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1

Undirbúningur

Á vormánuðum 2016 var skipað verkefnislið til að koma með tillögur og finna staðsetningu þjónustukjarna
fyrir fatlað fólk. Hús skyldu vera svipað að gerð og byggt hafði verið í Borgargili á Akureyri. Fasteignir
Akureyrarbæjar núna Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar sáu um að finna lóðir í samvinnu við
skipulagssvið Akureyrarbæjar sem kæmu til greina fyrir byggingu hússins. Á vormánuðum 2017 var fundin
lóð sem unnið var enn frekar með. Lóðin var valin í samráði við verkefnisliðið sem skipað hafði verið fyrir
verkið. Samkvæmt bókun dagsettri 19 apríl 2017 samþykkti Búsetusvið Akureyrarbæjar að lóð við
Klettaborgir myndi vera hentugust undir starfsemi þjónustukjarna. Kröfur voru um að hús yrði á einni hæð,
samnýtingaráhrif væru kostur. Húsið yrði ekki staðsett í útjaðri bæjarins og það væru góðar gönguleiðir og
stutt í þjónustu verslana. Verkefnið hefur tekið lengri tíma þar sem bygging á íbúðum var tekin út af
framkvæmdarplani bæjarráðs á sínum tíma. Fyrir fund í byrjun apríl 2017 var lagðar fram þrjár
staðsetningar
Klettaborg.
Nonnahagi 3 og 5.
Mýrartún.
Verkefnisliðið hélt 15 fundi frá vormánuðum 2016 fram á haustið 2017. Samstarfið gekk vel hjá
verkefnisliðinu.
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Hönnun á húsinu

Eftir ákvörðun fundar Búsetusvið Akureyrarbæjar var ákveðið að unnið yrði áfram með lóð að
Klettaborgum. Staðsetningin þótti hentug af nokkrum ástæðum, má þar nefna fjarlægð í Glerártorg, góðar
gönguleiðir í kringum húsið, aflíðandi halli á landi í kringum húsið. Einnig þótti staðsetningin falla inn í
hugsun um þéttingu byggðar. Sækja þurfti um breytingu á deiliskipulagi þar sem lóðin var ekki skipulögð
sem byggingalóð. Umsókn um deiliskipulagsbreytingu var send á skipulagsráð í maí 2017. Byrja var að ræða
við hönnuði sem hefðu reynslu af hönnun svipaðra bygginga.
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Hönnunarsamningur

Gerður var samningur við Kollgátu um hönnun á þjónustukjarnanum og deiliskipulagi, sú vinna hófst með
fundi 1 júní 2017. Rætt var um að Kollgáta myndi breyta skipulaginu á svæðinu en leyfi til breytinga á
deiliskipulagi í Klettaborg barst frá skipulagsyfirvöldum þann 6 júní 2017. Þegar þarfagreining barst frá
Búsetusvið Akureyrar var haldið á ný til fundar við Kollgátu og vinna við frumhönnun hófst. Rætt var við
Raftákn og Eflu um raflagnahönnun. Gengið var til samninga við Raftákn vegna þessa liðs. Samningur var
gerður við Eflu um hönnun á burðarþoli og lögnum.
Samningar:
Kollgáta, aðalhönnuður, deiliskipulagsbreyting og samræming gagna. Heildarþókknun- kr 7.900.000 kr með
vsk
Efla, burðarþol og lagnahönnun. Heildarþóknun- kr 5.500.000 kr með vsk
Raftákn, raflagna og samskiptalagnir. Heildarþóknun- kr 2.232.000 kr með vsk
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Hönnunarferill

Fundur með verkefnisliði var haldin 22 ágúst 2017 þar sem Kollgáta kynnti tillögur að húsi sem myndi passa
inn á lóðina, og vera hentugt til þjónustu sem um var beðið. Kollgáta kynti þrjár tillögur fyrir verkefnisliðinu.
Fór kynning fram á tölvutæku formi. Fundarfólki leyst vel á tillögur en upp stóð tillaga A sem ákveðið var að
vinna enn frekar með. Til þessa hafa fundir verið með nokkura vikna millibili en á hönnunarferli verða fundir
vikulega. Skrifað var undir samning við Kollgátu 30 Ágúst 2017. Haft var samband við Eflu á Akureyri um
hönnun burðarvirkis, raflagna og vatnslagna og Raftákn vegna raflagnahönnunar.
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Lýsing á húsi og búnaði

