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1. JARÐVINNA OG AÐSTÖÐUSKÖPUN 

1.0.0 Almenn atriði     

 Byggingarlóðin er við Brekatún 2 í Sandgerðisbæ 

 

 Áður en framkvæmdir hefjast skal verktaki kynna sér legu lagna er kunna að 

liggja á svæðinu hjá viðkomandi stofnunum.  Hann skal gæta þess að valda 

ekki skemmdum á slíkum lögnum og hlíta fyrirmælum eftirlitsmanna 

veitustofnanna um meðhöndlun þeirra.  Verði þessar lagnir fyrir skemmdum 

skal verktaki gera við þær á eigin kostnað. 

 

 Jarðvegur er mói á mest öllu svæðinu. 

 

1.1 GRÖFTUR OG AÐSTAÐA 

1.1.1 Aðstöðusköpun og rekstrarhandbók 

Athafnasvæði verktaka er sýnt á teikningu 201. Skal hann sjálfur sjá um 

nauðsynlega aðstöðu fyrir sig, starfsmenn sína og undirverktaka.  Aðstöðu 

þeirri skal hann koma fyrir á svæðinu samkvæmt tilmælum eftirlitsmanns. Þá 

skal verktaki sjá um snyrtilega aðstöðu til funda með verkeftirlitinu þar sem 

aðgangur verður að öllum teikningum.   

Verktaki skal sjá um allar varnir á byggingarstað svo ekki stafi hætta af 

framkvæmdum hans. Skal hann sjá um að ekki myndist vatnsuppistöður í 

grunni og kosta dælingu ef með þarf. 

Verktaki skal sjá um og kosta lagningu heimtaugar fyrir rafmagn og vatn að 

vinnusvæðinu, sem og allar raf- og vatnslagnir er hann telur sig þurfa innan 

vinnusvæðis. 

Í verklok skal verktaki fjarlægja hreinsa svæðið og fjarlægja allt rusl. 

Ekki er greitt fyrir rekstur vinnustaðar. 

 

Verktaki skal safna saman öllum upplýsingum um efni sem hann notar í 

bygginguna og skila þeim í aðgengilegum í möppu (rekstrarhandbók) í 

verklok. 

 

Heimilt er að rukka 60% greiðslu í upphafi verks og 40% í verklok þegar 

svæðið hefur verið hreinsað,  verki er lokið og rekstrarhandbók skilað. 

 

Heildarverð skal innifela allan kostnað verktaka við að koma sér upp 

fullnægjandi vinnuaðstöðu, lagningu heimtauga og rekstrarhandbók, auk 

hreinsunar á svæðinu í verklok.   
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1.1.2 Girðing vinnusvæðis 

 Verktaki skal girða af vinnusvæðinu með 2 m hárri mannheldri girðingu.  Í 

lok framkvæmda skal verktaki fjarlægja girðinguna. A.m.k. eitt bílhlið skal 

vera á girðingunni, hlið skal vera læsanlegt. Verktaki skal viðhalda 

girðingunni á verktímanum og fjarlægja í verklok. 

 

 Fyrir girðingu vinnusvæðis greiðist ákveðið verð fyrir hvern lengdarmetra 

girðingar.  Einingarverð skal innifela allan kostnað við girðinguna, efni og 

vinnu, viðhalds  auk þess að fjarlægja hana í verklok. 

 

1.1.3 Gröftur fyrir húsi 

 Fjarlægja skal núverandi yfirborð sem er að mestu mói.   

  

 Verktaki skal grafa fyrir undirstöðum hús skv. afstöðumynd, teikning nr. 102. 

 

 Áður en jarðvinna hefst skal hæðarmæla landið og færa niðurstöður inná 

uppdrátt sem verktaki og eftirlitsmaður staðfesta með undirskrift sinni. 

 Lausum jarðveg skal öllum ekið á tipp í um 3 km fjarlægð.  Verktaki þarf að 

jafna efni á tippnum en því skal tippað skv. fyrirmælum eftirlitsmanns. 

 

 Greiðslumörk miðast við að halli á gryfjuveggjum sé 1:1, en greftri skal haga 

þannig að ekki sé hætta á hruni úr bökkum. Verktaki skal gæta þess að mold 

eða önnur óhreinindi berist ekki á götur bæjarins. Gerist það engu að síður 

skal verktaki þrífa göturnar minnst einu sinni á dag á sinn kostnað. 

 

Fyrir gröft fyrir húsi greiðist ákveðið einingarverð fyrir hvern m
3 

af óhreyfðu 

efni. Einingarverð skulu innifela allan kostnað við uppgröft, akstur á tipp og 

vinnu á tipp.  

 

1.1.4   Gröftur fyrir lögnum 

 Grafa skal fyrir lögnum í grunni í fullþjappaða fyllingu.  Grafa skal 150 mm 

niður fyrir uppgefna hæð á lögnum.  

 

 Grafa skal fyrir lögnum utanhúss sem liggja utan við graftarmörk hússins. 

 

 Fyrir lögnum utanhúss skal grafa niður á burðarhæfan botn að mati 

eftirlitsmanns eða 150 mm niður fyrir uppgefna hæð á lögnum ef 

burðarhæfur jarðvegur er ofar. 

 

 Fyrir gröft fyrir lögnum greiðist ákveðið einingarverð fyrir hvern 

lengdarmetra.  Sama verð gildir hvort ein eða fleiri lagnir liggja saman. 

 

 Ekki verður greitt sérstaklega fyrir gröft fyrir lögnum utan grunns sem lenda 

innan graftarmarka hússins. 
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 Ráðstafanir gegn vatnsaga og snjómokstur 

 Verktaki skal sjá til þess að ekki safnist vatn í grunninn.  Skal veita öllu vatni 

burt jafnóðum. 

 

 Reynist dæling nauðsynleg skal verktaki annast hana án þess að sérstök 

greiðsla komi fyrir. 

 

 Verktaki skal fjarlægja snjó úr grunninum eftir þörfum, ekki verður greitt 

sérstaklega fyrir þennan snjómokstur né verður verktími framlengdur vegna 

snjóa. 

 Kostnaður vegna dælingar og snjómoksturs skal innifalinn í öðrum 

einingaverðum tilboðsins. 

 

1.2 FLEYGUN 

1.2.1 Flat- og skurðfleygun 

Fleygun telst vera þegar frá því lagi sem 25 tonna vökvaknúinn beltagrafa 

með vel tennta skóflu nær ekki að losa 10 m3 /klst. Áður en fleygað er skal 

verktaki í viðurvist eftirlitsmanns mæla yfirborð klappar. 

  

Magn er m
3 

og á við fast óhreyft efni.  Einingarverð fyrir fleygun eru 

viðbótarverð við einingarverð fyrir gröft á lausu efni og skal innifela allan 

kostnað við losun efnis. 

 

1.3 FYLLINGAR 

1.3.0 Almennt 

 Til fyllingar skal nota bólstraberg eða grús.  Fyllingarefnið skal vera 

frostöruggt þ.e. þyngd korna minni en 0.02 mm skal vera minni en 3% af 

þyngd alls efnisins. Mesta steinastærð má vera 10 sm (kantlengd). 

Kornadreifingartala d60/d10 skal vera stærri en/eða jöfn 6 og hlutfallið 

d30/d10 x d60 stærra en 1 og minna en 4. 

 

 Verktaki skal leggja út fyllinguna í lögum og þjappa hana. Lagþykktina skal 

hann velja með tilliti til þeirra tækja sem notuð eru við þjöppunina, þannig að 

tilskilin þjöppun náist. Þjöppunin telst nægileg ef 95% standard Proctor hefur 

náðst í hverju lagi. 

 Verktaki skal gæta þess að fyllingin skaðist ekki af íblöndun af mold og 

öðrum fínkornaefnum. Í frosti og eftir frostakafla má aðeins vinna við 

fyllingar ef eftirlitsmaður leyfir það. Skilyrði fyrir slíku leyfi eru m.a. að ekki 

séu frosnir kögglar í fyllingarefninu og að efnið sé þjappað ófrosið. 
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 Hætta skal vinnu við fyllingar ef ætla má að snjór eða ís blandist 

fyllingarefninu. Hreinsa skal vandlega allan snjó og ís af yfirborðinu sem 

leggja skal fyllingarefni á. 

  

  

 

1.3.1   Fylling í grunn og að grunni 

 Undir botnplötu og að undirstöðum skal fylla með aðkeyrðu fyllingarefni. 

 

 Gæta skal varúðar við þjöppun fyllingar næst veggjum og skal þjappa næst 

þeim með 500 kg sleðaþjöppu. Gæta skal þess að fylla jafnt upp beggja 

megin veggja og má aldrei muna meiru en 500 mm á hæð fyllingar sitt hvoru 

megin veggjar. 

 

 Eftir þjöppun skal fyllingin ekki vera meira en 10 mm yfir og ekki meira en 

30mm undir réttri hæð undir steypu. 

 

Magn fyllingar í grunn og að grunni og í lóð eru m
3 

af fullþjappaðri fyllingu, 

fast mál, skv. botnmælingum og uppgefnum hæðum. Einingarverð skulu 

innifela allan kostnað við efni, jöfnun og þjöppun, þjöppunarpróf meðtalin. 

Einingaverð skulu einnig innihalda fyllingu undir vinnslusvæði og 

efnisgeymslur. 

 

 

1.4 EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU 

1.4.1 Plasteinangrun 

 Undir grunnplötu íbúðarhlutans og 500 mm niður með sökklum skal setja 

100 mm plasteinangrun, rúmþyngd 0,25 kN/m
3
 (24 kg/m

3
).  

 

Magntölur eru m
2
. 

 

 

2 BURÐARVIRKI 

2.1 STEYPUMÓT 

2.1.1 Steypumót 

 Staðlar 

 Um steypumót gilda ákvæði íslensks staðals ÍST-10 nema annars sé getið. 

 Við uppslátt skal nota teikningar arkitekta og verkfræðinga. 

 Framkvæmdum skal haga samkvæmt framkvæmdarflokki B í ÍST-10. 
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 Nákvæmniskröfur 

 Steypumót skulu vera nægilega stíf, þannig að svignum þeirra verði hvorki til 

skaða né útlitslýta. Hreyfing eða svignum móta þegar steypt er má ekki vera 

meiri en 1/500 af fjarlægð milli fastra punkta.  Mótauppsláttur og binding 

skal háð samþykki verkkaupa. Taka skal tillit til þess við mótasmíði, að alla 

steypu skal titra. 

