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Skref 2: Úttekt framkvæmd 
á  húsnæðinu af ytri 

ráðgjafa/úttektaraðila

Sjónskoðun og mat á ástandi 
húsnæðis

•Farið er um húsnæðið eða í 
völdum rýmum þar sem 
ábendingar komu 

•Sjónskoðun framkvæmd og 
leitað eftir ummerkjum um 
mögulegan leka og 
rakaskemmdir

Rakamælingar á 
byggingarhlutum og 

byggingarefnum

•Rakamælingar 
framkvæmdar í 
grunsamlegum 
byggingarhlutum og 
byggingarefnum 

•Hitamyndavél notuð til að 
leggja mat á mögulegar 
kuldabrýr

Ef grunur er um 
ófullnægjandi loftgæði eru 

loftgæðamælingar 
framkvæmdar 

•Grunnloftgæðamælingar 
framkvæmdar: 

•Hitastig

•Rakastig

•CO2 magn í lofti

Sýnataka úr byggingarefnum 
og loftsýni, framkvæmd út 

frá m.a.

•Vísbendinga sem fundust í 
sjónskoðun og 
rakamælingum

•Ábendingum frá starfsfólki

•Sýni send til greiningar hjá 
rannsóknarstofu

Niðurstöður sýnatöku og 
mælinga berast

•Umfang skemmda metið út 
frá niðurstöðum sýna, raka-
og loftgæðamælingum og 
sjónskoðun

Fyrstu vísbendingar um 
ástand rýmanna

Aðgerðaráætlun virkjuð eftir 
að grunur er staðfestur

Engar skemmdir fundust og 
loftgæði talin eðlileg

Sviðstjórar
Verkefnastjóri eignarsviðs
Ytri ráðgjafar

Huga að varahúsnæði út frá 
fyrstu vísbendingum 

sjónskoðunar og 
rakamælingum

Heilbrigðiseftirlitið 
látið vita



Fundur með viðbragðsteymi og 
stjórnendum húsnæðis

•Farið yfir niðurstöður og næstu 
skref

•Ef þörf er talin á er húshlutum 
lokað tímabundið vegna 
skemmda

•Tímasetning ákveðin fyrir 
upplýsingafund til starfsfólks og 
foreldra 

Farið er strax í mótvægisaðgerðir

• Ef þörf er á eru lokanir settar upp 
og undirþrýstingur myndaður 
með útsogsblásara svo mengun 
dreifist ekki í önnur rými

•Geymsla á menguðum 
innanstokksmunum skipulögð

•Ef þörf er á eru aðliggjandi svæði 
hreinsuð til að tryggja 
áframhaldandi starfsemi.

Umfang aðgerða metið

•Frekari sýni tekin ef þörf er talin á 
til að meta umfang skemmda

•Önnur rými skoðuð ef grunur er 
um samskonar aðstæður

Endurskipulagning á starfsemi 
vegna tímabundna lokanna

• Stjórnendur skoða möguleikann á 
að færa til innan húsnæðis
•Sviðstjórar skoða möguleikann á 
varahúsnæði ef rýma þarf hluta 
húsnæðis og ekkert pláss sé til að 
færa starfsemi innan húsnæðis

Endurbætur skipulagðar

•Gerð útboðsgagna ef þörf er á 

•Farið yfir tilboð 

•Framkvæmdir skipulagðar og 
tímaáætlun sett upp

Framkvæmdir hefjast

•Óháður aðili sér um eftirlit á 
framkvæmdartíma

•Reglubundnir fundir hjá 
Eignarsviði, ytri ráðgjafa og 
verktaka

•Ef framkvæmdir tefjast eða 
ófyrirséð vandamál koma upp er 
upplýsingapóstur sendur út  

Reglulegir upplýsingafundir/póstar til 
starfsfólks/notenda/aðstandanda á meðan framkvæmdum stendur

Skef 3: Aðgerðaráætlun 
virkjuð eftir að grunur er 

staðfestur

Upphafsfundur ytri ráðgjafa og 
verktaka: 
Farið yfir nauðsynlegar lokanir og 
vinnulag við framkvæmdir.

Óháður aðili með eftirlit á starfstíma

Verklok

Afhending 
rýma/húsnæðis: 
Eðlileg starfsemi 
getur hafist á ný

Loka 
úttekt

Sviðstjórar
Verkefnastjóri eignarsviðs
Ytri ráðgjafar
Eftirlitsaðili

Heilbrigðiseftirlitið 
látið vita


