryggisbúnað sem ætlaður er til að tryggja 

fullnægjandi fallvörn þeirra sem vinna á þakinu.  

Þar sem hægt er að ganga út á þak án sérstakra hindrana skal vera handrið við þakbrún. Sömu reglur 

gilda um styrk og hæð handriða á þökum og handriða á svölum. Handrið á þaki skal tryggja 

fullnægjandi fallvörn á þakinu öllu.  

Ávallt skal vera hægt að fara upp á þak bygginga, t.d. til viðgerða. Heimilt er að gera ráð fyrir 

lausum búnaði til þessara nota, sé áhættan samfara notkun slíks tækis talin ásættanleg. Við ákvörðun 

á vali búnaðar til þessara nota skal taka tillit til flutninga á fólki og flutninga á byggingarefni vegna 

viðhalds og viðgerða.  

[Snjógrindur til varnar því að snjór og ís falli af þaki skulu settar á öll þök sem hafa meiri þakhalla 

en 14° og eru yfir umferðarleiðum eða öðrum svæðum þar sem vænta má umferðar gangandi 

vegfarenda.]1)  

Tryggja skal að ekki sé hætta á að farg á þökum, t.d. möl, geti fokið og valdið slysum eða 

skemmdum.  

12.3 Kafli- Innréttingar, búnaður, útstandandi og hreyfanlegir hlutir o.fl. 

12.3.1 gr Almennt 

Byggingar skulu þannig hannaðar og byggðar að ekki sé hætta á að fólk reki sig á útstandandi hluti. 

Allan búnað sem festur er utan á vegg svo og alla útstandandi byggingarhluta skal staðsetja minnst 

2,2 m yfir gólffleti umferðarleiða. Sé ekki hægt að staðsetja slíkan búnað eða byggingarhluta svo 

hátt yfir gólfi skal merkja þá greinilega og verja þannig að ekki verði slysahætta vegna þeirra.  

Ekki er heimilt að hafa byggingarhluta með hvassar brúnir sem geta slasað fólk í umferðarleiðum 

bygginga eða annars staðar þar sem fólki getur stafað hætta af.  

Ganga skal þannig frá öllum hreyfanlegum hlutum í byggingum að ekki sé hætta að fólk klemmi 

sig. Mælst er til þess að gluggar séu á vængjahurðum eða að þær séu úr gagnsæju efni.  

Almennt skal þannig gengið frá hurðum að ekki skapist hætta við notkun þeirra. Öryggisbúnaður 

skal vera á öllum vélknúnum hurðum sem virkar bæði gagnvart opnun þeirra og lokun.  



Pumpur skulu ávallt hæfa viðkomandi hurðum og skal búnaður vera þannig gerðar að ekki verði 

slysahætta og aðgengi allra sé tryggt.  

Inngangshurðir bygginga sem staðsettar eru áveðurs skulu ávallt búnar dempurum eða öðrum 

fullnægjandi búnaði til að koma í veg fyrir slysahættu sökum þess að hurð getur skollið aftur, t.d. 

vegna vindálags.  

Hurðir grunnskóla, frístundaheimila og leikskóla skulu vera með klemmuvörn og er einnig mælst til 

þess að klemmuvörn sé á inngangshurðum íbúðarhúsa.  

12.3.2 gr Fastar innréttingar og búnaður 

Í byggingum eða rýmum sem sérstaklega eru ætlaðar börnum, s.s. skólum, frístundaheimilum 

o.þ.h., skal frágangur innréttinga, tækja og annars búnaðar þar sem börn hafa aðgang að vera þannig 

að búnaðurinn geti ekki dottið eða oltið. Frágangur búnaðarins skal vera þannig að börn geti ekki 

skaðað sig á honum, t.d. við það að klifra í honum eða við að opna skápahurðir. Glerhurðir í 

byggingum eða rýmum skulu vera með viðeigandi öryggisgleri, sbr. 8.5. kafla. Ávallt skulu vera 

læstir skápar eða læst rými fyrir geymslu á lyfjum, hreinsiefnum og öðrum slíkum, varasömum 

efnum.  

12.3.3 gr Hreyfanlegur búnaður innanhúss 

Frágangur hreyfanlegs búnaðar, s.s. hurða, hliða, veggja, grinda o.fl. sem opnast og lokast af 

vélarafli eða vogarafli, skal vera þannig að ekki sé hætta á að fólk geti slasast við notkun 

búnaðarins. Sama gildir um lyftur, rúllustiga o.þ.h. Búnaður af þessum toga skal ávallt uppfylla alla 

viðeigandi staðla svo og ákvæði reglugerðar Vinnueftirlits ríkisins varðandi öryggi, rekstur og 

viðhald.  

12.4 Kafli- Gler í byggingum 

12.4.1 gr Óvarið gler 

Allt óvarið gler í byggingum, s.s. glerveggir, handrið, gluggar við göngusvæði og hurðir, og 

festingar þess skulu þola það álag sem búast má við að glerið eða festingarnar verði fyrir. 

Burðarþolshönnuður skal ákvarða styrk og festingar glersins og velja gerð þess samkvæmt nánari 

ákvæðum 8. hluta þessarar reglugerðar. Viðeigandi öryggisgler skal vera í anddyri bygginga sem 

almenningur hefur aðgang að, s.s. opinberra bygginga, skrifstofubygginga, verslunarmiðstöðva, 

veitinga- og samkomuhúsa o.fl., sbr. 8.5. kafla.  



12.4.2 gr Merking glerveggja og glerhurða 

Glerveggi, glerhurðir svo og rúður í umferðarleiðum í og við byggingar skal merkja á greinilegan 

hátt samkvæmt ákvæðum þessarar reglugerðar. Merking skal þannig staðsett að hún sé sýnileg bæði 

þeim sem eru standandi og sitjandi. Merkingin skal vera í þannig lit að hún sé vel sýnileg og skeri 

sig úr umhverfinu.  

12.4.3 gr Fallhæð við glervegg eða glugga 

Sé fallhæð utan við glervegg eða glugga í byggingum 2,0 m eða meiri og neðri brún glers nær gólfi 

en 0,60 m skal glerið í veggnum eða glugganum vera viðeigandi öryggisgler samkvæmt 8.5. kafla 

og nægjanlega þykkt til að standast fyrirhugað álag. Ef öryggisgler er ekki í glugganum skal vera 

handrið innan við glerið, minnst 0,80 m hátt.  

12.4.4 gr Önnur slysahætta vegna glers 

Glerveggir í byggingum skulu þannig frágengnir að ekki sé hætta á að fólk skeri sig ef glerið 

brotnar. Um val á gleri í byggingar skal fylgja kröfum sem fram koma í 8.5. kafla. 

Í stórum gluggaflötum þaka og þar sem byggt er með gleri yfir götur eða torg skal vera viðeigandi  

öryggisgler eða plastefni, sem hefur verið prófað og viðurkennt af óháðri rannsóknastofnun til 

þessara sérstöku nota. Undanþegin þessu ákvæði eru gróðurhús sem eingöngu eru notuð til 

ræktunar.  

Gler í þakflötum útbygginga, yfirbygginga o.þ.h., þar sem hætta er talin á hruni frá hærra liggjandi 

svæðum eða byggingarhlutum niður á glerið, skal vera viðeigandi öryggisgler. Í stað öryggisglers 

má nota plastefni sem hefur verið prófað og viðurkennt af óháðri rannsóknastofnun til þessara 

sérstöku nota.  

12.5 Kafli- Varnir gegn brunaslysum 

12.5.1 gr Markmið 

Byggingar, lagnir innan þeirra sem utan, svo og allur annar búnaður skal þannig hannaður og 

frágenginn að ekki sé hætta á að fólk geti brennt sig snerti það þennan búnað í ógáti.  

12.5.2 gr Kröfur 

Lampar og hitatæki, s.s. ofnar, svo og allur annar búnaður í byggingum sem valdið getur 

brunaskaða við snertingu skal varinn með hlífðarbúnaði til varnar slysum:  



a. Í leikskólum og dagvistun aldraðra og fatlaðra skal allur búnaður varinn gegn snertingu ef hitastig 

á yfirborði hans getur orðið 60°C eða heitara.]1)  

b. Slíkur búnaður skal ávallt varinn gegn snertingu ef hitastig á ytra byrði hans getur orðið allt að 

90°C heitt eða heitara.  

12.6 Kafli- Varnir gegn sprengingum 

12.6.1 gr Eldfim og sprengifim efni 

Við hönnun og gerð ketilrýma í byggingum skal tryggt að ákvæði reglugerðar Vinnueftirlits ríkisins 

vegna slíkra rýma séu uppfylltar. Gufukatla sem eru með margfeldistölu stærri en 10.000 (bar x 

lítrar) skulu vera í sérrými. Stærri þrýstikerfi, suðutæki og gashylki skulu einnig vera í sérrými.  

Ekki er heimilt við hönnun og gerð byggingar að gera ráð fyrir því að þrýstihylki, með miðli sem er 

samanþjappanlegur og með þrýstingi yfir 10.000 (bar x lítrar) sé staðsett í rými þar sem vinna er 

framkvæmd.  

12.7 Kafli- Varnir gegn innilokun 

12.7.1 gr Kröfur 

Dyr að almennum snyrtingum bygginga svo og öðrum rýmum sem aðeins er hægt að læsa/opna 

innanfrá skulu hafa læsingu þannig frágengna að við neyðartilvik sé hægt að opna læsinguna með 

sérstökum þar til gerðum búnaði utanfrá.  

Hurðir að snyrtingum/baðherbergjum sem ætlaðar eru hreyfihömluðu fólki skulu opnast út eða vera 

rennihurðir.  

Hurð á gufubaði skal vera þannig að hægt sé að yfirgefa rýmið tafarlaust án hindrunar. Ekki má vera 

hægt að læsa rýminu. Hurðin má ekki vera úr þannig efni eða það þétt að hún geti þanist út vegna 

hita eða raka og orðið föst í karminum. Hurðin skal opnast út eða bæði út og inn og vera opnanleg 

bæði utanfrá og innanfrá.  

Lokunarbúnaður á hurðum frysti- og kælirýma í byggingum skal vera þannig að ávallt sé hægt að 

opna hurðina innanfrá án erfiðleika. Í byggingum þar sem gera má ráð fyrir umgangi barna, s.s. 

íbúðum, skólum og frístundaheimilum, skal lokun á hurðum að kæli- eða frystirýmum vera þannig 

að barn geti opnað hurðina innanfrá án erfiðleika.  Geymslur, geymsluskúrar, sorpgeymslur o.þ.h á 

lóðum skulu þannig frágengnar að ekki sé hætta á að börn geti lokast þar inni.  



12.8 Kafli- Varnir gegn eitrun 

12.8.1 gr Kröfur 

Bein tenging má ekki vera milli rýmis í byggingum þar sem vinnsla, notkun eða myndun hættulegs 

gass er möguleg og rýma þar sem gert er ráð fyrir umgangi fólks. Lokun þar á milli skal vera þannig 

frágengin að ekki sé hætta á að fólk verði fyrir eitrun.  

Í íbúðum og á öðrum stöðum þar sem búast má við umgangi barna, skal vera fyrir hendi læstur 

skápur fyrir geymslu á lyfjum. Einnig skal vera fyrir hendi læst geymsla eða skápur fyrir hættuleg 

þvottaefni, hreinsiefni o.þ.h.  

12.9 Kafli- Varnir gegn bruna og öðrum slysum af völdum rafmagns 

12.9.1 gr Kröfur 

Virki og rafföng skulu vera þannig úr garði gerð, notuð, þeim haldið við og eftir þeim litið að hætta 

af þeim fyrir heilsu og öryggi manna og dýra, svo og hætta á eignatjóni og umhverfisspjöllum, verði 

í lágmarki, sbr. reglugerð um raforkuvirki nr. 678/2009.  

12.10 Kafli- Varnir gegn slysum á lóð 

12.10.1 gr Aðkoma og umferðarleiðir 

Aðkoma og umferðarleiðir.  

Aðkoma að hverri byggingu, bílastæði og almennt göngusvæði við og að byggingu skal þannig 

staðsett og frágengin að aðgengi að byggingunni sé auðvelt öllum og ekki skapist slysahætta á 

svæðinu.  

Yfirborðsefni á lóðum skal valið þannig að hálkuviðnám þess henti við þær aðstæður sem það er 

notað.  

Almennt ber að forðast að hafa í umferðarleiðum í eða við byggingar hvassar brúnir fremst á 

tröppubrún eða slétta kanta t.d. úr stáli eða öðrum efnum sem geta verið hál.  

Öll op eða gryfjur, á eða við lóðir bygginga, sem eru aðgengilegar og fólk kemst að og getur 

hugsanlega fallið niður um skulu lokuð með handriði, grindum eða þar til gerðum lokum. Sama á 

við um alla stoðveggi við mishæðir og annars staðar þar sem fallhætta er á lóð. Þessar hindranir 

skulu festar tryggilega svo barn geti ekki fjarlægt þær og hafa nægan styrk til að þola fyrirhugað 

álag.  



12.10.2 gr Leiksvæði og leikvallatæki 

Við frágang leikvallatækja á lóðum og annars búnaðar sem er tengdur þeim skal þess gætt að öryggi 

og aðgengi notenda verði sem best tryggt. Leikvallatæki skulu þannig gerð og frágengin að ekki 

skapist hætta á slysum við notkun þeirra.  

Um öryggi á leiksvæðum fer samkvæmt reglugerð um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit 

með þeim.  

12.10.3 gr Hreyfanlegur búnaður 

Hurðir, hlið, grindur o.þ.h. á lóðum sem opnast og lokast af vélarafli eða vogarafli skulu þannig 

frágengnar að ekki sé hætta á að fólk geti slasast.  

Búnaður af þessum toga skal uppfylla alla viðeigandi staðla svo og ákvæði reglugerða Vinnueftirlits 

ríkisins varðandi öryggi, rekstur og viðhald.  

12.10.4 gr Varnir gegn drukknun 

Tjarnir á lóð, gosbrunnar, heitir pottar, brunnar o.þ.h. skulu búnir öryggisbúnaði sem tryggir að börn 

og fullorðnir geti ekki fallið í þá. Afrennsli sundlauga, heitra potta, tjarna o.þ.h. skal vera varið 

þannig að ekki sé hætta á slysum.  

Sundlaugar, sá hluti lóðar sem þær eru á eða lóðin í heild, skulu girtar með a.m.k. 0,90 m hárri 

girðingu sem smábörn komast ekki í gegnum og hliði sem þau geta ekki opnað.  

Við gerð og frágang sundlauga, setlauga og útibaðstaða skal gætt öryggis og þess sérstaklega gætt 

að hvergi sé hætta á hálku.  

Setlaugar á lóðum íbúðar- og frístundahúsa skulu búnar læsanlegu loki til að hylja þær með þegar 

þær eru ekki í notkun. Barmur setlaugar skal vera a.m.k. 0,40 m yfir göngusvæði umhverfis hana.  

Brunnlok skulu vera fest og þannig frágengin að börn geti ekki opnað þau.  



13. Hluti- Orkusparnaður og hitaeinangrun 

13.1 Kafli- Almennt um orkusparnað 

13.1.1 gr Markmið 

Við ákvörðun einangrunar í mannvirkjum ber að tryggja hollustu og þægindi innan mannvirkja 

jafnframt því að orkunýting sé hagkvæm og náttúruauðlindir nýttar á sjálfbæran hátt. 

13.2 Kafli- Heildarorkuþörf, ákvörðun U-gilda og heildarleiðnitap 

13.2.1 gr Heildarorkuþörf 

Heildarorkuþörf byggingar skal ákvarðast að teknu tilliti til heildarleiðnitaps, loftskipta byggingar 

og lofthita úti og inni.  

Við mat á heildarorkuþörf er heimilt að taka tillit til nýtingar varmamyndunar sem verður innan 

byggingar, t.d. vegna iðnaðar eða vegna endurnýtingar varma, enda sé rökstutt að sú varmamyndun 

sé varanleg innan mannvirkisins.  

Þegar mannvirki er myndað úr rýmum með mismunandi innihitastig er heimilt að taka tillit til þess 

við ákvörðun hitataps vegna leiðni og loftskipta.  

13.2.2 gr Ákvörðun U-gilda 

Við ákvörðun U-gilda byggingarhluta skal tekið mið af æskilegum innilofthita og fyrirhugaðri 

notkun mannvirkis.  

Fyr i r íbúðarhúsnæð i og annað fu l lh i tað húsnæð i þar sem fó lk dvels t , þ . e . 

lofthiti≥[18°C] ,gildakröfur í töflum 13.01 og 13.02. 

Fyrir húsnæði þar sem litlar kröfur eru gerðar til innihita er heimilt taka tillit til slíks við ákvörðun 

U- gilda og gilda þar um kröfur sem fram koma í töflum 13.01 og 13.02, þ.e. lofthiti innan 

mannvirkis er á bilinu [10° til 18°C] . Fyrir húsnæði sem er ekki upphitað, s.s. ýmsar 

landbúnaðarbyggingar og skýli, eru ekki gerðar kröfur varðandi einangrun. Útreikningur U-gilda 

byggingarhluta skal gerður í samræmi við ÍST EN ISO 6946 og ÍST 66.  



13.2.3 gr Útreikningur heildarleiðnitaps 

Heildarleiðnitap skal reiknað fyrir allar nýbyggingar. [Hönnunargögnum sem afhent eru 

leyfisveitanda skal ávallt fylgja útreikningur á heildarleiðnitapi.]1) Heildarleiðnitap mannvirkis, að 

teknu tilliti til kuldabrúa og U-gilda allra viðeigandi byggingarhluta þess, skal ekki verða hærra en 

fæst þegar einvörðungu er tekið mið af nettóflatarmáli byggingarhluta og hámarks U-gildum skv. 

ákvæðum þessarar reglugerðar, sbr. töflu 13.01. 

13.2.4 gr Upplýst um leiðnitap og einstök U-gildi 

Á aðaluppdráttum skal gefið upp reiknað leiðnitap fyrir hverja °C á fermetra gólfflatar (W/m2°C) 

og skulu þar koma fram upplýsingar um U-gildi einstakra byggingarhluta.  



13.3 Kafli- Mesta leiðnitap byggingarhluta 

13.3.1 gr Almennt um leiðnitap og U-gildi byggingarhluta 

Almennt gildir að við útreikning heildarleiðnitaps nýbygginga skal U-gildi byggingarhluta ekki vera 

hærra en fram kemur í töflu 13.01. Heimilt er þó að U-gildi einstakra byggingarhluta í 

nýbyggingum sé allt að 20% hærra en fram kemur í töflu 13.01, en þá því aðeins að 

einangrunarþykktir annarra byggingarhluta séu auknar tilsvarandi þannig að heildarleiðnitap 

mannvirkis haldist óbreytt þrátt fyrir slíka skerðingu einangrunar einstakra byggingarhluta.  

13.3.2 gr Hámark U-gildis- ný mannvirki og viðbyggingar 

Í nýjum mannvirkjum og viðbyggingum skal leyfilegt hámark U-gilda einstakra byggingarhluta 

vera skv. töflu 13.01.  

13.4 Kafli- Raka- og vindvarnir 

13.4.1 gr Kröfur 

Við hönnun og útfærslu á einangrun húsa skal þess gætt að raka- og vindvarnir séu fullnægjandi svo 

raki og lofthreyfing hafi ekki óæskileg áhrif á einangrunargildi byggingarhluta og ekki geti orðið 

uppsöfnun raka í byggingarhlutanum. Varðandi frágang rakavarnarlaga gildir sérrit 

Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands nr. 95 „Frágangur rakavarnarlaga“.  

13.5 Kafli- Loftþéttileiki húsa 

13.5.1 gr Kröfur 

Tryggja skal að hús séu nægjanlega loftþétt til að koma í veg fyrir orkutap og að dragsúgur valdi 

ekki óþægindum.  

Fyrir fullhitað húsnæði (Ti>[18°C]1)) skal miða við að þéttleiki byggingarflata í hjúpfleti sé 

nægjanlegur þannig að lofthleypni mæld við 50 Pa mismunaþrýsting sé minni heldur en töflugildi 

sýna.  

