
SAMBÝLIÐ Í REYNSTÚNI
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1.1 Byggiánari og byggiharri

Byggiánari:
Almannamálaráðið
Eiragarður 2
FO 100 Tórshavn
amr@amr.fo

Byggiharri/ráðgevi:
Landsverk
Tinghúsvegur 5
Postsmoga 78
FO – 110 Tórsavn
lv@lv.fo

Bygginevnd:
Hallur Thomsen, formaður, Almannaverkið – Depilsstjóri
Kristjan Árnason, Almannamálaráðið, fulltrúi
Jeanette Blåsvær, Amannamálaráðið – fulltrúi
Barbara Berg, Almannaverkið, eindarleiðari

Verkætlanarleiðari:
Kirstin Hansen, Landsverk

Ráðgevi hjá bygginevnd: 
Bárður í Baiansstovu, saksarkitektur, Landsverk

1.0 SKIPAN

  1.1 Byggiánari og byggiharri
  1.2 Ráðgevarar
  1.3 Formæli
  1.4 Framhald
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1.2 Ráðgevarar

Arkitektur:
MAP arkitektar
Jónas Broncksgøta 5
FO 110 Tórshavn
Tlf. +298 55 19 00
map@map.fo

Konstruktións verkfr.
LBF ráðg. Verkfrøðingar
Niels Finsensgøta 10
Postsmoga 228
FO 110 Tórshavn
Tlf. +298 63 63 63
lbf@lbf.fo

HVS- og Ventilatións Verkfr.
PB Consult
R.C. Effersøesgøta 24
Postsmoga 1395
FO – 110 Tórshavn
Tlf. +298 30 82 00
pbc@pbc.fo

El verkfr.
LBF ráðg. Verkfrøðingar
Niels Finsensgøta 10
Postsmoga 228
FO 110 Tórshavn
Tlf. +298 63 63 63
lbf@lbf.fo
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1.3 Formæli

Heystið 2018 bjóðaði Landsverk ráðgeving av Sambýlinum 
út í kapping. Kappingin var avgjørd 22.desember 2018 og 
MAP arkitektar vunnu. 

Grundarlagið undir kappingini var ein byggiskrá frá okto-
ber 2018, við heitinum “Sambýlið í Reynstúni, Nýbygging 
av røktarbústaði á Argjum til fólk við menningartarni og 
fjølbreki”.
Byggiskráin, greiðir frá ynskjum og krøvum sum byggiharri 
hevur sett til byggingina. Har er neyv lýsing av tørvinum 
hjá brúkaranum og starvsfólkum, umframt hvørjar hug- og 
námsfrøðiligar hugsanir heimi skal byggjast á. 

Í hesum skipanaruppskotinum verður greitt frá teimum 
arkitektonisku átøkunum, sum eru eitt svar uppá set-
ningin, sum er settur í byggiskránni. Fyri at skilja saman-
hangin millum uppskot og  hugsjón, til fulnar, vísa vit til 
at lesa byggiskránna, saman við hesum skipanaruppskoti !

Sjøtul varð settur á skipanaruppskotið í januar 2019, við 
eini verkstovu. 
Á verkstovuni luttóku allir limir í bygginevndini saman við 
Landsverki og MAP arkitektum. 
Endamálið við verkstovuni var:

1. at stemma av væntaninar hjá byggiharra viðv. byg 
gikostnaði í mun til stødd á bygningi. 

2. at umrøða ynskir hjá byggiharra til innrætting av  
Sambýlinum 

Við kappingaruppskotinum sum grundarlag, hevur verið 
arbeitt við hesum viðurskiftum:
• Tillaga funktiónirnar og innrætting, soleiðis at byg 

ningurin hevur stødd 1.314 m2
• Tillaga bygningin til lendi.
• Tillaga funktiónsdiagrammið og eisini innrættingina, 

til tey ynski um broyting, sum komu frá byggiharra. 
Harímillum at fáa tveir sjálvstøðugar køkar/felagsøkir 
til báðar eindirnar, umframt ein felagskøk sum skal 
matgera til báðar eindirnar. 

Við strammu tíðarætlanini, hevur tætta og góða sam-
starvið við bygginevnd og byggiharra verið avgerandi fyri 
menningina av skipanaruppskotinum.

Yvirlit yvir hildnar fundir og annað virksemi:
21.januar – Vitjan á sambýlum: Blikagøta, Mýrusólja, 
Runavík og Mylnutún, Klaksvík
22.januar - vitjan á Eiragarði. Myndaskráseting, eygleiðing 
virksemi og samrøða við leiðara, starvsfólk og búðfólk
23.januar – Verkstova Landsverk, bygginevnd og MAP
28.januar – arbeiðsfundur, bygginevnd, LV og MAP
8.,15. Og 27.februar – arbeiðsfundur, bygginevnd, LV og 
MAP

1.0 SKIPAN

  1.1 Byggiánari og byggiharri
  1.2 Ráðgevarar
  1.3 Formæli
  1.4 Framhald
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1.4 Framhald

Tá byggiharri hevur góðkent skipanaruppskotið, sum svarar 
til eitt “Dispositonsforslag”, verður uppskotið uppstyðja til 
eitt “Projekforslag” í samsvari við “Ydelsesbeskrivelser for 
Byggeri og Planlægning 2012”

1.0 SKIPAN

  1.1 Byggiánari og byggiharri
  1.2 Ráðgevarar
  1.3 Formæli
  1.4 Framhald
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2.0 FRÁGREIÐING alment

  2.1 Byggiøkið / grundøkið
  2.2 Uppmáting
  2.3 Myndugleikar
  2.4 Projektgransking

2.1 Byggiøkið / grundøki

Mtr.nr.  vídd m2
4cl  1.876
4cm  7.297
4bs  1.162 
íalt   10.335 m2

2.2 Uppmáting

Sp/f Munin hevur gjørt uppmáting av byggiøkinum, matr.
4cl, 4cm og 4bs við Dronu og GPS tólum.
Við RTK (Real Time Kinematic) og GPS eru framleiddar 
25cm hæddarlinjur og ein loftmynd av økinum, harum-
framt eru vegir og tekniskir lutir máldir upp. Uppmáting-
artólini tryggja ein neyvleika upp til 2cm.
 