Um er að ræða fjölbýlishús með sex íbúðaeiningum sem eru ætlaðar fólki með fötlun. Íbúðirnar tengjast
innbyrðis með gangi fyrir utan eina íbúð sem er með aðkoma frá útigangi. Auk íbúða er í húsinu lögboðin
sameignarými og starfsmannaaðstaða. Starfsmenn verða að jafnaði 4-5 yfir daginn en 1 á nætur vakt.
Sólarhringsvakt er í húsinu. Þvottahús er sameiginlegt en einnig mögulegt fyrir íbúa að hafa þvottavél og
þurrkara á baðherbergi innan íbúðar. Byggingin fellur í notkunarflokk 5.
Byggingin stendur á nýrri lóð að Klettaborg 43. Lóðin liggur austan Dalsbrautar í vesturenda Klettaborgar.
Inngangur er að norðan en íbúðir snúa til suðurs og vesturs. Allar íbúðir hafa sér verandir og er aðgengi að
þeim um stofu. Húsið er allt hannað samkvæmt viðmiðum algildrar hönnunar. Íbúðir hússins eru allar
hannaðar með þarfir hreyfihamlaðra í huga. Í öllum íbúðum verði læstur lyfjakassi, slökkvitæki. Hver íbúð
samanstendur af svefnherbergi, stofu og samliggjandi eldhúsi, baðherbergi og geymslu inn af forstofu. Inni
á böðum verði gert ráð fyrir að íbúar geti haft sína þvottavél og þurrkara til notkunar. Íbúðir eru hugsaðar
að þær auki tilfinningu fyrir sjálfstæði og persónulegu lífi íbúans. Í loftum verður gert fyrir brautakerfi sem
auðvelt verður að koma fyrir ef þörf verður á. Rennihurðir eru á baðherbergi og svefnherbergi. Veggur milli
baðherbergis og svefnherberbergis þannig frá gengin að auðvelt verði að gera gat fyrir hurð milli

svefnherbergis og baðherbergis ef þörf er á brautakerfi frá svefnherbergi inn á baðið. Geymsla er staðsett
inn af forstofu sem ætluð er undir muni íbúa. Ekki er til þess ætlast að hjálpartæki séu geymd í þessum
geymslum heldur verði stór sameiginleg geymsla ætluð undir þann búnað. Heitur pottur verður fyrir íbúana
á verönd úti fyrir sólskála. Á lóðinni eru 12 bílastæði, þar af tvö ætluð hreyfihömluðum. Klettaborg 43 er
staðsteypt hús, einangrað að utan, á einni hæð með flötu þaki, á þak komi gras.. Gluggar og hurðir verði ál
tré. Hurðir verði búnar opnunarbúnaði og inn í íbúðir verði free swing búnaður. Utan við sólskála er verönd
en á henni skal gera ráð fyrir heitum potti. Starfsmanna aðstaða verður í húsinu, Starfsmannaðastaða
samanstendur af kaffistofu, skrifstofu snyrtingum og þvottahúsi þar sem hægt er að þvo þvott vegna
starfseminar. Hugað verður að fallegum garði sem muni nýtast íbúum til samveru. Ákveðið var á fundi 11
með verkefnisliðinu að sjúkrabað yrði ekki haft í þessu húsi en í stað hans yrði settur heiturpottur sem talið
er að muni nýtast íbúunum betur en sjúkrabað. Pottur yrði staðsettur úti á veröndinni við Sólskálann.
Hugað skuli vera að auðveldum lagnaleiðum ef þörf er á að bæta inn búnaði fyrir íbúana. Gólf verða
járnbent staðsteypt vélslípuð og lögð vínildúk í íbúðum. Gólfhiti verður í öllu húsinu. Gólf á sameiginlegum
gangi og í skála verða lögð vínildúk. Innihurðir verða plastlagðar, kantlímdar með við. Loft á göngum verði
niðurtekið að hluta til, klætt með hljóðgipsklæðningu. Húsið verði loftræst með vélrænu inn og útsogi úr
hverri íbúð fyrir sig. Litlar stæður verða settar á í stað kryddhillunnar í eldhúsi hverrar íbúðar. Með því
sparast eldvarnarlokur sem annars þyrftu ef miðlægt kerfi væri notað. Meðframöllum loftræsirörum uppúr
þaki verði a.m.k. 50mm óbrennanleg steinullareinangrun. Kringum hús verður malbikaður stígur er tengist
veröndum hússins. skjólveggir veranda við suðurhlið verði steyptir, múraðir og málaðir. Snjóbræðsla verði á
aðkomusvæði, bílastæðum hreyfihamlaðra og að sorpgeymslu. Hús er 594 m2 brúttó.
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Útboð framkvæmda, samningar