Loftþéttleiki byggingarhluta skal vera skv. töflu 13.03.  



14. Hluti- Lagnir og tæknibúnaður 

14.1 Kafli- Almennt um lagnir og tæknibúnað 

14.1.1 gr Meginmarkmið 

Við hönnun og gerð lagna og annars tæknibúnaðar bygginga skal gæta að öryggi, aðgengi, hollustu, 

umhverfi og orkunýtingu allan líftíma byggingarinnar. Jafnframt skal gæta að þægindum íbúa og 

annarra notenda byggingarinnar s.s. vegna birtuskilyrða, hljóðvistar og gæða innilofts.  

Rekstraröryggi alls tæknibúnaðar skal tryggt að því marki sem unnt er og viðhald og endurnýjun 

skal vera auðframkvæmanleg. Almennt skal staðsetja lagnir þannig að hægt sé að greina leka sem 

kemur fram áður en hann veldur skemmdum og að auðvelt sé að komast að lögn til viðgerðar.  

14.2 Kafli- Hita- og kælikerfi 

14.2.1 gr Markmið 

Hita- og kælikerfi bygginga skulu þannig hönnuð og gerð að hagkvæmni varðandi orkunotkun og 

rekstur sé höfð að leiðarljósi. Virkni kerfisins og einstakra hluta þess skal vera fullnægjandi og 

afkastageta þess vera í samræmi við ákvarðandi heildarleiðnitap byggingar samkvæmt reglugerð 

þessari og ÍST 66.  

Í byggingum þar sem bæði er um upphitun og kælingu að ræða skal tryggt að ekki geti verið 

samtímis kæling og hitun í sama rými.  

Hitakerfi bygginga skulu þannig hönnuð að ekki sé hætta á bruna, sprengihættu, eitrun eða mengun.  

14.2.2 gr Stýribúnaður 

Hita- og kælikerfi bygginga skulu vera búin sjálfvirkum stjórnbúnaði sem stýrir afköstum þeirra 

eftir varma- og kæliþörf hvers rýmis og byggingar í heild. Þá skal vera unnt að minnka upphitun eða 

kælingu þegar bygging eða hluti hennar er ekki í notkun.  

Hita- og kælikerfi bygginga skulu búin stillibúnaði til jafnvægisstillingar á kerfi.  

14.2.3 gr Dælibúnaður 

Dælur í hita-, neysluvatns- og kælikerfum bygginga skulu valdar og þeim stýrt með tilliti til 

hagkvæmni varðandi orkunotkun. Hitakerfi sem eru með stöðugu rennsli, s.s. snjóbræðslukerfi, 

þurfa ekki að vera með þrýsti- og álagsstýrða dælu.  



14.2.4 gr Festingar 

Tryggja skal að festingar í hita- og kælikerfum bygginga þoli það álag sem þær verða fyrir. Bil milli 

festinga skal taka mið af styrk þeirra, gerð lagnar og álags frá viðkomandi lögn. Gera skal ráð fyrir 

þenslum á pípum þegar pípur eru festar.  

14.2.5 gr Frágangur á pípulögn 

Pípur í hitakerfum bygginga skulu einangraðar þannig að ekki verði óþarfa orkueyðsla eða óæskileg 

upphitun á öðrum lögnum og byggingarhlutum. Pípur í kælikerfum skulu einangraðar þannig að 

ekki verði óþarfa orkueyðsla og slagi á lögnum.  

Um kröfur til brunaeiginleika röraeinangrunar gilda ákvæði 9. hluta reglugerðar þessarar.  

Hitalagnir og hitagjafar í skólum, frístundaheimilum, sjúkrahúsum, hjúkrunarheimilum, 

vistheimilum aldraðra og öðrum slíkum stofnunum skulu varðar skv. 12.5. kafla.  

14.2.6 gr Afkastageta 

Afkastageta hita- og kælikerfa bygginga skal miðast við að ráðgerður lofthiti haldist miðað við 

varmatapsreikninga samkvæmt reglugerð þessari og ÍST 66.  

Hita- og kælikerfi skal hanna þannig að fyrirhuguð afkastageta náist við venjulegan 

rekstrarþrýsting.  

14.2.7 gr Varmagjafar 

Ofnar í byggingum skulu uppfylla staðalinn ÍST 69 og ÍST EN 442.  

Þar sem gólf eða loft eru notuð sem varmagjafar skal gæta þess að ekki verði óæskileg varmaleiðni 

um þessa byggingarhluta á milli rýma, sbr. ÍST EN 1264.  

Við ákvörðun á yfirborðshita í gólfhitakerfi bygginga skal fara eftir ÍST EN 1264. Þægindamörk 

yfirborðshita skulu vera:  

a) íverurými < 29°C,  

b) forstofur, þvottaherbergi, baðherbergi, geymslur o.þ.h. rými < 33°C, 

c) jaðarsvæði < 35°C. Jaðarsvæði er svæði við útvegg sem nær 1 m inn í rými.  



Yfirborðshiti frá gólfhitakerfi skal ekki vera svo hár að hann valdi skemmdum á gólfefni. Um varnir 

gegn brunaslysum vegna yfirborðshita varmagjafa og hitalagna gilda ákvæði 12. hluta þessarar 

reglugerðar.  

14.2.8 gr Afloftun vatnshitakerfis 

Hægt skal vera að lofttæma hita- og kælikerfi bygginga.  

14.2.9 gr Áfyllingarbúnaður 

Áfyllingarbúnaður lokaðra vatnshitakerfa bygginga skal þannig gerður að tryggt sé að vatn (vökvi) 

af hitakerfi geti ekki undir neinum kringumstæðum runnið inn á neysluvatnskerfi.  

14.2.10 gr Hljóðvistarkröfur 

Við ákvörðun á staðsetningu á pípum, tækjum og stjórnbúnaði skal tryggt að hávaði frá þeim valdi 

ekki óþægindum í byggingu eða umhverfi hennar og að uppfylltar séu kröfur um hljóðvist, sbr. 11. 

hluta þessarar reglugerðar.  

Vatnshraði í pípum skal ákvarðaður á þann hátt að hljóð frá pípum uppfylli kröfur um hljóðvist, sbr. 

11. hluta þessarar reglugerðar.  

Gengið skal þannig frá festingum vatnshitakerfa að hreyfing á pípum og rennslishljóð geti ekki 

myndað hávaða sem berst út í aðliggjandi byggingarhluta og rými, þannig að uppfylltar séu kröfur 

um hljóðvist í 11. hluta þessarar reglugerðar.  

14.3 Kafli- Hitakerfi tengd hitaveitu 

14.3.1 gr Markmið  

Hitakerfi bygginga sem fá orku frá jarðhita skulu búin stjórn- og stillibúnaði þannig að nýting 

varmaorkunnar verði sem best og öryggis fólks, eigna og umhverfis sé tryggt.  

14.3.2 gr Efniskröfur 

Við efnisval hitakerfis í byggingum skal taka mið af þoli þess vegna eiginleika, efnainnihalds, 

þrýstings og hita vatns á viðkomandi veitusvæði þannig að lagnir þoli þann þrýsting, hitastig og 

efnainnihald sem vænta má í veitukerfinu og ending hitakerfisins verði fullnægjandi. Jafnframt skal 

höfð hliðsjón af ÍST 67. Lagnir í hitakerfum skulu þannig gerðar að ekki komist súrefni í því magni 

inn í lagnir að valdið geti tæringu á ofnum eða öðrum búnaði sem tærist vegna súrefnis í vatni.  



14.3.3 gr Tengigrind og tenging við veitukerfi 

Tenging hitakerfis bygginga við veitukerfi skal gerð í fullu samræmi við tengiskilmála viðkomandi 

veitu. Tengigrind hitakerfis skal vera í inntaksrými byggingar og þar skal vera niðurfall.  

Setja skal varmaskipti við hitakerfi ef vatn í viðkomandi veitu er þess eðlis að hætta sé á tæringu 

eða útfellingum sem skaðað getur hitakerfið.  

Gott aðgengi skal vera að tengigrind hitakerfis til aflestrar mæla og viðhalds og skal merkja pípur, 

loka og tækjabúnað eftir því sem við á. Þá skulu mælar vera á bakrás og framrás hitakerfis svo 

örugglega megi fylgjast með hita og þrýstingi í kerfinu. Skal kvarði þrýstimæla geta sýnt a.m.k. 

50% hærra gildi en ráðgerðan rekstrarþrýsting.  

Við endurnýjun tengigrinda í eldri byggingum skal uppfylla öryggiskröfur þessa kafla.  

14.3.4 gr Stillibúnaður 

Auðveldur aðgangur skal vera að jafnvægisstillibúnaði hitakerfa í byggingum.  

Hitakerfi með gegnumrennsli skulu búin stýribúnaði sem tryggir nægjanlegan bakþrýsting þannig 

að þrýstingur við efsta ofn sé nægjanlegur.  

Hitakerfi sem tengd eru beint við veitur skulu vera búin þrýstijafnara sem stýrir rekstrarþrýstingi og 

mismunaþrýstingi yfir hitakerfið á fullnægjandi hátt. Þrýstijafnari skal almennt staðsettur í 

inntaksrými inntaksmegin við öryggisloka skv. 14.3.5. gr.  

14.3.5 gr Öryggisloki 

Á tengigrind hitakerfis bygginga skal koma fyrir öryggisloka. Öryggisloki skal hafa fullnægjandi 

afköst svo ekki skapist hætta fyrir öryggi fólks, eignir og umhverfi vegna of hás þrýstings í 

hitakerfinu. Öryggisloka skal setja á fram- og bakrás hitakerfa sem tengjast beint við veitur.  

Í gegnumrennslishitakerfum skal eingöngu setja öryggisloka á framrás. Jafnframt skal setja 

öryggisloka á öll lokuð hita- og kælikerfi. Pípa frá öryggisloka á tengigrind skal lögð niður að gólfi 

og þar skal henni þannig fyrir komið að ekki stafi hætta af útrennsli frá henni. Pípa frá öryggisloka á 

lokuðum hitakerfum sem ekki er staðsettur í inntaksrými skal leidd að frárennsli og frágengin á 

sama hátt.  

Gólfniðurfall skal vera í sama herbergi og öryggisloki hitakerfis.  



14.3.6 gr Bakrennslisvatn 

Sé bakrennslisvatni veitt í frárennsliskerfi bygginga skal tryggt að hitastig þess sé ekki það hátt að 

lagnaefni í frárennsliskerfi geti orðið fyrir skemmdum. Eins skal tryggt að ekki geti undir neinum 

kringumstæðum orðið bakrennsli frá frárennsliskerfi að hitakerfi.  

Leggja skal út úr sökkli byggingar sérstaka affallslögn, sem þolir hita á affallsvatni frá viðkomandi 

hitakerfi, að viðeigandi tengibrunni sem næstur er götulögn.  

14.3.7 gr Þrýstiprófun 

Hitalagnir bygginga skulu þannig hannaðar og frágengnar að þéttleiki þeirra sé tryggður á 

fullnægjandi hátt.  

Þéttleika allra hitakerfa bygginga skal sannreyna með þrýstiprófun, með að lágmarki 0,6 MPa 

vatnsþrýstingi. Þrýstiprófa skal lagnir áður en þær eru huldar. Fylgja skal leiðbeiningum í ÍST EN 

12828.  

14.4 Kafli- Ketilkerfi og ketilrými 

14.4.1 gr Ketilrými 

Við hönnun og gerð ketilrýma í byggingum ber að tryggja að reglur Vinnueftirlitsins til slíkra rýma 

séu uppfylltar.  

Gufukatlar sem eru með margfeldistölu stærri en 10.000 (bar x lítrar) skulu vera í sérrými í 

byggingum.  

Rými fyrir gufukatla sem eru hluti af byggingu, þ.e. fyrir gufukatla yfir 10.000 (bar x lítrar), skulu 

þola minnst 0,1 bar yfirþrýsting.  

Sprengileiðir skulu vera á ketilrýmum þannig að bygging hrynji ekki eða laskist verulega af völdum 

sprengingar. Sprengileiðir skulu vera sprengilúgur, gluggar, léttir útveggir eða þakhlutar sem láta 

undan við sprengingu. Minnst 20% af veggflatarmáli skal vera sprengileið. Almennt skal miða við 

að sprengileiðir séu út um veggi en í undantekningartilfellum má notast við þakflöt sem þá er 

aðskilinn byggingu að öðru leyti.  



14.4.2 gr Ketilkerfi, olíu- og rafhitun 

Ketilkerfi, olíu- og rafhitun bygginga skulu uppfylla þær reglugerðir og staðla sem um þau fjalla. 

Skal leitað til Vinnueftirlits eða annars til þess bærs aðila til staðfestingar á að svo sé.  

Um ketilkerfi gilda sömu ákvæði og um hitaveitukerfi, sbr. 14.2. kafla, og að auki skal tryggja með 

hitastillibúnaði og öryggisbúnaði að rekstrarhiti og rekstrarþrýstingur ketilkerfis verði ekki of hár 

svo ekki sé hætta á sprengingu eða bruna, sbr. reglugerð Vinnueftirlits ríkisins, reglugerð um 

raforkuvirki og reglugerð um heitavatnskatla sem brenna fljótandi eða loftkenndu eldsneyti. Um 

ketilkerfi gilda ennfremur ákvæði 9. hluta þessarar reglugerðar.  

Tækjaklefar kerfa sem falla undir þessa grein skulu loftræstir á fullnægjandi hátt þannig að ávallt sé 

nægjanlegt ferskloft fyrir hendi og hiti verði ekki of hár. Tryggja skal fullnægjandi aðkomu til 

viðgerða og hreinsunar.  

Hitakatlar skulu vera í sérstökum tækjaklefa (kyndiklefa/ketilrými) nema að þeir séu sérstaklega 

viðurkenndir til notkunar annars staðar.  

Yfirborðshiti brennanlegra byggingarefna má ekki fara yfir 80°C vegna geislunar frá kötlum og 

hitakútum.  

Olíukatlar skulu þannig gerðir að fullnægjandi brennsla eldsneytis náist við ráðgerð varmaafköst og 

að mengun frá þeim sé eins lítil og unnt er. Olíukatla skal tengja við reykháf sbr. 9.6.6. gr. og skulu 

þeir vera á traustri undirstöðu.  

14.5 Kafli- Neysluvatnskerfi 

14.5.1 gr Markmið 

Neysluvatnskerfi bygginga skulu þannig hönnuð og gerð að öryggi fólks, eigna og umhverfis sé 

tryggt og að fyrirhuguð afköst náist við venjulegan rekstrarþrýsting.  

Efnisval neysluvatnskerfa skal vera þannig að ekki sé hætta á að vatnið spillist og að tæringarhætta 

sé í lágmarki.  

14.5.2 gr Efniskröfur 

Við efnisval neysluvatnskerfa í byggingum ber að taka mið af þoli lagnaefnis vegna eiginleika, 

efnainnihalds, þrýstings og hita vatns á viðkomandi veitusvæði. Jafnframt skal höfð hliðsjón af ÍST 

67.  Neysluvatnslagnir fyrir kalt og heitt vatn skulu þola þann þrýsting og það hitastig sem vænta 



má í viðkomandi veitukerfum. Í neysluvatnslögnum fyrir heitt vatn skal þó aldrei miða við lægri 

þrýsting en 1 MPa eða lægra hitastig en 70°C. Sömu lágmarkskröfur gilda um þrýsting í 

neysluvatnslögnum fyrir kalt vatn.  

14.5.3 gr Tenging við veitukerfi 

Tenging neysluvatnskerfis byggingar við veitukerfi skal gerð í fullu samræmi við tengiskilmála 

viðkomandi veitu. Tengigrind neysluvatnskerfis skal almennt vera í inntaksrými byggingar, að 

öðrum kosti í sérstöku tæknirými. Gott aðgengi skal vera að tengigrind til aflestrar mæla og 

viðhalds.  

Merkja skal pípur, loka og tækjabúnað eftir því sem við á og skulu mælar vera á lögnum 

neysluvatnskerfis svo örugglega megi fylgjast með hita og þrýstingi í kerfinu.  

14.5.4 gr Festingar 

Tryggja skal að festingar í neysluvatnskerfum bygginga þoli það álag sem þær verða fyrir. Bil milli 

festinga skal taka mið af styrk þeirra, gerð lagnar og álags frá viðkomandi lögn. Gera skal ráð fyrir 

þenslum á pípum þegar þær eru festar.  

14.5.5 gr Þéttleiki og þrýstiprófun 

Neysluvatnslagnir bygginga skulu þannig hannaðar og frágengnar að þéttleiki þeirra sé tryggður á 

fullnægjandi hátt. Almennt skal leitast við að staðsetja neysluvatnslagnir þannig að hægt sé að 

greina leka sem kemur fram áður en hann veldur skemmdum og komast að lögn til viðgerða.  

Þéttleika allra neysluvatnslagna bygginga skal sannreyna með þrýstiprófun, með að lágmarki 1,0 

MPa vatnsþrýstingi. Þeir kerfishlutar sem huldir eru skulu þéttleikaprófaðir áður en þeir eru huldir, 

sbr. leiðbeiningar í ÍST 67.  

14.5.6 gr Frágangur á pípulögn 

Pípur í neysluvatnskerfum sem ætlaðar eru fyrir heitt vatn skulu einangraðar þannig að hvorki verði 

ónauðsynleg orkueyðsla né óæskileg upphitun á öðrum lögnum og byggingarhlutum. Pípur ætlaðar 

fyrir kalt vatn skulu einangraðar þannig að hvorki verði ónauðsynleg rakaþétting né óæskileg 

upphitun á kalda vatninu frá öðrum lögnum eða byggingarhlutum.  

Í fjölbýlishúsum skal, innan hverrar íbúðar, vera hægt að loka fyrir vatn að öllum töppunarstöðum 

neysluvatnskerfis í íbúðinni, annað hvort með lokum á stofnlögnum að íbúðinni eða með lokum við 

hvern töppunarstað.  



Um kröfur til brunaeiginleika röraeinangrunar í neysluvatnskerfum gilda ákvæði 9. hluta þessarar 

reglugerðar.  

Neysluvatnskerfi skal þannig hannað og gert að vatnsrennsli að töppunarstað sé fullnægjandi án 

þess að vatnshraði valdi truflandi hávaða eða skemmdum á lögn. Jafnframt skulu gerðar 

fullnægjandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif vatnshöggs.  

14.5.7 gr Hljóðvistarkröfur 

Við ákvörðun á staðsetningu á pípum, tækjum og stjórnbúnaði neysluvatnskerfa skal tryggt að 

hávaði frá þeim valdi ekki óþægindum í byggingunni eða umhverfi hennar og þannig að uppfylltar 

séu kröfur um hljóðvist, sbr. 11. hluta þessarar reglugerðar.  

Vatnshraði í pípum neysluvatnskerfa skal ákvarðaður á þann hátt að hljóð frá pípum uppfylli kröfur 

um hljóðvist, sbr. 11. hluta þessarar reglugerðar.  

Gengið skal þannig frá festingum neysluvatnskerfa að hreyfing á pípum og rennslishljóð geti ekki 

myndað hávaða sem berst út í aðliggjandi byggingarhluta og rými, þannig að uppfylltar séu kröfur 

um hljóðvist í 11. hluta þessarar reglugerðar.  

14.5.8 gr Afkastageta 

Neysluvatnslagnir bygginga skulu þannig hannaðar og gerðar að ávallt sé fullnægjandi þrýstingur 

og vatnsmagn við eðlilega notkun kerfis. Ennfremur skal kerfið þannig hannað og gert að biðtími 

eftir heitu vatni verði ekki of langur við töppunarstað.  

14.5.9 gr Hollusta 

Í neysluvatnslagnir bygginga skal einungis nota viðurkennd efni sem hvorki innihalda skaðleg efni 

sem borist geta í neysluvatnið og haft áhrif á hollustu þess né efni sem áhrif geta haft á bragð þess 

eða lykt.  

Hreinsa skal allar nýjar neysluvatnslagnir að hverjum töppunarstað fyrir notkun, þannig að vatnið 

standist almennar kröfur hvað varðar hollustu, bragð og lykt.  