 

 Eftirfarandi kröfur eru gerðar um nákvæmni í mótasmíði nema annars sé 

getið á teikningum: 

 

 Undirstöður, stærð og staðsetning  +/- 15 mm 

 Stærð annarra steyptra hluta                   +/-    5 mm 

 Staðsetning annarra steyptra hluta            +/-   10 mm 

 Yfirborð vélslípaðra platna og ílagðra      +/-    3 mm 

 Yfirborð annarra platna                            +/-   10 mm 

 Misgengi veggja í steypuskilum               +/-    3 mm 

 

 Frávik frá 3 m réttskeið, sem lögð er á steyptan flöt, má mest vera sem hér 

segir. 

 

 Bitar, veggir, stoðir      5 mm 

 Slípaðar plötur               3 mm 

 Aðrar plötur                   10 mm 

 

 Sérstaklega er bent á að það er verktaka í hag að vanda uppslátt þar sem 

vandaður uppsláttur minnkar nauðsynlega undirvinnu fyrir pokapússun. 

 

 Gerð og flokkun móta 

 Öll mót skulu vandlega smíðuð og uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til 

þeirra bæði hvað varðar styrk og yfirborðsáferð. Þau skal klæða það þétt að 

sementsefjan leki ekki út að heitið geti við niðurlögn og titrun steypunnar. 

 Mótum er skipt í eftirfarandi flokka eftir gerð þeirra: 

 

 Sökkulmót S1. 

 Til þessa flokks teljast öll undirstöðumót. Ekki eru gerðar sérstakar kröfur til 

mótaáferðar. 

 

Undirstöðumót U1. 

 Til þessa flokks teljast öll undirstöðumót. Ekki eru gerðar sérstakar kröfur til 

mótaáferðar. 

 

 Veggjamót - V1. 

 Til þessa flokks teljast öll veggjamót innanhúss og utan.  Mótin skulu klædd 

með krossvið eða sambærilegu efni sem gefur misfellulausa áferð steyptra 

flata.  Ekki eru leyfð óþörf samskeyti á krossvið. 
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 Steypuskil 

 Um steypuskil sjá grein 7.7 í ÍST-10 I. 

 

 Allan kostnað við gerð allra steypuskila skal taka með í mótaverði 

viðkomandi flata eða einingarverði fyrir steinsteypu. 

  

 Mótatengi 

 Mótabyrðum skal haldið saman með mótatengjum eða á annan tryggan hátt 

sem eftirlitsmaður samþykkir. Fjöldi og styrkur tengja skal miðaður við að 

þau þoli áraunina frá steypunni og titrun hennar án þess að mót gliðni. 

 

 Mótatengi skal vera unnt að slíta 25 mm innan við steypuyfirborð nema 

annars sé sérstaklega getið.  

 

 Mótaolía 

 Mótaolíu skal bera á klæðningarefni og hún látin þorna áður en mótin eru 

klædd. 

 

 Gerð mótaolíu er háð samþykki eftirlitsmanns. Hún má ekki lita steypuflötinn 

og ekki halda loftbólum við mótaflöt. Þess ber að gæta að mótaolía makist 

ekki á eldri steypu, bendistál eða annað það sem nýja steypan á að festast við. 

Komi slíkt fyrir ber að hreinsa olíuna vandlega af. 

 

 Hreinsun móta 

 Neðst á veggjamót skal setja op nægilega mörg og stór til að hægt verði að 

hreinsa allt rusl úr mótunum.  

 Áður er steypuvinna hefst skal hreinsa öll mót með öflugri skolun (auk 

þrýstilofts ef þörf krefur). 

 

 Vökvun móta 

 Bleyta skal öll mót rækilega þannig að mótabyrði verði gegnrakt og þétt áður 

en steypt er í mótin. 

 

 Mótum skal haldið rökum fyrstu sólarhringana eftir að steypt hefur verið í 

þau til þess að þau dragi ekki raka úr steypunni og rýri þar með styrk hennar. 

 

 Yfirhæð 

 Undirsláttur undir allar loftplötur skal hafa yfirhæð sem á miðri plötu skal 

nema 1/400 af styttra hafi plötunnar. 

 Plötumót skal rétta af með því að reka tréfleyga undir stoðirnar. Þeir skulu 

negldir fastir við stoðirnar þegar réttri hæð er náð. Fleygar undir stoðum 

skulu vera það stórir að allur stoðarendinn hafi sæti. 

 

 Öryggisstoðir 

 Öryggisstoðir skal setja undir plötur og bita með hæfilegu millibili áður en 

slegið er undan þannig að tryggt sé að engir byggingahlutar verði fyrir of 

mikilli áraun þegar mót eru rifin. 
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 Um fjölda, styrk og staðsetningu öryggisstoða skal verktaki hafa samráð við 

eftirlitsmann. Öryggisstoðir skulu standast á á milli hæða. Þær skal merkja 

inn á uppdrætti. 

 Ekki má fjarlægja öryggisstoðir án samþykkis eftirlitsmanns. 

  

 Lista í mót 

 Hér á eftir verða taldir listar sem settir verða í mót. Þá skal ekki negla fastar í 

mótin en svo að þeir sitji eftir í steypunni þegar mót eru rifin. Kostnaður við 

þá skal reiknast í einingarverði viðkomandi móta. 

 

a) Setja skal lista þar sem þynningar eru í veggjum eins og teikningar      

sýna varðandi þakniðurföll. 

 

 Frásláttur 

 Fráslátt og undanslátt móta skal framkvæma samkvæmt ákvæðum ÍST-10-I-

5.2. Þó má aldrei slá frá án leyfis eftirlitsmanns verkkaupa og ekki draga 

fráslátt úr hófi. Ávallt skal rífa mót með varúð svo að steypubrúnir verði fyrir 

sem minnstu hnjaski og haldist heilar. Verði skemmdir á steypu við fráslátt 

ber verktaka að gera strax við þær eins og aðrar steypuskemmdir sem koma 

undan mótum. 

 

 Göt og raufar 

 Verktaki skal setja í mót stokka fyrir hvers konar göt og raufar sem 

nauðsynlegar eru fyrir leiðslur o.fl. Í þessu skyni skal verktaki m.a. kynna sér 

rækilega uppdrætti af fyrirhuguðum pípukerfum og aðrar þær teikningar sem 

verkkaupi lætur í té til frekari skýringar á þessum atriðum. 

 Ef verktaki lætur undan höfðu leggjast að setja raufar eða göt eða gera 

þynningar í plötur þar sem slíkt er sýnt á teikningum eða honum hefir verið 

skýrt frá af eftirlitsmanni skal hann þá á sinn kostnað saga eða bora slík göt 

eða raufar eftir fyrirsögn eftirlitsmanns. Slík göt má þó ekki gera fyrr en 

steypa hefur náð fullri hörðnun. 

 

 Ekki verður greitt sérstaklega fyrir mótastokka vegna gata og raufa né heldur 

borun gata og skal kostnaður innifalinn í mótaverðum. 

  

 Mótafletir eru reiknaðir á eftirfarandi hátt: 

 

 Magn er í m
2
 og miðast við snertiflöt móta og steypu, að því undanskyldu, að 

ekki er dreginn frá flötur gata sem eru minni en 4,0 m
2
. Þá eru mót innan í 

götum ekki tekin með. Það er hins vegar gert þegar götin eru stærri en 4,0 m
2
. 

 

 Í einingarverðum móta skal vera innifalinn allur kostnaður við mótauppslátt 

og mótarif. Einnig kostnaður vegna lista. Þá skal kostnaður móta vegna 

steypuskila vera innifalinn í einingarverðum móta. 

 

 Einingarverð skal innifela allt er til þarf efni, vinnu og festingar til að 

fullgera verkþáttinn. 
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2.2 BENDISTÁL 

2.2.1 Bendistál 

 Staðlar 

 Um bendistál og bendingu gilda ákvæði ÍST-10 nema annars sé getið í 

lýsingu þessari. Bending skal framkvæmd í samræmi við sérteikningar. 

 Framkvæmdum skal haga samkvæmt framkvæmdaflokki B í ÍST-10. 

 

 Efni 

 Stáltegundir eru: 

 Kambstál K500E í samræmi við NS3570 eða sambærilegt. 

 

 Vandlega skal þess gætt að notuð sé sú tegund bendistáls sem uppdrættir 

(og/eða verklýsing) segja til um. Leiki vafi á gæðum bendistáls, sem verktaki 

hyggst nota, skal framkvæma prófun á eiginleikum stálsins. Prófanir skulu 

gerðar af viðurkenndri rannsóknarstofnun á kostnað verktaka.  Gæði 

bendistáls skulu sannreynd í samræmi við NS3570, viðauka A. 

 

 Geymsla bendistáls 

 Á vinnustað skal geyma allt bendistál á trjám eða öðru undirlagi til að verja 

það óhreinindum og skemmdum. Á teikningu 201 er sýnt hvar geymsla 

bnedistáls er áætluð. 

  

 Járnalögn 

 Bending sé vel af hendi leyst og uppdráttum fylgt nákvæmlega. Þar sem járn 

liggja saman í kross skulu þau bundin saman með bindivír eða á annan 

viðurkenndan hátt. Verktaki skal gæta þess að endar á bindivír liggi ávallt að 

járnum, þ.e. hula á vír verði ekki minni en á járn. Nota skal fjarlægðarklossa 

af viðurkenndri gerð og má mesta fjarlægð milli klossa vera 1m í báðar áttir.  

  

 Setja skal stóla úr bendistáli undir efribrúnargrindur í plötum og 

afstífingarjárn milli grinda í veggjum. 

 

 Bil milli stanga, fjarlægð stanga frá steypuyfirborði, beyging stanga og 

skeyting skal vera í samræmi við uppdrætti og ÍST-10. 

 

 Magntölur eru kg og miðast við söluþunga án niðurskurðar og annarra 

skeytinga en sýndar eru á uppdráttum. 

 

Söluþungi: K8   0,40 kg/m 

 K10  0,62  " 

 K12  0,89  " 

K16  1,58  " 

K20  2,47  " 

     K25  3,85  " 
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 Einingarverð á við fullfrágengna járnbendingu samkvæmt uppdráttum. Þá er 

innifalið í einingarverði allur kostnaður vegna fjarlægðarklossa og stóla. 