Áætlað að útboð verði á haustmánuðum 2018. Og framkvæmdir við húsið verði að fullu lokið desember
2019.
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Framkvæmd
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Kostnaðaráætlun og uppgjör
Áætlun
21.505.600
13.500.000
239.482.873
13.680.000
4.250.000
-15.000.000
5.000.000
282.418.473

Hönnun og eftirlit
Opinber gjöld
Verksamningar
Aukaverk, magnbreyting og viðbótarverk
Efniskaup, tæki og annað
Endurgreiddur vsk
Fjármagnskostnaður
Samtals
Búnaður

Hlutfall
7,6%
4,8%
84,8%
4,8%
1,5%
-5,3%
1,8%
100,0%

4.000.000

Heildarkostnaður með búnaði
Stærð húsnæðis m²
Kostnaður kr/m²

286.418.473
594
475.452

Fjárveiting til verkefnisins er kr 80 milljónir á árinu 2018 og kr 200 milljónir á árinu 2019.
Heildarfjárveiting er kr. 280 milljónir.
Færsla á lögn Norðurorku er áæatlað hlutur UMSA um kr. 5 milljónir.
Reikna má með að endurgr. vsk vegna vinnu manna á bygginingarstað geti numið 7 % af
framkvæmdarkostnaði eða um kr. 15 milljónir.
Stofnframlög koma til lækkunar á byggingarkostnaði, sækja þarf um fyrir framkvæmd til
Íbúðarlánasjóðs. Ekki hefur verið t.t.t þess í áætlun.
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Úttektir, ábyrgðaraðilar og leyfi

Listi yfir ábyrgðaraðila:
Hönnuðir:


Umhverfis og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar, Eftirlitsmaður Þórir Guðmundsson



Kollgáta Arkitektastofa, Aðalhönnuður ,hönnunarstjóri Logi Már Einarsson



Kollgáta Arkitektastofa, Brunahönnun, Ingólfur Freyr Guðmundsson



Raftákn ehf Rafmagnshönnun, Jóhannes Axelsson



Efla verkfræðistofa Burðarvirki, Jón Pétur Indriðason



Efla verkfræðistofa Laganhönnun, Jón Pétur Indriðason



Efla verkfræðistofa Loftræstihönnun, Óli Þór Jónsson

Umsjón og eftirlit: UMSA, Þórir Guðmundsson

9.1

Yfirlýsingar verklok
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Samantekt

