Fylgiskjal B

Meting: Krøv og ynskir eru komin afturat frá skúlanum, t.e. upp til og eftir at skúlin var handaður Mentamálaráðnum og tikin í nýtslu.

16. november 2018
Ynskir og krøv

Kostnaður kr.

Gøtur og rampur til røðrslutarna uttanfyri
Hurð og umbygging av høvuðsinngongd
Flísar ella asfalt á gøtu niðan til økið við høvuðsinngongd
Gera avsetingarpláss til rørsluðtarna vi høvuðsinngongd
Gera umstøður til rusk frá skúla og køk
Atgongd fyri rørðslutarna til elevotorar
Broyta neyðljósskipan
Framleiða og uppseta skeltir til rýmingarleiðir
Broyta lás í hurðum í rýmingarleið
Broyting av eldsløkkingaranleg til servararúm
Gasskáp til uttandura fløskur
Manglandi hondlistar v.m. í atrium

450.000,00
550.000,00
250.000,00
150.000,00
220.000,00
450.000,00
325.000,00
150.000,00
275.000,00
75.000,00
130.000,00
350.000,00

Loft í fimleikarhøll skal alt broytast/festast

450.000,00

Rýmingarleiðir uttandura í lendi
Ljós til rýmingarleið á takinum
Gøtuljós millum Glasir og handilsskúlan
Útsúgving til pussiverkstað
Útsúgving til sproytikabinu
Manglandi ventilatión á timburverkstað
Nakrar hurðar mangla til køkin

250.000,00
115.000,00
350.000,00
350.000,00
450.000,00
350.000,00
175.000,00

Ljósviðurskiftið eru als ikki nøktandi

1.150.000,00

Samanlagt fyri ynskir sum eru neyðug

7.015.000,00

Viðmerking

Raðfesting

Raðfesting 1

Slag

er ikki loyst í projekt

1

450.000,00

Atkomuviðurskiftið

Hurð til rørðslutarna kann brúkast, tá ið vindur er.

1

550.000,00

Atkomuviðurskiftið

Er ikki loyst í projektinum. Atkoman er serliga trupul fyri rørslutarna

1

250.000,00

Atkomuviðurskiftið

1

150.000,00

Atkomuviðurskiftið

Er ikki loyst nóg væl í projektinum

1

220.000,00

Atkomuviðurskiftið

Er ikki við í projekt

1

450.000,00

Atkomuviðurskiftið

Armatur vóru útgingin og loysnin má broytast.

1

325.000,00

Brunatrygd

er ikki loyst í projekt

1

150.000,00

Brunatrygd

Er ikki loyst fyri hurðar inn til trappukjarnur

1

275.000,00

Brunatrygd

Projekt má broytast

1

75.000,00

Brunatrygd

Áðrenn loyvi verur givið, skal trygar hurðar setas fyri gasskáp

1

130.000,00

Brunatrygd

Er ikki við í projekt
Lofti er ikki egna til ítrottarhøll og er ofta um at detta niður. Høllin er við
avmarkaðari nýtslu í løtini

1

350.000,00

Persónstrygd

1

450.000,00

Persónstrygd

Er ikki við í projektinum. Lendi er óslætt og ikki tol at ganga á sum er.

1

250.000,00

Persónstrygd

Er ikki við í projektinum

1

115.000,00

Persónstrygd

Er ikki við í projekt

1

350.000,00

Persónstrygd

Er ikki við í projekt

1

350.000,00

Arbeiðsumhvørvið

Manglar liðuggerð og erstatningsluft

1

450.000,00

Arbeiðsumhvørvið

Til t.d. svevstøð í rúminum, so tað ikki verur innanda

1

350.000,00

Arbeiðsumhvørvið

1

175.000,00

Arbeiðsumhvørvið

1

1.150.000,00

Arbeiðsumhvørvið

Er ikki loyst í projektinum

Er ikki við í projekt
Onki arbeiðsljós til serhølir er við í projektinum v.m. Livir ikki upp til ásettu krøv
(DS700)

7.015.000,00