Taka verður inn í einingarverð allan kostnað vegna niðurskurðar og 

nauðsynlegra skeytinga sem koma ekki fram á teikningum og einnig kostnað 

vegna borunar og festingu tengijárna í eldri steypu. 

 

2.3 STEINSTEYPA 

2.3.1 Steinsteypa 

 Staðlar 

 Um steypugerð og steypuvinnu gilda ákvæði íslensks staðals ÍST-10 nema 

annars sé getið í lýsingu þessari. 

 Framkvæmdum skal haga samkvæmt framkvæmdarflokki B í ÍST-10. 

 

 Steypuefni 

 A.  Sement. 

 Í alla steypu skal nota kísilrykblandað portlandsement nema eftirlitsmaður 

samþykki annað enda uppfylli það kröfur ÍST-10 og ÍST-9 eftir því sem við á. 

Sementsmagn í rúmmetra steypu skal ekki vera minna en 300 kg. 

 

 B.  Fylliefni. 

 Í alla steypu skal nota óvirk fylliefni gagnvart alkalíkísil-efnabreytingum eða 

að þensla þess skv. ASTM-C 277 sé minni en 0,05% eftir 6 mánuði eða 

minni en 1% eftir 12 mánuði. Rannsókn á alkalí-kísilþenslu skal framkvæmd 

af Rb. 

 

 Að öðru leyti skal í einu og öllu farið eftir ákvæðum ÍST-10, I, við val og 

framleiðslu fylliefna. 

 

 C.  Vatn. 

 Allt vatn til steypugerðarinnar skal standast ákvæði ÍST-10, I. 

 

 D.  Íblöndunarefni. 

 Í alla steypu skal setja loftblendi af viðurkenndri gerð. Loftmagn í niðurlagðri 

steypu skal vera 5,0 - 6,0%. 

 

 Heimilt er að nota sérvirkt þjálniefni í steypu. Þegar notað er sérvirkt 

þjálniefni skal blanda loftblendinu í steypuna og hræra í minnst 2.5 mín áður 

en þjálniefninu er bætt út í. 

  

 Þjálni steypu 

 Sigmál steypu skal vera eins og segir í kaflanum um styrk steypu.  Nota skal 

titrara við niðurlagningu allrar steypu. 
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 Vatnsementshlutfall v/s skal eigi vera hærra en kveðið er á um í kaflanum um 

styrk steypu. 

 

 Styrkur steypu 

 Brotþolsprófun steypu er samkvæmt ÍST-10, 4.2. 

 

 Steypa í mannvirkinu skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

 

 Brotþolsflokkur:                          C25                         

 Lágmarkssementsmagn:           300 kg/m
3
                

 Loftinnihald:                                5-6%                          

 Vatnssementstala v/s:               <=0,55                       

   

 

 Steypugæði skulu metin út frá sýnishornum úr steypunni sem tekin eru á 

byggingarstað og eru einkennandi fyrir steypuna. 

 

 Allar prófanir á steypu skulu framkvæmdar af viðurkenndri 

rannsóknarstofnun á kostnað verktaka. 

 Ef í ljós kemur að steypa hefur ekki náð tilskildum gæðum skal þegar í stað 

taka ákvörðun um hvernig með skuli fara og er verktaki skyldur að 

framkvæma þær úrbætur er verkkaupi ákveður eða fjarlægja þá steypu sem 

um ræðir. 

 

 Veðrunarþol og vatnsheldni steypu 

 Áríðandi er að steypan sé veðrunarþolin og vatnsheld. 

 Ef eftirlitsmaður óskar skal verktaki leggja fram fullnægjandi gögn frá 

Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins hvað þessi atriði varðar. 

 

 Tækjakostur á vinnustað 

 Allur búnaður til flutnings, niðurlagnar og vinnslu steypu er háður samþykki 

eftirlitsmanns og skal verktaki leita samþykkis hans með góðum fyrirvara. 

Áður en steypuvinna hefst skulu öll tæki og búnaður vera til reiðu á 

vinnustað. Ætla skal a.m.k. einn titrara fyrir hverja 3m
3
 af steypu sem 

áformað er að leggja niður á klukkustund og a.m.k. einn til vara. 

 

 Flutningur og niðurlögn steypu 

 Tilkynna skal eftirlitsmanni um alla steypuvinnu með sólarhrings fyrirvara og 

skal úttekt hans og byggingaryfirvalda á mótum og bendingu liggja fyrir 

daginn áður en steypuvinna hefst. 

 

 Steypuverkstjóri verktaka skal alltaf vera á vinnustað þegar steypt er og 

stjórna niðurlögn steypunnar. 

 Fyrirmæli og leiðbeiningar eftirlitsmanns skulu skilyrðislaust tekin til greina. 

 

 Steypunni skal dreifa í mótin eins jafnt og frekast er kostur í því sem næst 

láréttum lögum eigi þykkari en 40-50 sm. 
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 Fallhæð steypu má hvergi vera meiri en 2,5 m og skal verktaki nota trektar og 

rennur til að hindra að fallið verði hærra. Ef renna er notuð skal alltaf vera 

lok á neðri enda rennunnar svo að steypan falli lóðrétt úr henni. Fjöldi og 

gerð trekta, renna og annars slíks búnaðar er háð samþykki eftirlitsmanns og 

skal samþykki hans liggja fyrir áður en steypuvinna hefst. 

 

 Steypa frá steypustöð skal komin í mót innan 1 1/2 klst frá því að hún var sett 

í steypubíl. 

 

 Að öðru leyti en hér er lýst vísast til fyrirmæla í ÍST-10,I,7. 

 

 Titrun steypu 

 Öll steypa skal titruð. Hvert lag skal titrað nægilega mikið og á skipulegan 

hátt þannig að tryggt sé að hæfilegra titrunaráhrifa gæti um alla steypuna. 

 

 Titrunin skal þannig framkvæmd að steypan sígi lóðrétt saman án verulegs 

hliðarflutnings. 

 

 Titraranum skal stinga lóðrétt og hægt í steypulagið sem verið er að titra og 

um það bil 10-20 sm niður í næsta lag fyrir neðan. Titraranum skal haldið þar 

niðri í 5-15 sek. Tíminn fer eftir þjálni steypunnar. Þegar steypan við 

titrarann er orðin gljáandi og loftbólur hætta að koma upp á yfirborðið skal 

draga titrarann upp. Áríðandi er að draga hann það hægt upp að holan eftir 

hann lokist örugglega. Hæfilegt er að stinga titraranum í steypuna með um 

40-50 sm millibili. Varðandi nánari fyrirmæli um titrun vísast til ÍST-

10,I,7.6. 

 

 Forðast ber að titrarinn snerti steypustyrktarjárn er liggja í steypu, sem þegar 

er byrjuð að harðna, þar sem slíkt getur raskað bindingu þeirra við steypuna. 

  

 Einnig ber að varast að titrarinn hristi veggja- og súlumót því að þá er hætt 

við vatnsrennsli með mótunum en við það getur áferð steypunnar spillst. 

 

 Steypuskil 

 Varðandi frágang steypuskila vísast til fyrirmæla í ÍST-10,I,7.7.  

 

 Þegar steypa tekur að harðna skal hreinsa alla sementsfroðu af steypuskilum 

með grófum kústi eða á annan hátt sem eftirlitsmaður samþykkir. 

 

 Meðferð niðurlagðrar steypu 

 Varðandi meðferð á niðurlagðri steypu vísast til fyrirmæla í ÍST-10,I,7.8. 

 

 Gólfplata í bílgeymslu og golfbílageymslu skal vera slípuð. 

 

 Ef eftirlitsmaður telur nauðsynlegt skal nota sjálfvirkan vatnsúðunarbúnað til 

þess að halda steypunni nægilega blautri. 
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 Steypuvinna í kulda 

 Að jafnaði skal ekki hefja steypuvinnu ef horfur eru á frosti og alls ekki nema 

á vinnustað sé fullnægjandi búnaður að dómi eftirlitsmanns til að verja 

steypuna lægra hitastigi en +2°C þar til hún hefir náð nægilegum styrk til að 

þola að frjósa. 

 

 Miða skal við að steypa sé orðin frostþolin er hún hefur náð 60 kg/sm2 

þrýstiþoli (30 sm sívaln.) enda sé loftinnihald steypunnar í samræmi við 

gerðar kröfur. Að öðru leyti skal um steypuvinnu í kulda fylgja ákvæðum 

ÍST-10,I,7.9. og einnig R.b. blaði, "Vetrarsteypa". Verktaka ber að greiða 

allan kostnað við einangrun, yfirbreiðslur, hitun og annað sem nauðsynlegt er 

til að verja steypuna. 

 

 Steypuviðgerðir 

 Áríðandi er að öll steypa verði gallalaus og áferðarfalleg. Skal þetta haft ríkt í 

huga við alla steypuvinnu. 

 

 Verði engu að síður gallar í steypu skal höggva slíka staði upp. Haga skal 

broti kringum galla í samræmi við fyrirmæli eftirlitsmanns og gera við sem 

hér segir: 

 

1. Grunna skal brotsár með þynntu Epoxy-steypulími (I og II) á móti 5 

hlutum af þanþynni og látið þorna. 

 

2. Steypulímsblandan skal borin á óþynnt og innan hálfrar klukkustundar 

gert við með viðgerðarmúrblöndu. 

 

3. Viðgerðarmúrblandan skal vera 1 hl. sements á  móti 2 1/2 hl. sands.  

Við viðgerðir innanhúss skal vatnið sem notað er blandað semplasti í  

hlutfallinu 1:5. Í viðgerðir utanhúss skal í stað semplastsins nota      

vatnsþolið íblöndunarefni samráði við eftirlitsmann, t.d. Sika-Latex. 

Varðandi notkun steypulímsins sjá einnig notkunarreglur framleiðanda. 

 Komi fyrir að tréflísar úr mótum verði eftir í steypu sýnilegra flata, skal 

fjarlægja þær án þess að valda skemmdum. 

 

 Mjög rík áhersla er lögð á að öll steypa í veggjum verði gallalaus. Komi þeir 

engu að síður fyrir skal viðgerð framkvæmd samkvæmt fyrirmælum 

eftirlitsmanns. 

 

 Rannsóknir og ábyrgð 

 Verktaki skal sjá um að allar prófanir, sem nauðsynlegar eru til þess að 

fylgjast með gæðum steypuefna og steypu, séu framkvæmdar.  