Á vormánuðum 2016 var skipað verkefnislið til að koma með tillögur og finna staðsetningu þjónustukjarna
fyrir fatlað fólk. Hús skyldu vera svipað að gerð og byggt hafði verið í Borgargili á Akureyri
Fundin var lóð í Klettaborg sem þótti hentug fyrir starfsemina. Óskað var eftir leyfi til breytingar á
deiliskipulagi vorið 2017. Fengið var leyfi til breytingar á deiliskipulagi þann 6. júní 2017.
Kollgáta sá um að deiliskipulagsgerð fyrir lóðina að Klettaborg 43.
Gengið var til samninga við Kollgátu í endan ágúst 2017. Meðhönnuðir ráðnir í framhaldinu.
Efla og Raftákn hanna burðarþol, lagnir og raflagnir
Verkefnislið hefur haldið reglulega fundi vegna áætlana um byggingu íbúðakjarna fyrir fatlaða.
Verkefnisliðið hefur hist til að funda 15 sinnum það sem af er.
Ljós kom að breyta þurfti aðalskipulagi. Aðalskipulag samþykkt snemmsumars 2018.
Deiliskipulag lagt fyrir sumarið 2018 þegar staðfest aðalskipulag liggur fyrir.
Fyrstu tillögur að húsi voru kynntar verkefnisliðinu í ágúst 2017, tillögur mæltust vel fyrir hjá fólki. Hannað
var eftir tillögu sem verkefnisliði valdi til frekari vinnslu.
Haldnir hafa verið 4 fundir með hönnuðum og hefur vinna gengið með ágætum.
Bygginganefndarteikningar, kostnaðaráætlun og verklýsingar var gert klárt frá hönnuðum í ?? 2018.
Áætlað var að bjóða út á árinu 2018, en samþykkt aðalskipulags og deiliskipulags seinkaði útboði.
Skipulagt samþykkt í bæjarstjórn haust 2018.
Stjórnsýslukæra lögð fram vegna skipulags í byrjun október 2019.
Byggingarnefndateikinga samþykktar af byggingarfulltrúa þann??
Sækja þarf um byggingarleyfi

Bjóða verkið út í tveimur áföngum, jarðvinnu og færslu á lögn og seinni áfanginn er uppsteypa og frágangur
á húsi og lóð. Lagt er til að bjóða verkið út fyrri áfanga í byrjun nóvember með fyrirvara um kæru.
Verklok lok árs 2019 (háð framvindu skipulags).

Helstu staðreyndir um Klettaborg 43


Umhverfis og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar höfðu yfirumsjón með hönnun húss og framkvæmd.



Fyrsti fundur verkefnaliðs var haldin 07-03-2016



Fundað var 15 sinnum með verkefnaliði



Byrjað var að hanna húsið í júní 2017



Haldnir voru 8 hönnunarfundir



Húsið er 594 m2 að brúttó stærð



Húsið er staðsteypt, einagrað að utan og með flötu þaki



Allir innveggir eru hlaðnir



Húsið uppfyllir allar kröfur um algilda hönnun



Fallið var frá að hafa sjúkrabað í húsinu



Áætlað er að útboð verði á árinu 2018



Áætlað er að hús verði klárt haust 2019

Viðauki 1
EB E07 Yfirlit yfir úttektir og yfirlýsingar við verklok

ÚTTEKTIR OG YFIRLÝSINGAR
Í VERKLOK

GÁTÞÆTTIR
a.

Úttekt/yfirlýsing/annað

Dags

Athugasemdir

Í LAGI

b.

Vjá/nei
Vistun

Stöðuúttekt byggingafulltrúa
Úttekt eftirlits FA
Úttekt hönnuða arkitekta
Úttekt hönnuða lagnir
Úttekt hönnuða loftræsting
Úttekt hönnuða raflagnir
Úttekt eldvarnareftirlits
Úttekt heilbrigðiseftirlits
Úttekt vinnueftirlits
Yfirlýsing hönnuða
Yfirlýsing iðnmeistara
Rafvirkjameistari
Pípulagnameistara
Yfirlýsing um stillingu, prófun á
samvirkni tækja- og mælingu á
loftmagni og dreifingu
Yfirlýsing um fullbúið og prófað
brunaviðvörunarkerfi
Lokaúttekt eftirlits
Vottorð
um
öryggisúttekt
byggingarfulltrúi
og
eldvarnareftirlit
Lokaúttekt byggingafulltrúa og
eldvaraeftirlits
Ársúttekt
Brunatrygging
FMR matsgögn
Skipulagsgjald
Raunteikningar frágengnar
Arkitekt
Lagnir
Raflagnir
Handbók lagna

