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0. ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR 

 

0.1 YFIRLIT 

0.1.1 Útboð 
Sveitarfélag Fjarðabyggð óskar eftir tilboðum í verkið: Hjúkrunarheimili Hress á 
Eskifirði. Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst 
í kafla “0.3.1 Útboðsgögn”. 

0.1.2 Útboðsform - Útboðsyfirlit 
 

ÚTBOÐSFORM 

Fyrir opið útboð 

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í 3. gr. 

laga nr. 84/2007 og grein 2.2 í ÍST 30.  

 

 

ÚTBOÐSYFIRLIT 

 Kynningarfundur   01.06.2012, kl.13:00   Sjá nánar kafla 0.1.5 

 Fyrirspurnatíma lýkur   08.06.2012. Sjá nánar kafla 0.3.2 

 Svarfrestur rennur út   12.06.2012. Sjá nánar kafla 0.3.2 

 Opnunartími tilboða   13.06.2012, kl.13:00 Sjá nánar kafla 0.4.5 

 Upphaf framkvæmdatíma 20.07.2012, kl.13:00 Sjá nánar kafla 0.1.7 

 Lok framkvæmdatíma   20.07.2013. Sjá nánar kafla 0.1.7 

 Tilboðstrygging   Skuldbinding tengd   Sjá nánar kafla 0.4.4
   undirritun tilboðs 

 Kröfur til bjóðenda   Sérstakar kröfur gerðar um Sjá nánar kafla 0.1.3 

   hæfni og reynslu bjóðanda 

 Tafabætur   50.000. krónur á dag Sjá nánar kafla 0.5.4 

 Frávikstilboð   Eru ekki heimiluð Sjá nánar kafla 0.4.1 

 Fylgigögn með tilboði   1.  Tilboðsblað Sjá nánar kafla 0.4.2 

   2.  Tilboðsskrá 

 Opnunarstaður tilboða    Sveitarfélag Fjarðarbyggðar  Sjá nánar kafla 0.4.5 

  Hafnargötu 2, 730 Fjarðarbyggð 
 

 



Útboðs- og samningsskilmálar  

Hjúkrunarheimilið Hress 

_______________________________________________________________  

Útboðsnúmer HJ-001-2012 12 

1.1.3 Upplýsingar um bjóðendur 
Bjóðendur skulu leggja fram með tilboði sínu eftirfarandi: 

• Almennar upplýsingar um bjóðanda, fyrirtæki hans og stafslið. 

• Nöfn og starfsreynslu helstu stjórnenda, sem að verkinu koma. 

• Hver verður tæknilegur yfirstjórnandi verksins. 

• Skrá yfir helstu sambærileg verk, sem bjóðandi hefur unnið. 

• Skrá yfir helstu vélar og tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við 
verkið. Verkkaupi skal eiga þess kosta að skoða þær vélar, tæki og búnað, 
sem bjóðandi tilgreinir í tilboði sínu. 

• Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 
 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að ganga ekki til samninga við bjóðenda sem ekki 

leggur fram 

ofangreindar upplýsingar. Ef bjóðandi hefur að mati verkkaupa ekki tæknilega, 

faglega eða 

fjárhagslega getu til að framkvæma verkið er einnig áskilinn réttur til að hafna 

tilboði hans. 

 

Verkkaupi metur tilboð bjóðanda m.a. af ofangreindum upplýsingum og eru þær 

bindandi fyrir 

þann verktaka sem samið er við og honum óheimilt að víkja frá þeim án 

samþykkis 

verkkaupa. 

 

Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfir tilboða koma til álita sem verktakar skulu, 

sé þess 

óskað, láta í té innan tilskilins frests, eftirtaldar upplýsingar: 

• Ársreikning síðasta árs: 
o Hlutafélög skulu skila ársreikningum árituðum af endurskoðenda. 
o Einkahlutafélög skulu skila ársreikningum árituðum af endurskoðenda 

eða skoðunarmanni. 
o Einstaklingur í rekstri, skal skila skattframtölum, staðfest ljósrit 

skattstjóra, þar sem fylgir ársreikningur eða eyðublöð ríkisskattstjóra 
RSK 4.11, eða sambærilegt. 

• Staðfesting frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum 
með opinber gjöld. 

 

Ef bjóðandi uppfyllir eitt eða fleiri af eftirtöldum skilyrðum verður ekki gengið til 

samninga við 

hann: 

• Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld. 

• Bjóðandi er í neyðasamningum eða gjaldþrotaskiptum. 
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• Ársreikningur bjóðanda sýnir neikvætt eigið fé. 
 

Með ofangreindar upplýsingar verður farið sem trúnaðarmál. 

 

Áður en verksamningur er gerður skal verktaki útvega verktryggingu, 

viljayfirlýsingu frá 

undirverktökum og ef verktaki hyggst taka á leigu tæki frá öðrum skal 

viljayfirlýsing einnig 

fylgja með. 

 

1.1.4 Verksvið, stutt yfirlit yfir verkið 
Um er að ræða byggingu hjúkrunarheimilis fyrir sveitafélag Fjarðarbyggðar við 

Dalbraut 1, 735 Eskifirði. Gert er ráð fyrir að byggðir verði samtals um 1.600 m2 

með 20 íbúðarrýmum. Áformuð nýbygging er 1. matshluti á lóðinni Dalbraut 1. 

Húsið skiptist í 5 hluta (kjallari, miðrými og 3 einingar). 

 

Verk þetta nær til jarðvinnu, uppsteypu (mótauppsláttur, járnabending, 

niðurlögn steypu og frásláttur),frágang að utan (múrverk, trésmíði, 

þakfrágang, málun, glugga- og hurðaríssetningu) og frágang innanhúss 

(múrverk, létta veggi, frágang lofta, gólfa og veggja, innihurðar, málun, 

innréttingar og annars fests búnaðar) . 

 

Vísað er til teikningar Hj 0101 fylgiskjal 1, varðandi vinnusvæðið. 

 

1.1.5 Kynningarfundur – vettvangsskoðun 
Enginn kynningarfundur né vettvangsskoðun fer fram að undirlagi verkkaupa. 

Bjóðendum er 

bent á að kynna sér vel aðstæður á verkstað. 

 

0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun 
Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á 
samningur um verkið sbr. grein 11.2 í ÍST 30.  

Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna á 
eyðublaði “E - 01” sem fylgir með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun 
(tíma-, greiðslu- og mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 13.2 í ÍST 30 
ásamt því að leggja fram verktryggingu og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið. 
Verkáætlunin skal vera ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical Path 
Method). Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem 
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koma að meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi 
verður hluti verksamnings.  

Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna 
jafnóðum ef út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, 
miðað við samþykkta verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og 
tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði 
tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma.   

Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram 
þá hluti eða þjónustu sem samningur við verktaka segir til um.  

Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, 
magnaukninga eða afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins 
leitt til framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi 
verkþáttur sé á bundinni leið (Critical Path) verksins. 

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en 
mánaðarlega ef sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram 
til samþykktar hjá verkkaupa.   

Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að 
verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir – Tafabætur”. 

0.1.7 Framkvæmdatími 
Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði 
verktaka.   

Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.1.2 
Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann 
hefur staðið að fullu við skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal 
aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 
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0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA og ráðgjafa 

0.2.1 Verkkaupi 

Verkkaupi:  Fjarðabyggð 

kt. 470698-2099 

Hafnargata 2, 730 Fjarðabyggð )# 

 

Umsjón: DB Verk ehf 

kt. 621012-2109 

Garðatorg 7, 210  Garðabær. 

Sími: 562 5111 Bréfsími: 562 5112   

Veffang:  www.dbverk.is 

 

0.2.2 Ráðgjafar 
Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið:  

Byggingarfræðingur: DB Verk ehf 

Garðatorg 7, 210 Garðabær 

 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 
Eftirlit verkkaupa er á vegum sveitarfélagi Fjarðabyggðar. Eftirlitsaðili verður 
annað hvort starfsmaður Fjarðabyggðar eða starfsmaður einkaaðila sem 
Fjarðabyggð ræður til starfsins. Þessi eftirlitsaðili mun annast daglegt eftirlit á 
vinnustaðnum og vera fulltrúi verkkaupa gagnvart verktaka. Verktaki skal í einu 
og öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi og í samráði við eftirlitsaðila. Ef 
verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að ræða 
efnisval, útfærslur eða túlkun samningsgagna, skal hann tafarlaust leita 
úrskurðar eftirlitsaðilans. Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits 
sem falið er öðrum stjórnvöldum samkvæmt lögum eða reglugerðum. 

 

http://www.dbverk.is/
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0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR 

0.3.1 Útboðsgögn 
Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. HJ-001-2012, dags. 01.06.2012 

b) Verklýsing nr. HJ-001-2012, dags. 01.06.2012. 

c) Útboðsteikningar (sjá kafla “0.9 Teikningaskrá”) 

d) Tilboðsblað og yfirfarin (leiðrétt) tilboðsskrá 

e) Íslenskur staðall ÍST-30, 5. útgáfa 2003, með þeim frávikum sem tilgreind eru 
í kafla “0.3.6 Frávik frá stöðlum”.  

f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum 
eða verði hann var við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á 
tilboðsfjárhæð, skal hann senda umsjónarmanni verkkaupa fyrirspurn eigi síðar 
en þann dag sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 
Fyrirspurnin skal merkt: “Útboðsfulltrúi Fjarðabyggðar” og send með símbréfi á 
númerið “470-9001” eða með tölvupósti á netfangið  
fjardarbyggd@fjardarbyggd.is. 

Fyrirspurnir og svör við þeim verða birt á vefsíðu Fjarðabyggðar eigi síðar en 
þann dag sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnir 
og svör við þeim verða hluti af útboðsgögnunum. 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 
Ákvæði um teikningar og villur í útboðsgögnum eru í kafla 14 í ÍST 30. Grein 
14.1 gildir þó ekki óbreytt sbr. kafla “0.3.6 Frávik frá stöðlum”. Aðalverktaki ber 
ábyrgð á fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og 
það er einnig á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. 

Sá geisladiskur, sem verktaki fékk afhentan á tilboðsgerðarstigi er hluti 
samnings milli verktaka og verkkaupa, en á honum eru allir uppdrættir, útboðs- 
og samningsskilmálar, verklýsingar og magntöluskrár. Verktaki skal á sinn 
kostnað prenta út þau gögn sem hann telur þurfa við framkvæmd verksins.   

Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem 
verkkaupi hefur beðið um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka á 
Verkefnavef FSR, en verkkaupi ber kostnað af prentun þeirra gagna sbr. grein 
14.1.1 í ÍST-30. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, innan eðlilegra marka, 
endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra uppdrátta og 
lýsinga. 

0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, 
reglugerða og leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, 

mailto:fjardarbyggd@fjardarbyggd.is


Útboðs- og samningsskilmálar  

Hjúkrunarheimilið Hress 

_______________________________________________________________  

Útboðsnúmer HJ-001-2012 17 

reglugerðir og leiðbeiningar sem eiga við um framkvæmdina eru til dæmis, en 
ekki tæmandi talið, eftir því sem við á: 

 Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

 Byggingarlög og byggingarreglugerðir. 

 Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001. 

 Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001 

 Lög um opinber innkaup, nr. 94/2001.  

 Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu, nr. 655/2003. 

 Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 

  Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

  Reglugerð um raforkuvirki. 

  Reglur um holræsagerð. 

  Heilbrigðisreglugerð. 

  Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 

  Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

  Lögreglusamþykktir.  

  Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

  Reglur Löggildingarstofu. 

  Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

  Skipulag hjúkrunarheimila – Félags- og tryggingarráðuneytið nóv. 2008 

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við 
eiga hverju sinni. 

0.3.5 Undirverktakar 
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 12 í ÍST 30 og í 55. grein laga nr. 94/2001 
að því er varðar bann við gerviverktöku. 

0.3.6 Frávik frá stöðlum 

Grein 14.1 í ÍST-30 gildir ekki eins og hún er orðuð.  Í stað hennar kemur grein 
sem er svohljóðandi: 

 “Verkkaupi afhendir verktaka við upphaf verks geisladisk sem inniheldur allar 
teikningar, verklýsingar og önnur samningsgögn. Verktaki skal á sinn kostnað 
prenta út þau gögn sem þörf er á til að vinna verkið”.   
Undirgreinarnar 14.1.1 og 14.1.2 gilda hins vegar óbreyttar. 

Grein 29.6 í ÍST-30 gildir ekki eins og hún er orðuð. Í stað hennar kemur grein 
sem er svohljóðandi: 

“Ef í ljós koma á verkinu leyndir gallar sem ekki var unnt að sjá fyrir lok 
ábyrgðartímans skal verktaki svara skaðabótum eftir almennum reglum. Fyrning 
á þeim skaðabótakröfum fer eftir almennum reglum”. 
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Grein 31.13.1 í ÍST-30 gildir ekki í þessu útboði. 

 

ÍST-30 (ásamt öðrum stöðlum eða gögnum sem vísað er til í verklýsingum eða á 
teikningum) og útboðsgögn mynda eina heild og skal litið á þau í samhengi 
þegar útboðsgögnin eru túlkuð. Stangist ákvæði ÍST-30 á við ákvæði útboðs- og 
samningsskilmála skulu ákvæði ÍST-30 víkja. 
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0.4 TILBOÐ 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 

A  Aðaltilboð 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum.  

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum 
þessum. Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að 
innifela kostnað við þá í öðrum liðum. Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og 
tilboðsskrá útfylltum á pappír og telst prentun úr tölvu fullgild. Tilboðsblað skal 
vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita fangamark 
sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim 
magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skal vera í heilum 
krónum.  

Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur 
eru reiknaðar eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar 
sem það á við nema þar sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir 
öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en 
fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við 
niðurskurð) skal hann innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi 
verkliða. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af 
viðkomandi verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, 
flutningur manna og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber 
gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 
Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi 
einingarverðs.  

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann 
gilda á hverjum tíma. Allt einingarverð í tilboðsskrá skal vera með 
virðisaukaskatti.  

B  Aukaverk 

Reynslan hefur sýnt að þrátt fyrir vönduð samningsgögn kemur oft til 
aukaverka á framkvæmdatímanum (sjá skilgreiningu á aukaverki í kafla “0.5.3 
Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – Aukaverk”). Verkkaupi fer því fram á að 
bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma tækja og mannafla ef um 
aukaverk verður að ræða. 