 Jafnskjótt og niðurstöður prófana liggja fyrir skal, ef með þarf, gera 

viðeigandi breytingar á blöndunarhlutföllum. 

 

 Tíðni prófana skal vera a.m.k. sú sem lýst er í ÍST-10,I,8.1.2. 
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 Taka skal eitt steypusýni úr hverjum 50 m
3
 af steypu. 

 

 Samhliða sýnatökunni skal mæla sigmál og loftinnihald steypunnar. Verktaki 

skal færa í dagbók upplýsingar um, hvað er steypt, hvenær steypuvinna hefst 

og hvenær henni lýkur, magn steypu, blöndunarhlutföll, lofthita, steypuhita 

og hvenær mót eru rifin. 

 

 Verktaki ber alla ábyrgð á gæðum steypunnar. Eftirlit verkkaupa kemur ekki í 

stað þess eftirlits og þeirra úttekta sem framkvæmdar eru á vegum 

byggingafulltrúa og er tilkynningarskylda meistara óbreytt frá því sem venja 

er. 

 Þegar afhendingarúttekt fer fram skulu lagðar fram allar skýrslur um prófanir 

á steypu og annað viðkomandi framkvæmd verksins sem lýtur að því að 

sanna að tilskilin gæði hafi náðst. Ef í ljós kemur að steypa hefur ekki náð 

tilskildum styrkleika skal þegar í stað taka ákvörðun um hvernig með skuli 

fara og er verktaki skyldur að framkvæma þær úrbætur er eftirlitsmaður 

ákveður eða fjarlægja þá steypu sem um ræðir. 

 

 Allt það er síðar kann að koma í ljós af göllum og rekja má til ófullkominnar 

steypu skal fara með sem dulda galla og er verktaki ábyrgur jafnvel þótt 

eftirlitsmaður hafi áður fallist á úrbótaaðgerðirnar. 

 

 Frágangur veggja og sökkla í jörðu 

 Þeir fletir sem ekki eru einangraðir skal slíta eða höggva mótatengi í sundur 

minnst 25 mm innan við yfirborð steypuflata. Hreinsa skal síðan vandlega 

allar holur og skemmdir á steypunni og fá úttekt á verkinu hjá eftirlitsmanni. 

Að úttekt fenginni skal holufylla steypuna með viðurkenndu viðgerðarefni. 

Þetta gildir um alla steypufleti sem fara í jörðu og kostnaður skal innifalinn í 

einingarverðum fyrir steinsteypu. 

 Varðandi notkun á múrefnum (viðgerðarefnum) skal fylgja fyrirmælum 

framleiðanda. 

 

Magn steinsteypu er reiknað út samkvæmt uppdráttum og á við "nettó" 

rúmtaks steyptra hluta. Göt minni en 0,1 m
2
 eru ekki dregin frá. 

 Einingarverðið á við fullfrágengna steypu í því ástandi er verklýsing segir til 

um að svo miklu leyti sem ekki er greitt fyrir annars staðar. Innifalið í 

verðinu skal vera vörn á hörðnunartíma og allar steypuviðgerðir ef til þeirra 

kemur auk prófunar. 
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2.4 ÞAK 

2.4.0 Almenn atriði  

 

Í þessum lið er eingöngu fjallað um steypu í þökum. Frágangur að öðru leyti 

er undir lið nr. 4.3 Þakfrágangur. 

 

Þakplata yfir íbúðarhluta verði járnbent staðsteypt plata án halla. Þykkt eftir 

teikningum arkitekts.  

Þak yfir bílgeymslu verði járnbent staðsteypt plata, steypt með halla að 

niðurföllum, 1:50.   

Magntölur: 

 Magntölur eru m².   
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3 FRÁGANGUR INNANHÚSS 

3.1 MÚRVERK 

3.1.1 Almennt 

 Framkvæmdir verks – vinnugæði 

Öll vinna við múrhúðun skal unnin af fagmanni.  Hann skal hafa reynslu og 

hæfni til  að dæma vinnugæði í einstökum tilvikum. 

Öll vinna og efni við múrhúðun skal uppfylla kröfur ÍST- 10 nema annað sé 

tekið fram. 

Aðalverktaki skal m.a. hafa eftirlit með að verkið sé unnið á faglegan hátt og 

samkvæmt þeim kröfum sem settar eru, að verklýsingu sé fylgt eftir, og að 

það efni sem notað er uppfylli settar gæðakröfur. 

Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks í samræmi við góðar 

fagvenjur og metnað.  Verktaka ber að fylgja fyrirmælum 

framleiðanda/söluaðila varðandi meðferð efna, frágang og uppsetningu, nema 

annað komi fram í sérlýsingu. 

Yfirborðsáferð er slétt og ómunstruð.  Sérstaklega gilda strangar kröfur þar 

sem timburverk kemur að múruðum flötum (t.d. gólflistar og innréttingar).  

Sama gildir einnig um fleti þar sem skuggar vegna sólarljóss eða lýsingar 

geta undirstrikað ágalla. 

Almenn viðmiðun fyrir fleti: 

Lóðlínukrafa við glugga- og hurðaop og á hornum: 2mm.  Frávik á hornum 

og brúnum, við glugga og hurðaop er miðað við lengd réttskeiðar þannig:  

réttskeið / frávik – 250mm / 0mm, 1000mm / 2mm, 3000mm / 5mm. 

Málfrávik við staðsetningu og stærð fullmúraðra hólfa í veggjum, t.d. fyrir 

skápa á almennt að vera innan við 10mm.  Vegghorn sem fastar innréttingar 

koma að skulu vera sem næst hornrétt, hornskekkja má mest vera 5mm á 

600mm armi vinkils. 

Horn og brúnir skulu vera svo rétt að lóðfrávik fyrir veggi og kröfur um 

mestu ójöfnu séu uppfylltar.  Úthorn, þar með talin hurðaop þarf að 

vanda sérstaklega, og skulu horn og brúnir vera skörp, heil og 

óskemmd. 

Ábyrgðartími á efnum og vinnu er 1 ár eftir að bygging er fullbúin. 

 

Efnisgeymsla og meðferð efna á vinnustað 

Verktaki ber ábyrgð á meðferð efna á vinnustað og skemmdum sem þau, eða 

meðferð þeirra kann að valda á eigum verkkaupa. 

Öll efni skal geyma á öruggu undirlagi, á þurrum stað.  Þess skal vandlega 

gætt að raki og óhreinindi komist ekki að efni, sem valdið getur skemmdum. 

Verja skal pússningasandinn, svo steinar og óhreinindi blandist ekki saman 

við hann. 
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Efni 

Varðandi vinnureglur og múrgæði, skal fara eftir Rb. Pq 4.001 Vinnureglur, 

gæðakröfur og prófanir í múrblöndum og múr. 

Til viðmiðunar um múrblöndur innanhúss skal hafa eftirfarandi: 

 

Á veggi: 

 Rapp: 1 hl Sement + 2.5 hl sandur 

Grófhúðun: 1 hl Sement + 0,5 hl kalk + 6 hl sandur.       

Loftblendi skv. Upplýsingum  framleiðanda  

Á gólfi: 1 hl Sement + 2.5 hl sandur 

 

Múrhúðunarsandur skal vera úr kornum viðurkenndra sterkra bergtegunda, 

hreinum og sýnilega óveðruðum.  Í sandinum má ekki vera það mikið af 

kornum úr ófrostþolnum efnum, leir og lífrænum efnum að skaðlegt sé.  

Stærðardreifing korna skal leggja innan viðurkenndra marka. 

Ekki má nota vikursand til íblöndunar. 

Nota skal loftblendi í múrblöndunina þannig að mælt loftmagn í ferskum múr 

sé á bilinu 4-6%.  Loftmagn múrblöndunar skal mæla áður en vinna við 

múrhúðunina hefst, og síðan eftir ákvörðun eftirlitsmanns meðan á verkinu 

stendur. 

 

3.1.2 Múrhúðun útveggja 

Mótatengi og steypuflögur skal fjarlægja af steyptum veggjum.  Fylla skal í 

allar stærri holur og raufar með múr.  Einangrunarplötur skal festa með 

dílum.  

 

3.1.3 Grófhúðun steyptra veggja 

Áður en grófhúðun hefst skal fjarlægja öll mótatengi og steypuflögur af 

steyptum veggjum.  Múrhúða kal fulla afréttingu og skal þykkt 

múrhúðunarinnar hvergi vera minni en 20 mm á einangrun, en 15 mm á aðra 

veggi. Múrhúðun skal allstaðar hafa góða viðloðun og skal verkinu þannig 

hagað að sprungumyndun verði sem minnst. Séu fletir einvörðungu 

grófhúðaðir skal þess gætt að áferð verði sem sléttust og engin för eftir 

verkfæri sjáanleg.  Eftirlitsmaður verkkaupa skal samþykkja grófhúðun áður 

en verki er haldið áfram. 

 

Magntölur eru gefnar í m2 og miðast við frágengna fleti. Öll op eru dregin 

frá.  Magntölur frágangs við glugga eru lm. 

 

3.1.4 Fínhúðun steyptra veggja 

Alla grófhúðaða veggi skal fínhúða, þess skal gætt að áferð verði jöfn 
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Magntölur eru gefnar í m2 og miðast við frágengna fleti. Öll op eru dregin 

frá.  Magntölur  frágangs við  glugga  og eru  lm. 

 

3.1.5 Gólfílögn 

 Leggja skal í gólf í húsinu.  Gólf skal rétta af með að meðaltali 70mm þykkri 

ílögn. Ílögnin er lögð á Rehau gólfhitakerfi, hafa skal í huga með niðurlögn 

steypu að skemma ekki rör og plasteinangrun, pípur í gólfgeislalögn eru 

plastpípur af gerðinni Rehau RAUTERM S lagðar á steypta plötu undir ílögn.  

Lega og bil milli slangna kemur fram á teikningum verkfræðinga. 

 Þar sem niðurföll eru í gólfi skal hafa a.m.k. 1% halla að gólfniðurfalli. 

 Verktaki skal kynna sér gerðir og þykkt gólfefna áður en ílögn er lögð, og 

hafa þykkt ílagnar í samræmi við það, þannig að endanleg hæð á gólfi verði 

hin sama, eða eins og teikningar kveða nánar á um. 

 Áður en lagt verður í gólf skal hreinsa plötuna vandlega, fjarlægja allar lausar 

steypuflögur og aukaefni með meitli og háþrýstiþvo síðan með köldu hreinu 

vatni.  Þess skal sérstaklega gætt að ekki verði eftir óhreinindi undir eða á 

milli gólflagna. 