Hendan uppmátingin frá Munin saman við forritunum 
Infraworks og Civil hjá LBF, hava verið grundarlagið undir 
placering av bygningi og útrokningum av lendisarbeiði-
num á Reynstúni.

2.3 Myndugleikar

Sambært byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu er 
byggiøkið eitt A3 økið, sum er lagt út til m.a. stovnsbyg-
ging. 
Byggistigið er 0,3

Byggingin skal fylgja almennu byggisamtyktini BK17

Munin: Uppmáting av grundøkinum

LBF: 3D analysa av byggiøkinum

2.4 Projektgransking

Gransking av dispositiónsuppskotinum hevur til endamáls at 
tryggja at:
• krøvini/tørvurin hjá kundanum ið er staðfestur í byggiskrán-

ni og á møguligum fundum fram til dagin, tá ið arbeiðið við 
dispositiónsuppskotinum er sett í verk, eru yvirhildin - ella 
kunnu væntast at verða yvirhildin.

• Avgerðir/niðurstøður/val, sum uppskotið fevnir um, eru í 
lagi við atliti at nýtslu og rakstri

• arkitektoniski parturin er greiður og at virkisnýtslan er 
fingin til heildar

• fíggjarligu karmarnir væntandi halda og so greitt, sum hetta 
nú kann gerast á hesum støði í prjektinum.

Í dispositiónsuppskotinum skal eisini eftrikannast um hetta 
samsvarar við eitt nú:
Byggiskrá
Almenna planlegging, lógir/fyriskriftir, byggisamstykt, út-       
stykkingartreytir og servituttir.
Verandi lendisviðurskiftir og undirstøði sum heild
Verandi og komandi tekniskar leiðingar í jørð
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3.0 FRÁGREIÐING verkætlan

  3.1 Arkitektur
  3.2 Konstruktiónir og tilfar
  3.3 HVS, kloakk og ventilatión
  3.4 EL
 

3.1 Arkitektur

HUGSJÓN
Í Sambýlinum í Reynstúni búgva fólk sum hava bæði 
menningartarn og fjølbrek. Teirra virksemis førleikar eru 
skerdir og tey hava tørv á hjálp til flestu aktivitetir í geran-
tisdegnum.
Nærveran og sambandi við onnur menniskju er kjarnin í 
námsfrøðiliga arbeiðinum á heiminum. Búfólkini skulu 
varveita sínar kropsligu, sálarligu og sosialu førleikar, so 
leingi sum gjørligt. 
Í sambýlinum eru teir fysisku karmarnir bæði úti og inni,  
einfaldir og samstundis sansastimbrandi. Tað er lætt at fin-
na vegin framm og lætt at fáa samband við onnur búfólk 
og starvsfólk. 
Byggingin er skipað í tríggjar eindir. Tvær búeindir og eina 
felagseind.
Hvør búeind hevur 9 íbúðir. Í felagseindini eru starvs-
fólkahølir, felagskøkur, vaskarí, tøknirúm og sansarúm. Í 
felagseindini er eisini toilett til gestir og avvarandi.

Eind I Eind IIFelagseind

Diagram I: Skipan av eindunum

Felagstún Felagstún Felagstún Felagstún

Felagstún Felagstún

EIND I EIND II

Diagram II: Tvær búeindir og seks býlingar

Diagram III: Felagshølir

Køkur

AktivitetsstovaKy
rr

st
ov

a

SAMLEIKI
í hvørjari búeind eru 3 býlingar. Í hvørjum býlingi eru 3 
íbúðir um eitt felags tún. 
Hvør býlingur kann navngevast og hava sítt egna se-
reyðkenni. Dømi:  heimara tún, innara tún, uttara tún osfr. 
Innrætting av túnum, val av tilfari og litum, kann skipast 
við luttøku av búfólkunum, soleiðis at tey eru við til at seta 
sín egna dám á.
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3.0 FRÁGREIÐING verkætlan

  3.1 Arkitektur
  3.2 Konstruktiónir og tilfar
  3.3 HVS, kloakk og ventilatión
  3.4 EL
 

LÍVIÐ ÚTI OG INNI 
Við hesi staðseting á Reynstúni, eru ríkir møguleikar fyri 
at skapa sansastimbrandi upplivingar fyri búfólk og teirra 
familju. Tú skalt ikki ferðast langt fyri at fáa upplivingarnar, 
tær nýtist bara at hyggja út, ella ganga túr runt húsið.

