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Efni: Heiðarskóli ástandsskoðun innanhúss
Komið hafa fram kvartanir vegna íveru í rýmum innanhúss í Heiðarskóla. Farið hefur verið fram á
heildarskoðun í rýmum Heiðarskóla. Uppsetning verkefnis – grunnskoðun
Hefðbundin aðferðarfræði Verkís er að taka snertisýni (yfirborðssýni) af völdum/grunsamlegum
stöðum sem sýna almennt einkenni rakaskemmda eða eru rými þar sem kvartanir hafa borist frá.
Einnig verður byggingin skoðuð gróflega að utanverðu til að meta hugsanlega lekastaði.
Ekki eru tekin sýni af sjáanlega skemmdum stöðum, heldur er ráðlagt að fara í úrbætur.

1.1 Fyrstu skref – öflun upplýsinga frá verkkaupa
1. Meðfylgjandi eru grunnmyndir af mannvirkinu og óskað er eftir því að ábyrgur starfsmaður fylli

út og merki inn þær staðsetningar þaðan sem kvartanir hafa borist. Eða þar sem viðkvæmir
íbúar eru.

2. Allar upplýsingar sem hjálpa til við rannsóknina og eru fyrir hendi eru af hinu góða.
3. Í framhaldi verður settur upp Teams fundur þar sem farið verður yfir teikningar og

upplýsingarnar sem liggja fyrir. Þá fara einnig fram umræður/upplýsingar sem verkkaupi telur
rétt að leggja fram.

1.2 Ítarleg byggingaskoðun
1. Farið verður meðfram öllum útveggjum með og athugað hvort raki finnist.
2. Farið verður inn í öll rými að innanverðu sérstök áhersla er lögð á votrými og þá staði sem tilgreindir
eru á teikningum og kvartanir beinast að. Því er mikilvægt að reyna að setja upp greiningu á
staðsetningu rýma þar sem ítarleg skoðun rýmis er mun tímafrekari en hefðbundin skoðun rýmis.

1.3 Áætlun - sýnataka
Heildarfjöldi sýna hefur ekki enn verið ákveðinn. Hann verður ákveðinn í framhaldi af þeim
upplýsingum sem berast frá íbúum (að loknum fyrstu skrefum). Þessi sýni verða tekin þannig að
snertiskálar eru undirbúnar með því að ætið var lagt á það yfirborð sem kannað er með tilliti til
myglusveppa. Ætisskálarnar eru síðan hafðar við 25°C í 120 klst. hjá Sýni ehf. og að því loknu telja
starfsmenn Sýnis þær myglur sem eru sjáanlegar á ætinu. Komi í ljós hækkuð gildi þá er hægt að senda
umrædd sýni til tegundargreiningar hjá NÍ.
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2 Ítarleg byggingaskoðun – skýringar

2.1 Almenn kynning og skilgreiningar ástandsskoðunarkerfis
Við undirbúning og skipulagningu ástandsskoðunar var stuðst við norskan staðal NS 3424:2012. Út frá
þeim staðli hefur Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins í Noregi (Byggforsk) unnið
leiðbeiningarblað.
Leiðbeiningarblaðið heitir „Tilstandsanalyse av bygninger og bygningsdeler“ og er nr.700.305.

2.1.1 Ítarleiki greiningar
Ítarleiki greiningar er skilgreindur samkvæmt samtali skoðunarmanni og verkkaupa hverju sinni.
Til eru staðlaðar greiningaraðferðir sem sjaldnast eru notaðar þar sem í mörgum tilfellum er þörf á að
hafa misítarlegar greiningar á einstökum byggingarhlutum.
Samkvæmt samtali og fyrstu sjónskoðun var ljóst að verkefnið snýst fyrst og fremst um skrásetningu á
umfangi skemmda.
Sömuleiðis var sett inn mat á afleiðingum, áhættu og forgangi en þessi greining er nánar útskýrð í
textanum hér að aftan.
Þessi greining hjálpar til við forgangsröðun aðgerða og auðveldar verkkaupa við niðurröðun
framkvæmda.

2.1.2 Ástandsgráða (ÁG 0-ÁG 3, ÁG Ó)
Þegar ástand byggingarhluta er metið á fyrirfram ákveðinn hátt, þá er rætt um svokallaða
ástandsgráðu". Ástandsgráða er lýsing á ástandi byggingarhluta og er metið hversu mikið frávik er frá
viðmiðunarástandi sem er fyrirfram skilgreint.
Viðmiðunarástand er yfirleitt skilgreint sem byggingarhluti í ástandi þar sem ekki er talin ástæða til
viðhalds, það er að segja, málning er í góðu standi og ekki eru sjáanlegar sprungur eða aðrar skemmdir
á byggingarhlutanum.