 Gólfílögn skal síðan pússuð á hefðbundinn hátt. 

 Halda skal fletinum vel rökum í a.m.k. 7 daga og breiða plast yfir hann í þann 

tíma. 

 

 Magntala er nettófermetrar flata eins og hægt er að mæla þá að verki loknu.  

Engu er aukið við vegna rýrnunar eða skörunar.  Einingaverð skulu fela í sér 

allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að fullgera verkliðinn, 

samkvæmt verklýsingu og teikningum. 
  

3.2 FRÁGANGUR INNVEGGJA 

3.2.1 Almennt 

Verktaki skal byggja upp gipsveggi á trégrind og málmstoðir innanhúss.  

Innifalið í þessum verklið er uppbygging allra léttra veggja. 

Verkið skal unnið skv. teikningum, verklýsingu þessari og tölum í 

tilboðsskrá.  Í framkvæmdinni og einingaverðum felst allt sem nauðsynlegt er 

til þess að fullgera verkþáttinn í samræmi við góða fagvinnu, þ.m.t. öll 

nauðsynleg efni, vinnupallar, vélar og verkfæri, þrátt fyrir að þeirra sé ekki 

sérstaklega getið. 

 

Teikningar, máltaka o.fl. 

Verkið skal framkvæmt í samræmi við verkteikningar. 

Teikningar í stærri mælikvarða gilda umfram teikningar í minni mælikvarða. 

Öll ónefnd mál eru millimetramál (mm).  Öll mál skal sannreyna á staðnum. 

Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér allar teikningar gaumgæfilega 

og vera viss um að hann skilji mál á teikningum rétt, áður en hann mælir fyrir 

einstökum verkhlutum. 
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Ef verktakinn verður var við misræmi milli teikninga og verklýsingar, 

misræmi milli teikninga innbyrðis, eða miðað við aðstæður, skal hann 

tilkynna það eftirlitsmanni verkkaupa þegar í stað.  Vanti á teikningar atriði 

sem verklýsing tekur fram um, skal farið eftir lýsingunni.  Hins vegar skulu 

teikningar ráða, þar sem skortir á lýsingu. 

Leita skal úrskurðar arkitekts um vafaatriði. Verktaki má engar breytingar 

gera á verkinu nema með samþykki eftirlitsmanns. 

 

Verkskilyrði 

Verktakinn á með skoðun á staðnum, ásamt lestri teikninga og verklýsingar, 

að geta að fullu gert sér grein fyrir afmörkun verksins og skilyrði ytri 

aðstæðna. 

 

Framkvæmd verks – vinnugæði 

 

 

Öll fagvinna skal unnin af faglærðum mönnum, sem vanir eru uppsetningu 

gipsveggja.Þeir skulu hafa reynslu og hæfni til að dæma vinnugæði í 

einstökum tilvikum. 

Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks í samræmi við góðar 

fagvenjur og metnað.  Verktaka ber að fylgja fyrirmælum 

framleiðanda/söluaðila varðandi meðferð efna, frágang og uppsetningu, nema 

annað komi fram í sérlýsingu. 

Ábyrgðartími á efnum og vinnu er 1 ár eftir að bygging er fullbúin. 

Verktaki skal miða við frágang frá Gyproc og fylgja ber fyrirmælum 

framleiðanda varðandi frágang og uppsetningu. 

Alla gipsklædda veggi skal byggja af stálstoðum og klæða með gipsplötum. 

Nota skal sjálfskerandi skrúfur fyrir gipsplötur.  Skrúfa skal skrúfur þétt inní 

plötur, þannig að þær gangi 1-2mm inn í yfirborð plötunnar og skal þess gætt 

vandlega að þær fari ekki lengra inní plötu eða innúr pappalagi plötunnar. 

Plötunum skal ganga frá undir spörtlun. 

Verktaki skal nota stoðir og vinkla í heilum lengdum þar sem því verður við 

komið.  Skemmda og bogna vinkla má ekki nota. 

Veggir skulu vera beinir í lóð og línu.  Halli má ekki vera meiri en 5mm á 2m 

réttskeið. 

Verktaki skal eftir því sem verður við komið nota plötur í heilum lengdum, 

bæði í ytri og innri gipsklæðningu.  Óheimilt er að nota efnisafganga sem 

innri klæðningu, nema í undantekningartilfellum, og þá í samráði við 

eftirlitsmann. 

Yfirborð platna skal að lokinni uppsetningu vera slétt og heilt, og pappír 

hvergi skemmdur, þannig að þar hafi áhrif á endanlega yfirborðsmeðhöndlun. 

Lögð er rík áhersla á og gengið verður eftir að veggir verði jafnir og 

áferðarfallegir, og lausir við öll brot og hlykki, og að gengið verði þannig 

frá samskeytum að þau verði ekki sjáanleg þegar þeir eru fullfrágengnir. 

Þess verður krafist að verktaki sjái um að allir efnisafgangar verði fjarlægðir 

jafnóðum.  Umhirða á vinnustað skal ávallt vera góð, og ber verktaka að fara 

að fyrirmælum eftirlitsmanns þar að lútandi. 
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Gólffleti skal skilað hreinum. 

 

Efnisgeymsla og meðferð efna á vinnustað 

Verktaki ber ábyrgð á meðferð efna á vinnustað og skemmdum sem þau, eða 

meðferð þeirra kann að valda á eigum verkkaupa. 

Öll efni skal geyma á öruggu undirlagi, á þurrum stað.  Þess skal vandlega 

gætt að raki og óhreinindi komist ekki að efni, sem valdið getur skemmdum.  

 

3.2.2 Gips 

Gipsplötur fyrir innveggi skulu vera frá viðurkenndum framleiðanda, t.d. 

Gyproc, Norgips, eða Danogips. 

Nota skal 13mm plötur. 

Ytra lag gipsplatna skal vera með þynntum langköntum.  Plöturnar skulu vera 

sléttar og hornréttar, með skörpum köntum og einsleitu yfirborði. 

Á öll úthorn og í hurðargöt skal setja styrktarprófíla úr blikki í samræmi við 

fyrirmæli framleiðanda. 

Lögð er áhersla á að hurðargöt séu vel unnin svo að jöfn fúga sé með 

hurðarkörmum. 

 

3.2.3 Stálgrind 

Stálgrind skal vera frá sama framleiðanda og plöturnar, nema eftirlitsmaður 

samþykki annað, og afhendast með tilheyrandi yfir og undirstykkjum og 

þéttibandi, ásamt skrúfum.  Gera skal ráð fyrir styrkingum í veggi þar sem 

innréttingar, hillukerfi eða hreinlætistæki verða sett upp.  Verktaki skal 

styrkja stálstoðir við hurðargöt vegna hurðafestingar. 

 

 

 

3.2.4 Frágangur innveggja 

Vegggerð 1 

Veggir eru byggðir upp af 2x70mm stálstoðum með bili á milli þeirra fyrir 

rennihurð, einangraðir með 40mm þéttull og klæddir beggja megin með 

2x13mm gipsplötum.  Miðað er við frágang frá Gyproc.   

 

Vegggerð 2 

Veggir eru byggðir upp af 70mm stálstoðum, einangraðir með 70mm þéttull 

og klæddir beggja megin með 2x13mm gipsplötum.  Miðað er við frágang frá 

Gyproc.   

 

Vegggerð 3 

Veggir eru byggðir upp af 120mm stálstoðum, einangraðir með 100mm 

þéttull og klæddir beggja megin með 2x13mm gipsplötum.  Miðað er við 

frágang frá Gyproc.   
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Vegggerð 4 

Veggir eru byggðir upp af 150mm stálstoðum, einangraðir með 150mm 

þéttull og klæddir beggja megin með 2x13mm gipsplötum.  Miðað er við 

frágang frá Gyproc.   

 

Vegggerð 5 

Veggir eru skilrúm á salerni. 

 

Vegggerð 6 

Veggir eru byggðir upp af 45x70mm c/c 400 timburgrind, einangraðir með 

70mm þéttull og klæddir beggja vegna með 2x13mm spónaplötum.  Allt 

timbur skal vera fullþurrkað og alheflað.   

 

Magntala er nettófermetrar (m2) flata eins og hægt er að mæla þá að verki 

loknu.  Engu er aukið við vegna rýrnunar eða skörunar.  Einingaverð skulu 

fela í sér allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að fullgera 

verkliðinn, samkvæmt verklýsingu og teikningum. 
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3.3 MÁLUN INNANHÚSS 

  

3.3.1 Almennt 

 Verktaki skal framkvæma málningarvinnu innanhúss.  Innifalið í þessum 

verklið er líming borða, spörtlun og málun allra lofta og veggja. 

 Verkið skal unnið skv. teikningum, verklýsingu þessari og tölum í magnskrá.  

Í framkvæmdinni og einingaverðum felst allt sem nauðsynlegt er til þess að 

fullgera verkþáttinn í samræmi við góða fagvinnu, þ.m.t. öll nauðsynleg efni, 

vinnupallar, vélar og verkfæri, þrátt fyrir að þeirra sé ekki sérstaklega getið. 

 

3.3.2 Spörtlun gipsklæddra veggja 

 Spartla skal alla gipsklædda veggi skv. meðfylgjandi lýsingu.  Gipsveggi skal 

spartla með pappírs-spartlsborða á samskeytum platna. 

 Í öllum kverkum með veggjum og lofti, ef fúga er snyrtileg og ekki yfir 4mm 

má loka henni með acrylkítti. 

 Framkvæma skal eftirfarandi: 

 

 1. Spartla skal samskeyti platna og kverkar þar sem það á við með grófu 

spartli sem lagður er í spartlsborða,  

 2. Spartla skal í skrúfugöt með einni umferð af grófu spartli. 

 3. Tvíspartla yfir skrúfugöt og borða, þannig að fletir verði jafnir og beinir 

og engin merki samskeyta eða skrúfugata sjáist. 

 4. Á þversamskeytum platna þar sem ekki er þynning í plötukanti, skal 

spartla samskeytin út þannig að aukaþykkt vegna spartlsborða skal jafna 

u.þ.b. 200mm á hvora plötu, þannig að ekki sjáist misfella. 

 5. Allt spartl skal slípa vandlega. 

 

Magn er innifalið í málningarliðum.  