Til að tryggja fullnægjandi öryggi neysluvatnslagna gegn mengun skal vera búnaður á lögnunum 

sem kemur í veg fyrir bakrennsli, á tengigrind og að einstökum óskyldum einingum innan 

viðkomandi byggingar, þannig að komið sé í veg fyrir að utanaðkomandi mengandi efni geti runnið 

inn í kerfi einstakra eininga eða mengað allt lagnakerfið.  



Neysluvatnskerfi skal þannig hannað og gert að ekki sé hætta á bakrennsli við einstaka 

töppunarstaði, sbr. ÍST EN 1717.  

14.5.10 gr Öryggi 

Tryggja skal að hitastig vatns við töppunarstaði neysluvatnskerfa í byggingum sé ekki það hátt að 

hætta sé á húðbruna fólks í steypiböðum og baðkerum. Þá skulu vera hitastýrð blöndunartæki á 

handlaugum í baðherbergjum og snyrtingum sé hitastig neysluvatns það hátt að það geti valdið 

húðbruna.  

Þannig skal frá neysluvatnslögnum bygginga gengið að ekki sé hætta á að bakteríugróður geti þrifist 

í neysluvatninu. Því skulu eftirfarandi kröfur uppfylltar:  

a) Heitt vatn í neysluvatnslögnum skal ávallt vera nægjanlega heitt til að það spillist ekki vegna 

bakteríugróðurs, t.d. hermannaveiki (legionellu).  

b) Neysluvatnslögn fyrir kalt vatn skal vera þannig frágengin að ekki sé hætta á að vatnið spillist 

og í því myndist bakteríugróður, t.d. vegna hermannaveiki, vegna of mikillar upphitunar.  

Með öryggisbúnaði neysluvatnskerfa, t.d. varmaskipti eða uppblöndunarloka, skal komið í veg fyrir 

að hiti við töppunarstað fari yfir 65°C. Til að koma í veg fyrir hættu á hermannaveiki skal hiti á 

heitu vatni í neysluvatnslögn, þar sem vatnið er að jafnaði ekki á hreyfingu, aldrei fara undir 60°C 

og hiti þess almennt ekki vera lægri en 65°C í stofnlögnum.  

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

eftirfarandi kröfur uppfylltar:  

a) Hitastig vatns við töppunarstaði í böðum skal ekki vera það hátt að hætta sé á húðbruna.  

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

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

dvalarheimilum,  

opinberum baðstöðum, hótelum og samsvarandi stöðum.  

c) Hitastig vatns við töppunarstaði, sem börn geta komist að, skal ekki fara yfir 38°C á 

leikskólum.  



d) Tekið skal tillit til hættu á hermannaveiki vegna lækkunar vatnshita og vegna upphitunar á 

köldu  

vatni í leiðslum.  

Við endurnýjun blöndunartækja við alla töppunarstaði í baðherbergjum og á snyrtingum í eldri  

byggingum skal nota hitastýrð blöndunartæki. Við endurnýjun tengigrinda í eldri byggingum skal 

uppfylla öryggiskröfur þessarar reglugerðar.  

Við rekstur neysluvatnskerfa þar sem hitastig á heitu vatni er lægra en 60°C, s.s. í sturtukerfum, skal 

þess gætt að kerfin séu yfirhituð með minnst 70°C heitu vatni nægjanlega oft til að koma í veg fyrir 

hættu á hermannaveiki.  

14.6 Kafli- Fráveitulagnir 

14.6.1 gr Markmið 

Fráveitulagnir bygginga skulu vera þéttar til að fyrirbyggja leka úr lögn við mögulegan hámarks- 

rekstrarþrýsting og að vatn komist inn í lögn frá lagnastæði við eðlilega notkun þannig að ekki sé 

hætta á mengun nánasta umhverfis lagnanna. Á þeim skal vera nægur halli og vídd þannig að lögnin 

sé sjálfhreinsandi.  

Á lögnum skal vera nægur fjöldi brunna eða hreinsiloka til skoðunar og hreinsunar.  

14.6.2 gr Fráveitulagnir undir neðstu plötu 

Fráveitulagnir bygginga skulu liggja sem mest utan við grunn bygginga til að einfalda endurnýjun 

og viðgerðir. Þær fráveitulagnir sem leggja þarf inn í grunn undir botnplötu skulu liggja þar sem 

auðveldast er að endurnýja þær með sem minnstu múrbroti.  

14.6.3 gr Frárennsli við töppunarstaði 

Við alla töppunarstaði neysluvatnslagna bygginga skal vera frárennsli sem flutt getur burt allt 

vatnsmagnið sem töppunarstaðurinn afkastar. Þetta gildir ekki um töppunarstaði utanhúss þar sem 

náttúruleg þerring er fyrir hendi.  

Öll tæki sem beintengd eru fráveitukerfi skulu búin vatnslás sem auðvelt er að komast að til 

hreinsunar og þolir hitastig frárennslisins. Sjálfstæður vatnslás skal vera við hvert tæki og tenging 

skal vera þannig frágengin að tryggt sé að ekki sé hætta á að frárennsli frá einu tæki geti runnið í 



vatnslás annars tækis Frárennsli frá tæki þar sem hætta er á óþægindum vegna lyktar má ekki tengja 

gegnum gólfniðurfall.  

14.6.4 gr Varasöm eða hættuleg efni 

Óheimilt er að láta efni í fráveitukerfi bygginga sem geta skaðað lagnakerfið, hreinsistöðvar eða 

umhverfið eða haft áhrif á afköst þess.  

Þar sem hætta er á að eld- eða sprengifim efni geti borist að frárennsliskerfi er ekki heimilt að hafa 

vatnslás. Öll slík efni skulu fjarlægð áður en afrennslinu er hleypt í frárennsliskerfið.  

Ekki er heimilt að leiða frárennsli frá salernum að olíu- og fituskilju eða hleypa sprengifimum eða 

mengandi efnum út í fráveitukerfi.  

Þar sem hætta er á að frárennsli innihaldi skaðleg eða hættuleg efni skal það meðhöndlað 

sérstaklega eða sérstakar skiljur settar í kerfið til hreinsunar. Skiljurnar skulu þannig gerðar að 

tryggt sé að þessi skaðlegu eða hættulegu efni séu fjarlægð þannig að þau berist ekki í 

frárennsliskerfið.  

Skiljur skal setja upp ef frárennsli inniheldur meira en óverulegt magn af: 

a) Fínefnum eða kornum sem geta sest í kerfið og stíflað það.  

b) Fitu eða öðrum efnum sem skiljast frá frárennslinu við kælingu.  

c) Bensíni eða öðrum eld- eða sprengifimum vökvum.  

d) Olíu og öðrum efnum sem blandast ekki við vatn.  

Fituskiljur skal hanna samkvæmt ÍST EN 1825-2. Olíu- og bensínskiljur skal hanna samkvæmt ÍST 

EN 858-2. Þá skal höfð hliðsjón af leiðbeiningum Umhverfisstofnunar.  

14.6.5 gr Gólfniðurföll 

Gólfniðurföll bygginga skulu vera með vatnslás og staðsett þannig að auðvelt sé að komast að þeim 

til hreinsunar. Tryggt skal að gegnumstreymisniðurföll anni að lágmarki vatnsmagni frá því tæki 

sem það er tengt. Afköst gegnumstreymisniðurfalls skulu jafnframt vera nægjanleg til þess að það 

þjóni sem öryggisniðurfall vegna annarra tækja í rýminu, sé ekki sérstakt öryggisniðurfall til staðar.  



14.6.6 gr Öryggisbúnaður 

Ekki þarf að gera ráð fyrir sérstökum niðurföllum í byggingum vegna sérstaks öryggisbúnaðar eins 

og t.d. úðakerfa, öryggissturtu, brunaslöngu o.þ.h.  

14.6.7 gr Loftun frárennslislagna 

Frárennslislagnir bygginga skulu þannig hannaðar, frágengnar og loftaðar að breytingar á þrýstingi 

sem kunna að verða í kerfinu geti ekki tæmt vatnslása. Loftun skal þannig staðsett og frágengin að 

ekki verði óþægindi vegna lyktar eða rakaþéttingar frá frárennslislögninni. Ekki er heimilt að lofta 

frárennsliskerfi um loftræsikerfi bygginga.  

14.6.8 gr Bakrennsli (Öfugflæði) 

Til að hindra bakrennsli skal vatnshæð í lægsta vatnslás í byggingu vera nægjanlega hátt yfir 

tengistað aðalfrárennslis byggingarinnar.  

Fráveitukerfi skal þannig hannað að ekki sé hætta á að flæði inn í hús þar sem aðstæður eru þannig 

að hætta er á bakrennsli frá stofnlögnum í götu.  

14.6.9 gr Stærðarákvörðun 

Fráveitulagnir bygginga sem eingöngu flytja skólp skulu stærðarákvarðaðar og gerðar þannig að 

þær geti flutt burt allt aðstreymandi skólp jafnóðum svo að hvergi verði vatnsuppistöður eða önnur 

rennslistruflun.  

Regnvatns- og þerrilagnir skulu þannig hannaðar og frágengnar að ekki sé hætta á að jarðvatn og 

vatnssöfnun geti valdið skaða á byggingunni eða einstaka hlutum hennar, eða öðrum óþægindum, 

t.d. fyrir vegfarendur.  

Við ákvörðun á hönnunarforsendum regnvatnslagna skal miðað við tíu mínútna hámarksúrkomu 

viðkomandi svæðis skv. gögnum Veðurstofu Íslands.  

14.7 Kafli- Raflagnakerfi og raforkuvirki 

14.7.1 gr Kröfur 

Um raflagnatákn á séruppdráttum gilda ákvæði staðals IEC 60617.  

Um raflagnir, rafkerfi, rafföng, frágang þeirra og meðferð gilda ákvæði reglugerðar um raforkuvirki 

ásamt tæknilegum tengiskilmálum rafveitna.  

Um brunaviðvörunarkerfi gilda ákvæði ÍST EN 54 og leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar.  



Inntakskassar fjarskiptalagna, rafrænna gagnaveitna og tengikassar sem tilheyra fleiri en einni íbúð 

eða starfsstöð skulu vera staðsettir í sameign. Kassarnir skulu annaðhvort innsiglaðir eða læstir. Um 

fjarskiptalagnir gilda ákvæði reglugerðar um leynd og vernd fjarskipta.  

Við hönnun raflagna í íbúðarhúsum skal stuðst við [staðlana ÍST 150 og ÍST 151].  

Óheimilt er að nota loftræsilagnir sem lagnaleiðir fyrir raflagnir.  

14.9 Kafli- Loftræsibúnaður 

14.9.1 gr Almennar kröfur 

Um kröfur til gæða innilofts í byggingum gilda ákvæði 10.2. og 10.3. kafla. Gerð skal grein fyrir 

gerð, eiginleikum og afköstum loftræsibúnaðar á lagnauppdráttum og í greinargerð hönnuðar.  

[Stýring loftræsibúnaðar skal vera þannig að hægt sé að draga tímabundið úr loftmagni þegar þörf á 

loftræsingu innan byggingar eða rýmis minnkar.]1)  

Þar sem þörf fyrir loftræsingu er breytileg vegna fjölbreyttrar starfsemi eða breytilegs álags í 

byggingum skulu afköst loftræsibúnaðar nægjanleg og stýring hans þannig að þörf fyrir loftræsingu 

sé ávallt fullnægt.  

[Loftræsikerfi bygginga skal þannig hannað, uppsett og frágengið að uppfyllt séu ákvæði staðalsins 

ÍST EN 13779 og kröfur til eldvarna skv. 9. hluta þessarar reglugerðar. Ákvæði staðalsins eiga 

einnig við um stærðir tæknirýma og lagnaleiða.]1)  

Við hönnun, uppsetningu og frágang loftræsikerfa ber ávallt að velja lausnir sem taka tillit til þeirra 

þátta sem hafa áhrif á inniloft rýmisins sem á að loftræsa, þannig að þar séu fullnægjandi loftgæði.  

Ef loftræsikerfi er ætlað að þjóna mismunandi rýmum og hætta er á gufum, miklum loftraka eða 

ögnum í lofti, s.s. vegna reyks, matarlyktar o.þ.h., skal valin lausn sem tekur tillit til allra aðstæðna 

og tryggir fullnægjandi loftgæði hvers einstaks rýmis.  

Búnað til að auka rakainnihald innblásins lofts í byggingum skal aðeins setja upp að því tilskildu að 

rekstraröryggi búnaðarins sé fullnægjandi og tryggð sé hollusta inniloftsins.  

Útsog náttúrulegrar loftræsingar í byggingum skal ávallt ná upp fyrir efstu klæðningu þaks. Virkni 

útsogs skal vera fullnægjandi og frágangur þannig að útsog valdi ekki óþægindum eða skaða í 

umhverfinu.  



Útsog frá eldhúsi, baðherbergjum og salernum skal almennt ná upp fyrir efstu klæðningu þaks.  

14.9.2 gr Orkunotkun 

Leitast skal við að lágmarka heildarorkunotkun loftræsikerfa í byggingum.  

Almennt skal stefnt að því að varmaendurvinnsla sé á varma í útsogslofti loftræsikerfa bygginga. 

Stefnt skal að því að hitanýtni varmaendurvinnslu sé a.m.k. 70% og telst blöndun fersklofts og 

útsogslofts ekki koma í stað endurnýtingar varmaorku. Slík tilmæli um endurnýtingu varmaorku 

útsogslofts eiga ekki við þar sem hægt er að rökstyðja að ekki sé hagkvæmt að endurnýta orkuna á 

þennan hátt.  

Í loftræsikerfum með föstu loftmagni skal rafmagnsaflþörf kerfis ekki vera meiri en sem svarar 2,0 

kW/m3/s meðhöndlaðs lofts.  

Í loftræsikerfum með breytilegu loftmagni skal rafmagnsaflþörf kerfis ekki vera meiri en sem svarar 

2,2 kW/m3/s meðhöndlaðs lofts.  

Vegna vélræns útsogs án vélræns innblásturs skal rafmagnsaflþörf kerfis ekki vera meiri en sem 

svarar 0,9 kW/m3/s meðhöndlaðs lofts.  

Ákvæði 3. til 5. mgr. eiga ekki við um loftræsikerfi tengd iðnaðarframleiðslu eða þegar árleg notkun 

raforku vegna flutnings loftmassans er minni en 400 kWh.  

Rafmagnsaflþörf loftræsikerfa íbúða við mesta álag, þar sem aðfærsla lofts er ýmist stöðug eða 

breytileg og varmi er endurnýttur, skal ekki vera meiri en 1,2 kW/m3/s meðhöndlaðs lofts.  

14.10 Kafli- Olíuþrýstikerfi, þrýstiloft o.fl. 

14.10.1 gr Almennar kröfur 

Olíuþrýstikerfi innan og við byggingar, lagnir með þrýstilofti svo og allar aðrar lagnir og búnaður 

þeim tengdur, þar sem vökvi eða lofttegund er höfð undir háum þrýstingi, skulu hannaðar af þar til 

bærum lagnahönnuði og uppfylla viðeigandi ákvæði reglugerða Vinnueftirlits ríkisins og gildandi 

staðla.  

14.11 Kafli- Lyftur 

14.11.1 gr Almennar kröfur 

Fólkslyftur og fólks- og vörulyftur í byggingum skulu uppfylla reglugerð Vinnueftirlits ríkisins um 

fólkslyftur og fólks- og vörulyftur og vera í samræmi við gildandi staðla sem og reglugerð um 



skráningu, eftirlit og umsjón með lyftum og lyftubúnaði til fólks og vöruflutninga. Hanna skal lyftur 

og smíða þannig að engin hætta sé á að maður geti klemmst í lyftugöngum þegar lyftustóllinn er á 

ystu mörkum. Vörulyftur og lyftur fyrir hreyfihamlaða skulu uppfylla reglugerð Vinnueftirlits 

ríkisins um vélar og tæknilegan búnað og vera í samræmi við gildandi staðla.  

Um stærðarkröfur, kröfur um aðgengi og almennar kröfur um lyftur í byggingum gilda ákvæði 

6.4.12. gr. [...]1)  

Um kröfur til eldvarna í fólkslyftum og fólks- og vörulyftum bygginga gilda ákvæði 9. hluta 

þessarar reglugerðar, þ.m.t. sérstakar kröfur til brunavarnalyftu og flóttalyftu sem nota má við 

eldsvoða. 

14.11.2 gr Lyftugöng, vélarrými og loftræsing 

Lyftugöng í byggingum skal loftræsa þannig að flatarmál sjálfsogandi loftrásar sé að lágmarki 1% 

af flatarmáli lyftuganga. Óheimilt er að tengja loftrás frá lyftu við önnur loftræsikerfi í húsinu eða 

leggja aðrar lagnir í lyftugöng en þær sem tilheyra lyftunni, sbr. [reglugerð um lyftur og 

öryggisíhluti fyrir lyftur]. Vélarrými lyftu í byggingu skal eingöngu vera fyrir vélbúnað lyftunnar 

sbr. reglugerð um fólkslyftur og fólks- og vörulyftur. Greiður aðgangur skal vera að klefa fyrir 

lyftuvél hvort sem hann er í þaki eða kjallara. 

14.12 Kafli- Rennistigar, sjálfvirkir hurða- og gluggaopnarar og annar tæknibúnaður 

14.12.1 gr Almennar kröfur 

Rennistigar og allur sambærilegur búnaður í byggingum skal uppfylla reglugerð Vinnueftirlits 

ríkisins um vélar og tæknilegan búnað.  

Allur tæknibúnaður innan og við byggingar sem er sjálfvirkur og/eða hefur vélræna stýringu skal 

ávallt uppfylla reglugerð Vinnueftirlits ríkisins um vélar og tæknilegan búnað.  



Þarfagreining leikskóli

Forsögn
1. Inngangur

1.2 Markmið leikskólastarfs miðborgar Uppfyllt:

umhverfi í leikskóla þarf að vera öruggt, heilsusamlegt, aðlaðandi og hvetjandi þar sem verk barna njóta sín. Umhverfið þarf að henta fjölbreyttum hópum sem að 
leikskólastarfinu koma og mikilvægt er að það geti tekið breytingum í takt við tíðarandann og áhugasvið þeirra sem þar starfa  

Umhverfið þarf að henta fjölbreyttum hópum sem að leikskólastarfinu koma og mikilvægt er að það geti tekið breytingum í takt við tíðarandann og áhugasvið þeirra sem þar 
starfa  

Skipulagning umhverfis í leikskóla þarf að taka mið af sveigjanleika svo hægt sé að nýta það á ýmsa vegu og þarf nám og leikur að geta farið fram í jafnt stórum og litlum 
hópum  

Rými sem bjóða upp á ró og næði þurfa að vera til staðar 
Við hönnun á nýju leikskólahúsnæði þarf að gera ráð fyrir breyttum áherslum í starfsemi leikskólanna þ.e. að aukin áhersla er á sveigjanleika og vinnurými þar sem 
fjölbreytileikinn er í fyrirrúmi. Meiri undirbúningsvinna þeirra sem þar starfa og samstarf leikskólans og fjölskyldna er í fyrirrúmi. Í hönnunarferlinu öllu skal hafa í huga að 
aðalsmerki leikskólastarfs er að börn læra í gegnum leikinn. 

1.3 Fjölskyldumiðstoð/opinn leikskóli Uppfyllt:

Meginmarkmið fjölskyldumiðstöðvarinnar er að skapa góða aðstöðu fyrir foreldra ungra barna til þess að læra af öðrum foreldrum og fagfólki um ýmislegt sem tengist 
þroska barna þeirra eins og umönnun, tilfinningatengsl, jákvætt uppeldi, hreyfingu og málþroska um leið og boðið er upp á sértæk úrræði og snemmtæka íhlutun fyrir 
fjölskyldur í viðkvæmri stöðu. Gert er ráð fyrir því að foreldrar séu með börnum sínum og beri ábyrgð á þeim þann tíma sem þau eru í heimsókn. Fjölskyldumiðstöðin verður 
starfrækt alla virka daga frá 8-16 einnig verður hún starfrækt utan hefðbundins opnunartíma leikskólans þ.e. á kvöldin og um helgar fyrir þá hópa sem vilja og geta nýtt sér 
húsnæðið fyrir t.d. námskeið og fundi. Ef breyting verður á starfsemi fjölskyldumiðstöðvar á að vera hægt að breyta rými hennar svo hefðbundin leikskólastarfsemi geti farið 
þar fram.  