C  Frávikstilboð 

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá 
sem lýst er í útboðsgögnunum. 

0.4.2 Fylgigögn með tilboði 
Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og tilboðsblaði.   
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0.4.3 Auðkenni tilboðs 
Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu. 

 

Hjúkrunarheimili 

Útboð nr. .HJ-001-2012  

TILBOÐ 

 

Bjóðandi:  Nafn bjóðanda 

 Heimilisfang 

 Póstnúmer og staður 

 

Vakin er sérstök athygli bjóðenda á að ef þeir merkja ekki umslög sem innihalda 
tilboð með nafni bjóðanda, eiga þeir á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá. 

0.4.4 Tilboðstrygging - Gildistími tilboðs 
Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við 
tilboðið í 3 vikur frá opnun tilboða, að öðrum kosti skal hann greiða verkkaupa 
bætur að fjárhæð 5% af tilboðsfjárhæð sinni. 

Bjóðanda er í sjálfsvald sett að kaupa sér tryggingu fyrir þessari skuldbindingu, 
en þess er ekki krafist af verkkaupa. 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í kafla 8 í ÍST 30. 

0.4.5 Opnun tilboða 
Tilboð skulu hafa borist til Sveitarfélags Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730 
Fjarðabyggð, eigi síðar en á þeim tíma sem getið er um í kafla “0.1.2 
Útboðsform – Útboðsyfirlit” og verða þau opnuð þar í samræmi við kafla 7 í ÍST 
30. 

Geti bjóðandi ekki komið útfylltum útboðsgögnum á opnunarstað til opnunar, er 
þá heimilt að senda tilboðsblað þar sem fram kemur heildarfjárhæð tilboðs með 
símbréfi á opnunarstað og skal það hafa borist áður en skilafrestur er runninn út, 
en bjóðandi skal þá jafnframt hafa póstlagt með ábyrgðarpóstsendingu, a.m.k. 
degi áður en opnun tilboða fer fram, gögn sem fylgja eiga tilboðinu og skal 
staðfesting þess efnis fylgja með símbréfinu sbr. 7. grein laga nr. 65/1993, ”Lög 
um framkvæmd útboða”. Séu tilboð send með pósti eða myndsendi er bjóðandi 
ábyrgur fyrir því að þau komist í réttar hendur fyrir opnun tilboða. 

0.4.6 Meðferð og mat á tilboðum 
Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 9 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup. 

Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær 
kröfur sem settar eru fram í kafla “0.1.3 Kröfur til bjóðenda”. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera 
viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð er bindandi 
fyrir bjóðendur. Einingarverð er einnig bindandi, innan eðlilegra marka, gagnvart 
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þeim magnaukningum, viðbótarverkum og aukaverkum sem verktaki kann að 
verða beðinn um að framkvæma. 

Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. 
Hafi bjóðandi breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána 
kemur það ekki fram við yfirferð, enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér 
engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði greinar 
“0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs” um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum 
liðum. 

Samanburður tilboða mun byggjast á samtölu aðaltilboðs og tilboðs í aukaverk 
(liðir A og B í kafla 0.4.1). Fjárhæð verksamnings miðast hins vegar eingöngu 
við fjárhæð aðaltilboðs, en tilboð í aukaverk telst umsamið endurgjald fyrir 
aukaverk, ef til þeirra kemur og ákveðið verður að notast við einingarverð í stað 
fasts tilboðs fyrir viðkomandi aukaverk. 

 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á 
fylgigögnum með tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða 
annmarkinn að mati verkkaupa ekki áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði 
bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en 
nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans. 

Verkkaupi mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna 
eða hafna öllum tilboðum. 

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs 
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 
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0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 
Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar, eins og við 
á hverju sinni: 

 Byggingarleyfisgjald. 

 Gatnagerðargjald. 

 Holræsagjald. 

 Heimtaugargjald rafveitu. 

 Heimæðargjald hitaveitu. 

 Heimæðargjald vatnsveitu. 

 Mælingargjald. 

 Skipulagsgjald. 

 Brunabótamatsgjald.  

 Iðgjald af brunatryggingu eignar á framkvæmdatíma, sbr. grein 22.2 í ÍST 30. 

 Kostnað við hönnun og eftirlit. 

 Stjórnunarkostnað verkkaupa. 

0.5.2 Framlag verkkaupa 
Verkkaupi leggur ekki til efni, tæki né búnað vegna verksins. 

0.5.3 Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – aukaverk 
Orðskýringar: 

Með orðinu viðbótarverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem 
verkkaupi óskar eftir að framkvæmd verði, en ekki lá fyrir ákvörðun á 
útboðsstigi um að framkvæma. Allar breytingar sem verkkaupi gerir á 
verkinu, eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. 
Þó svo að viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau 
einnig valdið lækkun á greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi tekur 
ákvörðun um að minnka umfang verks eða breyta verki til 
kostnaðarlækkunar með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða 
útfærslu.   

Með orðinu aukaverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem 
framkvæma þarf til þess að unnt sé að ljúka við verksamning, en ekki er 
getið um í verklýsingu og/eða magntöluskrá og því ekki gert ráð fyrir að 
greitt sé fyrir.  Aukaverk koma því til vegna skorts á upplýsingum, 
ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin geta 
aukaverk einungis valdið kostnaðarauka í verkinu. 
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Komi til viðbótarverka vegna breytinga á verkinu, eða aukaverka skal fylgja 
ákvæðum ÍST 30, kafla 16. Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk 
eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota taxta sem verktaki býður í tilboði sínu.  

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum 
fyrirmælum verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo 
og kröfugerð og samningar. 

Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar 
á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða 
viðbótarverk séu á bundinni leið (Critical Path) verksins.   

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur 
milligöngu um að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða 
aukaverka, skal vera 10%. Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, 
geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki 
býður í tilboði sínu skv. lið B í kafla 0.4.1. 

 

0.5.4 Frestir - Tafabætur 
Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 
Framkvæmdatími”. Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki 
greiða verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það 
dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta 
kemur fram í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 

Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu 
hvers áfanga. 

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá 
því og um leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti 
framlengingarinnar, sbr. kafla 24 í ÍST 30. 

0.5.5 Greiðslur og reikningsskil 
Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til kafla 31 í ÍST 30, Greiðslur og 
reikningsskil. Greitt verður til verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) 
tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt samkomulagi á fyrsta 
verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og 
skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni.  

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers 
greiðsluliðar í tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett 
upp í samráði við eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð 
við hann um mat á greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji 
reikninga. Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á 
uppgjöri magntalna. 

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka skv. 
heimildarákvæði í gr. 31.4 í ÍST 30, enda er verktrygging 15% af 
samningsfjárhæð skv. kafla “0.6.2 Verktrygging” og gildir því gr. 15.2.1 í ÍST 30. 
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Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en 
verksamningur hefur verið undirritaður. 

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi 
greinargerð um verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur 
þeirra magntalna sem reikningurinn byggist á. 

Reikningar skulu skráðir á Sveitarfélag Fjarðabyggð  kt. 470698-2099, vegna 
Hjúkrunarheimili 

0.5.6 Fyrirframgreiðsla 
Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

0.5.7 Magnbreytingar  
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í 
einstökum verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magn-
aukning meira en 25% af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við 
viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan verði innt af hendi 
með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til 
framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að 
verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) verksins, eins og fram kemur í 
kafla  “0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun”. 

Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við 
ákveðna verktegund verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi verktegund 
vegi meira en 3% í samningsfjárhæð. Í slíku tilfelli á hvor aðili um sig rétt á 
endurskoðun  á einingarverði fyrir verktegundina með tilliti til áhrifa sem 
magnbreytingin kann að hafa á það. Einvörðungu þeir kostnaðarþættir sem eru 
háðir magni koma til endurskoðunar. Í þessu samhengi merkir orðið verktegund 
ákveðna verkliði sem eru unnir með sams konar tækjum og sambærilegum 
mannafla, án tillits til þess hvort þeir eru hluti af einum verkþætti eða fleiri. 
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0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL 

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í kafla 22 í ÍST 30. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á 
verkkaupi að hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir 
bruna. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á 
verktaki að hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar m.a. en ekki 
takmarkað við vátryggingar vegna áhættu skv. ÍST-30 gr. 22, aðrar en 
brunatryggingar á mannvirkinu, sem leiða af framkvæmd þessari. 

Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína og greiða þau lögboðnu og 
samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og 
þjónustu.  

Verktaki skal afhenda verkkaupa, ef hann óskar, afrit af tryggingarskírteinum 
fyrir þeim tryggingum, sem hann tekur vegna verksins á hverjum tíma.  

0.6.2 Verktrygging 
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa 
vegna verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings 
verktryggingu, skv. kafla 15 í ÍST 30. Form verktryggingar er á eyðublaði “E–02” 
með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

Verktrygging skal miðast við 15% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til loka 
framkvæmda en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum 
við samning og verðbótum ef verksamningur er verðbættur, og stendur þannig 
næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar 
tryggingarinnar. 

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi 
til tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 
10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram 
sérstaka tryggingu vegna verksins. 

0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar 
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum 
skuldbindingum sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka 
óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan 
þann búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt fyrir. Efni sem 
verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara frá 
seljanda efnisins, án sérstaks leyfi verkkaupa. 

0.6.4 Misræmi í gögnum 
Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust 
tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í 
útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu, sbr. grein 14.3 í 
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ÍST 30. Ef um er að ræða verulega villu, sem leiðir til kostnaðarbreytinga vísast 
til greinar 14.4 í ÍST 30. 

0.6.5 Ágreiningsmál 
Verði ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um skilning á útboðsgögnum skal 
verktaki þó eigi að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum eftirlitsaðila 
Fjarðabyggðar, sbr. kafla 32.3 í ÍST 30.  

Ef eftirlitsaðila Fjarðabyggðar og verktaka tekst ekki að ná samkomulagi um 
ágreininginn skulu haldnir a.m.k. tveir sáttafundir þar sem Umsjónarmaður 
Fjarðabyggðar og forstjóri eða framkvæmdastjóri verktakans gera tilraun til að ná 
samkomulagi. Takist aðilum ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu á 
þessum fundum skal vísa ágreiningnum til Héraðsdóms Austurlands.  
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0.7 VINNUSTAÐUR 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 
Verktaki fær til umráða vinnusvæði innan lóðarmarka. Lóðarmörk má sjá á 
teikningu Hj-0101. 

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla 
“0.7.5 Öryggi á vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til 
kafla “0.7.4 Umhirða á vinnustað”. 

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 
Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til 
geymslu á efni, allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og 
nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og verkfundahöld.  

Að öllu jöfnu verða verkfundir haldnir á verkstað nema verkkaupi óski annars og 
skal þá verkkaupi leggja til fundarstað í samráði við verktaka.  
 

0.7.3 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 
Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla “0.5.2. Framlag verkkaupa”, leggja 
til og kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, 
sem til þarf við framkvæmdirnar, ennfremur allan flutning á mönnum og efni. 

Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og 
rafmagn þar til lokatenging hefur farið fram. 

0.7.4 Umhirða á vinnustað 
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. 
Verktaki skal sjá svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé 
ávallt góð og skal hann fara eftir fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi. Um 
almenna umgengni og samvinnu á vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 18 í 
ÍST-30. 

0.7.5 Öryggi á vinnustað 
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og 
verkstaður hafa sömu merkingar í þessum útboðsgögnum.  
Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við 
eftirlitsmann um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en 
framkvæmdir hefjast ber verktaka að leggja fyrir eftirlitsmann tillögu um 
varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera m.a. vegna umferðar við 
vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar 
nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta.  

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði 
hvað snertir vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur 
um meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. 
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skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá 
veitustofnunum skal fylgt í hvívetna.  

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra 
tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996) sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með 
tilvísun í II. kafla þessara reglna er sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim 
skyldum sem um ræðir í 1.-3. t.l. 3. gr. í reglum þessum þ.á.m. skipun 
samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og 
heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni. Bent er á “Fræðslu og 
leiðbeiningarrit nr. 17” útgefið af Vinnueftirliti ríkisins árið 2002. Á fyrsta verkfundi 
og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um 
fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins 
hverju sinni.  

Við brot á þeim reglum sem settar eru fram varðandi öryggismál áskilur 
verkkaupi sér rétt til að vísa starfsmanni eða starfsmönnum, sem brotlegir eru, af 
vinnusvæðinu og/eða fresta greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim 
öryggisatriðum sem áfátt er í einhverjum atriðum.  
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0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

0.8.1 Verkstjórn verktaka og verkfundir 
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í kafla 17 í ÍST 30.  

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á 
verkfundi með fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru 
ritaðar af eftirlitsaðila verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum 
aðilum.  

0.8.2 Gæði verksins 
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í kafla 20 í ÍST 30. 

Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í 
samræmi við fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd 
þess, og full réttindi þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum 
og skal verktaki skila inn afritum af skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess 
óskað.   

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem 
hann hyggst nota og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem 
krafist er í verklýsingu. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um 
er að kenna slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki 
fulla ábyrgð á efni og vinnu. 

Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera 
lagfært og heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa 
farið fram. 

Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 
9001:2000 eða yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við 
verklegar framkvæmdir (sbr. námskeið sem Samtök iðnaðarins standa að) og 
vinna eftir þeim leiðbeiningum og eyðublöðum sem þar eru sett fram.   

Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem 
tekur á innra eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til 
verksins vinni samkvæmt þeirri verkmöppu. 

Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun 
verksamnings. Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru 
settar fram í fylgiriti “E–03” með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 
Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð 
fyrir. Á framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, 
að bjóða annað efni og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal 
hann þá leggja fram upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 20.4.1 í ÍST 
30. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar 
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og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan 
kostað sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal 
verktaki greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa. 

