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Viðhaldsáætlun 2019

• Efnisliðir
– Úttektir Eflu
– Úttekt Verksýnar
– Framkvæmt viðhald 2018
– Viðhaldsáætlun 2019



• Varmárskóli
– Úttektir og eignfærðar framkvæmdir



Varmárskóli – Úttektir Eflu

• Úttektir Eflu
– Unnar hafa verið þrjár úttektir, 2017, 2018 og 2019 



Varmárskóli – Úttektir Eflu

• Úttektir Eflu
– Í júní 2017 var framkvæmd sjónskoðun en engar 

sýnatökur, viðhaldsteymi fór í aðgerðir, sjá töflu
– 2018 var farið í sýnatöku þar sem sjónskoðun eða 

lekar gáfu tilefni til, viðhaldsteymi fór í aðgerðir, sjá 
töflu

– 2019 var gefin út verklokaskýrsla vegna þeirra 
verka sem búið var að framkvæma af hálfu 
viðhaldsteymis





Varmárskóli – Eldri deild (viðhald húsa 2018)

• Framkvæmdir við stofu 216



Varmárskóli – Úttektir Eflu

• Úttektir Eflu
– Efla hefur unnið að úttekt á ástandi Varmárskóla 

með tilliti til rakaskemmda 
– Um páskana var hafin heildarúttekt á eldri og yngri 

deild og í maí verða önnur mannvirki tekin út
– Tekin verða sýni eftir þörfum og þau send til 

greiningar ef þurfa þykir
– Viðhaldsteymi mun bregðast við þeim 

athugasemdum sem kunna að koma upp



Varmárskóli – Úttekt Verksýnar

• Eignfærðar framkvæmdir á döfinni
– Á grunni úttektar Verksýnar var ákveðið að fara í 

endurnýjun á ytra byrði yngri deildar, verkið er nú í 
útboði og verða tilboð opnuð í maí 2019

– Ytra byrði (þak, gluggar og veggir) yngri deildar 
verður endurnýjað á þremur árum

– Fyrsti áfanginn 2019, annar 2020 
og þriðji 2021



• Varmárskóli
– Framkvæmt viðhald og áætlun 2018-2019



Varmárskóli - Heildarkostnaður framkvæmda 2018-2019

29.4.2019

Viðhald 2018 45.991.939 kr

Eignfærðar framkvæmdir 2018 114.835.637 kr

Áætlað viðhald 2019 25.830.200 kr

Áætlaðar eignfærðar framkvæmdir 2019 70.000.000 kr



• Varmárskóli
– Yngri deild, framkvæmt viðhald 2018



• Innandyra: 
– Ofnaskipti í seli (skipt yfir í vatnshitaofna)
– Málun innanhúss
– Loftræstikerfi tekið í gegn
– Dúkskipti og veggja-slípun í stigagangi

• Utandyra
– Skipt um þakkant, rennur og niðurföll í skólaseli
– Endurglerjun
– Þak yfir kennarainngangi endurnýjað
– Rennihurð sett við inngang 

Varmárskóli – Yngri deild (viðhald húsa 2018)



• Lóð:
– Endurnýjaðar girðingar
– Viðhald leiktækja, Hreystivöllur 
– Battavöllurinn tekinn í gegn, lýsing endurnýjuð
– Gróðurbeð yfirfarin

Varmárskóli – Yngri deild (viðhald lóðar 2018)



• Varmárskóli
– Eldri deild, framkvæmt viðhald 2018



• Innandyra:
– Endurnýjuð hitagrind
– Umfangsmiklar endurbætur vegna leka (sjá næstu glæru)
– Endurglerjun
– Málun
– Rafmagns heimæð endurnýjuð
– Endurnýjun raflagna
– Vatnsúðakerfi klárað
– Endurnýjuð loft á fyrstu hæð í matsal og anddyri
– Bætt við 2 kennslustofum og tengigangi

• Utandyra:
– Málun
– Útloftun fituskilju endurbætt

Varmárskóli – Eldri deild (viðhald húsa 2018)



Varmárskóli – Eldri deild (viðhald lóðar 2018)

• Lóð:
– Battavöllurinn tekinn í gegn, lýsing endurnýjuð
– Endurnýjaðar girðingar
– Viðhald leiktækja, Hreystivöllur 
– Gróðurbeð yfirfarin



• Varmárskóli
– Yngri deild (áætlun 2019)



Varmárskóli – Yngri deild samantekt (áætlun 2019)

Viðhald húsa Liður 4620 Eldri deild Yngri deild
Innanhúss 1.200.000 6.965.200 9.100.000
Ytra byrði 0
Búnaður (loftræstikerfi, inntaksgrindur ofl) 5.800.000
Starfsgrein óskilgreind: 2.100.000

Samtals 9.100.000

Viðhald lóðar Liður 4610 Eldri deild Yngri deild
Samkvæmt skoðun:  3.105.000 6.660.000 3.105.000
Merking bílastæða: sjá e.d.
Sópun plana: sjá e.d.
Snjóruðningur: sjá e.d.

Samtals 3.105.000
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Skólabraut 6‐10, lnr. 125596



• Varmárskóli
– Eldri deild (áætlun 2019)



Varmárskóli – Eldri deild samantekt (áætlun 2019)

Viðhald húsa Liður 4620 Eldri deild Yngri deild
Innahúss 1.850.000 6.965.200 9.100.000
Ytra byrði 220.000
Búnaður (loftræstikerfi, inntaksgrindur ofl) 4.262.000

Starfsgrein óskilgreind 633.200

Samtals 6.965.200

Viðhald lóðar Liður 4610 Eldri deild Yngri deild
Samkvæmt skoðun 6.660.000 6.660.000 3.105.000
Merking bílastæða 100.000
Sópun plana 500.000
Snjóruðningur 250.000

Samtals 7.510.000



Mosfellsbær byggir þjónustu sína á áhugasömu og hæfu starfsfólki sem
hefur tækifæri til að rækta þekkingu sína og færni í jákvæu starfsumhverfi

MOSFELLSBÆR