Skapa góða aðstöðu fyrir foreldra ungra barna til þess að læra af öðrum  
foreldrum og fagfólki um ýmislegt sem tengist þroska barna þeirra eins og umönnun, tilfinningatengsl, jákvætt uppeldi, hreyfingu og málþroska um leið og boðið er upp á  
Skapa rými til að foreldrar séu með börnum sínum og beri ábyrgð á þeim þann tíma sem þau eru í heimsókn.  
Geta orðið hluti af leikskólanum, ef breyting verður á starfsemi Miðborgar.  
Hafa möguleika á að afmarka fjölskyldumiðstöðina frá leikskólarýminu með  
aðgangsstýringu.  
Skapa aðstöðu fyrir ýmsa sérfræðinga sem tengjast fjölskyldumiðstöðinni s.s.  
hjúkrunarfræðinga eða fulltrúa frá þjónustumiðstöð hverfisins. 

Þarfagreining leikskóli-2

2. Leiðarljós

2.1 Vistvæn hönnun Uppfyllt:

Við undirbúning, hönnun, byggingu og rekstur bygginga Reykjavíkurborgar er áhersla lögð á umhverfissjónarmið. Fyrir liggur samþykkt frá borgarráði um að 
umhverfisvottunarkerfið BREEAM skuli notað til að votta byggingar Reykjavíkurborgar. Miðað er við að ná BREEAM Excellent. Mikilvægt er að í hönnunarferlinu sé unnið 
markvisst að sjálfbærni, s.s. í stjórnun og skipulagi, við efnisval, með gerð lífsferilsgreininga. Heilsa og vellíðan notenda byggingarinnar skal vera leiðarljós í 
hönnunarferlinu. 

2.2 Bim Uppfyllt:

Í endanlegri hönnun hússins að samkeppni lokinni er gerð krafa um að gögn skuli gerð í byggingarupplýsingamódeli og skal líkanið afhent Reykjavíkurborg. Gerð verður 
krafa um að líkanið verði gert í samræmi við byggingarflokkunarkerfi Reykjavíkurborgar og sé hæft til magntöku og kostnaðaráætlana. 

2.3 Nærsamfélagið og skólahverfið Uppfyllt:

Nýr Miðborgarleikskóli verður á lóð sem afmarkast af Grettisgötu, Njálsgötu, Rauðarárstíg og Snorrabraut á svo kölluðum Njálsgöturóló. Byggingarreiturinn er samkvæmt 
samþykktu deiliskipulagi.

2.4 Almenn starfsemislýsing leikskólans Uppfyllt:

Gert er ráð fyrir að í leikskólanum verði um 116 börn á 6 deildum. Börnin sem dvelja í leikskólanum eru frá 12 mánaða til 6 ára og geta verið í allt að 9,5 tíma á dag í vistun.  
1 - 2 ára = 16 börn = 2 deildir 2 - 4 ára = 18 börn = 2 deildir 4 - 6 ára = 24 börn = 2 deildir  
Samtals 116 börn. Gert er ráð fyrir allt að 30 stöðugildum í leikskólanum þó gæti starfsmannafjöldi verið meiri samtímis í húsinu þegar kemur til afleysinga og sérstuðnings. 
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Þarfagreining leikskóli-3

3. Rými leikskólans

3.1 Leik- og námsvæði Uppfyllt:

Litið er á öll svæði leikskólans sem námssvæði barnanna. Ekki verður litið á hefðbundnar deildir heldur er leikskólinn í heild sinni eitt námsvæði þar sem börn kanna sitt 
umhverfi, fylgja áhugasviði sínu og eru örugg í að gera tilraunir á leið sinni til aukinnar hæfni. Fjölnota rými fyrir viðburði á vegum leikskólans til að mynda foreldrakaffi, 
leiksýningar eða annað sem hæfir leikskólastarfinu þarf að vera hluti af námssvæði auk sameiginlegra svæða sem gert er ráð fyrir að tengi heimastofur, fatahólf og salerni 
barnanna. Þar sem ekki er gert ráð fyrir hreyfisal í byggingunni geta t.d. stigar á milli hæða boðið uppá fjölbreyttar leiðir til hreyfingar. Stiginn er ekki bara tenging milli 
hæða heldur hluti af námssvæði þar sem hægt er að staldra við þar sem stiginn býður upp á möguleika, til að setjast niður í tröppu með bók eða auka hreyfigetuna. 

3.1.1 Námsvæði/sameiginleg svæði Uppfyllt:

Gert er ráð fyrir sameiginlegum svæðum fyrir hverjar tvær heimastofur. Sameiginleg svæði eru vinnusvæði barna og starfsfólks en einnig tenging foreldra við leikskólann. 
Svæðin þurfa því að vera bjóðandi og aðlaðandi fyrir börn, foreldra og starfsfólk. Börnin koma inn á sameiginleg svæði frá anddyrinu en þar eru staðsett fatahólf barna, 
sameiginleg leikrými þeirra og aðgangur að heimastofum. 

 Gera má ráð fyrir fleiri en einum inngangi í leikskólann og lokuðu rými þar sem að hægt er að fara úr skóm áður en gengið er inn á sameiginlega svæðið og að fatahólfunum. 
Sameiginlegu svæðin ætti að tengja, ekki aðeins við heimastofur og fatahólf barna heldur einnig við útisvæði. Efnisgeymslu ætti að finna á hverju sameiginlegu svæði. 
Mikilvægt er að sameiginlegu svæðin séu ekki gangasvæði heldur vinnusvæði þar sem leikur, nám og flæði fer fram í daglegu leikskólastarfi allan daginn. Þar sem 
mismunandi stöðvar verða á svæðinu er mikilvægt að hljóðvist sé góð. Dæmi um stöðvar eru, kubbaleikir, hlutverkaleikir, hreyfileikir, skynjunarleikir, sköpun, lestur og 
matreiðsla.  

Innan sameiginlegu svæðanna eru samtals 6 heimastofur, gott er að hafa í huga að heimastofur geti verið samliggjandi með svipaðan aldur. Aldur barnanna í leikskólanum 
verður frá 12 mánaða til 6 ára og því þurfa sameiginlegu svæðin að bjóða upp á sveigjanleika til að koma til móts við ólíkar þarfir á mismunandi þroskaskeiði. Huga þarf að 
sjónlínu á sameiginlegu svæðunum svo starfsfólk hafi góða yfirsýn. Hluti af innréttingum á svæðunum má gjarnan vera færanlegur. Innrétting á svæðunum á að hafa vask. 

3.1.2 Heimastofur Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Hver barnahópur á sína heimastofu sem er hjartað í starfinu. Þar er gott að vinna í ró, setjast niður með bók eða púsl og kúra sig 
í góðum sófa eða í gluggakistu og hvíla sig á löngum degi. Heimastofur þurfa að vera fallegar, veita umvefjandi umgjörð og 
hljóðvistin þarf að vera mjög góð. Í heimastofunum fer meðal annars fram frjáls leikur, samverustundir, hvíld o.m.fl.  
Heimastofur þurfa að þjóna börnum frá 1 árs upp í 6 ára aldur. Yngstu börnin þurfa að geta sofið og þau allra yngstu sofa jafnvel 
tvisvar á dag. Að öllu jöfnu hvíla þau yngstu sig allt að þrjá tíma yfir daginn á meðan eldri börnin þurfa rými fyrir sína leiki. 
Hvíldaraðstaðan þarf að vera vel loftræst. Ekki er gert ráð fyrir að börnin borði inn á heimastofum, heldur í matstofu.  
Mismunandi árgangastærðir innritast á hverju ári í leikskólann og því þarf að aðlaga heimastofur að mismunandi aldri ef svo ber 
undir. Heimastofur ættu því að þjóna kjarna starfsins en sameiginleg rými til að vinna með litla og stóra hópa í hinum ýmsu 
verkefnum. 

6 53 318

3.1.3 Fatahólf Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Hefðbundin fataherbergi í leikskóla eru oft sá staður sem foreldrar skilja við börnin sín þegar þau koma með þau í leikskólann á 
morgnana. Með því að hafa fatahólf barnanna inn á sameiginlega svæðinu eru ósýnilegar hindranir brotnar niður og foreldrar eru 
komnir inn fyrir þröskuldinn og inn í hjarta leikskólans. Yfirsýn starfsmanna eykst þegar foreldrar er komnir inn á sameiginlega 
svæðið með börnin, eins þegar farið er í útiveru og inn aftur. Fatahólfin eru persónuleg og tenging barna við heimili þeirra, þar 
eru fötin geymd ásamt ýmsum persónulegum munum barnanna. Mikilvægt er því að fatahólf barna séu í góðri tengingu við 
heimastofur þeirra. Mælt er með að hafa fatahólf barna þannig úr garði gerð að þau rúmi ekki aðeins föt þeirra heldur geti einnig 
eitthvað af persónulegum hlutum sem þau koma með sér. Í hólfum mætti gera ráð fyrir hjólahjálmum barnanna.  
Umgjörð í kringum fatahólf eiga að vera aðlaðandi og bjóða upp á leikrými. Þá væri hugsandi að fatahólfin væru utan á minni 
afmörkuðum rýmum svo sem húsum, eða öðrum litlum rýmum sem bjóða upp á leik í minni hópum inni á afmörkuðu svæði. Ef 
fatahólfin væru eins og hús með inngangi, væru hólfin utan á húsinu og inní húsinu væri notalegt rými fyrir börn í minni hópum.  
Gert er ráð fyrir fatahólfum fyrir yfirhafnir barnanna og skógrindum, bekkjum til að sitja á og klæða sig úr og í. Einnig er 
aukahilla fyrir töskur o.fl. sem börnin hafa með sér fyrir auka föt. Sérstök aðstaða er til að hengja upp blauta útigalla barnanna 
og geymsla er fyrir útiföt starfsfólks. Á hverju svæði er þurrkaðstaða til að þurrka blaut útiföt barna og starfsmanna. Í tengslum 
við fatahólf og útileiksvæði er gert ráð fyrir snyrtingu fyrir börn sem eru úti að leik, einnig skolvaski til að skola af göllum og 
stígvélum. 

1 90 90

3.1.4 Matstofa/salur Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Mikilvægt er að matstofa sé ekki hluti af leiksvæði barna. Börnin borða máltíðir 3 sinnum á dag, morgunmat, hádegisverð og 
síðdegishressingu. Gert verður ráð fyrir að máltíðir verði hluti af starfsemi leikskólans. Börnin munu skiptast á að koma í 
matstofuna að borða og gert er ráð fyrir að þar borði ekki fleiri en 30 börn í einu.  
Matstofan skal vera aðlaðandi og björt og þannig úr garði gerð að upplifun barnanna sé eins og að borða á kaffihúsi þar sem þau 
geta ráðið hvar þau sitja. Ekki er gert ráð fyrir að starfsfólk borði með börnunum heldur eru þeim til aðstoðar. Innan 
matstofunnar eru skápar sem hægt er að loka. Í skápunum er leirtau og það sem þarf til í matstofunni. Nauðsynlegt er að hafa 
þarna handlaug, skolvask og aðgang að drykkjarvatni. 

1 90 90

3.1.5 Þurrkaðstaða Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Gera skal ráð fyrir þurrkaðstöðu fyrir útiföt barna og starfsmanna. Hægt verður að setja fötin inn í þurrkaðstöðuna til dæmis á 
fatagrindum og þar er einnig aðstaða til að þurrka blautan skófatnað. 

3.1.6 Snyrtingar Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Snyrting þarf að vera rúmgóð með beinan aðgang að heimastofum og góðri vinnuaðstöðu fyrir starfsfólk. Á snyrtingu eru tvö 
salerni og vaskar, aðstaða fyrir skiptiaðstöðu og skolvask. Aðstaða til að sinna fötluðum börnum ef þörf er á. Handlaug fyrir 
starfsfólk þarf að vera á snyrtingu. Við salerni eru lágar hurðir þannig að börn geti lokað að sér en fullorðnir haft yfirsýn. 
Loftræsting þarf að vera góð og helst þarf þar að vera opnanlegur gluggi. Sér snyrting þarf að vera í tengslum við útileiksvæði 
svo börn þurfi ekki að fara inn til að fara á salerni.  

6 10 60
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Þarfagreining leikskóli-4

3.2 Fjölskyldumiðstöð/opinn leikskóli Uppfyllt:

Lagt er til að greitt aðgengi sé að fjölskyldumiðstöðinni utan frá þar sem opnunartími miðstöðvarinnar er einnig utan hefðbundins opnunartíma leikskólans. Mikilvægt er að 
aðgangur að fjölskyldumiðstöðnni verði sem aðgengilegastur fyrir notendur og í góðum tengslum við aðra starfsemi leikskólans. Nauðsynlegt er að aðgangsstýring sé að 
fjölskyldumiðstöðinni. Eftirfarandi rými eiga að vera hluti af fjölskyldumiðstöðinni.

3.2.1 Heimastofur/hvíldarrými Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Leikrými fyrir börn og foreldra, opinn leikskóli, þar sem foreldrar koma og dvelja með barninu á opnunartíma. Heimastofan þarf 
að vera hönnuð þannig að hægt sé að bjóða upp á fjölbreytt leikefni fyrir börn á ólíkum aldri. Í heimastofunni þarf að vera 
aðgengi að vatni og búin til góð aðstaða til að geta t.d. vatnslitað, málað, föndrað og slíkt.  

1 53 53

3.2.2 Aðstaða fyrir þjónustuaðila Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Með rekstri á fjölskyldumiðstöð er gert ráð fyrir að ýmsir sérfræðingar komi að starfinu s.s starfsfólk frá heilsugæslu, 
sálfræðingar, félagsráðgjafar o.fl. Aðstaða þarf að vera fyrir þessa aðila til að eiga samtöl við foreldra og jafnvel fyrir 
ungbarnaskoðun. 
Þarna á að vera hægt að loka sig alveg af vegna ýmissa verkefna sem varða sérþjónustu við börn. Þá hentar þetta rými þegar upp 
koma slys á börnum og starfsfólki. Þá nýtist þetta rými til þjálfunar og stuðnings. Innan fjölskyldumiðstöðvar á að vera snyrting 
fyrir börn og fullorðna með skiptiaðstöðu. 

1 14 14

3.2.3 Fundarherbergi Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Fundarherbergið rúmar 12 manns og er aðstaða fyrir þjónustumiðstöð, s.s. félagsráðgjafa, sálfræðinga og starfsfólk frá 
barnavernd og annað fagfólk s.s. hjúkrunarfræðingar og ljósmæður. Getur samnýst með leikskólanum. 

1 25 25

3.2.4 Kaffistofa Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Kaffistofa sem rúmar um 6 manns með ísskáp og vask og aðstöðu til að hita upp mat. Hugmyndin er að foreldrar geti sest þarna 
inn með börnum sínum og fengið sér kaffisopa og átt spjall. 

1 15 15

3.2.5 Snyrting Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

1 10 10
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Þarfagreining leikskóli-5

3.3 Starfsmannarými

3.3.1 Fagleg umgjörð - faglegt starf Uppfyllt:

Starfsmannaaðstaðan á að stuðla að farsælli blöndun og samstarfi þeirra starfsmanna sem starfa í byggingunni, bæði í leikskólahluta og fjölskyldumiðstöð. Það fer vel á því 
að öll aðstaða starfsmanna leikskóla sé sem mest samliggjandi. Vinnurými starfsmanna þurfa að vera í samræmi við þann fjölda starfsmanna sem starfar í byggingunni. Skapa 
þarf góðar vinnuaðstæður fyrir faglegt samráð, undirbúning og til að geta unnið í næði. Kennarar eru í lykilhlutverki í leikskólastarfinu og þurfa að sinna mörgum hlutverkum 
þegar kemur að því að samtvinna velferð barna og árangur og gæði skólastarfsins. Þeir sinna ekki aðeins umönnunar-, uppeldis- og kennslustarfi heldur veita þeir ráðgjöf, og 
vinna við rannsóknir og þróunarstörf innan leikskólans ásamt því að sinna samstarfsverkefnum ýmiskonar. Áhersla á skólaþróun og fagmennsu kennara eykst og rými þarf að 
vera fyrir starfsfólk til að sinna þeim fjölbreyttu verkefnum sem þeirra bíða utan við vinnu með börnum.  

3.3.2 Hvíldar- og kaffistofa starfsmanna Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Aðstaða starfsfólks til hressingar og hvíldar. Þar þarf að vera innrétting (vaskur, kæling og upphitun matvæla) með 
geymsluaðstöðu fyrir leirtau og drykki og matvæli sem starfsmenn taka með sér að heiman. Starfsfólk þarf að geta matast við 
borð og sest niður í ró og næði. Gert er ráð fyrir allt að 30 stöðugildum í leikskólanum auk starfsfólks í afleysingu og 
sérkennslu. Hvíldar- og kaffiaðstaða starfsmanna hefur sæti fyrir a.m.k. 20 manns. 

1 28 28

3.3.3 Fatahengi starfsfólks Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Í tengslum við starfsmannaðstöðu eru læst munahólf fyrir persónulega muni starfsmanna ásamt fatahengi og skóhirslu. Aðstaða 
fyrir starfsfólk með bekkjum, fataskápum, fatahengi, skóhillum og munaskápum.

1 14 14

3.3.4 Fundarherbergi Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

2 fundarherbergi, hvort fyrir 4-6 manns. 2 9 18

3.3.5 Undirbúningsrými starfsmanna Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Gagnasmiðja Undirbúningsherbergi á að henta fyrir undirbúning, úrvinnslu, tölvuvinnu, skýrslugerð og fleira. 
Undirbúningsherbergi starfsfólks þarf að rúma allt að 10 -15 manns á sama tíma. Læstir skjalaskápar þurfa vera í herberginu 
ásamt prenturum og skápum fyrir ýmis gögn. Undirbúingsaðstaðan þarf að vera í tengslum við fundar- og/eða viðtalsherbergi og 
gjarnan hressing/hvíld. 

1 20 20

3.3.6 Gagnasmiðja Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Í þessari aðstöðu er hægt að fjölfalda, prenta og vinna ýmis gögn sem varða starfið. Mikilvægt er að gagnasmiðja tengist 
undirbúningsherbergi starfsmanna. Í gagnasmiðju þarf að vera gott geymslupláss fyrir efnivið, áhöld og námsgögn. 

1 4 4

3.3.7 Skrifstofa stjórnenda Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Við inngang leikskólans er aðstaða fyrir leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra. Mikilvægt er að hún sé sýnileg þegar að 
foreldrar koma með börnin í skólann. 

2 11 22

3.3.8 Herbergi fyrir sérkennslu og stoðþjónustu Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Herbergi fyrir einstaklingskennslu og fyrir nokkur börn í einu. Aðstaðan getur einnig nýst fyrir aðkeypta þjónustu og 
foreldrasamtöl. Gert er ráð fyrir að 7% barna þurfi á sérstuðningi eða sérkennslu að halda vegna líkamlegrar eða andlegrar 
fötlunar. Þetta rými þarf að tengjast bæði starfsmannaðstöðu og sameiginlegu svæði barna. 

Rými f. 8 
börn

3.3.9 snyrting starfsfólks Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Gera þarf ráð fyrir þremur snyrtingum fyrir starfsfólk þar af einni fyrir fatlaða. Einnig þarf að gera ráð fyrir sturtu- og 
búningsaðstöðu fyrir starfsfólk. 

3 3 9

Snyrting m. sturtu 1 5 5

3.4 Eldhús, matvælageymsla að aðstaða starfsfólk eldhúss Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Í eldhúsi eru framleiddar máltíðir fyrir börn og starfsmenn, morgunverður, hádegisverður, síðdegishressing (um 120-150 
manns). Húsnæðið skal miða við framleiðslueldhús þar sem ekki fer fram hrávinnsla. Hafa þarf í huga góða nýtingu á rýminu og 
heppilega vinnuaðstöðu starfsfólks. Í eldhúsinu og tilheyrandi rýmum er gert ráð fyrir innréttingum miðað við 
framleiðslueldhús. Æskilegt er að þær séu sem mest opnar, þægilegar í notkun fyrir starfsfólk og að auðvelt sé að þrífa þær. 
Innréttingar þurfa að vera sterkar og þola mikla notkun. Ryðfrítt stál er þar góður kostur. Æskilegt er að sem flestar innréttingar 
séu á hjólum þar sem að því verður komið við. Einnig þarf að gera ráð fyrir lager, fyrir kælivöru og þurrvöru. Aðstaða 
starfsfólks eldhús, snyrtingu, skiptiaðstöðu og munahólf starfsmanna. Sérherbergi eða skáp fyrir ræstingu fyrir eldhús. 