EYGLEIÐA
Útsýnið yvir býin og Nólsóyarfjørð er vakurt og tað ymis-
ka ljósspælið sum hoyrir árstíðunum til, er ein vøkur still-
mynd, sum rørir sinnið. Útsýnið yvir býin er eisini fult 
av rørslum og virksemi. Á nýggju brúnni yvir um Sandá, 
ferðast stór og smá akfør, aftur og fram. Skiftandi ferðslan 
ber boð um arbeiðslív, gerantisdag og frítíð. Tað er eisini 
forvitnisligt at fylgja virkseminum í bingjuhavnini. Síggja 
stóru lossikranarnar hiva bingjur av og á skipini. Síggja stór 
og smá ferðamannaskip, kend og ókend, koma og fara. 

HOYRA
Ein áarløkur rennur ígjøgnum økið, sum vit ynskja verður 
partur av verkætlanini. Áarløkurin verður umskipaður. 
Áarløkurin  verður lagdur í rør undir koyrivegnum til sam-
býlið  og rennur út aftur úr røri frá vestaru síðu á túninum. 
Tá vatnið rennur frá áarløkinum í røri, verður gjørd ein 
“laksatrappu” líknandi  loysn, sum styrkir ljóðið á  rennan-
di vatni. 

LUKTA OG NERTA 
Grantrøðini undir hamarinum, sum skúlabørn hava plan-
tað, fara at geva góðan anga á økinum. Trøðini er nú smá 

og mugu vaksa til. 
Nýggju skráarnir framvið Glyvursvegnum, undir Sambýli-
num, eiga at vera plantaðir við runnum í ymsikum hæd-
dum. Soleiðis at sambýlið í framtíðini liggur vart ímóti vin-
di, tó uttan at missa alt útsýnið. Plantukassar við urtum og 
blómum eiga at vera sett á terrassur, har búfólk fáa gleði 
av teimum, bæði til matna og sansing.

Vatnhylur
Vatnið sum verður leitt úr áarløkinum í rør, verður leitt 
upp í eitt kar. Karið er í eini hædd á uml. 60cm, sum ger 
tað møguligt hjá einum koyristólsbrúkara at koyra hondina 
í vatni at Sigla við bátum v.m. 

Gongugøta og útsýnispallar
Ein gongurgøta verður løgd runt um allan bygningin, gøtan 
er javnfjar við gólvið inni í bygninginum. Soleiðis at tað er 
lætt hjá øllum í sambýlinum at koma sær út ein túr. 
Á leiðini er møguleiki fyri at staðseta útsýnispallar, har 
tú kanst stilla koyristól ella seta teg á ein bonk og njóta 
útsýnið. 

Útsýni yvir Havnina

Áarløkur á byggiøkinum

Trø og vøkstur
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3.0 FRÁGREIÐING verkætlan

  3.1 Arkitektur
  3.2 Konstruktiónir og tilfar
  3.3 HVS, kloakk og ventilatión
  3.4 EL
 

Atkoma og parkering
Innkoyring til Sambýlið verður frá Reynstúni. Av- og áseting 
er við báðar inngongdir til eind 1 og eind 2. Takúthang er 
yvir inngongdirnar so at av- og áseting er vard ímóti regni. 
Vøruinnlating og starvsfólkainngongd er í felagseindini 
miðskeiðis í bygninginum. 
Parkeringsplássið er eystanfyri Sambýlið. 
Pláss skal vera fyri áleið 26 plássum, um roknað verður við 
1 p.bási pr. 50 fermetrar. 
Møguleiki er fyri at gera eina almenna gøtu frá buss steð-
giplássinum við Glyvursvegin og niðan á Sambýlistúni og 
Reynsgøtu. Hetta gøtusambandið kann verða til gagns fyri 
grannalagið í Reyntúni.

Verandi gøtusamband millum Glyvursveg, Reynsgøtu og 
Argjahamarin verður óbroytt.

Diagram IV: Íbúðir við útýsni yvir býin og felagsstovur ímóti 
       hamarinum / sólini

Diagram V: Atkoma til økið

Glyvursvegur

Bussur

Parkering

Reynstún

STAÐSETING
Lendið: Byggiøkið er ein skrái sum byrjar á hamarinum og  
endar við rundkoyringina. Hallið er stórst móti hamarinum 
og flatar út niðast á økinum, við Reynstún.
Bygningurin er staðsettur ímóti Reynstúnið, har stykkið er 
slættast.
Sólargangur: Ovari parturin av byggiøkinum, móti hama-
rinum, liggur í skugga størsta partin av árinum. Meðan 
niðara helvtin av stykkinum, hevur rímiligan sólargang. 
Útsnýnið: Frá byggiøkinum er sera gott útsýni yvir Havnad-
al, býin, havnarlagið og Nólsoyarfjørð. 
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Diagram VI: Lítil og stór íbúð

ÍBÚÐIR
Tvær íbúðarstøddir eru í sambýlinum. Tann størra íbúðin 
er egnað til fólk við tyngri røktartørvi, tey eru koyristóls-
brúkarar og hava tørv á hjálp til allar aktivitetir í daglig-  
degnum. Meðan hin minna íbúðin er egnað til fólk við læt-
tari røktartørvi, tey eru meiri mobil, og klára nakað sjálvi. 
Búfólkini hava møguleika fyri útitilhaldi á sólterrassu sum 
er teirra privata útitilhald.
Túnið er eitt hálvprivat rúm, sum tey býta við tvey onnur 
búfólk.

Tá íbúðirnar eru skipaðar runt felagshølini, sum víst í dia-
grammi omanfyri, verða fermetrarnir, sum vanliga fara til 
gangur, gagnnýttir í stovum og køki, har tilhaldið er.