 

3.3.3 Málun gipsklæddra veggja 

 Mála skal öll sýnilega gipsklædda veggi skv. eftirfarandi verklýsingu.  

Verktaki skal gera litaprufur 2 m
2
 og leggja fyrir arkitekt áður en endanleg 

málun fer fram.  Framkvæma skal eftirfarandi: 

 

1. Grunna skal allt spartl með þynntri plastmálningu (10%) með sama lit og 

veggurinn skal hafa.  Síðan skal grunna með sömu málningu alla fleti, 

10% þynning. 

2. Mála skal 2-3 umferðir með Akryllakki gljástig 40 þar til fullnægjandi 

þekju er náð. 

 

Magnlata er m2 eins og hægt er að mæla þá að verki loknu.  Einingaverð 

skulu fela í sér allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að 

fullgera verkliðinn, samkvæmt verklýsingu og teikningum. 
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3.3.4 Málun lofta 

Mála skal öll pússuð/slípuð loft skv. eftirfarandi verklýsingu þegar búið er að 

spartla í ójöfnur. 

Verktaki skal gera litaprufur og leggja fyrir eftirlitsmann áður en endanleg 

málun fer fram. 

Framkvæma skal eftirfarandi: 

 

 

1. Grunna skal allt spartl með þynntri plastmálningu (10%) með sama lit og 

veggurinn skal hafa.  Síðan skal grunna með sömu málningu alla fleti, 

10% þynning. 

2. Mála skal 2-3 umferðir með Akryllakki gljástig 40 þar til fullnægjandi 

þekju er náð. 

 

Magnlata er m2 eins og hægt er að mæla þá að verki loknu.  Einingaverð 

skulu fela í sér allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að 

fullgera verkliðinn, samkvæmt verklýsingu og teikningum. 

 

3.3.5 Málun pússaðra/slípaðra veggja 

Mála skal alla pússaða/slípaða veggi skv. eftirfarandi verklýsingu. 

Verktaki skal gera litaprufur og leggja fyrir eftirlitsmann áður en endanleg 

málun fer fram. 

Framkvæma skal eftirfarandi: 

 

 

3. Grunna skal allt spartl með þynntri plastmálningu (10%) með sama lit og 

veggurinn skal hafa.  Síðan skal grunna með sömu málningu alla fleti, 

10% þynning. 

4. Mála skal 2-3 umferðir með Akryllakki gljástig 40 þar til fullnægjandi 

þekju er náð. 

 

Magnlata er m2 eins og hægt er að mæla þá að verki loknu.  Einingaverð 

skulu fela í sér allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að 

fullgera verkliðinn, samkvæmt verklýsingu og teikningum. 

 

3.3.6 Frágangur í verklok 

Áður en verktaki skilar verki sínu skulu málarar fara yfir alla málningu og 

framkvæma viðgerðir eftir aðra iðnaðarmenn.  Viðgerðir skal framkvæma 

þannig að þær sjáist ekki.  Málningarbletti og slettur skal fjarlægja. 

Alla lárétta fleti, þ.m.t. gluggabotna, sólbekki, borð og hillur skal sópa og 

strjúka yfir með rökum klút.  Gólf skal sópa og þvo vandlega. 

Gler í úti og innigluggum skal hreinsa og þvo með hreinu vatni. 
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3.4 DÚKALÖGÐ  GÓLF 

 

3.4.1 Almennt 

Verktaki skal útvega og leggja gólfdúk á gólf. 

Efnisafganga s.s. lím og grunnefni má undir engum kringumstæðum tæma í 

niðurföll á vinnustað.  Efnisafgöngum ber að safna saman í þar til ætluð ílát 

og fjarlægja af byggingarstað. 

Allt efni sem notað verður skal leggja undir eftirlitsman til samþykktar. 

 

3.4.2 Gólfdúkur 

Dúkur skal vera linoleum gólfdúkur a.m.k. 2.5  mm á þykkt. 

Gólfspartl og grunnur skulu vera frá sama framleiðanda. 

Lím skal vera rakahelt/vatnshelt. 

 

3.4.3 Undirvinna, spörtlun o.fl. 

Gólf skal þar sem við á steinrífa, hreinsa og skafa vandlega af óhreinindum.  

Eftir sköfun og hreinsun skal þvo gólfin rækilega. 

Raki í plötu má ekki vera meiri en 3.5% ef raki er yfir viðmiðunarmörkum 

við lögn skal nota rakavarnargrunn t.d. Ardipox 200 frá Ardex eða 

sambærilegt.  Gera skal vanalega við allar sprungur og misfellur, sem áhrif 

geta haft á endanlega yfirborðsáferð. 

Gera skal ráð fyrir að fleyta þurfi gólf allt að 5mm.  Mögulega mishæð gólfs í 

hurðargötum skal spartla úr í jafna hæð, og aðlaga skal gólf að skillista milli 

gólfefna. 

Áður en grunnun fer fram, skal ganga úr skugga um að gólfið sé hreint og 

laust við ryk og örður. 

Að lokum skal grunna gólfið.  Flöturinn skal fá að þorna skv. fyrirmælum 

framleiðanda/söluaðila. 

 

Ekki verður greitt sérstaklega fyrir þennan verklið.  Kostnaður skal 

innifalinn í lagningu dúks. 

 

3.4.4 Lagning gólfdúks 

Nota skal eftir því sem við verður komið dúk í fullri breidd.  Forðast ber 

óþarfa samskeyti og skeytingu á viðkvæmum og áberandi stöðum. 

Nota skal gólfvaltara við allar límingar. 

Vanda skal frágang allra samskeyta og sjóða saman samskeyti með 

viðeigandi suðuþræði. 
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Leggja skal 120 mm dúkrenning uppá veggi og sökkla þar sem við á og sjóða 

skal samskeyti við gólf.  

  

Magnlata er m2 af dúk og fleytingu og skulu einingaverð innifela allan 

kostnað við vinnu og efni.  Kostnaður við viðgerðir á gólfum undir dúklögn 

skal innifalinn í einingaverði fyrir dúklögn og er lögð rík áhersla á vandaða 

undirvinnu. 

 

3.5 FLÍSALÖGN  

3.5.1  Undirvinna 

Gólf skal þar sem við á steinrífa, hreinsa og skafa vandlega af óhreinindum.  

Eftir sköfun og hreinsun skal þvo gólfin rækilega. 

Gera skal vandlega við allar sprungur og misfellur, sem áhrif geta haft á 

endanlega yfirborðáferð. 

Gera skal ráð fyrir að fleyta þurfi gólf allt að 5 mm.  Mögulega mishæð gólf í 

hurðagötum skal spartla úr í jafna hæð, og aðlaga skal gólf að skillista milli 

gólfefna. 

Áður en grunnun fer fram, skal ganga úr skugga um að gólfið sér hreinst og 

laust við ryk og örður. 

 

3.5.2  Flísalögn á gólf  

Á gólfi í þvottahúsum og salernum skulu vera flísar 30x30 cm, lagðar i múr 

eða límdar, þannig að endanlegt yfirborð flísa og gólfdúks í aðliggjandi 

herbergjum séu i sama fleti. Þar sem gólfdúkur er í aðliggjandi herbergi skulu 

flísar ná inn i dyraop þess og nema við ytribrún á hurðakarminn i herberginu, 

ef hurð opnast inn i það, annars að hurðakarmi sama herbergis. Það er að 

segja tvær gerðir af gólfefni eiga aldrei að sjást i sama herbergi þegar hurð er 

lokuð.  

 

Efnisval og litur skal ákveðinn í samráði við eftirlitsmann.  

 

Magntala er gefin upp í m². Innifalinn er allur kostnaður vegna efnis og 

vinnu sem þarf til að ljúka  verkinu.  

 

3.5.3  Flísalögn á veggi  

Veggi á salernum skal flísaleggja, flísar skal líma með vatnsheldu sements-

bundnu flísalími. Flísar skulu vera glerjaðar og skulu vera framleiddar 

samkvæmt staðli EN-177. Stærðir 200x200 mm, minnst 6 mm þykkar. Fúgur 

milli flísa skal fylla með fínu sterku fúgusementi. Við flísalögn og 

þenslufúgur skal fara eftir leiðbeiningum framleiðanda flísanna og hafa 

samráð við eftirlitsmann.  
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Magntala er gefin upp í m²  Innifalinn er allur kostnaður vegna efnis og 

vinnu sem þarf til að ljúka  verkinu.  

3.6 PARKETLAGNIR 

3.6.1 Undirvinna, spörtlun o.fl. 

Gólf skal þar sem við á steinrífa, hreinsa og skafa vandlega af óhreinindum.  

Eftir sköfun og hreinsun skal þvo gólfin rækilega. 

Raki í plötu má ekki vera meiri en 3.5% ef raki er yfir viðmiðunarmörkum 

við lögn skal nota rakavarnargrunn t.d. Ardipox 200 frá Ardex eða 

sambærilegt.  Gera skal vanalega við allar sprungur og misfellur, sem áhrif 

geta haft á endanlega yfirborðsáferð. 

Gera skal ráð fyrir að fleyta þurfi gólf allt að 5mm.  Mögulega mishæð gólfs í 

hurðargötum skal spartla úr í jafna hæð, og aðlaga skal gólf að skillista milli 

gólfefna. 

Áður en grunnun fer fram, skal ganga úr skugga um að gólfið sé hreint og 

laust við ryk og örður. 

Að lokum skal grunna gólfið.  Flöturinn skal fá að þorna skv. fyrirmælum 

framleiðanda/söluaðila. 

 

Ekki verður greitt sérstaklega fyrir þennan verklið.  Kostnaður skal 

innifalinn í lagningu dúks. 

3.6.2  Parket á gólf  

Öll gólf í viðverurýmum eins og stofum og borðstofum skal parketleggja. 

Parket skal leggja með einangrunarfilti undir sem uppfyllir hljóðkröfur á milli 

hæða.  

 

Magntala er gefin upp í m²  Innifalinn er allur kostnaður vegna efnis og 

vinnu sem þarf til að ljúka  verkinu.  

3.7 INNIHURÐIR  

3.7.1  Innihurðir 

Áður en smíði innihurða er hafin skal yfirfara á staðnum öll mál á dyragötum 

og þykktir veggja. Innihurðir skal einangra með því að fy1la i grindina með 

þéttull og klæða beggja megin með 10 mm MDF plötum. Gildir þetta jafnt 

um allar hurðir.  Hurðablöð skulu plastlagðar með harðplasti af viðurkenndri 

gerð t.d. Duropal eða sambærilegu og fasa brúnir, þannig að harðplast sé 

innan við endaflöt kantlista svo minni hætta sé á að það brotni eða rifni. 