1 54 54
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Þarfagreining leikskóli-6

3.5 Önnur rými

3.5.1 Vörumóttaka Uppfyllt:

Gera þarf ráð fyrir góðri aðkomu fyrir móttöku á vörum, sérstaklega fyrir eldhús. 

3.5.2 Ræsting Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Ræstirými fyrir ræstivörur, ræstivagna og annað sem að tilheyrir ræstingu. Getur verið fleiri en eitt rými. Gera þarf ráð fyrir 
ræstivaski. 

3.5.3 Þvottaherbergi m. língeymslu eða skápum f. þvott Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Gera ráð fyrir einni þvottavél og þurrkara ásamt bekkjum og hillum. Allur þvottur sem kemur af starfsemi eldhús og 
leikskóladeildum. 

 3.5.4 Hjóla- og vagnageymsla Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Gera skal ráð fyrir hjólastæðum á lóðinni. Hluti þeirra skal vera yfirbyggður. Aðstaða fyrir hjól og barnavagna. Huga að 
aðgangsstýringu á geymslunni svo starfsfólk og foreldrar geti geymt hjól og vagna á skólatíma. 

1 12 12

3.5.5 Tæknirými Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Tæknirými fyrir tölvur, síma, loftræsingu, fráveitu, vatnsveitu, hitaveitu, rafmagn, sprinkler, brunavarnakerfi. 

3.5.6 Sorp Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Sorpgeymsla með aðstöðu til flokkunnar. Staðsetja sem næst inngangi eldhúsi og vörumóttöku. Nauðsynlegt að það sé með 
auðveldu aðgengi fyrir starfsmenn sorplosunarfyrirtækja. 

3.5.7 Útigeymslur/dótaskúr Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Útskýr þarf að vera fyrir leikföng og annað sem notað er fyrir útiveru barnanna. Hugsa þarf útigeymslu sem hluta af leiksvæði 
barna og nýta hann í leik. 

3.5.8 Núverandi hús á lóð leikskólans Fjöldi: Rýmisþörf: Samtals: Uppfyllt:

Á lóð leikskólans er í dag hús sem nýtist fyrir dagvistun barna. Húsið verður hluti af námssvæði barnanna. Þar verður til að 
mynda hægt að hafa listasmiðju eða aðra starfsemi sem tengist leik barnanna. 

1 43 43
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4. Leikskólalóðin

4.1 Lóð Uppfyllt:

Leikskólalóðin er félagslegur og námslegur vettvangur og mun gegna hlutverki leikvallar utan opnunartíma leikskólans. Börnum á að finnast skemmtilegt að vera úti á 
lóðinni og skal hún skipulögð þannig að hún veki áhuga þeirra og örvi ímyndurnaraflið. Líkamlegar jafnt og félagslegar áskoranir skulu vera til staðar þar sem börn geta 
unnið út frá mismunandi getu á öruggu og afgirtu svæði. Gæði leiksins eru háð umhverfinu og efniviði sem þar er í boði. Leikskólalóðin á að bjóða upp á áskoranir þar sem 
börnin geta reynt sig í aðstæðum sem hvetur þau til fara lengra og hærra. 
Þá eru helstu áhersluatriðin þau að svæðið efli og stuðli að félagstengslum, hreyfiþroska og frjálsum leik auk þess að hámarka upplifun, örva skynfæri og skynjun notandans.  
Ákjósanlegt er að börn hafi aðgang að litlum klifurvegg, þrautabraut, kastala eða öðru sem örvar hreyfiþroska þeirra. Leikskólalóðin á að auka hreyfifærni og lausnaleit 
ásamt samstarfi á milli barna. Tilraunastarfsemi ýmiskonar sem ýtir undir tilraunir og lausnaleit með vatn, sand og annan lífrænan efnivið er ákjósanlegur. Sköpun af ýmsum 
toga sem flæðir jafnt inni sem úti á að vera börnunum eðlislægur þáttur í starfi leikskólans. Hafa skal jafnvægi milli náttúru og manngerðra efna á leikskólalóðinni.  
Dótaskúr þarf að vera á leikskólalóðinni sem geymir útileikföng og áhöld sem þarf til viðhalds á lóðinni. Hafa skal í huga að nýta öll svæði leikskólans vel og útbúa til dæmis 
geymsluskúra þannig að þeir nýtist sem hluti af leikskvæðinu. 

Núverandi veggur í kringum leikskólann er hluti af ákveðnu byggðarmynstri í hverfinu og gott að halda honum áfram. Áhugaverðar lausnir sem að sýna afmörkun 
leikslóðarinnar er einnig hluti af verkefninu.  
Leikskólalóðin mun vera opin hverfisbúum og almenningi utan hefðbundins opnunartíma. Útfærsla leikvallarins og leiktækja má gjarnan taka mið af því. Óskað er eftir því 
að spor um fyrsta gæsluvöllin/ sandkassann verði að hluta til sýnileg á lóðinni. Lýsing lóðarinnar er veigamikill þáttur til að auka öryggistilfinningu þeirra sem að nýta sér 
lóðina eftir að dimmt er. Gert er ráð fyrir því að þakgarðar verði hluti af leikskvæði barnanna. 

4.2 Þakgarður Uppfyllt:

Þakgarður gagnast vel til útiveru barna ef þeir eru þannig hannaðar að þeir haldi vel utan um börnin og vel sé hugað að afvötnun þeirra. Útisvalir þurfa trausta 
öryggisgirðingu í yfirhæð miðað við staðlað handrið. Þakgarður er hluti af leiksvæði barna og má hugsa skemmtilegar leiðir af honum niður í garð t.d. með rennibraut, stiga 
og/eða klifursvæði. Aðgengi að vatni á að vera á þakgarði. 
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5. Forsendur hönnunar

5.1 Gæði í byggingunni Uppfyllt:

Byggingin á að vera sniðin að þeirri hugmyndafræði sem kennslufræði og starfsaðferðir skólans og fjölskyldumiðstöðvar byggja á. 

5.2 Hagkvæmni og öryggi í rekstri Uppfyllt:

Reykjavíkurborg leggur áherslu á að byggingin verði hönnuð með það að markmiði að ræsti-, rekstrar- og viðhaldskostnaður mannvirkis til framtíðar verði lágmarkaður. 
Þannig verði til dæmis ekki valið ómeðhöndlað timbur í klæðningar, „náttúrulegar“ flísar á veggi og/eða gólf og yfirborðsefni á borðum og hurðum sem kámast áberandi. 
Ysta þakklæðing skal þola eða vera varin vegna almennrar viðhaldsvinnu á þaki eða búnaði þar. Gólfefni eiga að vera af viðurkenndri gerð og skulu ekki þurfa mikið viðhald. 
Við val á gólfefni skal hafa í huga hljóðeinangrandi og hljóðvistarlegt hlutverk gólfefnis. Hönnuðir skulu hafa eftirfarandi atriði í huga við hönnun byggingarinnar út frá 
sjónarmiðum um hagkvæman rekstur skólans og aukið öryggi í umgengni: 

5.3 Utandyra Uppfyllt:

Veggir skulu vera með hörðu yfirborði sem hvorki er hægt að beygla né brjóta. Eins þarf að vera auðvelt að þrífa veggjakort af yfirborði og 3. metra hæð veggja vera varðir 
sérstaklega með fráhrindandi efnum sem auðveldar hreinsun veggjakrots af veggjum. 

5.4 Efnisval og skynhrif Uppfyllt:

Í efnisvali bæði innandyra og utandyra ætti að nota góð náttúruleg efni þar sem því er við komið og er viðeigandi. Það á að vera mögulegt að snerta bygginguna og upplifa 
ólíkar áferðir hennar sem og að geta haft hrátt, slétt, mjúkt, kalt og heitt yfirbragð. Þá er æskilegt að bygginging örvi skynhrif t.d. með mismunandi litum og formum. Litir 
innandyra eiga að stórum hluta að vera ljósir og mynda þannig hlutlausan bakgrunn sem tekur ekki yfir eigin verk barnanna. Þar að auki er hægt að mynda ákveðna upplifun í 
rýmum við hjálp lita, mynda rými í rýminu, hægt er að útbúa gæðakrók, dyrnar inn í hóprýmið geta haft ákveðinn lit, sérstakt skynjunarrými eða samhangandi 
upplifunarrými í gegnum skólann. 

5.5 Innréttingar Uppfyllt:

Innréttingar leikskólans eiga að hafa einfalt yfirbragð en vera í góðum gæðaflokki. Gott aðgengi skal vera fyrir börnin til að sækja sér efnivið sem geymdur er í innréttingum. 
Þær skulu henta þroskastigi barna sem dveljast í leikskólanum og vera endingargóðar og af ýmsu stærðum og gerðum. Æskilegt að hluti þeirra sé á hjólum svo hægt sé að 
færa þær um svæðin og nýta sem best. 

5.6 Litir Uppfyllt:

Litir innandyra eiga almennt að vera ljósir og mynda þannig hlutlausan bakgrunn sem tekur ekki yfir verk barnanna. Þar að auki er hægt að mynda ákveðna upplifun í rýmum 
við hjálp lita, mynda rými í rýminu, hægt er að útbúa gæðakrók, dyrnar inn í hóprýmið geta haft ákveðinn lit, eða samhangandi upplífunarrými í gegnum skólann. 

5.7 Dagsbirta og gluggar Uppfyllt:

Dagsbirta er afgerandi fyrir upplifun okkar af rýmum og byggingum, gluggar og ljósop á því að staðsetja þannig að upplifun af einkennum rýmanna verði sem mest. 
Náttúruleg ljósgæði eiga að vera vel ígrunduð og taka tillit til sólarhæðar allt árið um kring. Hönnun byggingar og staðsetning glugga skal vera þannig að hægt sé að nýta 
dagsljós sem allra mest og að stjórnun lýsingar gerist sem allra mest á viðkomandi stað (sé ekki miðstýrð með tímarofum eða birtuskynjurum). Gluggasetning leikskólans á 
að miðað við að hún sé í augnhæð barna sem frekast kostur er og að þau geti notað gluggasyllur í leik og hvíld. Þó svo að lögð sé áhersla á að útsýnið sé fangað með 
gluggahönnun þarf gluggasetning að vera þannig að hún valdi ekki óþarfa sólarálagi í rýmum þar sem börnin eru langdvölum. Huga þarf sérstaklega að myrkvun rýma þar 
sem leikskólabörn hvílast. 

5.8 Hljóðvist Uppfyllt:

Nauðsynlegt er að fara að ýtrustu kröfum í hljóðvist í öllum rýmum skólans . Einnig er farið fram á sérstaklega hljóðdempuð rými í húsinu svo sem fjölnota salarkynnum og 
þar sem sérstaklega þarf að hafa ró. Tryggja verður að ekki verði of mikil eftirómun með því að bæta við nægjanlegum flötum með hljóðgleypandi efnum.

5.9 Orkunýting Uppfyllt:

Gerð er krafa um góða einangrun útveggja og þaks til að lækka rekstrarkostnað byggingarinnar. Einnig skal horft til hagstæðs rekstrarkostnaðar þegar kemur til þátta eins og 
lýsingar, loftræsingar, hitakerfis, snjóbræðslukerfis og fleiri þátta sem tengjast orkunýtingu byggingarinnar. 

5.10 Loftgæði Uppfyllt:

Loftgæði skulu vera skv. kafla 10 og 14.9 í BR og tilheyrandi stöðlum. Loftgæðin skulu vera fullnægjandi með tilliti til lyktar, rakamyndunar og mengunar og skal við 
hönnun tekið tillit til leiðbeiningar Umhverfisstofnunar þar að lútandi. Vegna staðsetningar leikskólans er mikilvægt að loftræsing leikskólans sé vélræn þegar loftgæði 
utandyra eru með þeim hætti. Lokuð gluggalaus íverurými þar sem eingöngu eru vélræn loftskipti eru óæskileg. Sérstakar ráðstafanir skal gera í hönnun til að koma í veg 
fyrir sveppamyndun vegna raka. 
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Tillaga að deiliskipulagi

Tillaga að deiliskipulaginu gerir einungis ráð fyrir breytingu á lóðinn að Njálsgötu 89sem og 
skilgreiningu á borgarlandi. Aðrar lóðir byggingar á reitnum verða óbreyttar

Starfsemi - Leikskóli/fjölskyldumiðstöð

Á núverandi gæsluvelli við Njálgötu 89 er gert ráð fyrir byggingu 6 deilda leikskíla sem verður 
hluti af starfsemi leikskóland við Barónsborg. Í byggingunni verður einnig starfrækt 
fjölskyldumiðstöð fyrir miðborgina. Gert er ráð fyrir því að byggingin verði frá 1-3 hæða ásamt 
kjallara. Einnig verða leyfðir garðar/leiksvæði ofan á þökum. Þau svæði verða einungis 
aðgengileg frá deildum leikskólans.  Áfram verður leikvöllur á lóðinni opinn almenningi

Bygging

Hluti byggingarinnar verður á tveimur hæðum, er það sá hluti sem snýr að Njálsgötu. Leyfilegt er 
að byggja 3 hæðir næst Austurbæjarbíó. Heimild er fyrir kjallara. Byggingarreitur er hafður 
rúmur. Hámarkshæð byggingar er tilgreind á sneiðingu (11m) Leyfilegt er að lyftustokkur, 
þakbrún og handrið gangi upp fyrir hámarks hæðarsetningu.

Aðkoma

Gert er ráð fyrir gönguleið frá Njálsgötu að Grettisgöu. Aðkoma vöruflutninga að leikskólanum verður frá 
Grettisgötu

Leikvöllur/lóð

Núverandi leikvöllur mun áfram þóna hlutverki sínu sem leiksvæði í miðbænum. Núverandi 
Gæsluvallarhús verður látið halda sér. Gert er ráð fyrir nýtingu hússins sem hluta af nýjum 
leikskóla. Einnig verður lögð áhersla á það nota grænar ofanvatnslausnir og viðhalda grænni 
ásýnd leikvallarins. Leitast verður við að varðveita spor um leikvöllinn í deiliskipulaginu, einkum 
á því svæði þar sem ekki er gert ráð fyrir byggingarreit

Þakgarðar

Þök 1. hæðar og 2. hæðar verði að hluta til nýttir sem þakgarðar/leikvellir

Hjólastæði/Bílastæði

Á borgarlandi er gert ráð fyrir 6 bílastæðum þar af einu fyrir fatlaða. Einnig er gert ráð fyrir allt 
að 6 hjólastæðum. Að lágmarki er gert ráð fyrir 20 hjólastæðum sem tilheyra leikskólanum þar af 
er helmingur þeirra í læstri/yfirbyggðri geymslu

Rauðarárstígur 18 

Núverandi fjöldi bílastæða helst óbreyttur

Kvaðir á lóðum

Efitrfarandi kvaðir á lóðum eru óbreyttar: 

Grettisgata 90-98: Kvöð um gangstétt til suðurs á lóð

Rauðarárstígur 18: Kvöð um gangstétt til austurs, ræsi, lagnaleiðir og götulýsingu er óbreytt. 
Kvöð um hitaveituleiðslu og borholur HR og aðstöðu til nýtingar þeirra 

Njálsgata 89: Kvöð um holræsi er óbreytt. Kvöð um hitaveituleiðslu og borholur HR og aðstöðu 
til nýtingar þeirra
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VWDUIVIµON�IU£�EDUQDYHUQG�RJ�DQQD²�IDJIµON�V�V��KM¼NUXQDUIU¨²LQJDU�RJ�OMµVP¨²XU��*HWXU�VDPQ¿VW�PH²�
OHLNVNµODQXP
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¼WLOHLNVY¨²L�VYR�E¸UQ�ÀXUIL�HNNL�D²�IDUD�LQQ�WLO�D²�IDUD�£�VDOHUQL

7¨NQLU¿PL�I\ULU�W¸OYXU��V¯PD��ORIWU¨VLQJX��IU£YHLWX��YDWQVYHLWX��KLWDYHLWX��UDIPDJQ��VSULQNOHU�RJ�
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IM¸OGLQQ�HU��

6WLJDK¼V�¯�IOµWWDOHL²�VNDO�YHUD�PH²�XU²�VHP�RSQDVW�EHLQW�¼W�XQGLU�EHUW�ORIW�
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UDIO¸JQXP�¯�¸²UXP�(,��

%UXQDKµOIXQ�
%\JJLQJXP�VNDO�VNLSW�¯�EUXQDKµOI�ÀDQQLJ�D²�IOµWWDOHL²LU�V«X�WU\JJ²DU�RJ�
¼WEUHL²VOD�HOGV�V«�WDNP¸UNX²��%UXQDKµOI�¯�E\JJLQJXP�VNXOX�XSSI\OOD�
YL²HLJDQGL�NU¸IXU�XP�HLQDQJUXQ�RJ�KHLOOHLND�� HJDU�ODJQLU�OLJJMD�¯�JHJQXP�
EUXQDKµOI�VNDO�WU\JJMD�D²�EUXQDPµWVWD²D�À«WWLQJDU�V«�D²�O£JPDUNL�M¸IQ�
EUXQDPµWVW¸²X�EUXQDKµOIV��

*HUD�VNDO�U£²VWDIDQLU�WLO�D²�HOGXU�JHWLU�HNNL�ERULVW�PH²IUDP�EUXQDKµOIDQGL�
YHJJMXP�� DU�VHP�EUXQDKµOIDQGL�YHJJXU�JHQJXU�D²�¼WYHJJ�H²D�ÀDNL�VNDO�
EUXQDKµOIXQ�Q£�¼W�D²�\VWX�YHJJ� RJ�ÀDNNO¨²QLQJXP�H²D�¼W�¯�JHJQXP�À¨U��

%UXQDPµWVWD²D�HNNL�ODNDUL�HQ�(,���

6W¨UUL�E\JJLQJDU�VNXOX�KµOID²DU�QL²XU�¯�EUXQDKµOI�WLO�D²�WU\JJMD�IOµWWDOHL²LU�RJ�
NRPD�¯�YHJ�I��¼WEUHL²VOX�HOGV�� PD[��������H²D������P�

6WLJL�¯�NMDOODUD�RSQDVW�EHLQW�¼W�
XQGLU�EHUW�ORIW��+XU²LU�¯�NMDOODUD�
(���6D�¼WLKXU²LU�

+YHU�GHLOG�HU�V«U�EUXQDKµOI��5HQQLKXU²LU�VHP�
VNLOMD�GHLOGLU�D²�HUX�UHLNÀ«WWDU�(,���KXU²LU�PH²�
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Y¸UQ�JHJQ�¼WEUHL²VOX�HOGV�IU£�O¨JUD�OLJJMDQGL�ÀDNL�
 DN�O¨JUL�E\JJLQJDU�VNDO�YHUD�D�P�N��5(,����£����P�EUHL²X�ELOL�YL²�À£�K¨UUL��
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D²�O£JPDUNL�����WLO�KYRUUDU�KOL²DU