Skipanin av rúmum í bygninginum tekur støði í at flest 
møguligar íbúðir skulu staðsetast við útsýni yvir býin. 
Meðan felagstilhald inni og útitilhald á sóltúni, vendir inn 
ímóti hamrinum.

3.0 FRÁGREIÐING verkætlan

  3.1 Arkitektur
  3.2 Konstruktiónir og tilfar
  3.3 HVS, kloakk og ventilatión
  3.4 EL
 

Sólterassa

Sólterassa

Tún

Tún

FERMETRAYVIRLIT

FERMETRABÝTI Á SAMBÝLINUM, BRUTTO
búeind 1    525,9 m2
búeind 2    525,9 m2
Felagseind    262,2 m2
Sambýlið samlað vídd:  1.314 m2 
 

FERMETRABÝTI Á EINI BÚEIND, BRUTTO 
6 stórar. íbúðir á 36,8 m2  220,8 m2
3 líttlar Íbúðir á 30,9 m2      92,7 m2 
felagshølir *    208,9 m2
Búeind í alt    525,9 m2

*køkur, kyrrstova, aktivtetsstova, 3xtún, h.inngongd/durur 
og klædnarúm

ÍBÚÐARSTØDDIR ÍROKNAÐ FELAGSHØLIR 
Felagshølir á 208,9 m2 býtt yvir 9 íbúðir = 23,2 m2 pr.íbúð 
Stór Íbúð: 60 m2 brutto    (36,8 m2 + 23,2 m2)
Lítil íbúð: 55,3 m2 brutto (32,1 m2 + 23,2 m2)
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tal heiti	 frágr. netto	m2 íalt
EIND	1	
6 stór	íbúð 30,9 185,4
3 lítil	íbúð 26,3 78,9
3 tún felags	fyri	3	íbúðir 12,1 36,3
1 felagskøkur fult	útgjørdur	 56 56
1 aktivitets	stova 37,2 37,2
1 kyrrstova við	skinnara	í	lofti 45,2 45,2
1 gangur	 innrætting:	postkassar	og	skelting 10,6 10,6
1 umklæðingarrúm yvirklæði	og	skógvar,	parkering	av	útikoyristólum 12,1 12,1
1 goymsla koyristólar	v.m. 2,8 2,8
1 goymsla innbúgv,	jólapynt	v.m. 11,3 11,3
1 durur 7,7 7,7

EIND	2
6 stór	íbúð 30,9 185,4
6 lítil	íbúð 26,3 157,8
3 tún felags	fyri	3	íbúðir 12,1 36,3
1 felagskøkur fult	útgjørdur	 54,7 54,7
1 aktivitets	stova 42,5 42,5
1 kyrrstova við	skinnara	í	lofti 38,6 38,6
1 gangur	 innrætting:	postkassar	og	skelting 10,6 10,6
1 umklæðingarrúm 	yvirklæði	og	skógvar,	parkering	av	útikoyristólum 12,1 12,1
1 goymsla koyristólar	v.m. 5,4 5,4
1 goymsla innbúgv,	jólapynt	v.m. 11,3 11,3
1 durur 7,7 7,7

FELAGSHØLIR
1 matarkovi felags	fyri	báðar	eindir 9 9
1 stórkøkur felags	fyri	báðar	eindir 24 24
1 durur,	starvsf. Vørumóttøka	+	starvsf.durur 5 5
1 starvsf.garderoba lockers	3x9=27	stk. 6,2 6,2
1 bað bað	og	umklæðing 2 2
1 wc	starvsf. 2 2
1 starvsf.rúm hvíliøki 14,7 14,7
1 fundarhøli skráseting	+	pengaskáp	+	fundarh. 19,9 19,9
1 leiðari	skrivst. 10,8 10,8
1 sansa/venjing	rúm vatnsong	v.m. 24 24
1 gesta	wc felags	fyri	eind	1	og	2 5,1 5,1
1 reing./vaskirúm reingerðarvogn	og	-vask,	hillar	4	vaskm.	+	4	turkitr,	snórar 20,4 20,4
1 tøknirúm 25,8 25,8

sambýlið	samlað,	netto	m2 1.214,8							
veggir 99,2													

sambýlið	samlað	brutto	m2 1.314										
1 goymsluskúrur havamøblar,grill	(innilokað	útirúm)	ikki	íroknað	1.314m2 15 15

Diagram VII: Rúmfermetrar Netto
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3.2 Konstruktiónir og tilfar

LENDI 
Økið, har bygningurin er staðsettur, liggur í einum skráa, 
avmarkað við vegi niðanfyri og hamara omanfyri. Framtíðar 
atkoman er úr Reynstúni. Við støði í verandi vegi, Reyn-
stún, er bygningurin staðsettur í hæddini. 
Ongar graviroyndir eru framdar inni á økinum, ið annars 
kundi givið greiðar ábendingar um dýpið, niður á hellu ella 
fastan leir.
Við teirri vitan, vit hava frá fyrr framdum verkætla-
num, í nærumhvørvinum, eru vit komin til hesar fyribils 
niðurstøður.
Hellan liggur djúpt niðri, grivið verður niður á fastan leir, 
ið má vera egnaður at byggja á. Mett verður, at neyðugt er 
at grava uml. 1m undir verandi lendi. Áskotið, tó ikki mold, 
verður burturbeint og planerað verður upp við grótið.