 

Allar hurðir eru með innfræstum þéttilista af viðurkenndri gerð. Á 

eldvarnarhurðum skal allur frágangur og gerð karma vera EI-Cs30 eins og 

lög, reglugerðir og leiðbeiningar um brunavarnir i byggingum segir til um. Á 

þeim skal vera silfurlituð hurðapumpa af gerðinni DORMA IS 83 eða 

sambærilegt. 
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Gert er ráð fyrir að karmar og hurðir geti verið af staðlaðri gerð og eru 

teikningar til viðmiðunar. Hugsanleg frávik eru háð samþykki eftirlitsmans . 

 

Karmar skulu settir í án gereta, fúgulisti úr beyki harðviði skal vera milli 

karms og veggjar.  Karmar smíðist úr samlímdum 2x12 mm spónaplötum 

með 6 mm krossvið á milli. Dýpt karma fer eftir veggþykkt sem mælist á 

staðnum. Karmar eru kantlímdir og spónlagðir með 5 mm beyki. 

 

Engar festingar skulu vera sýnilegar utan a körmum.  

Karmar skulu lakkaðir með viðurkenndu litlausu lakki.  Lóðrétta 

timburkarma skal festa á þremur stöðum: 20 sm frá gólfi og yfirstykki og 125 

sm frá gólfi. Þétta skal milli karms og veggjar með steinull. 

 

Á innihurðir skal setja 3 stk. 4" stállamir með burstaðri áferð, koparstafla og 

kúlulegum. Skrúfur skulu vera úr sama efni og lamir. Lamir skal smyrja um 

leið og hengslað er.  Hurðarhúnar og læsingarumbúnaður skal vera af 

gerðinni Carl F. D-line eða samsvarandi. Hurðahúnar eiga að vera úr ryðfríu 

stáli. Skrár skulu vera sneril og lykillæsingar er henti dyrabúnaði og 

lykillæsingum ASSA.  

 

Lökkun  

Lakka skal allan sýnilegan beykivið. Öll vinna skal vera faglega unnin þannig 

að mjúk og jöfn áferð sé á fletinum. Lökkun skal þekja örugglega og er í 

lýsingu tilgreindur lágmarksfjöldi umferða til þess að svo megi verða.  

 

Magntölur – einingarverð 

Magntölur eru stk, talin af teikningum. Einingarverð skal miðast við 

fullfrágengið í kringum hurðir og karma. Innifalinn er allur kostnaður vegna 

efnis og vinnu sem þarf til að ljúka  verkinu. 
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4 FRÁGANGUR UTANHÚSS 

4.1 MÚRHÚÐUN UTANHÚSS 

4.1.1 Almennt 

Pússningasandur skal vera úr kornum sterkra bergtegunda, hreinum og 

sýnilega óveðruðum. Stærðardreifing korna skal liggja innan viðurkenndra 

marka.  Við val á efni og blöndun skal tekið tillit til þess, að allt múrverk skal 

vera með góðri áferð.  Verja skal pússningarsandinn svo að steinar, rusl og 

önnur óhreinindi blandist ekki saman við, þar sem hann er geymdur.  

Aðhlynning. 

Ofþornun múrverks skal hindra með nægilegri vökvun og/eða yfirbreiðslum 

Verktaki skal ganga hreinlega um vinnustað og tryggja varnir þannig að aðrir 

byggingarhlutar skaðist ekki.  

Múrblöndur 

Allar múrblöndur skal blanda í rúmmálshlutföllum.  Hlutföllin séu í samræmi 

við eftirfarandi, en við loftinnihald skal styðjast við Rb-blað Pq4.002:  

 Undirmúr (rapp) 1 hl. sement: 1½ hl. sandur. 

 Steypugallar úti: 1 hl. sement: 1½-2 hl. sandur. 

 Á veggi og loft 1 hl. sement, 2½-3 hl. sandur. 

 Í gólf: 1 hl. sement, 2-2½ sandur. 

Nákvæmniskröfur (vikmörk). 

Gerðar eru eftirfarandi nákvæmniskröfur frá beinum fleti: 

 Úthorn og gluggakantar afréttir, frávik 2 mm/m, hámark 6 mm.  

 Frávik á fleti frá 1,5m réttskeið 3 mm 

 

 

4.1.2 Múrun sökkla 

 Ef notuð er mótatengi skal slíta eða höggva í sundur minnst 20mm innan við 

yfirborð steypuflata.  Hreinsa skal síðan vandlega allar holur og skemmdir á 

steypunni og fá úttekt á verkinu hjá eftirlitsmanni.  Að úttekt fenginni skal 

holufylla og pokapússa steypuna 2 umf. með Thoro FC viðgerðaefni eða 

sambærilegu.   

 Varðandi notkun á múrefnum ( viðgerðarefnum ) skal fylgja fyrirmælum 

framleiðanda. 

  

 Magntala er nettófermetrar flata eins og hægt er að mæla þá að verki loknu.  

Einingaverð skulu fela í sér allan kostnað við efni og vinnu og annað sem 

þarf til að fullgera verkliðinn, samkvæmt verklýsingu.  
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4.1.3 Múrhúðun utanhúss 

 Mótavíra og járn skal höggva 15 mm inn fyrir yfirborð veggjar og 

steypuflögur skal fjarlægja af steyptum veggjum.  Fylla skal í allar holur og 

galla.  Síðan skal rappa og múrhúða veggina með beinum á hornum og 

gluggaköntum á hefðbundinn hátt.  Með beinum hornum er átt við að stillt sé 

upp á horn og kanta annars vegar.  Lágmarksþykkt múrhúðar er 15 mm.  Nota 

skal Eðalmúr eða sambærilegt.  Litaval taka skal  lit sem næst NCS. S4040-

Y50R 

  

 Magntala er m² flatar og öll op dragast frá. Kantar aðrir en framstandandi 

vatnsbretti reiknast sem fletir með breidd   15 cm.  

 

4.1.4 Klæðning útveggja 

Alla útveggi skal einangra með steinull og klæða að utan með flísum, báruáli 

eða sléttu áli. Setja skal upp burðarkerfi úr áli með blindfestingum, miða skal 

við burðarkerfi frá Alucobond eða sambærilegt. Festa skal ál vinkla á veggi og 

súlur, tjörupappi ætíð milli áls og steypu. Stærð og fjöldi vinkla samkvæmt 

fyrirmælum framleiðanda. Á veggina skal festa 100 mm steinull, 80kg/m³, 

með dýflum, sérframleidd einangrun til notkunar undir loftræsta klæðningu án 

gustvarnar, vatnsvarin og með háa loftflæðimótstöðu.  Neðri brún einangrunar 

er 100 mm fyrir ofan neðri brún klæðningar, en þar fyrir neðan kemur 

einangrun og múrhúð.  Á álvinklana skal festa skúffur úr áli með láréttum 

álboltum til festingar fyrir klæðninguna. 

Ath. Gæta skal þess að ál komist aldrei í beina snertingu við stál eða steypu. 

 

Klæðning með sléttu áli 

Klæðningin skal vera úr áli Al Mg 3, minnst 3 mm þykkt með innbrenndri 

lakkhúð. Vatnsbretti eru úr sama efni og eru þau hnoðuð á festivinkla og til 

hliðar. Allur frágangur og festingar samanber sérteikningar arkitekta og 

fyrirmæli framleiðenda. Festihlutar, þ.e. skúffur og vinklar skulu vera AlMgSi, 

hitameðhöndlað. Boltar skulu vera úr ryðfríu stáli (ekki martensitstáli) eða 

heitsinkhúðuðu stáli, a.m.k. 0,045 mm. Múrboltar skulu vera 8 mm, skrúfur 

skulu vera úr áli, Al Cu Si Mg, skrúfur skulu vera 4,8 mm. Litur á álklæðningu 

skal vera Naturel. 

 

Magntölur – einingarverð 

Magntölur eru stykki og m² nettó mælt og talið af teikningum, öll glugga og 

dyraop dregin frá, en kantar inn að gluggum teknir með. Ath. innábrot og 

kantar á álpönnum eru  tekin með. 

Einingarverð skal innifela allan kostnað við efni, festingar, vinnu og  

undirbúning til að skila fullfrágengu verki. 
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Klæðning með báruðu áli 

Klæðningin skal vera úr áli Al Mg 3, minnst 1 mm þykkt með innbrenndri 

lakkhúð. Vatnsbretti eru úr sama efni og eru þau hnoðuð á festivinkla og til 

hliðar. Allur frágangur og festingar samanber sérteikningar arkitekta og 

fyrirmæli framleiðenda. Festihlutar, þ.e. skúffur og vinklar skulu vera AlMgSi, 

hitameðhöndlað. Boltar skulu vera úr ryðfríu stáli (ekki martensitstáli) eða 

heitsinkhúðuðu stáli, a.m.k. 0,045 mm. Múrboltar skulu vera 8 mm, skrúfur 

skulu vera úr áli, Al Cu Si Mg, skrúfur skulu vera 4,8 mm. Litur á álklæðningu 

skal vera Naturel. 

 

Magntölur – einingarverð 

Magntölur eru stykki og m² nettó mælt og talið af teikningum, öll glugga og 

dyraop dregin frá, en kantar inn að gluggum teknir með.  

Einingarverð skal innifela allan kostnað við efni, festingar, vinnu og  

undirbúning til að skila fullfrágengu verki. 

Klæðning með flísum 

Klæðningin skal vera úr keramík-flísum í stærðinni 600 x 400 mm. Þykkt flísa 

skal vera 10 mm. Vatnsbretti eru úr áli Al Mg 3, minnst 1 mm og eru þau 

hnoðuð á festivinkla og til hliðar. Allur frágangur og festingar samanber 

sérteikningar arkitekta og fyrirmæli framleiðenda. Festihlutar, þ.e. skúffur og 

vinklar skulu vera AlMgSi, hitameðhöndlað. Boltar skulu vera úr ryðfríu stáli 

(ekki martensitstáli) eða heitsinkhúðuðu stáli, a.m.k. 0,045 mm. Múrboltar 

skulu vera 8 mm, skrúfur skulu vera úr áli, Al Cu Si Mg, skrúfur skulu vera 

4,8 mm. Litur á flísum skal vera Naturel. 