$7+�$OOLU�¼WYHJJLU�HUX�HOGYDUQDUYHJJLU
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6«U£NY¨²L��%UXQDKµOIXQ�HLQVWDNUD�GHLOGD�OHLNVNµOD�VNDO�YHUD�(,�����+YHUW�EUXQDKµOI�VNDO�HLQXQJLV�Q£�WLO�HLQQDU�K¨²DU��
+XU²LU�(,�����&6
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6O¸NNYLNHUIL���K¼VLQX�HU�VM£OIYLUNW�VO¸NNYLNHUIL��YDWQV¼²DNHUIL
5H\NORVXQ��6M£OIYLUN�UH\NORVXQ��ÀYLQJX²�UH\NORVXQ�PH²�ORIWU¨VLNHUIL��
1H\²DUO¿VLQJ��6NDO�YHUD�Q¨JLOHJ�WLO�ÀHVV�D²�U¿PLQJ�V«�P¸JXOHJ�YL²�VWUDXPURI��6NDO�O¿VD�¯�PLQQVW���P¯Q�HIWLU�VWUDXPURI��
9DU²DU�I\ULU�HOGL�¯����P¯Q��
%UXQDKµOIXQ�� DU�VHP�¯�K¼VLQX�HU�YDWQV¼²DNHUIL�P£�O¨NND�NU¸IX�£�YHJJMXP�XP�HLQQ�IORNN��%UXQDPµWVWD²D�YHJJMD� �̄
EUXQDKµOIXP�HU�ÀY¯�(,�����+YHU�GHLOG�HU�V«U�EUXQDKµOI�VHP�VNLSW�HU�¿PLVW�PH²�YHJJMXP�H²D�VNLOU¼PXP�¯�VDPU¨PL�YL²�NU¸IXU��
)M¸OVN\OGXPL²VW¸²LQ�HU�V«U�EUXQDKµOI��)XQGDUKHUEHUJL�RJ�ÀMµQXVWXKHUEHUJL�HUX�HLWW�EUXQDKµOI�RJ�À£�HU�(OGK¼V�RJ�U¿PL�WHQJG�
ÀY¯�ÀD²�HLQQLJ��0DWVDOXU�IORNNDVW�VHP�HLWW�EUXQDKµOI�HQ�PL²MXVY¨²L²�Q¨U�XSS�D²���K¨²�RJ�HU�ÀD²�ÀY¯�DOOW�VWµUW�KµOI��
9HJJLU�¯�EUXQDKµOIL�VHP�JDQJD�D²�¼WYHJJ�VNXOX�Q£�¼W�D²�\VWX�YHJJ� RJ�ÀDNNO¨²QLQJXP�
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KDQQ�XQGLU�EHUX�ORIWL��1H²VW�¯�VWLJDQXP�HU�W¨NQLU¿PL�RJ�ÀHVV�K£WWDU�VHP�ORND²�HU�PH²�KXU²XP�VHP�VNXOX�YHUD�O¨VWDU�QHPD�
À¨U�V«X�¯�QRWNXQ��)OµWWDOHL²�¼U�ÀHVVXP�U¿PXP�HU�¼W�RJ�XSS�VWLJDQQ��
�WYHJJLU��6WHLQVWH\SWLU�HOGYDUQDUYHJJLU��
(OGYDUQDUYHJJLU��6WHLQVWH\SWLU�HOGYDUQDUYHJJLU��5(,�����0�$��VO�G��£�VM£OIVW¨²UL�XQGLUVW¸²X��*DQJD����PP�XSS�I\ULU�
IU£JHQJL²�\ILUERU²�ÀDNV��
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9HJJLU��ORIW�RJ�IDVWDU�LQQU«WWLQJDU�
$OOLU�EUXQDKµOIDQGL�YHJJLU�VNXOX�Q£�XSS�¯�JHJQXP�QL²XUKHQJG�ORIW�D²�\ILUOLJJMDQGL�K¨²DVNLOXP�H²D�
ÀDNL��

/RIW� RJ�YHJJNO¨²QLQJDU�LQQDQK¼VV�VNXOX�YHUD�¯�IORNNL����.����VO��G�

1L²XUKHQJG�ORIW�RJ�XSSKHQJLNHUIL�VNXOX�YHUD�¼U�HIQXP�VHP�XSSI\OOD�NU¸IX�XP�%�VO��G�

+OMµ²HLQDQJUXQDUE¼QD²XU�VHP�KHQJGXU�HU�QH²DQ�£�ORIW�VNDO�YHUD�¼U�HIQXP�VHP�XSSI\OOD�NU¸IX�XP�
%�VO�G�

�KHLPLOW�HU�D²�QRWD�VHP�IDVWD�ORIW� H²D�YHJJVNUH\WLQJX�E\JJLQJDUHIQL�VHP�HNNL�XSSI\OOD�NU¸IX�XP�
'�V��G�

*µOIHIQL��)ORNNL�'IO�VO
%UXQDHLJLQOHLNDU�HLQDQJUXQDU��
5¸UDHLQDQJUXQ�¯�E\JJLQJXP�VNDO�HNNL�DXND�EUXQDK¨WWX�XPIUDP�D²UDU�NO¨²QLQJDU�¯�U¿PLQX��
(LQDQJUXQDUHIQL�K¼VD�RJ�W¨NQLE¼QD²XU�VNDO�YHUD�µEUHQQDQOHJW�QHPD�¯�HIWLUW¸OGXP�U¿PXP�H²D�PH²�
HIWLUIDUDQGL�XQGDQWHNQLQJXP�
D��8QGLU�VWH\SWXP�JµOISO¸WXP�£�I\OOLQJX
E����¼WYHJJMXP�£�XQGLUODJL�¼U�VWHLQVWH\SX�H²D�¸²UX�MDIQ�Jµ²X�µEUHQQDQOHJX�HIQL�ÀDU�VHP�HLQDQJUXQLQ�
HU�NO¨GG�DI�PH²�NO¨²QLQJX�¯�IORNNL���VHP�OLJJXU�ÀHWW�D²�HLQDQJUXQLQQL��(NNHUW�KROU¼P�P£�YHUD�¯�
VO¯NXP�YHJJ��

5¸UDHLQDQJUXQ�VNDO�YHUD�¼U�µEUHQQDQOHJXP�HIQXP��$�/�VO�G���<ILU�QL²XUKHQJGXP�ORIWXP�¯�
E\JJLQJXP�VNDO�QRWD�U¸UDHLQDQJUXQ�¯�IORNNL�%/�VO�G�

%UXQDPµWVWD²D�KXU²D��KOHUD�RJ�JOXJJD�
+XU²LU�RJ�KOHUDU�¯�EUXQDKµOIDQGL�VNXOXP�E\JJLQJD�VNXOX�ÀDQQLJ�¼WI¨U²LU�D²�ÀHLU�DXNL�HNNL�O¯NXU�£�
¼WEUHL²VOX�HOGV�RJ�UHLNV��

%UXQDPµWVWD²D�KXU²D��KOHUD�RJ�JOXJJD�VNDO�YHUD�V¼�VDPD�RJ�E\JJLQJDUKOXWDQV�VHP�ÀHLU�HUX�¯����
E\JJLQJXP�PH²�¼²DNHUIL�P£�QRWD�KXU²LU�RJ�KOHUD�PH²�PLQQL�EUXQDPµWVW¸²X�RJ�£Q�HLQDQJUXQDU�
HQ�EUXQDPµWVWD²DQ�VNDO�HNNL�O¨NND�XP�PHLUD�HQ����P¯Q�RJ�DOGUHL�YHUD�PLQQL�HQ�(���6P

+XU²LU�D²�VWLJDK¼VXP�VNXOX�UH\NÀ«WWDU�¯�IORNNL�6P

+XU²LU�¯�RJ�VHP�OLJJMD�D²�IOµWWDOHL²XP�VNXOX�YHUD�VM£OIORNDQGL�QHPD�KXU²LU�VHP�DOPHQQW�HUX�
O¨VWDU

%UXQDYDUQLU�¯�ORIWU¨VLNHUIXP�
5¿UL�HNNL�EUXQDKµOIXQ�Q«�VWX²OL�D²�¼WEUHL²VOX�HOGV�RJ�UH\NV�YL²�EUXQD

��ORIWU£VXP�VNDO�YHUD�µEUDQQDQOHJW�HIQL�$��VO�G�

/RIWU£VLU�¯�HOGK¼VL�NVXOXX�YHUD�KHLOVR²QDU�VDPVHWQLQJDU�VHP�JDQJD�µURIQDU�¼W��6NXOX�YHUD�(,����
%�VO�G��RJ�ÀDQQLJ�JHU²DU�D²�DX²YHOW�V«�D²�KUHLQVD�À¨U��6NXOX�KDID�YL²HLJDQGL�HOGYDUQDUE¼QD²�
RJ�ILWXJLOGUXU��

%UXQD�R�JUH\NORNXU�¯�ORIWU¨VLNHUIXP�VNXOX�YHUD�PH²�ELOXQDUYL²Y¸UXQ�RJ�ORNDVW�VM£OIYLUNW�LQQDQ�
ÀHVV�W¯PD�VHP�QDX²V\QOHJXU�HU�WLO�D²�À¨U�XSSI\OOL�NU¸IXU����W¸OXO�KDID�VNDO�JDXPO¼JX�YL²�DOODU�
ORNXU

$OODU�EUXQDYDUQLU�ORIWU¨VLNHUID�VNXOX�E¼QDU�YDUDDIOL�VHP�KHOGX�ÀHLP�YLUNXP�KYRUW�VW�VWUDXPURI�
RUVDNDVW�DI�EUXQD�H²D�¸²UX

Y¸UQ�JHJQ�¼WEUHL²VOX�HOGV�IU£�O¨JUD�OLJJMDQGL�ÀDNL�
 DN�O¨JUL�E\JJLQJDU�VNDO�YHUD�D�P�N��5(,����£����P�EUHL²X�ELOL�YL²�À£�K¨UUL��P¨OW�O£U«WW�IU£�
KHQQL��QHPD�HOGYDUQDUYHJJXU�V«�I\ULU�RIDQ�O¨JUL�E\JJLQJXQD��RJ�D²�O£JPDUNL�����WLO�KYRUUDU�
KOL²DU

<ILUERU²�¼WYHJJMD
.O¨²QLQJDU�DPN��¯�IORNNL����8WDQ�£�YHJJ�P£�VHWMD�UHJQKO¯I�RJ�VNXOX�¸OO�HIQL�WHQJG�KHQQL�
YHUD�$��VO�G���8QGLU�UHJQKO¯ILQQL��¯�ORIWU¨VWD�ELOLQX��VNDO�YHUD�VDPDVYDUDQGL�EUXQDY¸UQ�RJ�
HU�¯�ÀHLUUL�EUXQDKµOIXQ�K¼VVLQV�VHP�Q¨U�D²�¼WYHJJQXP

 DNNO¨²QLQJ�
6NDO�HNNL�DXND�K¨WWX�£�¼WEUHL²VOX�HOGV�PLOOL�E\JJLQJD�H²D�XP�E\JJLQJX��

6NDO�DOPHQQW�YHUD�¯�IORNNL�7

$²NRPD�VO¸NNYLOL²V�
)MDUO¨J²�IU£�VWLJDK¼VL�H²D�¸²UX�¸UXJJX�D²NRPXVY¨²L�VO¸NNYLOL²V�D²�KYD²D�VWD²�VHP�HU�¯�
E\JJLQJXP�VNDO�DOPHQQW�YHUD�PHVW���P

%M¸UJXQDUVY¨²L�RJ�D²NRPD�
%M¸UJXQDUVY¨²L�VNXOX�YHUD�D�P�N���P�EUHL²�RJ�ÀDQQLJ�VWD²VHWW�RJ�O¸JX²�D²�DX²YHOW�V«�D²�
NRPD�YL²�W¨NMXP��VWLJXP�RJ�¸²UXP�EM¸UJXQDUE¼QD²L�VO¸NNYLOL²V��+DOOL�P£�HNNL�YHUD�PHLUL�HQ�
����

$²NRPD�D²�EM¸UJXQDUVY¨²XP�VNDO�YHUD�HIWLU�DPN���P�EUHL²XP�YHJXP

9HJJLU��ORIW�RJ�IDVWDU�LQQU«WWLQJDU�
$OOLU�EUXQDKµOIDQGL�YHJJLU�VNXOX�Q£�XSS�¯�JHJQXP�QL²XUKHQJG�ORIW�D²�\ILUOLJJMDQGL�K¨²DVNLOXP�
H²D�ÀDNL��

/RIW� RJ�YHJJNO¨²QLQJDU�LQQDQK¼VV�VNXOX�YHUD�¯�IORNNL����.����VO��G�

1L²XUKHQJG�ORIW�RJ�XSSKHQJLNHUIL�VNXOX�YHUD�¼U�HIQXP�VHP�XSSI\OOD�NU¸IX�XP�%�VO��G�

+OMµ²HLQDQJUXQDUE¼QD²XU�VHP�KHQJGXU�HU�QH²DQ�£�ORIW�VNDO�YHUD�¼U�HIQXP�VHP�XSSI\OOD�NU¸IX�
XP�%�VO�G�

�KHLPLOW�HU�D²�QRWD�VHP�IDVWD�ORIW� H²D�YHJJVNUH\WLQJX�E\JJLQJDUHIQL�VHP�HNNL�XSSI\OOD�NU¸IX�XP�
'�V��G�

(OGYDUQDUYHJJLU���WYHJJLU�
�0HUNWXU�H²D�JHU²XU�PH²�ÀHLP�K¨WWL�D²�VO¸NNYLOL²�VM£L�KYDU�KDQQ�HU�VWD²VHWWXU
�6NDO�YHUD�PLQQVW�5(,�����0��$��VO�G��£�VM£OIVW¨²UL�XQGLUVW¸²X
 DN�VNDO�KDID�EUXQDPµWVW¸²X�(,����£�D�P�N�����P�VY¨²L�EHJJMD�YHJQD�HOGYDUQDUYHJJMDULQV��(I�
¼WYHJJXU�VNDO�EUXQDPµWVWD²D�ÀDNV�YHUD�5(,����£�D�P�N����P�VY¨²L�LQQ�£�ÀDNL²��(LQQLJ�HU�KHLPLOW�
D²�HOGYDUQDUYHJJXULQQ�Q£L�PLQQVW����PP�XSS�I\ULU�IU£JHQJL²�\ILUERU²�ÀDNV��P¨OW�KRUQU«WW�£�
ÀDNIO¸WLQQ�RJ�¼W�¼U�¼WYHJJ�RJ�UM¼IL�ÀDNNDQW
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%M¸UJXQDURS��
)OµWWDOHL²�I��WDNPDUND²DQ�IM¸OGD�IµONV�¯�PDQQYLUNMXP�ÀDU�VHP�HNNL�HU�NUDID�XP�DOJLOGD�K¸QQXQ��

9HJJLU��ORIW�RJ�IDVWDU�LQQU«WWLQJDU�
$OOLU�EUXQDKµOIDQGL�YHJJLU�VNXOX�Q£�XSS�¯�JHJQXP�QL²XUKHQJG�ORIW�D²�\ILUOLJJMDQGL�K¨²DVNLOXP�H²D�ÀDNL��

/RIW� RJ�YHJJNO¨²QLQJDU�LQQDQK¼VV�VNXOX�YHUD�¯�IORNNL����.����VO��G�

1L²XUKHQJG�ORIW�RJ�XSSKHQJLNHUIL�VNXOX�YHUD�¼U�HIQXP�VHP�XSSI\OOD�NU¸IX�XP�%�VO��G�

+OMµ²HLQDQJUXQDUE¼QD²XU�VHP�KHQJGXU�HU�QH²DQ�£�ORIW�VNDO�YHUD�¼U�HIQXP�VHP�XSSI\OOD�NU¸IX�XP�%�VO�G�

�KHLPLOW�HU�D²�QRWD�VHP�IDVWD�ORIW� H²D�YHJJVNUH\WLQJX�E\JJLQJDUHIQL�VHP�HNNL�XSSI\OOD�NU¸IX�XP�'�V��G�

*µOIHIQL��)ORNNL�'IO�VO

%UXQDHLJLQOHLNDU�HLQDQJUXQDU��
5¸UDHLQDQJUXQ�¯�E\JJLQJXP�VNDO�HNNL�DXND�EUXQDK¨WWX�XPIUDP�D²UDU�NO¨²QLQJDU�¯�U¿PLQX��(LQDQJUXQDUHIQL�K¼VD�RJ�W¨NQLE¼QD²XU�VNDO�YHUD�µEUHQQDQOHJW�
QHPD�¯�HIWLUW¸OGXP�U¿PXP�H²D�PH²�HIWLUIDUDQGL�XQGDQWHNQLQJXP�
D��8QGLU�VWH\SWXP�JµOISO¸WXP�£�I\OOLQJX
E����¼WYHJJMXP�£�XQGLUODJL�¼U�VWHLQVWH\SX�H²D�¸²UX�MDIQ�Jµ²X�µEUHQQDQOHJX�HIQL�ÀDU�VHP�HLQDQJUXQLQ�HU�NO¨GG�DI�PH²�NO¨²QLQJX�¯�IORNNL���VHP�OLJJXU�ÀHWW�D²�
HLQDQJUXQLQQL��(NNHUW�KROU¼P�P£�YHUD�¯�VO¯NXP�YHJJ��

5¸UDHLQDQJUXQ�VNDO�YHUD�¼U�µEUHQQDQOHJXP�HIQXP��$�/�VO�G���<ILU�QL²XUKHQJGXP�ORIWXP�¯�E\JJLQJXP�VNDO�QRWD�U¸UDHLQDQJUXQ�¯�IORNNL�%/�VO�G�

%UXQDPµWVWD²D�KXU²D��KOHUD�RJ�JOXJJD�
+XU²LU�RJ�KOHUDU�¯�EUXQDKµOIDQGL�VNXOXP�E\JJLQJD�VNXOX�ÀDQQLJ�¼WI¨U²LU�D²�ÀHLU�DXNL�HNNL�O¯NXU�£�¼WEUHL²VOX�HOGV�RJ�UHLNV��

%UXQDPµWVWD²D�KXU²D��KOHUD�RJ�JOXJJD�VNDO�YHUD�V¼�VDPD�RJ�E\JJLQJDUKOXWDQV�VHP�ÀHLU�HUX�¯����E\JJLQJXP�PH²�¼²DNHUIL�P£�QRWD�KXU²LU�RJ�KOHUD�PH²�PLQQL�
EUXQDPµWVW¸²X�RJ�£Q�HLQDQJUXQDU�HQ�EUXQDPµWVWD²DQ�VNDO�HNNL�O¨NND�XP�PHLUD�HQ����P¯Q�RJ�DOGUHL�YHUD�PLQQL�HQ�(���6P

+XU²LU�D²�VWLJDK¼VXP�VNXOX�UH\NÀ«WWDU�¯�IORNNL�6P

+XU²LU�¯�RJ�VHP�OLJJMD�D²�IOµWWDOHL²XP�VNXOX�YHUD�VM£OIORNDQGL�QHPD�KXU²LU�VHP�DOPHQQW�HUX�O¨VWDU

%UXQDYDUQLU�¯�ORIWU¨VLNHUIXP�
5¿UL�HNNL�EUXQDKµOIXQ�Q«�VWX²OL�D²�¼WEUHL²VOX�HOGV�RJ�UH\NV�YL²�EUXQD

��ORIWU£VXP�VNDO�YHUD�µEUDQQDQOHJW�HIQL�$��VO�G�

/RIWU£VLU�¯�HOGK¼VL�NVXOXX�YHUD�KHLOVR²QDU�VDPVHWQLQJDU�VHP�JDQJD�µURIQDU�¼W��6NXOX�YHUD�(,����%�VO�G��RJ�ÀDQQLJ�JHU²DU�D²�DX²YHOW�V«�D²�KUHLQVD�À¨U��6NXOX�
KDID�YL²HLJDQGL�HOGYDUQDUE¼QD²�RJ�ILWXJLOGUXU��

%UXQD�R�JUH\NORNXU�¯�ORIWU¨VLNHUIXP�VNXOX�YHUD�PH²�ELOXQDUYL²Y¸UXQ�RJ�ORNDVW�VM£OIYLUNW�LQQDQ�ÀHVV�W¯PD�VHP�QDX²V\QOHJXU�HU�WLO�D²�À¨U�XSSI\OOL�NU¸IXU����W¸OXO�KDID�
VNDO�JDXPO¼JX�YL²�DOODU�ORNXU