Fjórar ástandsgráður eru skilgreindar fyrir byggingarhluta
0. Ástandsgráða 0; Engin frávik. Á við byggingarhluta sem er án frávika.
1. Ástandsgráða 1; Lítil frávik.

a. Er byggingarhluti með litlum frávikum, sem dæmi má nefna byggingarhluta sem er vel
og reglulega viðhaldið eða um leið og þess gerist þörf.

2. Ástandsgráða 2; Nokkur frávik.
a. Er byggingarhluti með nokkrum frávikum og þá er slíkt skilgreint sem skemmdir sem

eru farnar að hafa óafturkræf áhrif á líftíma byggingarhlutans. Sem dæmi má nefna:
i. Byggingarhluti er skemmdur vegna lélegs viðhalds.
ii. Rangt viðhald sem hefur skemmt út frá sér.

iii. Viðgerðir mikilvægar án tillits til stærra samhengis hvers verkefnis.
3. Ástandsgráða 3; Mikil frávik.

a. Mikil eða alvarleg frávik og er skilgreiningin sú að byggingarhlutinn hefur nánast alfarið
hætt að þjóna tilgangi sínum. Undir þennan lið falla einnig stór heilsufarsleg áhrif eða
lífshætta sökum t.d. alvarlega skemmds burðarvirkis

b. Tafarlausar viðgerðir nauðsynlegar án tillits til stærra samhengis hvers verkefnis.
4. Ástandsgráða Ó; Ástand óþekkt.
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a. Ástand byggingarhluta er ekki rannsakað. Bent er á að ítarlegri rannsókna er þörf til að
skrásetja ástand nánar.

2.1.3 Afleiðingar skemmda (AS 0 – AS 3)
Afleiðingar skemmda geta verið mismunandi þrátt fyrir breytilegar ástandsgráður, sem dæmi má nefna
að niðurbrot svala er mun alvarlegra en niðurbrot steyptra trappa, þrátt fyrir að ástandsgráðan sé hin
sama.

Afleiðingar skemmda, AS  Lýsing
AS 0 Engar afleiðingar
AS 1 Litlar eða meðal afleiðingar
AS 2 Verulegar afleiðingar
AS 3 Alvarlegar afleiðingar

Þegar horft er til afleiðinga skemmda skal meta eftirfarandi atriði:
- Öryggi
- Heilsa
- Ytra umhverfi
- Sýnileiki skemmda
- Orkunotkun
- Verndun mannvirkja
- Afleiðingar vegna taps á nothæfi
- Kostnaður
- Brot á lögum og reglugerðum

Afleiðingar skemmda eru skilgreindar sem þær skemmdir sem þegar hafa orðið.
Þær skemmdir sem eru væntanlegar eða á næsta leiti er farið yfir í umsögn um áhættu.

2.1.4 Áhætta (ÁH)
Skilgreina skal áhættu fyrir ítarleika greininga nr 2 og 3, auk þess skal skilgreina áhættu fyrir þá liði sem
ekki eru rannsakaðir sérstaklega (ÁG Ó).
Áhætta er skilgreind sem lág, meðal eða mikil áhætta.

2.1.5 Forgangur aðgerða
Í síðasta hluta töflu er forgangur aðgerða metinn á bilinu 1-3 þar sem 1 er mesti forgangur. Þetta er
sett inn til aukalegra skýringa en er í raun innifalið í ástandsgráðumatinu.
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3 Húsnæðið
Húsnæðið er á tveimur hæðum.
Byggingin skiptist í þrjá húshluta. Miðlæg bygging sem húsir fjölnotasal og helstu umferðarrými
skólans. Stór hluti millibyggingar er opinn á milli hæða. Suðurálma sem hýsir hefðbundin  kennslusvæði
á 2 hæðum. Norðurálma sem hýsir hefðbundin kennslusvæði ásamt bókasafni og skrifstofum á efri
hæð en verkgreinastofur og eldhús á neðri hæð.
Byggingin er klædd að utan með 100 mm steinullareinangrun og álubáruklæðningu.
Innanhússfrágangur er skv. byggingarlýsingu eftirfarandi:

Léttir innveggir eru úr tvöföldu gipsi á blikkgrind og fylltir með steinullareinangrun. Innra
gipslag er hefðbundið gips en það ytra er trefjagips. Í votrýmum er notað rakadrægt gips (það
væri eðlilegt að arkitekt lagaði þessa lýsingu). Allir innveggir uppfylla kröfur
byggingarreglugerðar um hljóðdempun á milli rýma. Veggir eru almennt sandspartlaðir og
málaðir en sérstakir álagsfletir verða flísalagðir. Gólf eru almennt með linoleumgólfdúk. Gólf í
votrýmum eru með vinyldúk. Gólf og veggir í eldhúsi eru með epoxykvartsi. Í öllum íverurýmum
og flestum stoðrýmum eru niðurtekin kerfisloft með hljóðísogi. Innihurða og gluggakarmar eru
úr harðviði. Hurðaspjöld eru harðplastlögð. Allar hurðir uppfylla kröfur byggingarreglugerðar
um hljóðvist. Allt gler í hurðum og gluggum er tært öryggisgler. Allar klæðningar innanhúss eru
í flokki 1. Innréttingar eru ýmist sérsmíðaðar eða einingaframleidd skólahúsgögn. Allt stál
innanhúss verður málað.

Mynd 1, Heiðarskóli neðri hæð.

Mynd 2, Heiðarskóli efri hæð.
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4 Framkvæmd ástandsskoðunar

4.1 Neðri hæð
Þaðan sem kvartanir berast er mun ítarlegri skoðun framkvæmd. Ástæðan er sú að ekki er verið að
leita að skemmdum, heldur er verið að leita að skýringum á slæmri líðan starfsmanns/nemanda.
Það er tvennt ólíkt.

4.1.1 Kvartanir úr eldhúsi

Mynd 3. Skoðun í eldhúsi

1

Greining Gráða

ÁG 3

AS 2

ÁH mikil

Forgangur 1

1

2

3

4
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Lýsing

Frystir og kælir eru innbyggðir í hefðbundnu gifsi. Því verður að breyta. Þessa veggi verður
að rífa niður og endurbyggja. Erfitt var að ná mynd inn í horninu en það virðast vera
skemmdir í horninu á milli búrs og kælis. Þá er einnig notað óvarið hefðbundið gifs sem er
ótækt. Taka skal það skýrt fram að skuggar geta verið að blekkja en skilyrði til myndatöku
voru mjög léleg. Það þyrfti að taka framhliðina af veggnum til þess að kíkja inn.

2

Greining Gráða

ÁG 2

AS 2

ÁH meðal

Forgangur 1

Lýsing Frágangur á milli epoxý og dúks er ófullnægjandi. Undir gólfdúk er rennandi blautt. Honum
verður að skipta út sem fyrst fyrir betri lausn t.d. epoxý.

3

Greining Gráða

ÁG 3

AS 2

ÁH mikil

Forgangur 1

Lýsing

Fara þarf reglulega yfir niðurföll og sömuleiðis þarf að tryggja að ekki sé leki ofan við lagnir.
Við salerni eru sprungur á epoxýlögn sem líklegast tengjast uppbyggingu á léttum vegg
/gifsvegg sem liggur upp að frysti. Sömu áhyggjur skoðunarmanns eru af þessari
uppbyggingu en taka skal fram að þær á eftir að staðfesta eins og áður var rætt um. Þarna
eru hinsvegar skilyrði fyrir þéttingu sem óloftaðir léttir veggir þola ekki.
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4

Greining Gráða

ÁG 2

AS 2

ÁH meðal

Forgangur 1

Lýsing Á vegg eru ófrágengin gegnumtök lagna sem þarf að fara yfir. Líklega er best að opna vegg
hinumegin við til að skoða ástand og sleppa við að skemma epoxý.
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4.2 Skemmdir í smíði og myndmennt

Mynd 4: Yfirlitsmynd af smíðarými og myndmenntarrými.

5

 Fyrir opnun.

Ástand undir gólfdúk

Greining Gráða

ÁG 3

AS 2

ÁH mikil

Forgangur 1

5

7

6

8
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Lýsing

Á bakhlið veggjar í smíðarými við eldhús eru miklar skemmdir við gólf. Gólfdúkur er brettur
upp á vegg sem lítur ekki illa út í fjarska. Hins vegar þegar litið er undir gólfdúkinn kemur í
ljós að þar hefur farið fram spartlvinna og þar má sjá bæði myglu og raka. Þetta þarf að
fjarlægja og lagfæra strax.
Gera má ráð fyrir að uppruni skemmda geti verið frá eldhúsi, t.d. með þéttingu eða leka í
gegnum þversnið.