0.8.4 Málsetningar og mælingar 
Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var 
við málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 

0.8.5 Sýnishorn og prófanir 
Gert er ráð fyrir að innan mánaðar frá töku tilboðs leggi verktaki fram skrá yfir 
tegundir helstu byggingarhluta/íhluta sem hann gerir ráð fyrir að nota í verkið. 
Þá skal hann eftir atvikum leggja fram sýnishorn og önnur gögn til yfirferðar og 
samþykktar hjá eftirliti verkkaupa. Gögn skulu lögð fram það tímanlega að eigi 
valdi töfum á framkvæmdum og ætla skal eftirliti eðlilegan tíma til umfjöllunar um 
hvert mál. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af vinnu og framkvæma prófanir á 
efni eins og verklýsing kveður á um. 

0.8.6 Samskipti við yfirvöld 
Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við 
byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja 
um undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis 
verkkaupa. 

Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi 
skráð sig á verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 

0.8.7 Úttekt 
Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í kafla 28 í ÍST 30. 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins 
geti farið fram (lokaúttekt). Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera 
búnir að yfirfara verkið til þess að ekki þurfi að koma til annarrar úttektar. Ef 
boða þarf til annarrar úttektar skal verktaki greiða kostnað verkkaupa sem til 
fellur vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. En ef það 
koma fram smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem 
viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að 
farið sé í aðra formlega úttekt. 

Við úttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við 
á) allt verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé 
þörf, skal hann að lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu 
(úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra þarf.  

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. 
byggingafulltrúa, rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða 
eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar hafa verið boðaðir til sérstakra úttekta (einn 
eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður en formleg úttekt 
verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra 
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stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum 
skuli fara fram. 

Verkinu telst lokið sé eftirtöldum atriðum fullnægt: 

1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn. 

2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, 
en hún skal m.a. innihalda: 

 Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og 
krafist var gagna um.   

 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.   

 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut 
eiga að máli. 

 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

 Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við úttektina skal 
verkkaupi gefa út án tafar vottorð um úttekt, svonefnda úttektargerð, og telst 
hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með 
ábyrgðartími verksins. Sé hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við 
lýsingar eða teikningar skal það metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir 
viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim 
verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir 
fyrrgreindu mati, þegar staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann 
hafi lokið viðkomandi verki. 

Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er 
ábyrgur fyrir, gilda ákvæði kafla 29 í ÍST 30. 

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum 
verktaka yfirfara allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í 
grein 28.11 og kafla 29 í ÍST 30. 

0.8.8 Byggingarstjóra – og meistaraskipti 
Byggingarstjóri og iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu 
samþykkja að aðrir byggingarstjórar og iðnmeistarar hefji framkvæmdir við 
bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum er verktaki annast. 

Byggingarstjóri og meistarar skulu fallast á byggingarstjóra- og meistaraskipti 
þegar þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt samningi og þess er óskað af 
verkkaupa. 

Áritun byggingarstjóra og meistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá 
byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við 
framkvæmdina en þetta útboð nær til. 
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0.9 TEIKNINGASKRÁ 
Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu: 

 

NR.    Titill. 

101    Afstöðumynd 

102    Grunnmynd ein. 1 og millirými 

103    Grunnmynd ein. 2 og 3 

104    Útlit 

105    Snið 

201    Vinnuteikning ein. 1 

202    Vinnuteikning millirými 

203    Vinnuteikning ein. 2 

204    Vinnuteikning ein. 3 

205    Vinnuteikning þakplan ein. 1 

206    Vinnuteikning þakplan millirými 

207    Vinnuteikning þakplan ein. 2 

208    Vinnuteikning þakplan ein. 3 

301    Vinnuteikning snið 

302    Vinnuteikning snið 

303    Vinnuteikning snið 

401    Gluggayfirlit ál/timbur 

402    Gluggayfirlit ál/timbur  

403    Gluggayfirlit ál 

404    Gluggayfirlit ál  

405    Gluggayfirlit ál/stál 

406    Gluggayfirlit ál/stál  

407    Hurðaryfirlit inni 

408    Hurðaryfirlit úti 

501    Innréttingarteikn. eldhús/alrými 

502    Innréttingarteikn. þvottahús 

503    Innréttingarteikn. þvottahús 

504    Innréttingarteikn. íbúð 

505    Gólfefnayfirlit ein. 1 og millirými 

506    Gólfefnayfirlit ein. 2 og 3 

507    Loftaplan ein. 1 og millirými 

508    Loftaplan ein. 2 og 3 

509    Loftræsing og útsog ein. 1 og millirými 

510    Loftræsing og útsog ein. 2 og 3 

511    Neysluvatnsleiðir ein. 1 og millirými 
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512    Neysluvatnsleiðir ein. 2 og 3 

513    Útihandrið 

601    Deili 

602    Deili 

603    Deili 

701    Skráningartafla
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E-01 

 

E-01  VERKSAMNINGUR 

 

 

 

Hjúkrunarheimili 
   

 

VERKSAMNINGUR 

 

HJ – 001-2012 
 

Júní, 2012 
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VERKKAUPI:   

Sveitarfélag Fjarðabyggð 

 

VERKTAKI: 

Uppsett ehf 

 

UMSJÓN: 

DB Verk ehf 

 

SAMNINGSAÐILAR 

 

 

Verkkaupi: Verktaki: 

Fjarðabyggð Uppsett ehf 

Hafnargötu 2 Káranesbraut 5 

730, Fjarðabyggð 200 Kópavogur 

 Kt. 090999-3459      

  

  

   

  

 

  

Umsjónaraðili verkkaupa:   

DB Verk ehf   

Garðatorg 7 

210, Garðabær  

Sími:  562-5111 

Fax:   562-5112   

Netfang:  dbverk@dbverk.is 
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1. GREIN 

VERKEFNI 

Um er að ræða um það bil 1600m2 hús með kjallara fyrir loftræstikerfi. Í húsinu 
verða 20 íbúðarrými. Hægt verður að sameina sex þeirra og gera hjónarými. Húsið 
er skipt í fimm hluta, kjallara, þrjár einingar sem allar hafa sitt eigið alrými með 
borðstofu, setustofu og eldhúsi og svo starfsmannarými með skrifstofum, 
þvottahúsi, búningsaðstöðu, stóreldhúsi og fleira.  Húsið er staðsteypt, frágangur 
ýmist sjónsteypa, klæðning lerki eða völun. Þakfrágangur er með torfi, hellum eða 
létt þak (lett-tak). Bílastæði er á norðvestur hluta lóðar og eru þau 21 talsins. Á lóð 
eru þrír sorpgámar sem ætlast er til að flokkað verði í. Fyrir utan öll íbúðarrými og 
einingu eru sólpallar. 

  

2. GREIN 

SAMNINGSGÖGN 

Verkið skal unnið í samræmi við þennan samning og eftirtalin gögn: 

 Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í útboðs- og 
samningsskilmálum nr. HJ-001-2012. 

 Tilboðsblað verktaka dags. __26.06___ 2012 ásamt útfylltri og yfirfarinni 
(leiðréttri) tilboðsskrá, sem er fylgiskjal A með samningi þessum. 

 Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags:__27.06___ 2012  sem er fylgiskjal B 
með samningi þessum. 

 Verktryggingu frá Landsbanki Íslands dags. __28.06__ 2012 að fjárhæð 
kr.__87.000.000___  sem er fylgiskjal C með samningi þessum. 

 Verkáætlun (tíma- og greiðsluáætlun) sem er fylgiskjal D með samningi 
þessum. 

 Fundargerðir skýringafunda milli verkkaupa og verktaka áður en verksamningur 
er undirritaður, hafi slíkir fundir farið fram, fylgiskjal E. 

 Grunnur að verkmöppu gæðakerfis, sem verktaki leggur fram fyrir undirritun 
verksamnings. 

 

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings. 

 

 

3. GREIN 

SAMNINGSFJÁRHÆÐ 

Samanburður tilboða byggðist á samtölu aðaltilboðs og tilboðs í aukaverk, eins og 

fram kemur í kafla 0.4.1 í útboðs- og samningsskilmálum. Fjárhæð verksamnings 

miðast hins vegar eingöngu við fjárhæð aðaltilboðs, en tilboð í aukaverk telst 
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umsamið endurgjald fyrir aukaverk, ef til þeirra kemur og ákveðið verður að notast 

við einingarverð í stað fasts tilboðs fyrir viðkomandi aukaverk. Samningsfjárhæð er, 

samkvæmt tilboði verktaka og með leiðréttingum samkvæmt ákvæðum 

útboðsgagna: 

 

  kr. ___580.000.000__ með virðisaukaskatti 

 

skrifað, ___fimmhundruð og áttatíu milljónir krónur___    

 

4. GREIN 

FRAMKVÆMDATÍMI 

Framkvæmdatími hefst strax og tilboði hefur formlega verið tekið og skal verkinu 
vera að fullu lokið eigi síðar en 20.07.2013 

 

 

5. GREIN 

ÁGREININGSMÁL 

Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi Austurlands 

 

 

Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, eitt handa hvorum aðila. 

 

 

 

Fjarðabyggð,    

 

 

 

F.H. VERKKAUPA   F.H. VERKTAKA 

 

 

 

________________________________ _________________________________ 
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E-02 

 

E-02  VERKTRYGGING 

 
 

 

Yfirlýsing um verktryggingu 
001001 

 

 

 

Landsbanki Íslands, lýsir því hér með yfir, að hann ábyrgist DB Verk ehf, fyrir hönd 
Fjarðabyggðar kt: 470698-2099, sem verkkaupa, greiðslu á allt að kr. 87.000.000, 
áttatíu og sjö milljónir krónur sem tryggingu fyrir því, að Uppsett ehf kt: 090999-
3459, inni af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við framkvæmd verksins 
Hjúkrunarheimili, Dalbraut 1, 735 Eskifirði í samræmi við útboðs- og 
samningsskilmála, verksamning og þau gögn sem þar eru talin upp sem 
samningsgögn auk viðauka við samning. 

 

Verktrygging þessi miðast við 15% af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í 
verksamningi, og stendur óbreytt til loka framkvæmda, en lækkar þá í 4% af 
samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum, ef 
verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu 
heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar og skal slík heimild gefin út innan 
10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu. 

 

Fjarðabyggð getur krafið Landsbanki Íslands um greiðslu tryggingarfjárins að 
einhverju eða öllu leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji hún það nauðsynlegt 
til að ljúka verki eða verkhluta eða bæta galla sem fram hafa komið á verki 
verktaka. Einnig til greiðslu á hverskonar kostnaði sem verkkaupi verður fyrir vegna 
vanefnda verktaka á ákvæðum verksamningsins svo og til endurgreiðslu á 
ofgreiddum verklaunum. 

 

 

Reykjavík, 28.06.2012 

 

Landsbanki Íslands 
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E-03 

E-03  VERKMAPPA GÆÐAKERFIS 
 

Grundvallarkröfur sem gerðar 
eru til verkmöppunnar 

 

Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni 
framkvæmdarinnar. Í upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og 
skal hann samþykktur af Fjarðabyggð áður en skrifað er undir verksamning. Meðan 
á framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara í verkmöppuna. Í lok framkvæmda 
er fullbúin verkmappan afhent verkkaupa.  

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki 
leggur fram grunn að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

 skjalastýringu 

 póst inn og út 

 móttöku og dreifingu teikninga 

 móttöku efnis 

 meðhöndlun frávika og úrbóta 

 auka- og viðbótarverk 

 nýja greiðsluliði 

 innra eftirlit með einstökum verkþáttum 

 verkþáttarýni 

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann 
hyggst standa að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra 
verkþátta. Hér er ekki átt við að hann lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers 
verkþáttar, heldur hvernig hann hyggst standa að undirbúningi framkvæmdar við 
verkþáttinn (með verkþáttarýni).  Á sama hátt lýsi hann hvernig hann ætlar að haga 
innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar að nota o.þ.h. 

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. 
Þar komi fram hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver 
ber ábyrgð á viðkomandi verkþætti. 

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. 
fram: 

 Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist 
var gagna um.   

 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.   
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 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að 
máli. 

 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

 Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 
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1 AÐSTAÐA, UMHVERFISMÁL OG JARÐVINNA 

1.0 INNGANGUR 

1.0.0 Almennt 
Verktaki tekur við byggingarsvæðinu eins og það er á tilboðsdegi. Vinnusvæðið markast 
af byggingargirðingu umhverfis fyrirhugað hjúkrunarheimili og bílastæðasvæði. Verktaki 
skal reisa byggingargirðinguna umhverfis vinnusvæðið áður en framkvæmdir hefjast. 
Verktaka er óheimilt að hafa efni, tæki eða búnað utan girðingar að loknum vinnudegi. 
 
Væntanlegir bjóðendur skulu kynna sér allar aðstæður á staðnum áður en tilboðsgerð 
hefst. 
Vakin er sértök athygli á því að verkkaupi hyggst fá alþjóðlega umhverfisvottun 
samkvæmt BREEAM á nýbygginguna en slíkt vottunarferli tekur til allrar 
framkvæmdarinnar, þ.m.t. umhverfis- og öryggisstjórnunar allra verktaka á 
framkvæmdartíma. Í þessu felst að aðalverktaki skuldbindur sig og undirverktaka til þess 
að vinna skv. verklagi sem er jafngott eða betra en best þekkist. Verktaki skal vinna 
samkvæmt virku umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfi sambærilegu ISO 14001 og 
OSHAS 18001. Vottun umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfa er æskileg. Sem hluti af því 
skuldbindur verktaki sig til þess að fylgja öllum lagalegum ákvæðum á sviði umhverfis- 
og öryggismála á Íslandi. 
Verktaki skal móta umhverfis- og öryggisstefnu fyrir vinnusvæðið, fylgja henni og tryggja 
að allir á vinnusvæði (bæði starfsmenn og gestir) þekki og fylgi. Verktaki skal útnefna 
ábyrgðaraðila umhverfis- og öryggismála á vinnusvæðinu. 
Verktaki skal staðfesta skriflega að hann muni uppfylla þær kröfur sem gerðar eru 
varðandi umhverfis- og öryggisstjórnun. Verktaki skal einnig sýna fram á umhverfis- og 
félagslega ábyrgð. 

1.0.1 Verksvið 
Verktaki skal leggja til og kosta öll áhöld, girðingar, vélar, verkfæri, ljós og hita, sem til 
þarf við framkvæmdina ásamt því að annast uppsetningu aðstöðu verktaka, rekstur 
vinnusvæðis, viðhald girðinga og frágang í verklok. 