$OODU�EUXQDYDUQLU�ORIWU¨VLNHUID�VNXOX�E¼QDU�YDUDDIOL�VHP�KHOGX�ÀHLP�YLUNXP�KYRUW�VW�VWUDXPURI�RUVDNDVW�DI�EUXQD�H²D�¸²UX

 DNU¿PL��
 DQQLJ�IU£JHQJL²�D²�HOGXU�Q£L�HNNL�D²�EUHL²DVW�¼W�XP�E\JJLQJXQD�XP�ÀDNU¿PL²�� DNU¿PL�VHP�HU�VDPIHOOW�\ILU�IOHLUL�HQ�HLWW�EUXQDKµOI�VNDO�YHUD�VM£OIVW¨WW�
EUXQDKµOI�

%UXQDPµWVWD²D�YHJJMD�RJ�ORIWD�Q¨VW�µQRWX²X�ÀDNU¿PL�E\JJLQJD�VNDO�PLQQVW�YHUD�(,������QRWX²X�ÀDNU¿PL�VNDO�VNLSWD�¯�EUXQDKµOI�(,�����HNNL�VW¨UUD�HQ����P��
KYHUW

Y¸UQ�JHJQ�¼WEUHL²VOX�HOGV�IU£�O¨JUD�OLJJMDQGL�ÀDNL�
 DN�O¨JUL�E\JJLQJDU�VNDO�YHUD�D�P�N��5(,����£����P�EUHL²X�ELOL�YL²�À£�K¨UUL��P¨OW�O£U«WW�IU£�KHQQL��QHPD�HOGYDUQDUYHJJXU�V«�I\ULU�RIDQ�O¨JUL�E\JJLQJXQD��RJ�D²�
O£JPDUNL�����WLO�KYRUUDU�KOL²DU

*OXJJDU�¯�¼WYHJJMXP�
6NXOX�ÀDQQLJ�JHU²LU�D²�HNNL�V«�K¨WWD�£�D²�HOGXU�H²D�UH\NXU�JHWL�EUHL²VW�¼W�PLOOL�EUXQDKµOID�KYRUNL�Oµ²U«WW�Q«�O£U«WW��

*OXJJD�VHP�HUX�PH²�HOGÀROQX�JOHUL�YHJQD�EUXQDKµOIXQDU�P£�HLQXQJLV�YHUD�K¨JW�D²�RSQD�PH²�V«UVW¸NXP�YHUNI¨UXP�RJ�À£�P£�HNNL�QRWD�WLO�ORIWU¨VLQJDU

*OXJJDU�¯�VDPV¯²D�YHJJMXP� ���P�RJ����P $QQDU�(���H²D�E£²LU�(��

*OXJJDU�¯����KRUQL ���P� $QQDU�(����H²D�E£²LU�(���

*OXJJDU�KYRU�I\ULU�RIDQ�DQQDQ�¯�K¨² ���P (����HI�PLQQD�HQ����

*OXJJDU�¯�YHJJMXP�XQGLU�PLQQVW�����KRUQL ���P� $QQDU�JOXJJL�(���H²D�E£²LU�(��

<ILUERU²�¼WYHJJMD
.O¨²QLQJDU�DPN��¯�IORNNL����8WDQ�£�YHJJ�P£�VHWMD�UHJQKO¯I�RJ�VNXOX�¸OO�HIQL�WHQJG�KHQQL�YHUD�$��VO�G���8QGLU�UHJQKO¯ILQQL��¯�ORIWU¨VWD�ELOLQX��VNDO�YHUD�
VDPDVYDUDQGL�EUXQDY¸UQ�RJ�HU�¯�ÀHLUUL�EUXQDKµOIXQ�K¼VVLQV�VHP�Q¨U�D²�¼WYHJJQXP

 DNNO¨²QLQJ�
6NDO�HNNL�DXND�K¨WWX�£�¼WEUHL²VOX�HOGV�PLOOL�E\JJLQJD�H²D�XP�E\JJLQJX��

6NDO�DOPHQQW�YHUD�¯�IORNNL�7

$²NRPD�VO¸NNYLOL²V�
)MDUO¨J²�IU£�VWLJDK¼VL�H²D�¸²UX�¸UXJJX�D²NRPXVY¨²L�VO¸NNYLOL²V�D²�KYD²D�VWD²�VHP�HU�¯�E\JJLQJXP�VNDO�DOPHQQW�YHUD�PHVW���P

%M¸UJXQDUVY¨²L�RJ�D²NRPD�
%M¸UJXQDUVY¨²L�VNXOX�YHUD�D�P�N���P�EUHL²�RJ�ÀDQQLJ�VWD²VHWW�RJ�O¸JX²�D²�DX²YHOW�V«�D²�NRPD�YL²�W¨NMXP��VWLJXP�RJ�¸²UXP�EM¸UJXQDUE¼QD²L�VO¸NNYLOL²V��+DOOL�
P£�HNNL�YHUD�PHLUL�HQ�����

$²NRPD�D²�EM¸UJXQDUVY¨²XP�VNDO�YHUD�HIWLU�DPN���P�EUHL²XP�YHJXP

9HJJLU��ORIW�RJ�IDVWDU�LQQU«WWLQJDU�
$OOLU�EUXQDKµOIDQGL�YHJJLU�VNXOX�Q£�XSS�¯�JHJQXP�QL²XUKHQJG�ORIW�D²�\ILUOLJJMDQGL�K¨²DVNLOXP�H²D�ÀDNL��

/RIW� RJ�YHJJNO¨²QLQJDU�LQQDQK¼VV�VNXOX�YHUD�¯�IORNNL����.����VO��G�

1L²XUKHQJG�ORIW�RJ�XSSKHQJLNHUIL�VNXOX�YHUD�¼U�HIQXP�VHP�XSSI\OOD�NU¸IX�XP�%�VO��G�

+OMµ²HLQDQJUXQDUE¼QD²XU�VHP�KHQJGXU�HU�QH²DQ�£�ORIW�VNDO�YHUD�¼U�HIQXP�VHP�XSSI\OOD�NU¸IX�XP�%�VO�G�

�KHLPLOW�HU�D²�QRWD�VHP�IDVWD�ORIW� H²D�YHJJVNUH\WLQJX�E\JJLQJDUHIQL�VHP�HNNL�XSSI\OOD�NU¸IX�XP�'�V��G�

(OGYDUQDUYHJJLU���WYHJJLU�
�0HUNWXU�H²D�JHU²XU�PH²�ÀHLP�K¨WWL�D²�VO¸NNYLOL²�VM£L�KYDU�KDQQ�HU�VWD²VHWWXU
�6NDO�YHUD�PLQQVW�5(,�����0��$��VO�G��£�VM£OIVW¨²UL�XQGLUVW¸²X
 DN�VNDO�KDID�EUXQDPµWVW¸²X�(,����£�D�P�N�����P�VY¨²L�EHJJMD�YHJQD�HOGYDUQDUYHJJMDULQV��(I�¼WYHJJXU�VNDO�EUXQDPµWVWD²D�ÀDNV�YHUD�5(,����£�D�P�N����P�
VY¨²L�LQQ�£�ÀDNL²��(LQQLJ�HU�KHLPLOW�D²�HOGYDUQDUYHJJXULQQ�Q£L�PLQQVW����PP�XSS�I\ULU�IU£JHQJL²�\ILUERU²�ÀDNV��P¨OW�KRUQU«WW�£�ÀDNIO¸WLQQ�RJ�¼W�¼U�¼WYHJJ�RJ�
UM¼IL�ÀDNNDQW
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+HLOVXVSLOODQGL�K£YD²L�PL²DVW�YL²����G%�$�/�$HT

0¸UN�YHJQD�XPIHU²DU�¸NXW¨NMD��
9L²�K¼VYHJJ���
,QQL���

0¸UJ�YHJQD�K£YD²D�IU£�IOXJXPIHU²�
9L²�K¼VYHJJ���
,QQL���

8SSVSUHWWD�K£YD²D�
8PIHU²
$WYLQQXVWDUIVHPL
1£JUDQQDU

7¨NQLOHJ�¼UU¨²L�
+£YD²DKLQGUXQ��YHJJXU�PLOOL�OHLNVNµOD�RJ�YHJV��
(LQDQJUXQ��9HJJLU�RJ�À¸N
*OXJJDU��+OMµ²HLQDQJUDQGL�JOHU
6NLOU¼P��QRWD�VNLOU¼P� �̄KHUEHUJMXP�WLO�D²�VNLSWD�VW¨UUL�KHUEHUJMXP� �̄
PLQQL�VY¨²L
3O£VV��$XND�SO£VV�RJ�PLQQND�ÀUHQJVOL��IOHLUL�P��£�EDUQ��
9HJJLU�RJ�ORIW��+OMµ²HLQDQJUDQGL�SO¸WXU�£�YHJJL�RJ�ORIW�WLO�D²�VW\WWD�
µPW¯PD

�UU¨²L�I��OHLNVNµODQQ
)MDUO¨JMD�K£YD²DV¸P�OHLNI¸QJ
 \NNDU�ODXVDU�PRWWXU�£�JµOI
 \NNLU�ÀYRWWDK¨ILU�G¼NDU�£�ERU²
%µOVWUX²�K¼VJ¸JQ

2SLQ�U¿PL
1RWD�OLQROHXP�G¼ND�£�NRUNXQGLUODJ
*OHU�HQGXUNDVWDU�KOMµ²L�YHO��+¨JW�D²�GUDJD�¼U�PH²�ÀY¯�D²�VHWMD�
JDUG¯QXU�IUDPDQ�YL²�JOHUL²
+OMµ²GHPSDQGL�\ILUERU²VHIQL�¯�ORIW��YHJJL��VNLOU¼P�RJ�K¼VJ¸JQ
+OMµ²GHPSDQGL�JDUG¯QXU�IUDPDQ�YL²�KDU²D�YHJJL
$²VNLOMD�KOM¯²YLVWDU�U¿PL�WLO�PLVPXQDQGL�DWKDIQD�W�G��PH²�JOHUL�H²D�
KOMµ²YLVWDUYHJJMXP�

�67���

����/RIWKOMµ²HLQDQJUXQ�

����+¸JJKOMµ²HLQDQJUXQ

�����PW¯PL

����+OMµ²VWLJ�LQQDQK¼VV�IU£�W¨NQLE¼QD²L�� +£PDUNVJLOGL�I\ULU�$� RJ�
&�YHJL²�MDIQJLOGLVKOMµ²VWLJ

��NHQQVOXU¿PXP�RJ�I\ULUOHVWUDUV¸OXP�IU£�W¨NQLE¼QD²L�¯�V¸PX�E\JJLQJX�
H²D�DQQDUUL�E\JJLQJX
/S�$HT�7��G%�����
/S�$PD[7��G%�����
/S�&HT�7��G%���� � ¸OO�U¿PL�ÀDU�VHP�NHQQVOD�IHU�IUDP

��¸²UXP�YLQQXKHUEHUJMXP�RJ�EµNDV¸IQXP
/S�$HT�7��G%�����
/S�$PD[7��G%������$�PD[��
/S�&HT�7�G%�����

0DWVDOLU
/S�$HT�7��G%����
/S�$PD[7��G%�����
/S�&HT�7�G%����

����+OMµ²VWLJ�LQQDQK¼VV�IU£�XPIHU² ����+OMµ²VWLJ�LQQDQK¼VV�IU£�¸²UXP�KOMµ²JM¸IXP�XWDQK¼VV

�����+OMµ²VWLJ�£�¼WLVY¨²XP�YHJQD�XPIHU²DU ����+OMµ²VWLJ�XWDQK¼VV�IU£�W¨NQLE¼QD²L�E\JJLQJD�RJ�¸²UXP�KOMµ²JM¸IXP

PNY���������
����+OMyèYLVWDUJUHLQLQJ�� ���.MDOODUL

PNY���������
����+OMyèYLVWDUJUHLQLQJ�� ���K è

����/RIWKOMµ²HLQDQJUXQ

5
Z��G%������ ��PLOOL�NHQQVOXU¿PD�RJ�PLOOL�U¿PD�WLO�KY ŌGDU�RJ�VYHIQV

5
Z��G%������ ��PLOOL�NHQQVOXU¿PD�RJ�VWDUIVPDQQDU¿PD�VDPHLJLQOHJUD�
VY¨²D�VDPHLJLQOHJV�GYDODUU¿PLV

5
Z��G%������ ��PLOOL�VWDUIVPDQQDU¿PD�RJ�£�PLOOL�VWDUIVPDQQDU¿PD�RJ�DQQDUUD�
U¿PD�£Q�ÀHVV�D²�G\U�WHQJL�U¿PLQ�VDPDQ�ÀDU�VHP�PLNODU�NU¸IXU�HUX�JHU²DU�XP�D²�
WU¼QD²DUVDPW¸O�KH\ULVW�HNNL�£�PLOOL�U¿PD

5
Z��G%������ ��PLOOL�VWDUIVPDQQDU¿PD�RJ�£�PLOOL�VWDUIVPDQQDU¿PD�RJ�DQQDUUD�
U¿PD�£Q�ÀHVV�D²�G\U�WHQJL�U¿PLQ�VDPDQ�ÀDU�VHP�PLQQL�NU¸IXU�HUX�JHU²DU�XP�D²�
WU¼QD²DUVDPW¸O�KH\ULVW�HNNL�£�PLOOL�U¿PD

5
Z��G%������ ��PLOOL�VWDUIVPDQQDU¿PD�RJ�£�PLOOL�VWDUIVPDQQDU¿PD�RJ�DQQDUUD�
U¿PD�ÀDU�VHP�G\U�WHQJL�U¿PLQ�VDPDQ�ÀDU�VHP�PLNODU�NU¸IXU�HUX�JHU²DU�XP�D²�
WU¼QD²DUVDPW¸O�KH\ULVW�HNNL�£�PLOOL�U¿PD

5
Z��G%������ ��PLOOL�VWDUIVPDQQDU¿PD�RJ�£�PLOOL�VWDUIVPDQQDU¿PD�RJ�DQQDUUD�
U¿PD�ÀDU�VHP�G\U�WHQJL�U¿PLQ�VDPDQ�ÀDU�VHP�PLQQL�NU¸IXU�HUX�JHU²DU�XP�D²�
WU¼QD²DUVDPW¸O�KH\ULVW�HNNL�£�PLOOL�U¿PD

5
Z��G%������ ��PLOOL�NHQQVOXU¿PD�RJ�VDPHLJLQOHJV�JDQJV�PLOOLJDQJV�VHP�G\U�
WHQJMD�VDPDQ

5
Z���&���������G%������ ��PLOOL�V«UVWRID�£�EUR²�YL²�WµQOLVWDUIVWRIX��VP¯²DVWRIX��
KUH\ILU¿PL��HLQI¸OG�KOMµ²YHU�H²D�D²UDU�V«UVWRIXU�PH²�K£Y¨UUL�VWDUIVHPL�RJ�DQQDUUD�
NHQQVOXVWRID��VWDUIVPDQQDVWRID�R�À�K�U¿PD

5
Z���&���������G%������ ��PLOOL�V«UVWRID�HLQV�RJ�IUDP�NHPXU� �̄O¯QX�K«U�D²�RIDQ�RJ�
VDPHLJQOHJD�JDQJV�PLOOLJDQJD�PH²�G\UDWHQJLQJX

5
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E\JJLQJDUHIQL��6WH\SDQ�HU�XPKYHUILVY¨Q�RJ�¨WOD�P£�D²�K¼Q�KDIL�����PLQQD�NROHIQLVVSRU�HQ�KHI²EXQGLQ�VWH\SD��

6NµODU
��VNµOXP�VNDO�PL²D�YL²��P��£�KYHUW�EDUQ��*HUW�HU�U¨D²�I\ULU�
����QHPHQGXP�ÀDQQLJ����P��HU�O£JPDUN��

6RUSJH\PVOXU�RJ�VRUSIORNNXQ
+LQGUXQDUODXV�K¨²�VNDO�YHUD����P�I\ULU�VRUS Ō£W��
*µOIQL²XUIDOO�VNDO�YHUD�¯�U¿PL��

9DUQLU�JHJQ�EUXQDVO\VXP
$OOXU�E¼QD²XU�VHP�YDOGL²�JHWXU�EUXQDVND²D��H²D���r&���YL²�VQHUWLQJX�W�G��ODPSDU�RJ�RIQDU�VNXOX�YDULQ�PH²�KO¯I²DUE¼QD²L�WLO�YDUQDU�
VO\VXP��

9DUQLU�JHJQ�LQQLORNXQ
'\U�D²�VQ\UWLQJXP�VNXOX�KDID�O¨VLQJX�VHP�K¨JW�HU�D²�RSQD�PH²�V«UVW¸NXP�E¼QD²L�¯�QH\²DUWLOYLNXP��+XU²LU�D²�VQ\UWLQJXP�I\ULU�
KUH\ILKDPOD²D�HUX�¿PLVW�UHQQLKXU²LU�H²D�RSQDVW�¼W��5¿PL�PH²�D²JDQJVVW¿ULQJX�VNXOX�KDID�QH\²DUURID�VHP�VOHNNXU�£�O¨VLQJX��

6O\V�£�Oµ²
*¸QJXOHL²LU�£�Oµ²�HUX�KHOOXODJ²DU�RJ�XSSKLWD²DU��/HLNVY¨²L�HUX�¿PLVW�¼U�JUDVL�H²D�J¼PP¯SO¸WXP�VHP�YHLWD�YL²Q£P�¯�K£ONX�RJ�GHPSD�
IDOO��

$²DOLQQJDQJXU
D��8WDQ�YL²�D²DOLQQJDQJ�VNDO�YHUD�O£U«WWXU�IO¸WXU��PLQ����P[���P��QHPD����P[���P�ÀDU�VHP�XPIHU²�HU�PLNLO
E��*HUD�U£²�I��VM£OIYLUNXP�RSQXQDUE¼QD²L�I��LQQJDQJVG\U�¼WLG\U�¯�D²DOXPIHU²DUOHL²XP�ÀDU�VHP�URIL�HU�I\ULU�
RSQXQDUE¼QD²�VNDO�KDQQ�YHUD�XÀE���P�£�K¨²��
F������P�KOL²DUU¿PL�VN£DUPHJLQ�XWDQ�YL²�LQQJDQJVG\U�¼WLG\U�I��HLQVWDNOLQJD�¯�KMµODVWµO
G�� U¸VNXOGXU�Y��LQQJDQJVG\U�¼WLG\U�RJ�VYDOD� RJ�JDU²G\U�HNNL�K¨UUL�HQ���PP��*µOI�VYDOD�RJ�YHUDQGD�P£�YHUD�
HPVW����PP�O¨JUD�HQ�JµOI�E\JJLQJDU��D²�ÀU¸VNXOGL�PH²W¸OGXP���D²�ÀY¯�WLOVN\OGX�D²�VN£EUDXW�V«�NRPL²�I\ULU�D²�
XWDQYHU²X�XSS�D²�ÀU¸VNXOGL

*DQJDU�RJ�DQGG\UL
+LQGUXQDUODXV�EUHLGG�JDQJD�VNDO�D²�O£JPDUNL�YHUD�����P�ÀDU�VHP�XPIHU²�WHOVW�O¯WLO

8WDQ�YL²�KXU²LU��£�JDQJL�H²D�VYDODJDQJL�VNDO�YHUD�KLQGUXQDUODXV�IO¸WXU�PLQ����[���P�HQ����[���P�ÀDU�VHP�
XPIHU²�WHOVW�PLNLO