6

Greining Gráða

ÁG 3

AS 2

ÁH mikil

Forgangur 1
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7 Frágangur upp á gifsvegg lélegur, samskeyti dúks ófrágengin.

Rakaskemmd við gifsvegg, gólf skemmt

Greining Gráða

ÁG 3

AS 2

ÁH mikil

Forgangur 1



Ástandsskoðun innanhúss FS-014-06
11/21

Horn opnað mikill raki.

Lýsing Hér má sjá dæmigerðan frágang við útihurð sem lekur. Gifs sýgur rakann upp í sig og
rakaskemmdir má sjá langt út á vegg.

8

Greining Gráða

ÁG 3

AS 2

ÁH mikil

Forgangur 1

Lýsing Rakaskemmdir við útbyggðan glugga. Augljósar rakaskemmdir undir dúk en ákveðið að
opna ekki.



Ástandsskoðun innanhúss FS-014-06
12/21

4.3 Aðrar skemmdir neðri hæð

9

Greining Gráða

ÁG 2

AS 2

ÁH meðal

Forgangur 1

Lýsing Inni á salerni er frágangur við dúk og flísar ófullnægjandi. Hér má sjá hefðbundið gifs.
Skurður upp með dúk er óvarinn. Frágangur á milli dúks og flísa er enginn.

10

Greining Gráða

ÁG 3

AS 2

ÁH mikil

9
10
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Forgangur 1

Lýsing Raki og skemmdir við útihurð. Ákveðið að opna ekki en þarf að skipta strax út og ganga frá

4.4 Samantekt neðri hæð
Skýringar á skemmdum á neðri hæð í þeim rýmum sem kvartað hefur verið yfir hafa verið fundnar.

1. Ljóst er að frágangur dúks við útbrúnir er þannig að hann er víða skemmdur og hleypir niður
vatni. Fara þarf yfir allan frágang dúks við útbrúnir.

2. Þar sem gólfsíðir gluggar eru eða hurðar sem liggja upp að dúk, þarf að skipta út dúk fyrir
flísalögn fyrir a.m.k. 2-3 flísaraðir. Raki fannst í gólfum við nánast allar útihurðir og þá er.

3. Frágangur við gólf og í kringum frystiskápa í eldhúsi er rangur. Honum þarf að breyta.
4. Fara þarf yfir öll salerni og líklega þarf að skera upp frágang í kringum öll niðurföll.
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5 Efri hæð

11

Greining Gráða

ÁG 2

AS 2

ÁH meðal

Forgangur 2

Lýsing Raki við glugga, þarf að gera við eins og áður hefur verið nefnt.

12

Greining Gráða

ÁG 3

AS 2

ÁH meðal

Forgangur 1
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Lýsing Enn meira af ömurlegum dúkafrágangi.  Sem þarf að fara yfir út um alla byggingu.

13

Greining Gráða

ÁG 3

AS 2

ÁH mikil

Forgangur 1

Lýsing

Eins og augljóst er þá er lélegur dúkafrágangur og afleiðingar hans alvarlegastar þar sem
vatnsálag er mest. Sem dæmi má nefna salerni á efri hæð, þar sem sturta er.
Á fyrstu mynd sést að það vantar frágang á milli niðurfalls og dúks, sömuleiðis er enginn
frágangur á milli dúks og flísalagnar. Þá er hornfrágangur dúks óþéttur.
Nærmynd af þessum frágangi má sjá á mynd nr 2. Sem og mygluskán á samskeytum.
Þessi frágangur gerir það sömuleiðis að verkum að hinumegin við vegg myndast skemmdir.
Þá er nær öruggt að undir dúk í votrýmum sem hafa orðið fyrir rakaálagi eru mygluskemmdir
enda virðist frágangi hafa verið verulega ábótavant.

14

Greining Gráða

ÁG 3

AS 2
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ÁH mikil

Forgangur 1

Lýsing Þar sem veggurinn er byggður með hefðbundnu gifsi og virðist ekki vera varinn á nokkurn
hátt. Höfundur taldi hins vegar ekki tilefni til þess að opna þennan frágang.