1.0.2 Lagnir 
Ekki er vitað til þess að lagnir af neinu tagi séu innan byggingarreits fyrirhugaðar 
hjúkrunarheimilis. Þó eru lagnir sem liggja samsíða Leirubakka sem verktaki skal afla 
sér frekar upplýsingar um frá Orkuveitu Fjarðabyggðar og bæjaryfirvöldum í 
Fjarðarbyggð áður en framkvæmdir hefjast. 
Verktaki skal afla sér upplýsingar um allar lagnir og strengi á og í námunda við 
vinnusvæðið áður en framkvæmdir hefjast hjá viðeigandi stofnun, svo sem Orkuveitu 
Fjarðabyggðar. 

1.0.3 Umhverfi 
Vinnusvæði verktaka er við Bleiksá, vestanmeginn, á horni Dalbrautar og 
Norðfjarðarvegi. Gera skal ráð fyrir umferð gangandi vegfarenda og skal verktaki því 
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taka tillit til þessara aðstæðna, virða leyfilegan umferðarhraða á svæðinu og gæta fyllsta 
öryggis í hvívetna. Gera skal ráð fyrir því að bílaumferð muni vera um Dalbraut og 
Norðfjarðarveg og ber verktaka að taka tillit til þess og valda sem minnstri röskun á 
bílaumferð á meðan á framkvæmdum stendur. 

1.1 UMHVERFISMÁL OG AÐSTAÐA 

1.1.1 Umhverfi, öryggi og ábyrgð 
UMHVERFISVOTTUN SAMKVÆMT BREEAM 
Verktaki skal útbúa skriflega handbók (verkmappa gæða-, umhverfis- og öryggiskerfis) 
sem lýsir umhverfis- og öryggisstjórnun á vinnusvæðinu og umhverfis- og félagslegri 
ábyrgð verktaka. Handbókinni skal skilað til verkkaupa áður en vinna við verkefnið hefst. 
Vinna við verkefnið getur ekki hafist fyrr en verkkaupi hefur samþykkt handbókina. Í 
upphafi verks mun verkkaupi standa fyrir fræðslu um BREEAM umhverfisvottunina og á 
þeim kröfum sem gerðar eru til verktakans (sbr. útboðsgögn). Verktaki skal ábyrgjast að 
allir starfsmenn sem vinna á svæðinu þekki til þessara krafna og hafi fengið slíka 
fræðslu. 
Verktaki skal tilnefna starfsmann sem hefur umsjón með öllum þáttum sem tengjast 
BREEAM umhverfisvottuninni á verkstað. Starfsmaður þessi ber ábyrgð á vöktun og 
skráningu og því að kröfur BREEAM séu uppfylltar. Verktaki skal vinna að kröfum 
BREEAM í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

UMHVERFISSTJÓRNUN 
Við umhverfisstjórnun skal fylgja gátlista A3 úr BREEAM. Hann má í heild sinni finna í 
viðauka II en hér fyrir aftan eru tíunduð helstu atriði úr honum í liðum a) til f). Auk krafna 
í gátlista A3 í BREEAM skal verktaki einnig uppfylla önnur skilyrði er koma fram hér fyrir 
aftan í liðum U1-U4. 

U1. Kröfur úr gátlista A3 í BREEAM: 
a) Orkunotkun á vinnusvæði 

I. Raforkunotkun á vinnusvæði. Skilgreina markmið fyrir raforkunotkun á 
vinnusvæði. Sýna fram á að leiðir til að draga úr notkun raforku hafi verið 
íhugaðar. Raforkunotkun skal mæld og notkun skráð mánaðarlega. 
Niðurstöður mælinga skulu settar upp myndrænt, þar sem notkun og 
markmið eru borin saman. Niðurstöður skulu vera sýnilegar á vinnusvæði. 
Þessar upplýsingar eru notaðar til þess að meta orkunotkun og 
gróðurhúsaáhrif raforkunotkunar.  
Ábyrgðarmaður vöktunar og skráningar skal tilnefndur. 

II. Notkun á heitu vatni á vinnusvæði. Skilgreina markmið fyrir notkun á 
heitu vatni á vinnusvæði. Sýna skal fram á að leiðir til að draga úr notkun á 
heitu vatni hafi verið íhugaðar. Notkun skal mæla og skrá mánaðarlega. 
Niðurstöður mælinga skulu settar upp myndrænt, þar sem notkun og 
markmið eru borin saman. Niðurstöður skulu vera sýnilegar á vinnusvæði. 
Þessar upplýsingar eru notaðar til þess að meta orkunotkun í formi 
hitaveituvatns.  
Ábyrgðarmaður vöktunar og skráninga skal tilnefndur. 
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III. iii. Eldsneytisnotkun á vinnusvæði. Skilgreina markmið fyrir 
eldsneytisnotkun á vinnusvæði. Sýna skal fram á að leiðir til að draga úr 
notkun eldsneytis hafi verið íhugaðar. Notkun skal mæla og skrá 
mánaðarlega. Niðurstöður mælinga skulu settar upp myndrænt, þar sem 
notkun og markmið eru borin saman. Niðurstöður skulu vera sýnilegar á 
vinnusvæði. Þessar upplýsingar eru notaðar til þess að meta orkunotkun 
og gróðurhúsaáhrif eldsneytisnotkunar. Meta skal hvort hægt sé að velja 
vistvænni orkugjafa. 
Ábyrgðarmaður vöktunar og skráninga skal tilnefndur. 

b) Eldsneytisnotkun við flutninga til og frá vinnusvæði 
Koma skal upp skráningarkerfi til þess að vakta eldsneytisnotkun við flutninga 
efnis og úrgangs til og frá vinnusvæði. Skrá skal alla flutninga þ.e. fjölda ferða, 
hvers konar flutningar/gerð farartækis og ekna km. Nánari útskýringar á 
skrásetningu ekinna km má sjá í gátlista A3 í viðauka II. Þessar upplýsingar eru 
notaðar til þess að meta orkunotkun og gróðurhúsaáhrif flutninga sem tengjast 
framkvæmdinni. Meta skal hvort hægt sé að minnka neikvæð umhverfisáhrif 
flutninga t.d. með því að fækka ferðum eða velja vistvænni flutningsmáta. 
Ábyrgðarmaður vöktunar og skráninga skal tilnefndur. 

c)  Verklag til þess að draga úr rykmengun 
Verktaki skal fylgja gildandi lögum og reglugerðum sem varða loftgæði. Verktaki 
skal haga vinnu þannig að rykmengun valdi ekki óþægindum fyrir nágranna 
vinnusvæðisins. Haugsetning efnis er einungis á fyrirfram skilgreindu svæði. 
Verktaki skal breiða yfir efni ef þess gerist þörf og/eða bleyta í efni við þurrka. 

e)  Verklag til þess að koma í veg fyrir mengun vatns og jarðvegs. 
Mengun vatns og jarðvegs er óheimil. Verktaki skal, í samráði við eftirlitsmann 
verkkaupa, skipuleggja vinnu á verkstað þannig að líkur á mengunarslysi séu 
lágmarkaðar. Einnig skal hann forma viðbragðsáætlun og fræða starfsmenn um 
viðbrögð ef mengunarslys ber að höndum. Verktaki skal að lágmarki uppfylla 
eftirfarandi: 
• Losun á olíu- og olíusamböndum í vatn, grunnvatn og jarðveg er bönnuð. 
• Gæta skal ýtrustu varúðar við meðferð olíu og við olíuáfyllingar. Notast skal 

við bestu fáanlegu tækni, m.a. þar til gerðar hlífðarpönnur á vélar sem draga 
úr líkum á olíuóhöppum. 

• Ef mengun berst í jarðveg skal tafarlaust hreinsa hann upp og skila til 
viðurkennds móttökuaðila fyrir úrgang eða meðhöndla jarðvegin í samræmi við 
leiðbeiningar frá heilbrigðiseftirliti. 

• Á vinnusvæðinu skal vera tiltækur búnaður til að hreinsa upp olíumengun. 
Tilkynna skal eftirlitsmanni verkkaupa og viðkomandi yfirvöldum 
(Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis) ef um verulegt magn er að ræða (meira en 50 
lítrar). 

• Verði stærra olíuóhapp en byggingaraðili ræður við skal það tilkynnt í síma 
112. 

• Óheimilt er að losa eiturefni og hættuleg efni, t.d. olíur eða terpentínu í 
niðurföll. 
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• Ef eiturefni eða hættuleg efni hellast niður skal umsvifalaut hindra að þau 
berist í fráveitur með því að nota ísogsefni eða gúmmímottur til að loka 
niðurföllum. 

• Ekki er heimilt að hafa olíutanka á svæðinu nema að fengnu leyfi frá 
byggingarfulltrúa. 

• Tæki og vélar skulu að jafnaði flutt af svæðinu til viðgerða á olíuverki eða 
þegar hætta er á mengun samfara viðgerðum. 

• Fylgjast skal vel með öllum vélum og sjá til þess að gott viðhald sé á þeim. 
• Ekki er heimilt að losa steypuafganga úr steypubílum á svæðinu. Steypubílar 

sem þurfa að þvo rennur og tromlur skulu gera það á steypustöðvum 
viðkomandi fyrirtækis. 

 
f)  Vistvæn byggingarefni 

• Verktaki skal setja sér umhverfisstefnu varðandi val á byggingarefnum og 
leitast við að velja vistvæn efni í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Í 
stefnunni skal eftirfarandi koma fram, eftir því sem við á: 
 

o Að leitast sé við að velja efni sem hlotið hafa vottun fyrir 
ábyrgð/sjálfbærni 
(responsible sourcing of materials), t.d. timbur með vottun samkvæmt 
FSC, SFI, PEFC eða sambærilegt, malarefni úr námum sem hafa farið í 
mat á umhverfisáhrifum, o.s.frv. 

o Að lágmarki 80% af timbri sem verktaki notar á vinnusvæði (í girðingar 
utan um vinnusvæði, í mannvirki reist til bráðabirgða o.s.frv.) þarf að 
hafa hlotið vottun sbr. FSC, CSA, SFI með CoC, PEFC eða 
sambærilegu og/eða vera endurnýtt timbur. 

o Að lágmarki 80% af mótatimbri þarf að hafa hlotið vottun sbr. FSC, 
CSA, SFI með CoC, PEFC eða sambærilegu. 

o Allt timbur sem verktaki notar á vinnusvæði þarf að vera frá löglegum 
upprunastað. Timburframleiðandi skal hafa öll tilskilin leyfi til þess að 
selja timbur úr þeirri skógrækt sem um ræðir. 
Verktaki skal rökstyðja skriflega val á timbri og skila rökstuðningi til 
verkkaupa til samþykktar áður en samningar um timburkaup eru gerðir 

o Að stuðlað sé að endurnotkun efna. 
o Að lögð sé áhersla á notkun efna sem hægt er að endurvinna. 
o Að lögð sé áhersla á að draga úr magni úrgangs og auka endurvinnslu. 
o Að forðast sé að nota eiturefni og dregið sé eins og kostur er úr notkun 

efna sem stuðla að hlýnun jarðar. 
o Að litið sé til endingartíma efna við efnisval og leitast við að velja efni 

með langan endingartíma. 
• Verktaki skal skila til eftirlitsaðila áður en verk er hafið lista yfir öll eiturefni og 

hættuleg efni ásamt öryggisblöðum fyrir öll efnin. 
• Verktaki skal velja efni skv. umhverfisstefnu sinni og rökstyðja skriflega 

efnisval sitt og skila til verkkaupa til samþykktar. 
 
U2. Úrgangur 
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Kröfur um úrgangsstjórnun miðast m.a. við Wst 1 kröfu úr BREEAM. 
Skilgreina skal mælanlegt markmið um magn hættulegs og hættulauss úrgangs á 
vinnusvæði (m3/100m2 eða tonn/100m2). Verktaki skuldbindur sig til þess að draga úr 
myndun úrgangs eins og kostur er og hámarka flokkun úrgangs til endurvinnslu í 
samræmi við sett markmið. Þetta gildir fyrir allt vinnusvæðið. Magn úrgangs skal mæla 
reglulega og bera saman við markmið. Ábyrgðarmaður vöktunar og skráningar skal 
tilnefndur. 
Verktaki skuldbindur sig til þess að flokka úrgang samkvæmt flokkunarreglum SORPU 
og skila þangað til meðhöndlunar eða til annars viðurkennds móttökuaðila fyrir úrgang. 
Verktaki skal tilkynna verkkaupa hver verði móttökuaðili fyrir úrgang og skal í samræmi 
við viðmiðanir móttökuaðila og í samráði við eftirlitsmann verkkaupa ákveða hvernig 
flokkun úrgangs verði háttað á hverju verkstigi. Að lágmarki skal þó flokka í eftirfarandi 
flokka: 

• Málmar og brotajárn 
• Timbur 
• Plast (t.d. plastumbúðir, filmuplast o.fl.) 
• Steinefni (gler, flísar, hellur, steypa o.fl.) 
• Bylgjupappi 
• Spilliefni 
• Rafhlöður 
• Rafgeymar 
 

Úrgangur skal geymdur í gámum eða þannig að tryggt sé að hann fjúki ekki né mengi 
jarðveg. Verktaki skal skrá magn úrgangs sem skilað er til meðhöndlunar. 
 