 

Magntölur – einingarverð 

Magntölur eru m² nettó mælt og talið af teikningum, öll glugga og dyraop 

dregin frá, en kantar inn að gluggum teknir með.  

Einingarverð skal innifela allan kostnað við efni, festingar, vinnu og  

undirbúning til að skila fullfrágengu verki. 

 

 

4.2 HURÐIR OG GLUGGAR 

4.2.1 Almennt 

 Gluggar, gler, útihurðir o.þ.h. skal vera samkvæmt meðfylgjandi verk-

lýsingum og góðum og faglegum vinnubrögðum, stöðlum, lögum og 

reglugerðum. Verkið felur í sér ísetningu nýrra glugga.   

 Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og viðurkennda hluti sem 

verkkaupi samþykkir. 

Efni i glugga og hurðir skal vera samkvæmt IST 40 (efnisgæði) og i 

gagnvarnarflokki B samanber IST INSTA 140. Gluggakarmar eru svokallaðir 

ál/tré gluggar.  Ryðfrítt sparkstál skal vera á hurðum.  
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Á opnanlegum gluggum og hurðum skulu vera innfræstir þéttilistar af 

viðurkenndri gerð.    

 

4.2.2 Gluggar 

Alla ísteypta glugga skal girða með galv. girði og skal bera Karbolin á þann 

flöt sem að steypu snýr. Til festingar i steypu skal skrúfa i karma 100 mm 

langar franskar skrúfur 25 sm frá hornum . Þessa glugga skal stífa vel af i 

steypumótunum.  

Á öll undirstykki láréttra karma, pósta og opnanlegra faga kemur glerfalslisti 

úr áli af gerðinni ALU-COM og skal hann málaður i sama lit og gluggar. Allt 

gler skal vera fyrsta flokks tvöfalt K gler, samkvæmt 1ST 44 

(einangrunargler, gæði og prófanir ). Gleri skal fylgja 5 ara ábyrgð frá 

framleiðanda. Við ísetningu á einangrunarglerinu skal fylgja leiðbeiningum á 

RB-blaði, "ísetning einangrunarglers" (Rb ( 31 ) 120) og fyrirmælum 

framleiðanda.  

Opnanlegir gluggar, nema björgunarop sem eru hliðarhengd, skulu 

topphengdir á pendullamir úr kopar með föstum þolimóð og horn styrkt með 

hornböndum úr kopar.  

Á hvern þeirra skal setja stormjárn af gerðinni GRORUD, 25 sm langt eða 

sambærilegt og tvö stk. af gluggakrækjum. Hvoru tveggja með króm- eða 

nikkelhúð. Björgunarop eru hliðarhengd og án stormjárns. Gerð lama, 

stormjárna og glugga- krækja er háð samþykki eftirlitsmanns.  

 

 Magntala er gefin upp sem stk. Innifalinn er allur kostnaður vegna efnis og 

vinnu sem þarf  til að ljúka verkinu.  

 

4.2.3 Hurðar 

Á innri anddyrishurðar skal setja 3 stk 4" krómaðar lamir með kúlulegum.  

 

Skrár eru af gerðinni ASSA 560 og hurðahúnar krómaðir af gerðinni ASSA 

696. Hurðir eru læsanlegar með Assa sylinders læsingu fyrir útihurð. Á hurð 

kemur silfurlituð hurðapumpa af gerðinni DORMA TS 93 eða sambærilegt.  

Festa skal i flísalagt gólf búnað til að krækja upp hurðinni. Bæði byrði neðstu 

glerja skulu vera öryggisgler. 

 

Magntala er gefin upp sem stk. innifalinn er allur kostnaður vegna efnis og 

vinnu sem þarf til að ljúka  verkinu. 

 

4.3 ÞAKFRÁGANGUR 

4.3.0    Almennt 

Þök eru steyptar þakplötur, einangraðar yfir íbúðum en óeinangraðar yfir 

bílgeymslu, klædd þakdúk og með torfi eða sjávarmöl. 
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4.3.1 Þakfrágangur yfir bílgeymslu 

Yfirborð steyptra platna 

Yfirborð á steyptri plötu skal vera slétt og glattað.  Sópa skal flötinn vandlega 

áður en vinna við dúklagningu hefst. 

 

Þakdúkur 

Þakdúkur skal vera Protan G 1,4 mm PVC-dúkur frá Protan a/s í Noregi, Sika 

eða sambærilegt. 

 

Þakflötur 

Á plötuna skal leggja ásoðinn PVC-dúkinn eftir fyrirmælum framleiðanda. 

Ofan á þakdúkinn kemur glerfilt 50 g/m³ og síðan polyesterfilt 250 g/m²  og 

síðan 4-50 mm þykkt torf í þremur lögum, lögðum til skiptis upp – niður – 

upp. 

 

Þakkantar 

Dúkur gengur upp á vegg við þakkant. Kantar eru steyptir og sléttaðir, dúkinn 

skal klæða inn í vegginn, u.þ.b. 5 cm ofan við efsta lag fargsins.  

    

Vinna 

Öll vinna við frágang þakdúksins skal unnin af reyndum iðnaðarmönnum 

sem unnið hafa sambærileg verk.  Öll samskeyti á dúknum skal sjóða saman 

með heitu lofti þannig að hann myndi órofa heild yfir allan flötinn og upp á 

veggi. 

 

Ábyrgð 

Gefa skal 10 ára ábyrgð á þakdúknum og vinnu við hann. 

 

Magntölur – einingarverð 

Magntölur eru nettóflatarmál í m².  Niðurföll eru innifalin í einingaverði. 

Uppbrot dúks við veggi og kanta er ekki magntekið en skal innifalið í 

einingarverði.  Einingarverð skal miðast við fullfrágengið þak, þar með 

talinn frágangur við veggi og niðurföll. 

 

4.3.2 Þakfrágangur yfir íbúðum 

Yfirborð steyptra platna 

Yfirborð á steyptri plötu skal vera slétt og glattað.  Sópa skal flötinn vandlega 

áður en vinna við dúklagningu hefst. 

 

Þakdúkur 

Þakdúkur skal vera Protan G 1,4 mm PVC-dúkur frá Protan a/s í Noregi, Sika 

eða sambærilegt. 

 

Þakflötur 

Á plötuna skal leggja rakavarnarlag 0,2 mm þolplast, skarað minnst 200 mm.  

Þá skal leggja tvö lög af frauðplasteinangrun.  Neðra lagið með halla 100-200 
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mm 17 kg/m³ og efra lagið 100 mm, 24 kg/m³.  Ofan á plasteinangrunina 

kemur glerfilt 50 g/m³ og síðan þakdúkurinn.  Ofan á þakdúkinn skal leggja 

polyesterfilt 250 g/m²  og síðan sjávarmöl.  

 

Þakkantar 

Dúkur gengur upp á vegg við þakkant. Kantar eru steyptir og sléttaðir, dúkinn 

skal klæða yfir kantana og setja síðan hlíf úr lituðu áli, litur naturel.      

    

Niðurföll 

Niðurföll eru af gerð sem framleiðandi dúks samþykkir, með innsteyptum 

dúki.  Þegar niðurfall hefur verið tengt frárennsli skal þétta úrtak í steypu 

með urethan frauði.  Dúkurinn sem fylgir niðurfallinu skal soðinn við 

þakdúkinn.  Rakavörn skal falla þétt að niðurföllum.  Ofan á niðurfall kemur 

rist úr götuðu áli. 

 

Vinna 

Öll vinna við frágang þakdúksins skal unnin af reyndum iðnaðarmönnum 

sem unnið hafa sambærileg verk.  Öll samskeyti á dúknum skal sjóða saman 

með heitu lofti þannig að hann myndi órofa heild yfir allan flötinn og upp á 

veggi. 

 

Ábyrgð 

Gefa skal 10 ára ábyrgð á þakdúknum og vinnu við hann. 

 

Magntölur – einingarverð 

Magntölur eru nettóflatarmál í m².  Niðurföll eru innifalin í einingaverði. 

Uppbrot dúks við veggi og kanta er ekki magntekið en skal innifalið í 

einingarverði.  Einingarverð skal miðast við fullfrágengið þak, þar með 

talinn frágangur við veggi og niðurföll. 
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5 ÝMISLEGT 

 

5.1 TÍMAVINNA 

 

5.1.1 Almennt 

 

 Verktaki getur þurft að vinna minni háttar verkþætti í tímavinnu, hér er fyrst 

og fremst verið að hugsa til breytinga s.s. rif, múrbrot, múrverk og smíði.  

Áður en vinna við þessi tímavinnuverk hefst þarf skrifleg beiðni frá 

eftirlitsmanni að liggja fyrir ásamt samkomulagi um hvaða vélar og hvaða 

fjöldi manna eigi að vinna verkið.  Skila skal daglega tímaskýrslu til 

eftirlitsmanns vegna tímavinnu.  

   

 Verkkaupi áskilur sér rétt til að fella þennan lið út úr verkinu eða stórminnka 

án þess að það hafi áhrif á önnur einingarverð tilboðsins.  

 

5.1.2 Vinnulaun 

Greiðsla fyrir unna klst. er heildargreiðsla sem verkkaupi innir af hendi 

 fyrir hverja klst. sem verktaki vinnur í tímavinnu fyrir verkkaupa. Innifalinn 

í einingarverðum er allur kostnaður, sem fylgir því að hafa menn í vinnu, 

þ.m.t. fæðis, og Flutningskostnaður, kaup á ferðum að og frá vinnustað, 

yfirstjórn o.s.frv.  

   

 Tímagjald er jafnaðargjald, óháð á hvaða tíma sólarhrings og hvaða dag er 

unnið.  Verktaki fær greiddan þann tímafjölda sem starfsmenn hans vinna 

beint við tímavinnuverk, þ.e. raunverulega unninn tíma, óháð því hvernig 

tímaskrift þeirra sjálfra er háttað.  M.a. verður ekki greitt fyrir kaffitíma, 

matartíma, ferðatíma eða aðra óunna tíma sem starfsmenn fá greidda skv. 

kjarasamningum.  

 

5.1.3 Efni 

Fyrir efni sem verktaki útvegar vegna tímavinnuverka verður greitt 

raunverulegt kostnaðarverð þess.  Auk þess verður greitt 10% álag fyrir 

efnisútvegun, flutning á byggingastað, umsjón, geymslu o.þ.h.  

 

 

 

 

 

 

 