ÚTVEGGUR OG TAK
Bygningurin verður bygdur upp við timburkonstruktión og 
íbúðarbygningarnir verða klæddir við timbri. Felagsbyg-
ningurin verður klæddur við sløttum plátum.
Takið verður bygt upp við timburtaksperrum og klætt við 
takdúkið ella takpappi. Takdúkur/-papp verður markerað 
við trýkanstlistum.

GÓLV
Fundamentir og Lendisgólv er úr betong. Gólvbelegningur 
á felagsøkjum verður linoleum,  gólv í Íbúðum er úr timbri 
og gólv í toilettum og bað er lagt við flísum. 

3.0 FRÁGREIÐING verkætlan

  3.1 Arkitektur
  3.2 Konstruktiónir og tilfar
  3.3 HVS, kloakk og ventilatión
  3.4 EL
 

LOFT
Loft í  íbúðum, felagsshølum og starvsfólkatilhaldsrúmum 
skulu verða úr ljóðdoyvandi tilfari.

LOFTLYFTIR
Skinnaraskipan til lyftir skal fyrireikast í lofti/veggi í stórum 
íbúðum, kyrrstovum og sansarúmi
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3.3 HVS, kloakk og ventialtión

3.31 LEIÐINGAR Í LENDI
Kloakkleiðingar:
Regnvatnsleiðingar íbundnir eystanfyri komandi bygning 
við Reynstún og við Reynsgøtu. 
Nýggjar kloakkleiðingar frá bygninginum verða íbundnar 
í kommunala kloakkleiðing eystanfyri sambýlið, millum 
Reynstún og Reynsgøtu.
Á kloakkleiðing frá køki verður settur feittskiljari. 
Leiðingar í jørð eru úr PP. 
Útlufting frá leiðingum verður førd yvir tak.
Frárenningarleiðingar verða dimensioneraðar eftir Dansk 
Standard 432. 

Vatnveiting: 
Til vatnveitingina í bygninginum verður løgd ø63 mm PE-
leiðing frá kommunalu vatnveitingini  við Reynsgøtu. Vat-
ninnføring verður í tøknirúmið, har uppsettur verður vat-
ntrýstminkari v.m. 
Við bygningin verður møguliga uppsettur ein brandpostur 
eftir ávísing frá kommununi 

3.32 HITAVERK 
Bygningurin verður upphitaður við hitapumpuskipan. 
Grundað á royndir frá øðrum verkætlanum, verður leysliga 
mett at bygningurin hevur tørv á 95kWh til upphiting. Tað 
merkir, at borað verða 5 hol á 200 m dýpi á grundøkinum. 
Haðani verða lagdar slangur til tøknirúm, har uppsett 

verður hitapumpuskipan 
Øll hølir í bygninginum verða upphitaði við gólvhita 
Longd á sloyfum til gólvhita verður ongastaðni meiri enn 
85 m og slangurnar verða samlaðar í fordeilaraskápum.
Í tøknirúminum verður blandisloyfa uppsett.
Uppsett verða sirkulatiónspumpur, sum fabr. Grundfos. 
Allar pumpur eru trýststýrdar og verða íbundnar CTS-ski-
panina. Uppsett verður 1 høvuðspumpa, fyri at hava høga 
veitingartrygd. 

Hitaverksleiðingar:
Høvuðsleiðingar eru svørt jarnrør. 
Har leiðingar verða førdar ígjøgnum skilaveggir, verða    
uppsettir Karfa-búsningar. 
Leiðingarnar verða lagdar, soleiðis at ekspansión kann 
upptakast í rørskipanini. 
Gólvhitaslangur eru PEX-rør við ilt-verju. 

Innregulering:
Uppsettir verða innreguleringsventilar, so lætt er at inn-
regulera skipanina, og tryggast kann, at dimensioneraða 
vatnnøgdin kemur til øll rúm. Innreguleringsventilar eru 
fabr. TA, typa STA. Innreguleringin fer fram við CBI-innreg-
uleringstóli. 
Hitaverkið verður dimensionerað eftir DS 469. Hitatørvu-
rin eftir DS 428. 

3.33 BJÁLVING
Allar hitaverksleiðingar verða bjálvaðar eftir DS-452, bjálv-

3.0 FRÁGREIÐING verkætlan

  3.1 Arkitektur
  3.2 Konstruktiónir og tilfar
  3.3 HVS, kloakk og ventilatión
  3.4 EL
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ingarklassi 4. 
Í tøknirúmi verða leiðingarnar bjálvaðar við Rockwool 
Unversalskálum við alufolie. Hereftir verða leiðingarnar 
klæddar við kløtzellørifti, sum verður smurt tvær ferðir við 
límvatni og síðani málað. Á allar leiðingar verða merkir og 
pílar settir á fyri streymrætning. 
Leiðingar, sum liggja í skaktum og omanfyri niðurhongd 
loft, verða bjálvaðar við Rockwool Universalskálum.
Allir ventilar verða veittir við bjálvingarkappa.
 
3.34 SANITET
Frárenningarleiðingar 
Allar sanitetseindir verða íbundnar í muffur á kloak-
kleiðingum við lendisgólv. Uppsettar verða reinsilúkur á 
rør beint omanfyri lendisgólv. 
Útluftingar frá møguligum fallstammum verða førd yvir 
tak. 