Spilliefni er úrgangur sem inniheldur eiturefni eða hættuleg efni. Dæmi um spilliefni eru 
olíuvörur og úrgangsolía, málningarvörur, olíublautur úrgangur, olíusíur, hreinsiefni, 
sýrur, svarf, rafgeymar, rafhlöður og efnaafgangar. Spilliefnum skal haldið aðskildum frá 
öðrum úrgangi og skilað til viðurkennds móttökuaðila. Spilliefni skulu geymd þannig að 
ekki sé hætta á mengun umhverfisins. Mismunandi efnum skal haldið aðgreindum í 
upprunalegum umbúðum. Ef spilliefnum er hellt á brúsa eða önnur ílát skal merkja ílátið 
með upplýsingum um hættulega eiginleika (t.d. eldfimt eða ertandi), efnaflokk (olía, 
málning, leysiefni o.s.frv.) og magn úrgangsins. Eingöngu skal nota traustar umbúðir 
sem henta viðkomandi efnum. 
Verktaki skal sjá til þess að a.m.k. 50% hættulauss úrgangs (50% m.v. þyngd, 40% 
miðað við rúmmál) frá vinnusvæðinu verði nýttur með eftirfarandi móti: 

• Endurnýttur á staðnum 
• Endurnýttur á öðrum verkstað 
• Geymdur til síðari endurnýtingar 
• Aðfluttu afgangsefni skilað til birgja 
• Settur í endurvinnslu 
 
 

U3. Aðgerðir til þess að draga úr jarðraski 
Áríðandi er að gröftur út fyrir skilgreind graftrarmörk og annað umhverfisrask eigi sér 
ekki stað og að haugsetningar séu einungis á fyrirfram skilgreindum svæðum. Skilgreind 
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graftrarmörk skal merkja greinilega. Öll umferð, aðstöðusköpun, geymsla hvort sem er á 
efni eða tækjum og annað það sem kann að raska umhverfinu er því óheimil utan 
skilgreinds verksvæðis. Allar skemmdir sem verktaki vinnur á landi utan við skilgreint 
verksvæði skal hann lagfæra á sinn kostnað. 
 
U4. Fræðsla fyrir starfsmenn og gesti um umhverfisstjórnun á vinnusvæðinu. 
Eftirlitsmaður verkkaupa mun í upphafi verks veita verktaka fræðslu varðandi 
umhverfiskröfur sem gerðar eru vegna umhverfisvottunar byggingarinnar samkvæmt 
BREEAM. Verktaki skal sjá til þess að allir starfsmenn fái viðeigandi fræðslu. 
 
 
ÖRYGGISTJÓRNUN 
Gerð er krafa um virkt öryggisstjórnunarkerfi sambærilegt kröfum OHSAS 18001 
staðalsins og skal kerfið a.m.k. taka til eftirfarandi atriða. 
 
Ö1. Virkt vinnuverndarstarf samkvæmt lagalegum ákvæðum. 
Verktaki skal útbúa skriflega lýsingu á skipulagi vinnuverndarstarfs á vinnusvæðinu sem 
tekur til starfsmanna og gesta. Ætlast er til þess að verktakar (aðalverktaki og 
undirverktakar hans) fari að þeim lögum, reglugerðum og reglum sem varða öryggi og 
heilbrigði á vinnustað, s.s. lögum nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustað með síðari tíma breytingum, reglum nr. 547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti 
og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð, 
reglugerð nr. 920/2006 um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum 
(hér með talið áhættumat starfa) og lögum nr. 6/2002 um tóbaksvarnir og reglugerð nr. 
326/2007 um takmarkanir á tóbaksreykingum. Hið sama gildir gagnvart öllum öðrum 
íslenskum lögum, reglugerðum og reglum sem gilda á hverjum tíma en eru ekki 
sérstaklega talin upp hér en snerta viðkomandi verkefni á einhvern hátt. 
Unnið skal samkvæmt öllum lagalegum ákvæðum varðandi öryggismál og vinnuvernd, 
þ.m.t. persónuhlífar, vinnufatnaður, vinnupallar o.s.frv. Starfsmenn skulu vera klæddir 
viðeigandi vinnufatnaði merktum vinnuveitanda. Verktaki skal afhenda gestum 
viðeigandi öryggisbúnað áður en komið er inn á vinnusvæði. Verktaki skal halda skrá yfir 
gesti sem koma inn á vinnusvæði. 
Til þess að tryggja öryggi starfsmanna skal verktaki haga vinnusvæði þannig að öruggt 
sé að ganga um vinnusvæði og koma skal upp lýsingu á svæði þar sem skortur á 
lýsingu getur valdið hættu. Lýsingu ber að nota þegar þess gerist þörf. 
Á byggingartíma skulu neyðarútgangar vera skilgreindir og vel merktir. 
 
Ö2. Fyrsta hjálp 
Fyrsta hjálp; þekking á fyrstu hjálp skal vera til staðar meðal starfsmanna (staðfesting). 
 
Ö3. Skráning allra slysa og næstum því slysa 
Verktaki skal hafa virkt kerfi til skráninga allra slysa og næstum því slysa. 
 
Ö4. Viðbragðsáætlanir fyrir áhættuþætti. 
Verktaki skal hafa viðbragðsáætlanir fyrir helstu áhættuþætti í áhættumati starfa. 
Þekking skal vera til staðar meðal starfsmanna um hvernig brugðist skal við. Yfirlit skal 
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vera yfir hvar og hvernig skal leita aðstoðar (læknir, sjúkraflutningar o.s.frv.). 
Nauðsynlegur búnaður (s.s. slökkvitæki, sjúkrakassi o.s.frv.) skal vera á vinnusvæði. 
Rýmingaræfingar skulu fara fram og þær skráðar. 
Verktaki skal hafa tiltækar upplýsingar um símanúmer hjá helstu nágrönnum og hafa 
þessar upplýsingar aðgengilegar á vinnusvæði. Sé ekkert sjálfvirkt vöktunarkerfi á 
vinnusvæði er æskilegt að verktaki sé í nánu samstarfi við helstu nágranna, sem gætu 
brugðist við áhættuþáttum (s.s. bruna). 
 
Ö5. Umferðaröryggi fyrir akstur til og frá svæði. 
Hafa skal samráð við lögreglu varðandi umferðarmerkingar ef nauðsynlegt reynist að 
hindra eða þrengja að umferð. Verktaki skal leggja til bráðabirgðaskilti og viðhalda þeim, 
kosta allar umferðarmerkingar og merkingar á vinnusvæðinu og í aðliggjandi götum. Við 
umferðarmerkingar skal fara eftir ritunum “Merkingar vinnusvæða” útg. 1998 af 
Vegagerðinni, Reykjavíkurborg og lögreglunni, og “Handbók um umferðarmerki og 
notkun þeirra”, útg. 1996 af Vegagerðinni. Verktaki skal sömuleiðis huga að 
umferðaröryggi innan vinnusvæðis. 
 
Ö6. Fræðsla fyrir starfsmenn og gesti um öryggisstjórnun á vinnusvæðinu. 
Allir starfsmenn og gestir skulu fá viðeigandi fræðslu um öryggismál á vinnusvæði á 
tungumáli sem þeir skilja. 
 
Ö7. Notkun eiturefna og hættulegra efna. 

• Forðast skal notkun eiturefna og draga skal eins og kostur er úr notkun 
hættulegra efna. 

• Áhættumat fyrir efnanotkun skal liggja fyrir áður en vinna með slík efni hefst. 
• Verktaki/þjónustuaðili skal ganga úr skugga um að eftirlitsaðili leyfi notkun 

hættulegra efna. 
• Verktakar/þjónustuaðilar skulu hafa tilskilin leyfi skv. reglugerðum um kaup og 

notkun eiturefna í flokkunum sterkt eitur (Tx) og eitur (T). Meðhöndlun og 
notkun efnanna skal vera samkvæmt öryggisblöðum og öryggisbúnaður skal 
vera tiltækur við notkun efnanna. Óheimilt er að losa efnin út í umhverfið, í 
frárennsliskerfi eða í niðurföll. Afgöngum skal skila í spilliefnamóttöku ásamt 
umbúðum fyrir eiturefni. 

• Geymsla eiturefna og hættulegra efna: Eiturefni, hættuleg efni og vörur sem 
innihalda slík efni skal ætíð geyma á tryggan og öruggan hátt, þar sem 
óviðkomandi hafa ekki aðgang að. Við val á geymslustað skal gæta þess að 
efnin berist ekki í umhverfið eða í niðurföll. Efnin skal geyma í vel loftræstu 
rými. 

• Umbúðir um eiturefni og hættuleg efni: Óheimilt er að umhella eiturefnum og 
hættulegum efnum. Þau skulu ávallt vera í upprunalegum umbúðum 
framleiðanda. 

• Umbúðir sem eru sérhannaðar fyrir eiturefni og hættuleg efni má ekki nota í 
öðrum tilgangi. 

• Öryggisblöð fyrir eiturefni og hættuleg efni: Öryggisblöð (sbr. reglugerð þar 
um) skulu vera til staðar fyrir öll eiturefni og hættuleg efni sem notuð eru og 
skila skal eintaki af slíkum blöðum fyrir öll efni til eftirlitsmanns verkkaupa (sjá 
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einnig umfjöllun um bönnuð og óæskileg efni). Starfsmenn sem nota efnin 
skulu hafa greiðan aðgang að öryggisblöðum viðkomandi efna. Öryggisblöð 
fást að kostnaðarlausu hjá söluaðila efnanna. Öryggisblöð skulu vera á 
íslensku en einnig á því tungumáli sem erlendir starfsmenn skilja. 
 

UMHVERFISLEG OG FÉLAGSLEG ÁBYRGÐ VERKTAKA 
Til að sýna fram á umhverfislega og félagslega ábyrgð skal verktaki uppfylla öll skilyrði 
sem sett eru fram í gátlista A2 í BREEAM. Gátlistanum er skipt upp í fjóra kafla og þeir 
eru: 
1.  Viðeigandi og öruggt aðgengi. Markmiðið er að verktaki sjái til þess að aðgengi 

að vinnusvæðinu hæfi starfsmönnum og gestum og að aðkomuleiðir séu öruggar. 
2.  Tillitssemi við nágranna. Markmiðið er að verktaki taki tillit til nágranna sinna 

varðandi hávaða, aðgengi í kringum vinnusvæði, upplýsingamiðlun o.s.frv. 
3.  Umhverfisvitund. Markmiðið er að verktakinn kynni sér möguleg umhverfisáhrif 

framkvæmdarinnar og vinni að því að lágmarka þau og finna mótvægisaðgerðir. 
4.  Öryggi og vellíðan á vinnustað. Markmiðið er að vinnuumhverfið sé hreint og 

öruggt til að tryggja vellíðan starfsmanna og lágmarka hættu á slysum og 
heilsubresti. 

 
Verktaki skal hafa samráð við eftirlitsmann verkkaupa um útfærslur á einstökum liðum 
gátlistans, eftir því sem við á. Gátlistann má finna í heild sinni í viðauka I. 
 

 

Uppsetning aðstöðu. 

Verktaki kostar alla þá aðstöðu sem hann kýs sér eða þarf til að uppfylla ákvæði 
útboðsgagna eða fyrirmæli stjórnvalda. Verktaki skal í samráði við verkkaupa staðsetja 
snyrtilega vinnuskála fyrir starfslið sitt. Innifalinn skal allur kostnaður við uppsetningu 
aðstöðu, svo sem bráðabirgðaheimtaugar og vinnuskálar. 
 
Magntölur og einingarverð: 
Magn er heild. Gefa skal heildarverð í þennan lið. 
 

1.1.2 Rekstur vinnusvæðis 
Umhirða á lóð skal ávallt vera góð og skal verktaki fara eftir fyrirmælum verkkaupa þar 
að lútandi. Gerð vinnusvæða á lóð sem verktaki telur sig þurfa til verksins fellur undir 
rekstur hennar og notkun á hans kostnað. Innfalið skal vera umhirða á byggingarstað, 
rekstur vinnuskála og viðhald lagna. 
 
Á meðan á framkvæmdum stendur ber verktaka að verja svæðið gegn óviðkomandi og í 
því skyni að viðhalda öryggisgirðingu og hliðum. 
 
Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir á svæðinu og hafa um það samráð 
við umsjónarmann verkkaupa, heilbrigðis- og vinnueftirlit, lögreglu og aðra þá er málið 
varðar. Leiti vatn í grunninn skal verktaki dæla því burt. 
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Magntölur og einingarverð: 
Magn er heild. Gefa skal heildarverð í þennan lið. Greiðslum fyrir þennan verklið skal 
dreift jafnt yfir verktímann. 
Innifalið er allur kostnaður við losun úrgangs, rafmagnsnotkunar, öryggisstjórnun og 
annað sem tekið er fyrir í lið 1.1.1. 
 

1.1.3 Byggingargirðing og hlið 
Verktaki skal girða allt verksvæðið af í samráði við verkkaupa. Öll smíði girðingarinnar 
skal taka mið af því að henni er ætlað að endast allan verktímann. Gera skal ráð fyrir að 
girðing þoli áraun frá vindi í samræmi við gildandi reglugerðir og staðla. 
Hæð girðingarinnar skal vera að lágmarki 2,2 m. Hún skal vera þéttklædd t.d. með 
möskvuðu stálneti og útbúin þannig að hægt sé að loka henni með hliðum að vinnutíma 
loknum. Girðing skal vera þannig úr garði gerð að mönnun stafi ekki hætta af 
framkvæmdinni, einnig skal girðing tryggja að aðgangur gangandi vegfarenda að 
vinnusvæði sé heftur. Verktaki skal sjálfur hanna og útfæra uppbyggingu girðingarinnar 
og bera hana undir fulltrúa verkkaupa til samþykkis eða höfnunar áður en reising hennar 
hefst. 
 
Setja skal tvö aksturshlið fyrir vöruflutninga á girðinguna og eina inngönguhurð við hlið 
hvers aksturshliðs. Sjá staðsetningu hliða á teikningu. Styrkur hliðs og hurðar og öll gerð 
skal taka mið af því að þau endist út framkvæmdartímann bæði fyrir jarðvinnu og aðra 
áfanga. Burðarstólpar og lamir skulu vera þannig að öll notkun sé auðveld. Hlið skal læst 
með slagbröndum innan frá en hurð skal vera með góðum læsingum sem opnast utan 
frá með lykli. Eftirlitsmaður skal fá lykla að hurð hjá verktaka. 
Valdi vinnuvélar eða önnur starfsemi verktaka tjóni á girðingu eða hliðum á verktíma skal 
verktaki lagfæra girðinguna jafnharðan á sinn kostnað. 
Girðing skal standast kröfur vinnueftirlit ríkisins. 
 
Magntölur og einingarverð: 
Magntölur eru uppgefnar í metrum af fullfrágenginni girðingu og 2 stk. af fullfrágengum 
hliðum. Viðhald girðingarinnar er innifalið í lið 1.1.3. 