15

Greining Gráða

ÁG 3

AS 2

ÁH mikil

Forgangur 1
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Lýsing Gamall leki er á bak við glugga á skrifstofu skólastjóra. Þar er gifsveggur skemmdur. Hann
er skemmdur í gegnum vegg á næstu skrifstofu.

16

Greining Gráða

ÁG 3

AS 2

ÁH mikil

Forgangur 1

Lýsing Enn meira af skemmdum á salerni
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17

Greining Gráða

ÁG 2

AS 2

ÁH mikil

Forgangur 1

Lýsing Héðan er kvörtun frá nemanda og því þarf að opna þessa útbyggingu þar sem skemmdir eru
upphleyptar.

18

Greining Gráða

ÁG 2

AS 2

ÁH mikil

Forgangur 1

Lýsing Frágangur innréttinga við sökkulstykki er óvarinn og með þeim hætti að skúringavatn
skemmir sökkla. Hér má sjá hvernig spónaplötur bólgna upp.

5.1.1 Samantekt efri hæð
Votrými eru í mjög lélegu ástandi en umfang skemmda kemur ekki í ljós fyrr en veggir verða opnaðir.
Frágangi þar þarf þó alls staðar að breyta.
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6 Sýnataka
Miðað við skoðun að ofan er sýnataka í raun óþörf. Ljóst er að skemmdir eru miklar og aðgerðir
nauðsynlegar óháð niðurstöðum sýnatöku.

S1 S2
S3

S4

S7
S5
S6

S8

S9,S10

S11

S12

S13
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Sýni nr Lýsing Niðurstaða
(mygla/skál) Umsögn

1 Undir dúk 96 Skemmt
2 Við vegg 1 Má hreinsa í lok framkvæmda

3 Búr að utanverðu neðst við kæli 14 Þarfnast uppbyggingar óháð
niðurstöðu

4 Fyrir ofan gifsskemmd 12 Þarfnast uppbyggingar óháð
niðurstöðu

5 Fyrir ofan skúringalista 0 Þarfnast breytinga óháð
niðurstöðu

6 Ofan á dúk við útidyr 11 Þarfnast breytinga óháð
niðurstöðu

7 Við salerni 9 Þarfnast breytinga óháð
niðurstöðu

8 Steyptur veggur 0 Mælist hreint
9 Fjær vegg 4 Mælist hreint
10 Nær vegg >100 Þarfnast endurnýjunar
11 Upp á vegg 0 Þarfnast slípunar

12 Á gifsvegg skólastjóra 1
*ekki mælt á skemmd en til
hliðar. Líklega afmörkuð
skemmd

13 Ofan á gluggakransi 1 Mælist hreint en mælt með
opnun.

Eins og sjá má á niðurstöðum þá bendir sýnataka ekki alltaf til skemmda.
Þá skal einnig bent á að grómælingar geta haft takmarkaða þýðingu í stöðu sem þessari og eru aðgerðir
að mestu nauðsynlegar m.t.t. sýnileika skemmda
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7 Niðurstaða
Ljóst er að eftirfarandi atriði eru meginuppsprettur galla í húsnæðinu:

1. Frágangur gólfdúks er lélegur og er það meginuppspretta skemmda.
2. Votrými og staðsetningar sem hafa orðið fyrir mestu rakaálagi eru verst farnar. Þær

staðsetningar eru víðsvegar um bygginguna.
3. Svo virðist sem salerni og votrými hafi verið rangt hönnuð/uppbyggð og líklega þarf að

endurnýja þau.
4. Mikið er um leka og þéttingu við útihurðir og gólfsíða glugga. Vinyldúkur á ekki við á slíkum

staðsetningum og þeirri lausn þarf að breyta.
5. Þá þarf að fara yfir þéttingar á nokkrum stöðum og opna klæðningu að utanverðu til að finna

uppsprettu leka á einhverjum stöðum þar sem vinnubrögð og þéttingaraðferðir eru ekki ljósar.
6. Í verklýsingu óska arkitektar eftir vatnsheldu flísalími á létta veggi en slíkt er frágangur sem

gengur ekki upp að öðru leiti er ekki óskað eftir undirvinnu undir flísalögn.

Verkefnið er tiltölulega einfalt en jafnframt umfangsmikið miðað við fyrstu skoðun og ljóst að
sveitarfélagið þarf að bregðast hratt við. Sérstaklega á þeim stöðum þar sem einstaklingar finna fyrir
óþægindum.

Fyrir hönd Verkís
Indriði Níelsson