Brúksvatnsleiðingar:
Ringrásskipanin til tað heita vatnið verður gjørd soleiðis, 
at hitin ongastaðni er avkøldur meiri enn uml. 5 oC í 
høvuðsleiðingunum og at vatnið er frammi við tappstøði-
ni innanfyri 10 sekund, eftir at skrúvað er frá. Uppsettir 
verða hitastýrdir ventilar við enda á heittvatnsleiðingum, 
sum opna um hitin í leiðingunum fellur.
Brandskáp.
Uppsett verða vatnfyltir slanguvindarar, sum fabr. NOHA,  
við 30 m ¾” slangu. Slanguvindarar verða uppsettir eftir 
ásetingum frá myndugleikum. 
 

3.35 VENTILATIÓN
Fyriskipanir
Ventilasjónsskipanin verður at gera sambært lógum, re-
glugerðum, standardum, vegleiðingum og kunngerðum, 
ið er galdandi fyri hetta arbeiði. 
DS 428, “DIF’s norm for brandtekniske foranstaltninger 
ved ventilationssystemer”, 
DS 447, “DIF’s norm for ventilationsanlæg”
DS 468, ”DIF’s norm for ”Automatiske reguleringssystemer 
til VVS-tekniske anlæg”, 
SBI-anvisning 105: ”Afcheckning af ventilationsautomatik”
SBI-anvisning 124: ”Afcheckning af varmeautomatik”
SBI-anvisning 161:”Afprøvning af programmerbar varme- 
og ventilationsautomatik”
Og annars sambært vegleiðingum frá leverandørum vm.

Rúm ventilasjón:
Ventilatiónsverk verður sett upp í ventilatiónsrúmið. Tey 
flestu rúmini verða ventileraði við innblásing og útsúgv-
ing. Inntak- og avkasts-ristir verða settir á tekju. Í flestu 
rúmum verður uppsettur hita og CO2 følari, og luftskifti 
verður stýrt eftir tørvinum í hølunum.

Køksventilasjón: 
Í stórkøki verður uppsett eymhetta, kanalir v.m. Avkast 
verður ført yvir tak Útsúgving frá eymhettum verður stýrd 
við on/off knøtti, sum er á eymhettu.
Frá uppvaskimaskinu í stórkøki verður gjørd útsúgving. 
Kanal er í rustfrium stáli.

3.0 FRÁGREIÐING verkætlan
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Kontrollventilasjón:
Ventilationsverk til útsúgving frá vesum og reingerðarúmi. 
Sogið verður 70 m3/h frá hvørjum vesi, umframt at skip-
anin skal súgva uml. 100 m3/h frá reingerðarúmi. 
Kontrolventilatiónin verðu stýrd eftir klokku. 

3.36 CTS-SKIPAN
Automatisk reguleringsskipan (CTS-skipan)
CTS-skipanin er við í aðari arbeiðstøku.
Uppsett verður fullfíggjað stýrings- og reguleringsskipan 
til allar hita-, heittvatn- og ventilatiónsskipanir, íroknað 
stýring av blásarum. 
Automatikkskipanin verður uppsett av serkønum fólki og 
innregulerað í tøttum samstarvi við el-arbeiðstakara, ið 
kemur at gera neyðugar íbindingar umframt veitan og leg-
gjan av føringsvegum vm. til automatikk-skipanina.

3.0 FRÁGREIÐING verkætlan
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Ljósinnleggingar:
Tendringar og doyvingar v.m., vera fyri ein part intelligen-
tar við ávikavist manuellum tendringum, rørslufølarum 
og ljósfølarum. Í kømrum og felagsøkjum verða uppsettar 
Dagljósstýringar, ið tryggja at ljósið bert brennur tá tørvur 
er á hesum. 
Møguleiki verður at yvirstýra hesar dagsljósstýringarnar. 
Stýringar og ljósarmaturini skulu vera við døgnrytmuljós   
Har tørvur verður mettur at verða á tí, verður ljósið gjørt 
soleiðis, at tað kann doyvast. 
Vald verða armatur og lampur við høgari belýsnings-
virkningsgrad og orkusparandi ljóskeldum við høgum 
Ra-index. Sløg, góðska og formar á armaturum og lam-
pum, verða vald eftir nýtsluni av teimum ymisku rúmu-
num, umhvørvinum og hvussu hesi draga fram nakrar av 
teimum byggilistarligu loysnunum.

Kraftinnleggingar:
Av kraft verða 1 x 230V stikkontaktir, 3 x400V stikkontaktir 
og kraft til fasta útgerð, so sum hvítvørur.
Nøgd og plaseringar verða eftir mettum og staðfestum 
tørvi til leysa og fasta útgerð.
Kraft verður løgd til og íbundin hitaverk/ventilatiónsski-
pan/útsúgving. Stýriningar av hesum skipanum hoyra un-
dir HVS-arbeiðstøkuna.

3.4 EL

3.41 STERKSTREYMUR
Tilfar:
Kaðalar verða gjørdar úr PVC- og halogenfríum tilfarið. In-
nleggingar tilfarið verður LK OPUS ella líknandi dygd.

Høvuðsveiting – grupputalvur og stikkleiðingar:
Ein høvuðstalva verður sett í tøknirúm mitt í bygninginum. 
Hendan høvuðstalvan, við streymmátara, verður streym-
veitt frá SEV skápi.

Roknað verður ikki við no-break ella short-break veiting-
um.
El-innleggingin verður annars gjørd sum ein trýfasa TT-ski-
pan.