  



Útboðs- og samningsskilmálar  

Hjúkrunarheimilið Hress 

_______________________________________________________________  

Útboðsnúmer HJ-001-2012 50 

5. FRÁGANGUR INNANHÚSS 

5.0 ALMENN ATRIÐI 

Þessum lið tilheyrir allt efni og vinna við frágang hjúkrunarheimilis við Dalbraut 1 
Eskifirði, að innan eftir því sem þessi verklýsing segir til um. Verkið nær til 
fullnaðarfrágangs innanhúss. 
Helstu verkþættir eru ílögn í gólf, frágangur útveggja, milliveggir, kerfisloft, handrið, 
flísalögn, innihurðir, innréttingar og málun. 
Verkið skal unnið skv. teikningum, verklýsingu þessari og tölum í tilboðsskrá. 
Í framkvæmdinni og einingaverðum felst allt sem nauðsynlegt er til þess að gera verkinu 
að fullu skil í samræmi við góða fagvinnu, þ.m.t. öll nauðsynleg efni, vinnupallar, vélar og 
verkfæri, þrátt fyrir að þeirra sé ekki sérstaklega getið. 
 
Sýnishorn 
Verktaki skal leggja fram sýnishorn af öllum efnum, sem hann hyggst nota ásamt 
vottorðum frá viðurkenndum stofnunum t.d. Nýsköpunarmiðstöð Íslands eða 
sambærilegum erlendum aðila um eiginleika og gæði, telji verkkaupi ástæðu til, sjá ÍST 
30-20.4. 
 
Teikningar, málsetningar ofl. 
Útboði þessu tilheyra teikningar, sem taldar eru upp í teikningaskrá, ásamt teikningum 
frá öðrum hönnuðum. 
Verktaki skal þegar í byrjun verks kynna sér öll gögn útboðsins, þar með taldar 
teikningar og verklýsingar annarra hönnuða og í framhaldi af því annast þá samræmingu 
sem nauðsynleg er. 
Ef verklýsingu og teikningum ber ekki saman skal hönnuður skera úr um eftir hverju skuli 
fara. 
Vanti eitthvað á teikningar, sem verklýsing skilgreinir, skal farið eftir verklýsingunni. Þar 
sem skortir á í verklýsingunni skulu teikningar ráða. Samþykki verkkaupa skal fá fyrir 
öllum frávikum frá teikningum og verklýsingu. Verktaki skal merkja inn á teikningar allar 
breytingar, sem gerðar verða og skal hann afhenda eftirlitsmanni verkkaupa eitt eintak af 
breyttum teikningum við verklok. 
Teikningar í stærri mælikvarða gilda umfram teikningar í minni mælikvarða. Staðsetning 
tækja og búnaðar kemur fyrst og fremst fram á teikningum arkitekta. Mál hafa verið sett 
inn á teikningar frá öðrum hönnuðum þar sem ástæða þykir til. 
Öll ónefnd mál eru millimetramál(mm). Öll mál skal athuga á staðnum. Verktaki skal 
sannreyna öll mál á staðnum, og kanna afstöðu til annarra lagna og hússhluta. 
Ósamræmi eða villur á teikningum eða í lýsingu skal tilkynna tafarlaust og þeirra verður 
vart og leita skýringa á vafaatriðum hjá eftirlitsmanni verkkaupa. 
 
Efni og vinna 
Verktaki leggur til allt efni og alla vinnu, sem þarf til að fullgera verkið, þar með talin öll 
frágangsverk, sem unnin eru af öðrum fagmönnum. Allt efni skal vera af viðurkenndri 
tegund og bestu fáanlegri gerð og skal það háð samþykki verkkaupa. 
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Öll fagvinna skal unnin af vönum fagmönnum. Öll vinna og frágangur skal vera fyrsta 
flokks í samræmi við góðar fagvenjur og metnað.  
Umhirða á byggingarstað skal ávallt vera góð og verktakinn skal fara eftir fyrirmælum 
eftirlitsmanns þar að lútandi. 
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 geti skemmdum. 
 
Efnisval 
Í tilboði sínu skal bjóðandi miða verð sitt við verð á þeim efnisliðum sem teikningar og 
verklýsing ákveða. Bjóðanda er heimilt að bjóða annað efni en teikningar og verklýsing 
ákveða og skal hann þá leggja fram nákvæmar upplýsingar um efnisgæði og verð. Í 
þeim tilfellum sem efni í festingum er ekki skilgreint sérstaklega skal það vera úr 
heitgalvanhúðuðu eða ryðfríu stáli. 
Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verð- og gæðamunar og hefur 
úrslitaákvörðunarrétt um hvaða efni verður endanlega valið. 
 
Magntölur og notkun þeirra í útboði 
Númer verkliða eru þau sömu í tilboðsskrá og í verklýsingu enda er sundurliðun og 
kaflaskipting einnig sú sama. Fyrir hverja magneiningu skal bjóðandi gefa upp 
einingaverð og skal allur kostnaður, sem kemur til með að falla á viðkomandi verklið og 
ekki kemur fram annarsstaðar, vera innifalinn í einingaverðinu, þannig að margfeldi af 
magntölum og einingaverðum gefi heildarverð á verkliðum skv. verklýsingu. 
Allt efni er talið / mælt (stk/m/m²) af teikningum án tillits til rýrnunar. Því skal gera ráð 
fyrir rýrnun og ýmsum smáhlutum svo sem skrúfum og festingum í einingaverði 
viðkomandi þátta þó ekki sé minnst á þá í verklýsingum. 
Skilgreining á reikningi magntalna þeirra verkhluta sem talið er nauðsynlegt að gera 
grein fyrir er að finna aftan við hvern lið í verklýsingu. Öll vinna skal innifalin í 
einingarverðum. 
Verktaki skal sannreyna uppgefið magn í magnskrá áður en hann gerir efnispantanir. 
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5.1 MÚRVERK 

5.1.0 Almenn atriði 
Sjá lýsingu í grein 5.0 
Til verksins telst gólfílögn á öllum hæðum Hjúkrunarheimilis. 
Gólfílögn er lögð í allt húsið. Lagt verður sérstaklega í baðgólf íbúða og sturtur þar sem 
mikil áhersla er lögð á að verktaki leggi í gólfin með fyrirskrifuðum vatnshalla á 
teikningum. Múrverk fyrir lagnir eru teknar sérstaklega fyrir í kafla 3. um lagnir. 
 
Múrblöndur 
Öll vinna og efni við múrhúðun skal uppfylla kröfur ÍST-10, nema annað sé tekið fram. 
Stangist ákvæði staðalsins á við kröfur í þessari efnislýsingu skulu ákvæði staðalsins 
víkja. Í töflu 1 er sýnd æskileg kornadreifing sands fyrir múrblöndur. Mikla áherslu ber að 
leggja á að ná góðri kornadreifingu í sandinum og nota ekki of fínan sand. 
 
Steinefni 
Múrhúðunarsandur skal vera úr kornum sterkra bergtegunda, hreinum og óveðruðum og 
samkv. IST-10. Sýnt skal fram á hæfni efnisins með rannsóknum af sérfróðum aðila. 
 
Gæðakröfur 
Gerðar eru eftirfarandi kröfur um múrverk: 

 Góða viðloðun. 

 Verktilhögun er tryggi sem minnsta sprungumyndun. 

 Á böðum skal vera halli á gólfum eins og sýnt er á teikningum arkitekts. 

 Hæðarmunur má hvergi vera meiri en +/- 5mm frá uppgefnum kótum, þó má 
hvergi muna meiru en 2mm á fleti með 1½m réttskeið á láréttum gólfum. 

 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 
alls staðar, eða eins og teikningar kveða nánar á um. 

 
Undirbúningur og hreinsun 
Áður en gólfefni er lagt skal verktaki sjá um að gólffletir séu vel hreinsaðir af 
óhreinindum, lausum efnum og öðrum þeim efnum sem skaðleg teljast. 
 
Efni: 
Gólfílögn er sementsbundin gólfílögn, viðmiðun gólfplan SC25 frá Steypustöðinni eða 
sambærileg gólfílögn. 

 Stærstu korn Dmax = 8 mm 

 Þrýstistyrkur >25 Mpa 
 Beygjutogþol <2100 kg/m3 

 Varmaleiðnistuðul λ=1,4 W/(m*K) 
Þess skal gætt, að gólfílögn í gólfum fari fram svo fljótt sem auðið er, svo gólfílögn nái 
eðlilegu rakainnihaldi fyrir lögn gólfefna. 
Þar sem niðurföll eru í gólfi skal almennt hafa a.m.k. 1% halla að gólfniðurfalli. Vakinn er 
athygli að á halli er fyrirskrifaður á gólfum í nokkrum rýmum sjá teikningar. 
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Áður en lagt verður í gólf, skal hreinsa plötuna vandlega, fjarlægja allar lausar 
steypuflögur og aukaefni með meitli og vírbursta, og skola síðan með köldu hreinu vatni, 
eða þrýstilofti fríu af olíu. 
Væta skal plötuna vel 24 tímum áður en ílögn hefst i, og skal henni haldið rakri, án þess 
þó að vatn sé sýnilegt á flötum, þegar ílögn hefst. 
Grunna skal undir gólfílögn með steinsteypu lími blaut í blaut áður en niðurlögn ílangar 
hefst. 
 

5.1.1 Gólfílögn 
Sjá lýsingu í grein 5.1.0 
Til verksins telst að leggja gólfílögn á allt húsið. Meðalþykkt ílagnar er áætluð á bilinu 40- 
50mm. 
Áður en ílögn hefst skal verktaki höggva burt og fjarlægja alla steypuklepra og ryk og sjá 
um að steinsteypan sé vel hreinsuð af þeim efnum sem skaðleg teljast. Steypuyfirborði 
skal halda vel röku áður en ílögn hefst. 
Bleyta skal gólfið og kústa með efnum til að auka viðloðun milli múrs og steypu jöfnum 
höndum og ílögn fer fram. Síðan skal múrlögun lögð út og pússað yfir á venjulegan hátt. 
Áður en ílögn hefst skal verktaki fylla með lagnagötum í gólfum. 
Þar sem gólfniðurföll eru í gólfum skal þess gætt að góður vatnshalli sé að þeim, sbr. 
málsetningar á teikningum arkitekts. Sjá sérstaklega sérteikningar af baðherbergjum og 
þjónusturýmum. 
Öll lárétt gólf skulu vera í sama fleti. 
Halda skal gólfi röku í a.m.k. 10 daga að lokinni ílögn með plastdúks yfirbreiðslum. 
 
Gólfílögn er mæld í fermetrum (m2) af teikningum nettó. Göt í gólfum minni en 1m2 eru 
ekki dregin frá í magni. Í einingaverði er allt efni og vinna við ílögn gólfa. 
 
5.1.0.1 Ílögn í hallandi gólf 

Sjá lýsingu í grein 5.1.0 
Til verkliðar telst að leggja ílögn með vatnshalla í sturtur á baðherbergjum 
hjúkrunaríbúða. Í sturtum er  25mm hæðarmunur í gólfi sturtubotns frá gólfniðurfalli að 
sturtubotns brún.  
Meðalþykkt ílagnar er áætluð á bilinu 50-60mm. 
Áður en ílögn hefst skal verktaki höggva burt og fjarlægja alla steypuklepra og ryk og sjá 
um að steinsteypan sé vel hreinsuð af þeim efnum sem skaðleg teljast. Steypuyfirborði 
skal halda vel röku áður en ílögn hefst. 
Bleyta skal gólfið og kústa með efnum til að auka viðloðun milli múrs og steypu jöfnum 
höndum og ílögn fer fram. Síðan skal múrlögun lögð út og pússað yfir á venjulegan hátt. 
Áður en ílögn hefst skal verktaki fylla með lagnagötum í gólfum. 
Þar sem gólfniðurföll eru í gólfum skal þess gætt að góður vatnshalli sé að þeim, sbr. 
málsetningar á teikningum arkitekts. Sjá sérstaklega sérteikningar af baðherbergjum og 
þjónusturýmum. 
Halda skal gólfi röku í a.m.k. 10 daga að lokinni ílögn með plastdúks yfirbreiðslum. 
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5.1.2 Fylling í kónagöt 
Setja skal steinullar einangrun í kónagatið og loka með kónatappa. Svo skal setja 

múrgrunn og bíða þar til hann verður snertiþurr, þá skal fylla í gatið með milligrófri 

viðgerðarblöndu.  

 
Fylling í kónagöt er mælt í stykkjum. Í einingaverði er allt efni og vinna við verkið. 
 
 
 

5.2 LÉTTIR INNVEGGIR OG KLÆÐNINGAR 

5.2.0 Almenn atriði 
Setja skal innveggi út frá grunnmyndum í mkv: 1:50. Lögð er rík áhersla á að halda 
réttum 
málum samkvæmt teikningum. Vinna við útsetningu á veggjum og skilrúmum skal 
innifalin í 
einingaverðum viðkomandi veggja og skilrúma. 
 
Efniskröfur: 
Miða skal við að efni veggja uppfylli eftirfarandi kröfur : 
 
Stálstoðir og vinklar: 
Stoðir skulu vera fyrsta flokks framleiðsla sem uppfylli DIN 54 232 og DIN 17 162 staðla. 
Flotspenna stáls skal vera 220N/mm² og togkraftur 320N/mm².  
Stál skal vera heitgalvaniseraðmeð 20 mm sinkhúð. 
 
Gifsplötur: 
Gifsplötur skulu vera fyrsta flokks framleiðsla sem uppfylli DS/SBI staðla. Þykkt platna 
skal vera 
13mm, þyngd 9,0 kg/m² +/-0,2 kg/m², beygjustyrkur langsum 7,2MPa og þversum 
2,4Mpa. 
Plötur skulu uppfylla reglugerðir Mannvirkjastofnunar um klæðningu í flokki 1 og 
byggingarefni í 
flokki A. Gifsplötur skulu vera með fláa á langbrúnum á þeirri hlið sem snýr út til frágangs 
samskeyta. 
 