$OJLOG�K¸QQXQ�D²NRPX�D²�E\JJLQJXP
D��/¿VLQJ�VNDO�WDND�V«UVWDNW�WLOOLW�WLO�KUH\ILKDPOD²UD��EOLQGUD�RJ�VMµQVNHUWUD��/LWD�RJ�ELUWXVNLO\U²L�YL²�LQQJDQJD�RJ�
D²NRPXOHL²LU�VNXOX�DIJHUDQGL�RJ�VN¿U��
E��$OODU�PHUNLQJDU�VNXOX�VN¿UDU��JUHLQLOHJDU�RJ�DX²OHVQDU��0HUNMD�DOOD�VWµUD�JOHUIOHWL
F��$²NRPXOHL²�VNDO�YHUD�£Q�ÀUHSD
G��)U£JDQJXU�J¸QJXOHL²D�D²�E\JJLQJXP�VNDO�YHUD�PH²�ÀHLP�K¨WWL�D²�\ILUERU²�KHQWL�¨WOD²UL�XPIHU²��W�G��
OHL²DUOLVWDU�I��EOLQGD��PHUNLQJDU��À�K�
H��(I�K¨JW�VNXOX�D²DOJ¸QJXOHL²LU�YHUD�XSSKLWD²DU�¯�IXOOD�EUHLGG�J¸QJXOHL²DU
I��*HUD�VNDO�£KHUVOXPHUNLQJDVY¨²L�YL²�K¨²DUEUH\WLQJDU�I\ULU�VMµQVNHUWD�RJ�EOLQGD�¯�VDPU¨PL�YL²�OHL²EHLQLQJDU�
PDQQYLUNMDVWRIQXQDU
J��+DOODQGL�J¸QJXOHL²�D²�E\JJLQJX�VNDO�KDID�O£U«WWDQ�KY ŌGDUIO¸W�YL²�KYHUMD�O���P�K¨²DUDXNQLQJX��+DQQ�VNDO�
YHUD�DPN�����P�D²�OHQJG�RJ�EUHLGG�HQ����[���P�ÀDU�VHP�XPIHU²�HU�PLNLO
K��%UHLGG�J¸QJXOHL²DU�D²�E\JJLQJXP�VNDO�YHUD�D²�O£JPDUNL����P

7¨NQLU¿PL
6NDO�KDID�IXOOQ¨JMDQGL�O¿VLQJX�RJ�ORIWU¨VW�� DQQLJ�IU£JHQJL²�D²�ÀD²�V«�DOOWDI�O¨VW�RJ�
KXU²�VNDO�RSQDVW�¯�IOµWWD£WW��

,QQWDNVU¿PL
/DJQDLQQW¸N�HUX�¸OO� �̄W¨NQLU¿PL�¯�NODOODUD�� DU�VNDO�YHUD�QL²XUIDOO�¯�JµOIL�RJ�IU£JDQJXU�¯�
G\UDRSL�WLO�D²�KLQGUD�D²�YDWQ�UHQQL�LQQ�H²D�¼W�¼U�U¿PLQX��,QQWDNVU¿PL�YDWQV¼²DNHUIL�
VNDO�LQQDQJHQJW�XWDQIU£��

5¨VWLNOHIDU
6NXOX�XSSI\OOD�NU¸IXU�YRWU¿PD��+XU²DU�RSQDVW�¼W�RJ�YHUD�O¨VDQOHJDU��9DVNUX�RJ�
JµOIQL²XUIDOO�¯�U¿PL

/RIWU¨VLNHUIL
*µOIQL²XUIDOO�¯�NOHID�RJ�YDWQVÀ«WW�JµOI

7¸IOXKHUEHUJL
6M£�I\ULU�YL²HLJDQGL�ORIWU¨VLQJX��5¿PL�WLO�XPIHU²DU�RJ�IOµWWD�ÀU£WW�I\ULU�D²�KXU²LU�£�
W¸IOXVN£SXP�VWDQGL�IXOORSQDU��

/\IWXU�RJ�O\IWXSDOODU
,QQDQP£O�����[���P�RJ�EXU²DUJHWD�����NJ��+DQGOLVWL�£�DPN�HLQXP�YHJJ�¯�K¨ILOHJUL�K¨²��
+LQGUXQDUODXVW�DWKDIQDVY¨²L�I��KMµODVWµOD�RJ�VM¼NUDIOXWQLQJD�IUDPDQ�YL²�O\IWL�DPN����P�PH²IUDP�
O\IWXG\UXP�RJ�OHQJG�ÀHVV��P
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%¼QLQJVKHUEHUJL�RJ�ED²D²VWD²D�£�YLQQXVW¸²XP
6NDO�XSSI\OOD�NU¸IXU�WLO�YRWU¿PD��U¿PLQ�D²VNLOLQ�QHPD�E¨²L�XSSI\OOL�
YRWU¿PLVNU¸IXU�

��E¼QLQJVD²VW¸²X�YLQQXVWD²DU�VNDO�YHUD�KLQGUXQDUODXVW�DWKDIQDU¿PL�
DPN�����P�D²�ÀYHUP£OL

$OJLOG�K¸QQXQ�VQ\UWLQJD�RJ�ED²KHUEHUJMD
$PN���DI�KYHUMXP����ED²KHUEHUJMXP�£�KYHUUL�K¨²�VNDO�KDQQD²�I\ULU�KUH\ILKDPOD²D���5¿PL²�VNDO�
XSSI\OOD�NU¸IXU�WLO�YRWU¿PD�RJ�ÀDQQLJ�IU£JHQJLQ�D²�HNNL�V«�K¨WWD�£�K£ONX�¯�EOH\WX��

6W¨U²��JUXQQIO¸WXU�RJ�LQQU«WWLQJ�U¿PLV�VNDO�YHUD�ÀDQQLJ�D²�KLQGUXQDUODXVW�VQ¼QLQJVVY¨²L����P�I\ULU�
IUDPDQ�VDOHUQLJ�RJ�HLQQLJ�KLQGUXQDUODXVW�VY¨²L�PLQ�����P�EHJJMD�YHJQD�VDOHUQLV��$UPVWR²LU�
EHJJMD�YHJQD�VDOHUQLV��

8QGLU�KDQGODXJ�VNDO�YHUD�Q¨JMDQOHJD�KLQGUXQDUODXVW�VYR�K¨JW�V«�D²�NRPDVW�D²�KDQGODXJLQQL�¯�
KMµODVWµO��

6WXUWXVY¨²L�VNDO�YHUD�ÀUHSODXVW�RJ�PLQ�����[���P�D²�VW¨U²��6WLOODQOHJXU�VWXUWXKDXV��6Y¨²L²�VNDO�
YHUD�PH²�YHJJKHQJGXP�VWX²QLQJVVO£P�E¼QD²L��

*µOI�RJ�YHJJLU�PH²�V¿QLOHJXP�RJ�VN¿UXP�OLWDPXQ��

6NLOWL��OHL²EHLQLQJDU��KDQGI¸QJ�R�IO�
��VQ\UWLQJXP�RJ�ED²D²VW¸²X�IDWOD²UD�VNXOX�EO¸QGXQDUW¨NL�YHUD�ÀDQQLJ�D²�K¨JW�
V«�D²�VWMµUQD�PH²�DQQDUUL�KHQGL�RJ�ED²D²VW¸²X�VNXOX�W¨NLQ�YHUD�PH²�
KLWDVW¿ULQJX��+DQGI¸QJ��VW¿ULQJDU��URIDU�RJ�VO¯NXU�E¼QD²XU�VNDO�VWD²VHWWXU�£�ELOLQX�
�������P�RIDQ�YL²�IU£JHQJL²�JµOI

����KOXWL�� �U\JJL
�U\JJL�YHJQD�K¨²DUPXQDU
2IDQ�I\UVWX�K¨²DU�VNXOX�RSQDQOHJLU�JOXJJDU�HNNL�KDID�VW¨UUD�VWLOODQOHJW�RS�HQ���PP�+YHUILJOXJJDU�HNNL�Q¨U�JµOIL�HQ��P�RJ�
VWLOODQOHJW�RS�HNNL�VW¨UUD�HQ���PP��$OODU�KXU²DU�VNXOX�YHUD�PH²�NOHPPXY¸UQ

)DVWDU�LQQU«WWLQJDU�RJ�E¼QD²XU
)U£JDQJXU�LQQU«WWLQJD��W¨ND�RJ�DQQDUV�E¼QD²DU�VNDO�YDU�£�ÀDQQ�K£WW�D²�KDQQ�JHWL�HNNL�GRWWL²�H²D�ROWL²��%¸UQ�HLJD�HNNL�D²�JHWD
VND²D²�VLJ�£�E¼QD²L�H²D�LQQU«WWLQJXP�YL²�D²�NOLIUD�H²D�RSQD�VN£SDKXU²LV��*OHUKXU²LU�VNXOX�YHUD�PH²�YL²HLJDQGL�¸U\JJLVJOHUL��/¨VWLU�
VN£SDU�I\ULU�O\I�VNDO�YHUD�¯�ÀMµQXVWXKHUEHUJL�HQ��KUHLQVLHIQL�RJ�¸QQXU�YDUDV¸P�HIQL�VNXOX�O¨VW�¯�U¨VWLNRPSX��
��
+UH\IDQOHJXU�E¼QD²XU�LQQDQK¼VV
)U£JDQJXU�KUH\IDQOHJV�E¼QD²DU�V�V��KXU²D��KOL²D��YHJJMD�R�IO��VHP�RSQDVW�RJ�ORNDVW�DI�Y«ODU�H²D�YRJDUDIOL�VNDO�YHUD�ÀDQQLJ�D² HNNL�
V«�K¨WWD�£�D²�IµON�JHWL�VODVDVW�YL²�QRWNXQ�E¼QD²DULQV�� £�VNDO�V«UVWDNOHJD�J¨WD�D²�NOHPPXY¸UQ�ÀDU�VHP�ÀD²�£�YL²��

�YDUL²�JOHU�¯�E\JJLQJXP
9L²HLJDQGL�¸U\JJLVJOHU�VNDO�YHUD�¯�DQGG\UL�E\JJLQJD

�QQXU�VO\VDK¨WWD�YHJQD�JOHUV
*OHUYHJJLU�VNXOX�IU£JHQJQLU�ÀDQQLJ�D²�HNNL�V«�K¨WWD�£�D²�IµON�VNHUL�VLJ�HI�JOHUL²�EURWQDU��

����KOXWL�� +ROOXVWD��KHLOVD�RJ�XPKYHUIL
1RWD�VNDO�HQGXUQ¿WDQOHJ�H²D�HQGXUXQQLQ�E\JJLQJDUHIQL�HLQV�RJ�NRVWXU�HU��ÀDQQLJ�D²�YL²�QL²XUULI�V«�P¸JXOHJW�D²�HQGXUYLQQD�
E\JJLQJDUHIQL��6WH\SDQ�HU�XPKYHUILVY¨Q�RJ�¨WOD�P£�D²�K¼Q�KDIL�����PLQQD�NROHIQLVVSRU�HQ�KHI²EXQGLQ�VWH\SD��

9DUQLU�JHJQ�EUXQDVO\VXP
$OOXU�E¼QD²XU�VHP�YDOGL²�JHWXU�EUXQDVND²D��H²D���r&���YL²�VQHUWLQJX�W�G��ODPSDU�RJ�RIQDU�VNXOX�YDULQ�PH²�KO¯I²DUE¼QD²L�WLO�YDUQDU�
VO\VXP��

9DUQLU�JHJQ�LQQLORNXQ
'\U�D²�VQ\UWLQJXP�VNXOX�KDID�O¨VLQJX�VHP�K¨JW�HU�D²�RSQD�PH²�V«UVW¸NXP�E¼QD²L�¯�QH\²DUWLOYLNXP��+XU²LU�D²�VQ\UWLQJXP�I\ULU�
KUH\ILKDPOD²D�HUX�¿PLVW�UHQQLKXU²LU�H²D�RSQDVW�¼W��5¿PL�PH²�D²JDQJVVW¿ULQJX�VNXOX�KDID�QH\²DUURID�VHP�VOHNNXU�£�O¨VLQJX��

6O\V�£�Oµ²
*¸QJXOHL²LU�£�Oµ²�HUX�KHOOXODJ²DU�RJ�XSSKLWD²DU��/HLNVY¨²L�HUX�¿PLVW�¼U�JUDVL�H²D�J¼PP¯SO¸WXP�VHP�YHLWD�YL²Q£P�¯�K£ONX�RJ�GHPSD�
IDOO��

*DQJDU�RJ�DQGG\UL
+LQGUXQDUODXV�EUHLGG�JDQJD�VNDO�D²�O£JPDUNL�YHUD�����P�ÀDU�VHP�XPIHU²�WHOVW�O¯WLO

8WDQ�YL²�KXU²LU��£�JDQJL�H²D�VYDODJDQJL�VNDO�YHUD�KLQGUXQDUODXV�IO¸WXU�PLQ����[���P�HQ����[���P�ÀDU�VHP�
XPIHU²�WHOVW�PLNLO

$OJLOG�K¸QQXQ�D²NRPX�D²�E\JJLQJXP
D��/¿VLQJ�VNDO�WDND�V«UVWDNW�WLOOLW�WLO�KUH\ILKDPOD²UD��EOLQGUD�RJ�VMµQVNHUWUD��/LWD�RJ�ELUWXVNLO\U²L�YL²�LQQJDQJD�RJ�
D²NRPXOHL²LU�VNXOX�DIJHUDQGL�RJ�VN¿U��
E��$OODU�PHUNLQJDU�VNXOX�VN¿UDU��JUHLQLOHJDU�RJ�DX²OHVQDU��0HUNMD�DOOD�VWµUD�JOHUIOHWL
F��$²NRPXOHL²�VNDO�YHUD�£Q�ÀUHSD
G��)U£JDQJXU�J¸QJXOHL²D�D²�E\JJLQJXP�VNDO�YHUD�PH²�ÀHLP�K¨WWL�D²�\ILUERU²�KHQWL�¨WOD²UL�XPIHU²��W�G��
OHL²DUOLVWDU�I��EOLQGD��PHUNLQJDU��À�K�
H��(I�K¨JW�VNXOX�D²DOJ¸QJXOHL²LU�YHUD�XSSKLWD²DU�¯�IXOOD�EUHLGG�J¸QJXOHL²DU
I��*HUD�VNDO�£KHUVOXPHUNLQJDVY¨²L�YL²�K¨²DUEUH\WLQJDU�I\ULU�VMµQVNHUWD�RJ�EOLQGD�¯�VDPU¨PL�YL²�OHL²EHLQLQJDU�
PDQQYLUNMDVWRIQXQDU
J��+DOODQGL�J¸QJXOHL²�D²�E\JJLQJX�VNDO�KDID�O£U«WWDQ�KY ŌGDUIO¸W�YL²�KYHUMD�O���P�K¨²DUDXNQLQJX��+DQQ�VNDO�
YHUD�DPN�����P�D²�OHQJG�RJ�EUHLGG�HQ����[���P�ÀDU�VHP�XPIHU²�HU�PLNLO
K��%UHLGG�J¸QJXOHL²DU�D²�E\JJLQJXP�VNDO�YHUD�D²�O£JPDUNL����P

/\IWXU�RJ�O\IWXSDOODU
,QQDQP£O�����[���P�RJ�
EXU²DUJHWD�����NJ��+DQGOLVWL�£�
DPN�HLQXP�YHJJ�¯�K¨ILOHJUL�K¨²��
+LQGUXQDUODXVW�DWKDIQDVY¨²L�I��
KMµODVWµOD�RJ�VM¼NUDIOXWQLQJD�
IUDPDQ�YL²�O\IWL�DPN����P�
PH²IUDP�O\IWXG\UXP�RJ�OHQJG�
ÀHVV��P
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'\U�LQQDQK¼VV
%UHLGG�RJ�K¨²�LQQLKXU²D�VNDO�YHUD�ÀDQQLJ�D²�IXOOQ¨JW�V«�À¸UI�
YHJQD�ÀHLUUDU�XPIHU²DU�VHP�JHUW�HU�U£²�I\ULU�LQQDQ�E\JJLQJDU

+LQGUXQDUODXV�XPIHU²DUEUHLGG�DOOUD�G\UD�VNDO�YHUD�PLQQVW����P�
D²�EUHLGG�RJ����P�K¨²

G\U�D²�U¨VWLNOHIXP�RJ�OLWOXP�W¨NQLU¿PXP�PHJD�YHUD�PLQQL

'\U�VNXOX�ÀDQQLJ�IU£JHQJQDU�D²�DOOLU�JHWL�RSQD²�À¨U�£Q�
HUIL²OHLND�

�WDN�YL²�D²�RSQD�KXU²�PHVW���1�£�KDQGIDQJL�RJ�PHVWL�
ÀU¿VWLQJXU�H²D�WRJ�HNNL�\ILU���1

6WLJDU��WU¸SSXU�RJ�ÀUHS
5H\QW�VNDO�D²�KDID�HNNL�I¨UUL�XSSVWLJ�HQ�ÀUM¼�¯�KYHUMXP�WU¸SSXP�

)RU²DVW�D²�KDID�KYDVVDQ�NDQW�£�IUDPEU¼Q�ÀUHSV�¯�E\JJLQJXP�
H²D�VOHvWWD�NDQWD�VHP�JHWD�YHUL²�K£OLU

%LO�PLOOL�ÀUHSD�¯�RSQXP�VWLJXP�E\JJLQJD�P£�HNNL�YHUD�PHLUD�HQ�
��PP

0HUNMD�VNDO�K¨²DUEUH\WLQJDU�¯�VDPU¨PL�YL²�OHL²EHLQLQJDU�
PDQQYLUNMDVWRIQXQDU

6WLJDSDOODU
+Y¯OGDUSDOOXU�VNDO�YHUD�¯�PL²UL�K¨²�VWLJD��0HVWD�K¨²�£Q�
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6WLJDU�RJ�WU¸SSXU�� EUHLGG�RJ�ORIWK¨²
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Orkurammi (A liður)
Byggingarhluti Flatarmál (m²) A U gildi U*A

Þak 838,4 0,24 201,216
Steyptir veggir 953,9 0,34 324,326
Gluggar og hurðir 254,8 2 509,6
Gólf 785,3 0,16 125,7

Orkurammi ∑ U*A 1160,79576 Max

Vegið U gildi (A liður)
Útveggir A (m²) Útveggir U Gluggar og hurðir A (m²) Gluggar U U A Vegið u gildi Í lagi

953,9 0,34 254,8 2 833,926 1208,7 0,69 Í lagi

Heildarleiðnitap (B liður)
Byggingarhluti Flatarmál (m²) A U gildi U*A Δt Φ

Þak 838,4 0,24 201,216 35 7042,56
Steyptir veggir 953,9 0,34 324,326 35 11351,41
Gluggar og hurðir 254,8 2 509,6 35 17836
Gólf 785,3 0,16 125,65376 25 3141,344

Orkurammi ∑ U*A 635,25376 20977,344

Kuldabrýr Ψ I Ψ*I Δt Φ

0 0

samtals W/K 635,25376 samtals W 20977,344 Í lagi  

Steyptur útveggur einangraður að utan með múrhúð
Byggingareglugerðarlágmark = 0,4

Útveggur ein. að utan d          [m] λ    
[W/mK]

R   
[m²K/W]

Ytra yfirborð 0,04
Múrhúð 0,070 1,4 0,00
Einangrun 0,100 0,036 2,78
Steyptur veggur 0,150 1,95 0,08
Múrhúð 1,2 0,00
Innra yfirborð 0,13
Alls (ΣR) 3,02

[W/m²K]
U' 0,33
ΔU (einangrað í einu lagi) 0,01
Kólnunartala U 0,34

Viðsnúið þak
Byggingareglugerðarlágmark = 0,2

Viðsnúið þak d          [m] λ    
[W/mK]

R   
[m²K/W]

Ytra yfirborð 0,04
Hellur 0,050 1,4 0,04
Sandur 0,030 1,5 0,02
Jaðrvegsfilt 0,005 0,52 0,01
Polystyren einangrun 0,2 0,034 5,88
Asfaltpappi - tvö lög 0,010 0,26 0,04
Ílögn 0,000 1,4 0,00
Steypt plata 0,200 1,95 0,10
Innra yfirborð 0,10
Alls (ΣR) 6,23

[W/m²K]
U' 0,16
ΔUr 0 Grein A 4.3 áhrif úrkomu
ΔU (einangrað í tveimur lögum) -
Kólnunartala U 0,16

Botnplata með gólfhita
Byggingareglugerðarlágmark = 0,3

Gólfplata með gólfhita d          [m] λ    
[W/mK]

R   
[m²K/W]

Einangrun undir gólfh. 0,035 0,039 0,90 Ef að gólfhiti er steyptur í plötu 
Steypt gólfplata 0,150 1,95 0,08 er einungis tekin þykktin á 
Einangrun 0,075 0,039 1,92 plötunni frá neðribrún
Jarðvegur 1,5 gólfhitalagna að einangrun
Alls (ΣR) 4,40

[W/m²K]
U' 0,23
ΔU (einangrað í einu lagi) 0,01
Kólnunartala U 0,24
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