Jørð/potentialútlíkning:
Skipanin verður gjørd við jørðveiri/-elektrodu í lendi, feil-
streymavbrótarum í talvuni, høvuðs-potentialútlýkning-
arskinnara, umframt potential-útlýkningarkervi, at íbinda 
leiðandi lutir.

Føringsvegir:
Føringsvegir verða gjørdir við kaðalbakkanum í felagsøki-
num, har ið tað slepst inn í íbúðirnar og uttandura vera 
føringsvegir gjørdir við rørum í lendi, har tað verður mett 
hóskandi.

3.0 FRÁGREIÐING verkætlan
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3.0 FRÁGREIÐING verkætlan
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3.42 VEIKSTREYMUR
Telefon og internet:
Tað vera gjørd netstikk í passandi mongd soleiðis at 
nøktandi tráðleyst net verður í øllum bygninginum. Tað 
vera eisini gjørd LAN-net í íbúðirnar við netkáplum ið vera 
veit úr x-felti staðsett í tøknirúmi

Brunaávaring:
Í íbúðunum skal uppsetast brunavarnarar við lúðri. Hesir 
skulu verða bundnir í el-veitingina í íbúðini. Umframt at 
boða frá í hvørjari íbúð, skulu brunavarnarnir geva boð til 
starvsfólkini.
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4.0 TEKNINGAR

  4.1 Støðumynd 1.500
  4.2 Flatmynd 1.200
  4.3 Framsíðir
 



SK
IP

AN
AR

U
PP

SK
O

P 
- F

eb
ru

ár
 2

01
9

20

Støðumynd 500
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Felagshøli Eind I
195 m2

Felagshøli Eind II
195 m2

Goymsla
11 m2

Goymsla
11 m2

Wc
5 m2

Starvsfólk
15 m2

Fundarhøli
20 m2

Leiðari
11 m2

Sansarúm
24 m2

Durur
8 m2

Durur
8 m2

Gard.o.
12 m2

Gard.o.
12 m2

Skift.
6 m2

Durur
5 m2

Kovi
9 m2

Køkur
24 m2

Reingerð
23 m2

Teknikk
30 m2

Gongd 41 m2

Flatmynd 200

Skúrur
15 m2

Køkur

Kyrrstova

Aktivitetsstova

Køkur

Kyrrstova

Aktivitetsstova

Kyrrstova
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Framsíðir 200

Norðursíðan

Suðursíðan

EystursíðanVestursíðan
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5.0 TÍÐARÆTLAN

 

Sambýli við Reynstún

Tíðarætlan
Dagfest: 5. mars 2019

stig

1 Projektering
1.1 Dispositiónsuppskot
1.2 Projektuppskot
1.3 Forprojekt
1.4 Høvuðsprojekt
1.5 Gransking
1.6 Uppfylging
1.7 Útboðsprojekt jørð og kloakk

2 Útboð jørð- og kloakkarbeiði
2.1 Lisitatión
2.2 Sáttmáli
2.3 Uppstart
2.4 Jørðarbeiði
2.5 Avhandan av jørð- og kloakkarbeiði

3 Útboð byggiarbeiði
3.1 Lisitatión
3.2 Sáttmáli

4 Bygging
4.1 Uppstart
4.2 Fundamentir og lendisdekk
4.3 Kloakkarbeiði
4.4 Inniloking
4.5 Innveggir og hurðar
4.6 Loftir
4.7 gólvarbeiði
4.8 Múraraarbeiði
4.9 Málaraarbeiði
4.10 Hitaskipan
4.11 Ventilatión
4.12 Sanitetsarbeiði
4.13 El arbeiði
4.14 Avhanding

5 Innbúgv
6 Innflyting
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$

Tíðarætlan

Tíðarætlanin tekur støði í játtanarkarminum 
sum Almannaráðið hevur stungið út í kortið. 
Miðað hevur verið móti, at játtanin í 2021 
verður so stór sum møgulig, tí tað er tá, at 
tað mesta arbeiði skal gerast.
• Jørðarbeiðið verður bjóðað út í medio 

apríl 2020
• Byggiarbeiðið verður bjóðað út medio  

juni 2020
• Spakin verður settur í medio august 2020
• Byggiarbeiðini byrja primo 2021
• Avhandan verður primo august 2022
• Innflyting verður primo september 2022
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6.0 KOSTNAÐUR

  6.1 Háttalag (metoda) 
  6.2 Kostnaðarstøði
  6.3 Útboð
  6.4 Kostnaður
 

6.1 Háttalag (metoda)

Eitt skipanaruppskot verður vanliga mett eftir fermetra-
kostnaði frá líknandi bygging. Í hesum føri, grundað á 
óvissurnar um jørð og lendisarbeiðið, var avrátt, at ski-
panaruppskotið, skuldi prísmetast ítøkiligt eftir succe-
sivum prinsippi. Succesiva prinsippið er ein viðurkendur 
háttur at skipa eina prísmeting, tá verkætlanir eru á byrju-
narstøði og óvissurnar eru stórar. Í hesum føri eru nøgdarl-
istar frá øðrum sambýlum brúktir sum beinagrind, bæði til 
veitingar, útgreining, støðið og eindarprísir. Allar nøgdir í 
metingini eru uppmáldar nøgdir frá skipanaruppskotinum.