Harðar gifsplötur: 
Harðar gifsplötur skulu vera fyrsta flokks framleiðsla sem uppfylli DS/SBI staðla. Þykkt 
platna skal vera 13mm, þyngd 12,0 kg/m² +/-0,2 kg/m², beygjustyrkur langsum 7,2MPa 
og þversum 2,4Mpa. Plötur skulu uppfylla reglugerðir Mannvirkjastofnunar um 
klæðningu í flokki 1 og byggingarefni í flokki A. Harðar gifsplötur eru trefjastyrktar. 
Gifsplötur skulu vera með fláa á langbrúnum á þeirri hlið sem snýr út til frágangs 
samskeyta. 
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Rakavarðar gifsplötur: 
Rakavarðar gifsplötur skulu vera fyrsta flokks framleiðsla sem uppfylli DS/SBI staðla. 
Þykkt platna skal vera 13mm, þyngd 12,0 kg/m² +/-0,2 kg/m², beygjustyrkur langsum 
7,2MPa og þversum 2,4Mpa. Plötur skulu uppfylla reglugerðir Mannvirkjastofnunar um 
klæðningu í flokki 1 og byggingarefni í flokki A. Rakavarðar gifsplötur eru trefjastyrktar 
og eru vatnsþolnar. 
Gifsplötur skulu vera með fláa á langbrúnum á þeirri hlið sem snýr út til frágangs 
samskeyta. 
 
Einangrun: 
Steinullareinangrunar (plötur) skal vera úr rakavarinni steinull. Rúmþyngd steinullar skal 
vera a.m.k. 30kg/m3, leiðnitala um 39 og notahitastig 200°C. 
 
Styrkingar í gifsveggi 
Skoða skal vel teikningar arkitekts varðandi styrkingar í gifs veggi, sérstaklega er bent á 
að styrkja þarf veggi tryggilega þar sem stuðningsslár fyrir hreyfihamlaða eru festar . 
Styrkja þarf gifsveggi með krossviðsplötum, stoðum eða borðum þar sem við á 
samkvæmt teikningum. Þetta getur átt við allar gerði gifsveggja t.d. þar sem innréttingar 
eru festar á veggi, stuðningsslár fyrir hreyfihamlaða, festingar fyrir rennihurðabrautir og 
handlista. 
 
Gifsplötuveggir 
Allur frágangur gifsplötuveggja skal vera fyrsta flokks. Gifsplötuveggir eru almennt 120 
eða 145mm þykkir byggðir upp úr 70 eða 95mm breiðum málmstoðum nema annað sé 
tekið fram. Innveggir skulu klæddir með tveimur gifsplötum hvoru megin eins og fram 
kemur á teikningum. 
Allir veggir skulu einangraðir með steinullarplötum. Sé annað ekki tekið fram skal þykkt 
einangrunar vera 50mm. Einangrun skal fest upp í veggi þannig að hún haldist kyrr eftir 
uppsetningu t.d. með klemmum. 
Þar sem gifsplötuveggir koma að öðrum byggingarhlutum, s.s. steyptum veggjum og 
gólfum, skal setja 70mm breiðar ræmur af parketsvamp/feltborða undir blikkskúffur og 
kítta með acrýlkítti milli gifsplötuenda (ysta byrði platna) og annarra byggingarhluta. 
Við fúgur og innfellingar skal setja staðlaða frágangslista úr stáli, einfalda eða tvöfalda 
eftir fjölda og þykkt plötulaga. Á öll úthorn veggja skal setja beygjanlega hornlista úr stáli. 
Í gifsveggi skal undir innréttingar, armstoðir við salerni og annan búnað setja styrkingar 
úr 18mm krossvið til festingar á innréttingum, armstoðum og búnaði. Setja skal 
styrkingar úr timbri í stálskúffur hurðargata fyrir festingar hurðarkarma. Styrkingar fylgja 
gifsveggjum í verði. 
Í votrýmum s.s. í eldhúsi og á böðum skal ytra lag gifsplatna vera úr rakavörðum 
gifsplötum. 
Gifsplötur verða að megin hluta málaðar og skulu endanleg plötusamskeyti ekki sjást. 
Gifsplötur skulu því vera með fláa á brúnum á þeirri hlið sem snýr út til spörslunar og 
frágangs. 
Þar sem gifsplötur eru tvöfaldar í veggbyrðum skal víxlleggja plötur. 
 
Gifsplötuveggir eru af eftirfarandi gerðum: 



Útboðs- og samningsskilmálar  

Hjúkrunarheimilið Hress 

_______________________________________________________________  

Útboðsnúmer HJ-001-2012 56 

 Gifsplötuveggir V1 eru 120mm þykkir, 70mm grind c/c 600mm klæddir beggja 
vegna með 2x 13mm gifsi nema ef innrétting komi á vegginn skal innri plata vera 
krossviður. Ytri plata hörð að þurrum rýmum, rakaþolin að votrýmum. 

 Gifsplötuveggir V2 eru 145mm þykkir, 95mm grind c/c 600mm klæddir beggja 
vegna með 2x 13mm gifsi nema ef innrétting komi á vegginn skal innri plata vera 
krossviður. Ytri plata hörð að þurrum rýmum, rakaþolin að votrýmum.  

 Gifsplötuveggir V3 eru veggir í lagnastokkum, 95mm þykkir, 70mm grind klæddir 
annars vegar með 2x13mm gifsi. Ytri plata hörð að þurrum rýmum, rakaþolin að 
votrýmum. 

 Lagnakassar utan um upphengd salerni V4. Gifsplötuveggir 95mm þykkir, 70mm 
grind c/c 600mm klæddir öðru megin með 2x13mm gifsi. Ytri plata hörð að 
þurrum rýmum, rakaþolin að votrýmum. 

 

5.2.1 Gifsplötuveggir V1 - 120mm 
Sjá lýsingu í grein 5.2.0. 
Heildarþykkt veggja er 120mm. Gifsplötuveggir eru byggðir upp úr 70mm þykkum 
stálgrindum c/c600mm klæddir beggja vegna með 2x13mm gifsplötum. Ytri plata hörð 
að þurrum rýmum, rakaþolin að votrýmum. Veggi skal einangra með 50mm steinull. 
Styrkja þarf veggi með krossvið þar sem við á, bakvið innréttingar. 
 
Gifsplötuveggir eru mældir í nettó fermetrum (m2) af teikningum að frádregnum 
hurðaopum. Göt í veggjum minni en 1m2 eru ekki dregin frá í magni. Í einingaverði er allt 
efni og vinna við gifsplötuveggi þar með taldar styrkingar. 
 

5.2.2 Gifsplötuveggir V2 - 145mm 
Sjá lýsingu í grein 5.2.0. 
Heildarþykkt veggja er 145mm. Gifsplötuveggir eru byggðir upp úr 95mm þykkum 
stálgrindum c/c600mm klæddir beggja vegna með 2x13mm gifsplötum. Ytri plata hörð 
að þurrum rýmum, rakaþolin að votrýmum. Veggi skal einangra með 50mm steinull. 
Styrkja þarf veggi með krossvið þar sem við á sjá teikningar arkitekts. 
 
Gifsplötuveggir eru mældir í nettó fermetrum (m2) af teikningum að frádregnum 
hurðaopum. Göt í veggjum minni en 1m2 eru ekki dregin frá í magni. Í einingaverði er allt 
efni og vinna við gifsplötuveggi þar með taldar styrkingar. 
 

5.2.3 Gifsplötuveggir við lagnastokka V3 - 95mm 
Sjá lýsingu í grein 5.2.0. 
Heildarþykkt veggja er 95mm. Gifsplötuveggir eru byggðir upp úr 70mm þykkum 
stálgrindum c/c600mm klæddir öðru megin með 2x13mm gifsplötum. Ytri plata hörð að 
þurrum rýmum, rakaþolin að votrýmum. Veggi skal einangra með 50mm steinull. 
Styrkja þarf veggi með krossvið þar sem við á sjá teikningar arkitekts. 
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Gifsplötuveggir eru mældir í nettó fermetrum (m2) af teikningum að frádregnum 
hurðaopum. Göt í veggjum minni en 1m2 eru ekki dregin frá í magni. Í einingaverði er allt 
efni og vinna við gifsplötuveggi þar með taldar styrkingar. 
 

5.2.4 Lagnakassar V4 
Sjá lýsingu í grein 5.2.0. 
Lagnakassar utan um upphengd salerni V4 eru byggðir upp úr 70mm þykkum 
stálgrindum c/c600mm festir við gólf, loft og steypta veggi. Veggir eru klæddir að framan, 
á hliðum og að ofan með 2x13mm gifsplötum. Ytri plata er rakaþolin og setja skal 
styrkingu bakvið fyrir stoðir  
 
Verkliður eru mældur í nettó fermetrum (m2). Í einingaverði er allt efni og vinna þ.m.t. 
grind og styrkingar. 
 
 

5.3 FRÁGANGUR GÓLFA OG VEGGJA 

5.3.0 Almenn atriði 
Til verksins telst frágangur allra gólfa og veggja. Helstu verkliðir eru lagning á linolíum 
gólfdúk, vínil gólfdúk, flísalögn og lögn Topp 4000 í kjallara. 
Gólf á alrýmum og göngum í íbúðareiningum skulu parketlögð. Gólf í íbúðum, móttöku 
og skrifstofum starfsfólks skulu parketlögð. Gólf við aðalanddyri er flísalagt. Í stóreldhús, 
búningsaðstöðu og þjónusturými skal koma Topp 4000 efni. Í tæknirými skal leggja 
vínildúk. 
Á vegg eldhúsrýma íbúða skal flísaleggja milli borðplötu og efri skápa. Á veggi 
baðherbergja í íbúðum skal flísaleggja upp í 2,2m. 
 
Lita- efnisval parkets 
Lita- og efnisval á parketi sem skilgreint verður hér á eftir með ákveðni tegund af efni er 
til viðmiðunar fyrir verktaka til að lýsa þeim litum og litablöndun sem óskað er eftir. 
Verktökum er heimilt að bjóða aðrar efnistegundir en hér eru tilgreindar svo framarlega 
sem þær uppfylli þær efniskröfur sem lýst er hér að neðan. 
Allar tegundir veljist í samráð við arkitekt. 

 Þriggja laga eikarparket 
 
Efniskröfur parkets 
Allt parket skal vera laust við skemmdir. Fjalir sem ekki uppfylla þau skilyrði ber að 
fjarlægja. 
 
Undirlag parkets 
Undir parketið skal leggja 3-4mm þykkt 27db hljóðeinangrandi undirlag. 
 
Undirbúningur og hreinsun 
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Áður en gólfefni er lagt skal verktaki sjá um að gólffletir séu vel hreinsaðir af 
óhreinindum, lausum efnum og öðrum þeim efnum sem skaðleg teljast. 
 
Lita- efnisval flísa 
Lita- og efnisval á flísum sem skilgreint verður hér á eftir með ákveðnum tegundum af 
efni er til viðmiðunar fyrir verktaka til að lýsa þeim litum og litablöndun sem óskað er 
eftir. Verktökum er heimilt að bjóða aðrar efnistegundir en hér eru tilgreindar svo 
framarlega sem þær uppfylli þær efniskröfur sem lýst er hér að neðan. 
Allar tegundir veljist í samráð við arkitekt. 
 

 Flísar á veggi baðherb.: Hvítar 120x300mm veljist nánar í samráði við arkitekt. 

 Fúga á veggi: Ljós grá 

 Flísar á anddyri: Revigres 30-60-Grafite Estrut eða sambærilegar á anddyri 
(hálkustuðull a.m.k. 10)  

 Flísar á baðherbergisgólf: Jazz Ragno 30x60 (hálkustuðull 9) eða 
sambærilegar. 

 Fúga á gólf: Grá 

 Flísar á veggi milli eldhúsinnr.: Mósaík flísar, 20x20mm veljist nánar í samráði 
við arkitekt. 

 
Efniskröfur flísa 
Allar flísar skulu vera lausar við sprungur, rispur og göt (augu). Flísar sem ekki uppfylla 
þau skilyrði ber að fjarlægja. 
 
Stærðir og mynstur flísa 
Veggflísar á baðherbergi skulu vera gegnheilar hálfmattar flísar stærð 120x300mm. 
Veggflísar á eldhús íbúða skulu vera gegnheilar flísar stærð 20x20mm Flísar skulu 
lagðar með 2mm fúgu. 
Flísalögn skal vera eins og sýnt er og er gerð krafa til þess að línur lagnar séu réttar og 
jafnar langsum og þversum. 
 
Mál og frávik 
Leyfileg málfrávik á stærðum flísar er +/-0,5mm, yfirborðsfrávik +/-1mm. Þykktir flísa 
hafa leyfileg frávik +/-1mm. 
 
Flísalím 
Nota skal viðurkennt flísalím til álímingar flísa í samráði við framleiðanda flísa. Um 
undirbúning, meðhöndlun, vinnsluhitastig, vinnutilhögun og lagþykktir skal fara að 
fyrirmælum framleiðanda. 
 
Undirbúningur og hreinsun 
Áður en gólfefni er lagt skal verktaki sjá um að gólffletir séu vel hreinsaðir af 
óhreinindum, lausum efnum og öðrum þeim efnum sem skaðleg teljast. 
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5.3.1 Parket, fljótandi 
Á gólf móttöku, alrýma, ganga, skrifstofum og íbúðarrýma skal verktaki leggja parket af 

tegundinni Haro Eik Trend 3 stafa frá Harðviðarval eða sambærilegt. Ekki má hefja lögn 

parkets fyrr en loftraki í húsinu er undir 60% og raki í gólfmúr er undir 3.5%. Hitastig í 

húsi sé 18-22°C meðan lögn fer fram. Haft skal fullt samráð við eftirlitsmann og 

framleiðanda, varðandi rakastigsmælingu og ákvörðun um tímasetningu parketlagnar. 

Viðurinn þarf að vera þurrkaður 6-8 %. Undir parketið skal leggja 3-4mm þykkt 27db 

hljóðeinangrandi undirlag. Raki í gólfi má ekki vera meiri en seljandi / framleiðandi 

parkets mælir fyrir um. Gólflistar skulu vera gegnheilir og sama við og parket, 

glærlakkaðir. Gólflista skal negla / skrúfa í lím á vegginn.   

Magntölur og einingarverð: 

Magn er nettó m² mælt af teikningum. Innifalið er allt efni og öll vinna sem til verksins 
þarf, þ.m.t. allur undirbúningur, undirlag, parket og gólflistar. 
 