Í tilboðum, sum koma inn upp á byggiarbeiðir, eru sveiggi-
ni í eindarprísunum oftani rættuliga stór.  Orsøkirnar kun-
nu verða nógvar, eitt nú kann arbeiðstakarin velja at leggja 
vinningin á summar postar, ella so einkult sum tað, at erfa-
ringsprísurin/ eftirkalkulatiónirnar er ymiskur hjá arbeiðs-
takarnum. Fyri at koma við rættari meting, er neyðugt at 
sveiggini eisini koma við í metingina. Hetta tekur succesiva 
prinsippið hædd fyri. Í kostnaðarmetingini hava vit mett 
um eindarprísirnar, grundað á eindarprísir frá líknandi 
bygging, sum hava verið í prískapping. Lægstu og hægstu 
prísirnir, vit síggja í øðrum tilboðum, eru eisini tiknir við 
fyri at meta um óvissuna.

Tað er torført at meta um hvussu marknaðurin er tá ar-
beiðið verður boðið út. Neyðugt er at skilja, at prísirnir eru 
neyvt tengdir at hvussu støðan er á byggimarknaðinum, tá 

tilboðini verða latin inn. Kostnaðarmetingin, sum fyrilig-
gur, hevur tikið hædd fyri, at at tað eru sveiggj í marknaði-
num til ein vissan mun. 

6.2 Kostnaðarstøðið

Verður hugt eftir tilfarsvali og byggitekniskum loysnum, 
so er bara vanligar loysnir brúktar, sum eru kendar í byg-
givinnuni. Men hóast tilfar og loysnir eru vanligar, sum vit 
kenna tað frá øðrum sambýlum, so er Sambýli í Reynstúni 
meira at líkna við eitt røktarheim, við stórum baðirúmum 
fult ventilerað og t.d. við brunaávaringarskipan.  Vit sku-
lu eisini hava í huga, at síðani síðstu sambýlini vóru bygd, 
so er nýggj bygningskunngerð BK17 sett í gildi. Her er tað 
serliga orkukarmurin, atkomuviðurskiftir og akustikkur, 
sum dýrkar verkætlanina um vit samanbera við hini sam-
býlini. Av tí at bygginevndin metir, at dagligi raksturin av 
heiminum verður munandi lættari fíggjarliga, er kravið 
til byggingina at sambýlið skal verða í einari hædd. Rak-
strarkostnaður er, tá hugt verður eftir totaløkonomiinum, 
nógv tann størsti og skulu øll altit, sum kunnu halda rak-
strarkostnaðinum niðri, takast. Jørðarbeiðið er størri fyri 
ein bygning sum er í einari hædd. Bygningur í einari hædd 
hevur størri avbjóðingar at røkka orkukarminum og skal tí 
bjálvast betri, hava  alternativar orkukeldur og ventilatión 
eftir tørvi. Øll hesi viðurskiftir síggjast aftur í kostnaðinum
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6.0 KOSTNAÐUR

  6.1 Háttalag (metoda) 
  6.2 Kostnaðarstøði
  6.3 Útboð
  6.4 Kostnaður
 

6.3 Útboð

Sum heild hevur byggivinnan nógv at gera. Nógvar stórar 
verkætlanir eru í gongd og nógvar á tekniborðinum. Tað 
hevur í longri tíð verið ein yvirvág av útboðum í høvuðsar-
beiðstøku. Tað er eitt avmarkað tal á fyritøkum, sum hal-
da seg til at taka ein størri vága enn tann, sum fyritøkan 
hevur sum kjarnuøki. Tískil er kappingin merkt av at teir 
sokallaðu høvuðsarbeiðstakarar, hava fulla ordrabók, væl-
vitandi at hetta eisini kann skifta. 
Mett verður, at um samlaða arbeiðið verður býtt upp í flei-
ri arbeiðstøkur, so verður kappingin eisini størri og harvið, 
eisini bíligari. Tað er heilt vanligt at bjóða jørðarbeiðið út 
fyri seg, so tað arbeiðið kann koma í gongd beinanvegin 
og kann verða liðugt tá avtala um byggiarbeiðini er un-
dirskrivað. Tað er heldur ikki óvanligt at innlegginarnar 
(HVS, ventilatión og el) verða bjóðaðar út fyri seg.  Mælt 
verður til, at bjóðað arbeiðið í fylgjandi arbeiðstøkur: 
1. Jørð- og kloakkarbeiði
2. Lendis-, betong-, stál-, timbur- snikkara-, múrara-, 

málara og gólvarbeiði
3. HVS, ventilatión og CTS
4.  El arbeiði

6.3 Kostnaður

Samlaði kostnaðurin fyri hondverkaraúteiðslurnar HVÚ 
uttan ókent, verður mettur at verða kr 29.706.738 við ein-
ari óvissu uppá +/- 4%.  Framhaldandi projekteringin tekur 
útgangsstøði í 29,7 mill. Tað skuldi  ikki komið fleiri veit-
ingar ella fleiri nøgdir í verkætlanina, tí sum tað týdningar 
mesta, so fyriliggur eitt fullgott uppskot at kostnaðarmeta 
út frá. 
Verkætlanin verður framhaldandi prísmett, fyri at tryggja 
at kostnaðurin heldur.
Undir øllum vanligum umstøðum eigur tað ikki  at koma 
óvæntaði viðurskiftir, sum ikki kunnu haldast innan fígg-
jarkarmin.

Skjalið við útgreinaðu kostnaðarmetingini er í varðveitslu 
hjá Landsverki.  
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Málningurin sum er nýttur til kápumynd á Skipanaruppskotinum, er málaður 
av Jón Poulsen. Jón Poulsen er føddur 1955 og er autodidaktur listamaður.

7.0 VANGAMYND

 