5.3.2 Gólfflísar á anddyri 
Allar upplýsingar varðandi vinnu- og efniskröfur sjá lýsingu í grein 5.3.0 
Flísaleggja skal anddyri 1 hæðar. 
Flísar á gólf skulu vera að gerðinni Revigres 30-60-Grafite Estrut eða sambærilegar á 
anddyri (hálkustuðull a.m.k. 10) valdar í samráði við arkitekt. 
Vanda skal alla flísalögn og er til að mynda nauðsynlegt að yfirfara undirlagið m.t.t. 
skekkja o.s.frv. Fyrir niðurlögn flísa skal staðreyna öll mál og þau borin saman við mál á 
teikningum til útsetningar á flísamynstrinu þannig að það sé rétt sett út. Komi upp 
skekkjur skal verktaki áður en lögnin hefst hafa samráð við eftirlitsmann hvernig brugðist 
verði við skekkjum. Að því loknu skal mynstrið sett út og merkingar gerðar á staðnum. 
Áður en niðurlögn flísa hefst skal arkitekt verkkaupa fara yfir og samþykkja útsetningu 
mynsturs á verkstað. Gerðar eru miklar kröfur af hálfu verkkaupa um að yfirborð flísa 
verði jafnt eftir niðurlögn. Sökkul flísar skal leggja 60mm uppá veggi og skulu flísar og 
flísamynstur vera í samræmi við gólfflísar. 
 
Flísar eru mældar í fermetrum (m2) af teikningum. Sökkuflísar 60mm háar uppá veggi 
eru innifaldir í magni flísa á láréttum flötum. Í einingaverði flísa er allt efni og vinna við 
niðurlögn flísa. 
 

5.3.3 Gólfflísar á baðherbergi 
Allar upplýsingar varðandi vinnu- og efniskröfur sjá lýsingu í grein 5.3.0 
Flísaleggja skal baðherbergisgólf íbúðarrýma. 
Flísar á gólf skulu vera að gerðinni Jazz Ragno 30x60 (hálkustuðull 9) eða 
sambærilegar) valdar í samráði við arkitekt. 
Vanda skal alla flísalögn og er til að mynda nauðsynlegt að yfirfara undirlagið m.t.t. 
skekkja o.s.frv. Fyrir niðurlögn flísa skal staðreyna öll mál og þau borin saman við mál á 
teikningum til útsetningar á flísamynstrinu þannig að það sé rétt sett út. Komi upp 
skekkjur skal verktaki áður en lögnin hefst hafa samráð við eftirlitsmann hvernig brugðist 
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verði við skekkjum. Að því loknu skal mynstrið sett út og merkingar gerðar á staðnum. 
Áður en niðurlögn flísa hefst skal arkitekt verkkaupa fara yfir og samþykkja útsetningu 
mynsturs á verkstað. Gerðar eru miklar kröfur af hálfu verkkaupa um að yfirborð flísa 
verði jafnt eftir niðurlögn.  
 
Flísar eru mældar í fermetrum (m2) af teikningum. Í einingaverði flísa er allt efni og vinna 
við niðurlögn flísa. 
 

5.3.4 Topp 4000 efni á gólf 
Allar upplýsingar varðandi vinnu- og efniskröfur sjá lýsingu í grein 5.3.0 
Gólf í kjallara, stóreldhúss og sem fylgir því, búningsherbergi karla og kvenna, 
þvottahús, skol og ræstiherbergi skal setja samkvæmt gólfefna teikningum arkitekts 
Topp 4000 slitþolnu og viðhalds litlu efni. (litur 8) Topp 4000 skal eingöngu leggja af til 
þess sérþjálfuðu fagfólki. Efnið er lagt samskeytalaust og skal fela í sér Steritext sveppa- 
og bakteríuvörn. 
Fara skal ítarlega eftir leiðbeiningum framleiðanda við útlagningu efnisins. 
Efnið skal leggja 60mm uppá veggi. 
 
Undirbúningur og hreinsun. 
Áður en Topp 4000 er lagt er mikilvægt að hafa eftirfarandi atriði íhuga. 

1. Að undirlag sé meira en 25 N/mm2 að brotstyrk. 
2. Að hlutfallsraki sé minni en 80% í yfirborði undirlags. 
3. Að lofthiti sé meiri en 18°C við gólf meðan á lögn stendur. 

Undirlag skal vera slétt, hreint og laust við alla fitu eða önnur óhreinindi sem komið geta 
í veg fyrir góða bindingu efnisins við stein og/eða gifsveggi. Undirlag skal vera slétt og 
áferðarfallegt, en lokaárangur varðandi áferð fer að verulegu leyti eftir því hversu slétt og 
gott undirlagið er. 
Setja skal Topp 4000 sem er 3ja þátta fjölliðuefni sem leggja skal út í 2-3mm þykkt. 
Eiginleikar efnisins skulu vera eftirfarandi miðað við 20°C: 

 brotþolsstyrkur 135 N/mm2 (BS 6319) 

 beygjuþolsstyrkur 34 N/mm2 (BS 6319) og þolsstyrkur meiri en steypu 
Hörðnunartími: 

 gangandi umferð - 24 klst. 

 Létt umferð - 48 klst. 

 fullt álag - 7 dagar. 
 
Magntala Topp 4000 efnis á gólf er mælt í fermetrum (m2). Sökkul frágangur 60mm hár 
uppá veggi eru innifalinn í magni gólfefnis á láréttum flötum. Í einingaverði er allt efni og 
vinna við niðurlögn gólfefnis. 
 

5.3.5 Flísar á veggi baðherbergja 
Allar upplýsingar varðandi vinnu- og efniskröfur sjá lýsingu í grein 5.3.0 
Á veggi í baðherbergjum íbúða skulu vera hvítar flísar 120x300mm á vegg upp í 2,2 
metra hæð. Flísar valdar endanlega í samráði við arkitekt. 
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Vanda skal alla flísalögn og er til að mynda nauðsynlegt að yfirfara undirlagið m.t.t. 
skekkja o.s.frv. Fyrir niðurlögn flísa skal staðreyna öll mál og þau borin saman við mál á 
teikningum til útsetningar á flísamynstrinu þannig að það sé rétt sett út. Komi upp 
skekkjur skal verktaki áður en lögnin hefst hafa samráð við eftirlitsmann hvernig brugðist 
verði við skekkjum. Að því loknu skal mynstrið sett út og merkingar gerðar á staðnum. 
Áður en niðurlögn flísa hefst skal arkitekt verkkaupa fara yfir og samþykkja útsetningu 
mynsturs á verkstað. Gerðar eru miklar kröfur af hálfu verkkaupa um að yfirborð flísa 
verði jafnt eftir niðurlögn. 
 
Flísar eru mældar í fermetrum (m2) af teikningum. Í einingaverði flísa er allt efni og vinna 
við niðurlögn flísa. 
 

5.3.6 Flísar á veggi milli innréttinga 
Allar upplýsingar varðandi vinnu- og efniskröfur sjá lýsingu í grein 5.3.0 
Á veggi í eldhúsum milli neðri- og efri skápa skal líma mósaík flísar, 20x20mm á vegg. 
Flísar valdar endanlega í samráði við arkitekt. 
Vanda skal alla flísalögn og er til að mynda nauðsynlegt að yfirfara undirlagið m.t.t. 
skekkja o.s.frv. Fyrir niðurlögn flísa skal staðreyna öll mál og þau borin saman við mál á 
teikningum til útsetningar á flísamynstrinu þannig að það sé rétt sett út. Komi upp 
skekkjur skal verktaki áður en lögnin hefst hafa samráð við eftirlitsmann hvernig brugðist 
verði við skekkjum. Að því loknu skal mynstrið sett út og merkingar gerðar á staðnum. 
Áður en niðurlögn flísa hefst skal arkitekt verkkaupa fara yfir og samþykkja útsetningu 
mynsturs á verkstað. Gerðar eru miklar kröfur af hálfu verkkaupa um að yfirborð flísa 
verði jafnt eftir niðurlögn. 
 
Flísar eru mældar í fermetrum (m2) af teikningum. Í einingaverði flísa er allt efni og vinna 
við niðurlögn flísa. 
 
 
 

5.4 FRÁGANGUR LOFTA 

5.4.0 Almenn atriði 
Til verkliðar telst að koma fyrir kerfisloftum í lárétt loft á öllum hæðum þar sem við á 
samkvæmt teikningum arkitekts. Einnig skal setja upp föst gifsloft á tiltekna staði 
samkvæmt teikningum Kerfisloft og niðurhengt gifsloft festist upp í steypta plötu. 
 
Plötur 
Plötur í kerfisloftum skulu vera fyrsta flokks framleiðsla sem uppfylli DS/SBI staðla. 
Plötur skulu vera með E- kanti þannig að þær falli niður í burðarkerfið. 
Kerfisloft verða af gerðinni Ecophon Gedina E eða sambærilegt 600x600mm og 
600x1200mm plötur. 
Kerfisloft skal velja í samráði við arkitekt. Kerfisloft hengjast upp í málmburðargrind sbr. 
Lýsingu hér að neðan. 
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Plötur skulu vera sléttar og hvítar að lit með hljóðísogsgildi A sem er NRS 0,85. 
 
Gifsplötur 
Gifsplötur í kerfisloftum skulu vera fyrsta flokks framleiðsla sem uppfylli DS/SBI staðla. 
Þykkt platna skal vera 13mm, þyngd 9,0 kg/m² +/-0,2 kg/m. Gifsplötur skulu vera með 
kantaðri brún að neðan fyrir spörslun og málun. 
Plötur verðar sparslaðar og fullmálaðar af málurum eftir uppsetningu. 
 
Burðargrind 
Loftaklæðning er hengd upp með málmburðargrind úr 15mm breiðum T-prófílum af 
viðurkenndri gerð sem festa skal tryggilega upp í loft. Burðarleiðari skal vera brunaþolinn 
c/c 600mm með þar til gerðum upphengjum. Bil milli upphengja og staðsetning ákvarðist 
í samráði við framleiðanda loftakerfis. 
 
 

5.4.1 Niðurhengd kerfisloft í setustofum 
Sjá almenna lýsingu í grein 5.4.0 
Í lárétt loft setustofa skal koma fyrir kerfisloftum af gerðinni Ecophon Gedina E 
600x1200mm plötur. Setja skal klemmur til að halda plötum í burðargrind vegna 
vindsogs. Verktaki skal taka göt í loftaplötur og ganga frá götum fyrir loftræsiristar. 
Verktaki skal einnig taka göt fyrir innfellda lampa þar sem þörf er á en rafvirki mun síðan 
ganga frá ljósum. Lampar sem koma munu í kerfisloftin verða settir upp og frágengnir af 
rafverktaka. 
Kerfisloft eru mæld í fermetrum (m2) af teikningum. Í einingaverði skal vera innifalið allt 
efni og öll vinna við niðurtekin kerfisloft. 
 

5.4.2 Niðurhengd rakavarið kerfisloft í þjónusturýmum og aðstöður 
starfsmanna 
Sjá almenna lýsingu í grein 5.4.0 
Í lárétt loft þjónusturýma og búningsaðstöðu starfsmanna skal koma fyrir rakavörðu 
kerfislofti af gerðinni Ecophon Gedina E 600x600mm plötur. 
Verktaki skal taka göt í loftaplötur og ganga frá götum fyrir loftræsiristar. Verktaki skal 
einnig taka göt fyrir innfellda lampa en rafvirki mun síðan ganga frá ljósum. Lampar sem 
koma munu í kerfisloftin verða settir upp og frágengnir af rafverktaka. 
 
Kerfisloft eru mæld í fermetrum (m2) af teikningum. Í einingaverði skal vera innifalið allt 
efni og öll vinna við niðurtekin kerfisloft. 
 

5.4.3 Gifsloft slétt í íbúðarrými 
Sjá almenna lýsingu í grein 5.4.0. 
Verktaki leggi til og setji upp gifsloft í íbúðarrými. Þar sem við á skulu loft vera klædd 
með 13mm þykkum gifsplötum s.s. Danogifs eða sambærilegt. Plöturnar eru skrúfaðar á 
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lofta prófíla s.s. Danogifs monteringsprofil S 45/93 eða sambærilegt. Á enda íbúðarrýmis 
við útvegg endar gifsloft 200 mm  frá og skal ganga frá enda með gifsi. 
Verktaki skal taka göt í gifsloft og ganga frá götum fyrir loftræsiristar ef eru. Verktaki skal 
einnig taka göt fyrir innfellda lampa en rafvirki mun síðan ganga frá ljósum. Lampar sem 
koma munu í gifsloftin verða settir upp og frágengnir af rafverktaka. 
 
Gifsloft er mælt í fermetrum (m2) af teikningum. Í einingaverði skal vera innifalið allt efni 
og öll vinna við niðurtekin gifsloft. 
 
 

5.5 INNIHURÐIR 

5.5.0 Almenn atriði 
Stærðir og gerðir innihurða má sjá á teikningum nr: 0406. 
Staðsetningu innihurða má sjá á teikningum nr: 02-01/04. 
Öll smíðamál skal sannreyna áður en smíði hefst. 
 
Efni 
Allt efni sem nota skal til smíði hurða skal vera fyrsta flokks af gæðum og án viðarlýta 
eða hverskonar skemmda. 
Allir hurðarkarmar og innihurðir skulu vera harðplastlagðar með eikaráferð tegund til 
viðmiðunar Duropal wodego R4182 TR og kantlímdar með PVC-kanti með eikaráferð 
t.d. Dekor 9800. 
Allt efnisval skal borið undir arkitekt til samþykktar fyrir smíði. 
 
Smíði og uppsetning 
Hurðir sem uppfylla skulu brunakröfur eru merktar sérstaklega á hurðaskrá og 
hurðarteikningum. Áður en smíði hurða hefst skal verktaki leggja fram vottun frá 
Mannvirkjastofnun um að hurðir og frágangur þeirra uppfylli brunakröfur. 
Hurðir skulu einnig uppfylla að lágmarki 32 dB hljóðkröfu. 
Hurðablöð eru t.d. byggð upp úr Sauerland 33RH spónaholplötum eða sambærilegum 
hurðarblokkum með tveimur 3mm masonít plötum á hvort byrði. Á útbrúnir blaða skal 
líma 5x39mm lista allan hringinn. Líma skal PVC kant yfir alla samsetninguna, þ.a. 
heildarþykkt hurðarblaðs verði 45mm. 
Karmur hurða skal t.d. vera 30mm samlímdur og harðplastlagður með 20x25 slaglista 
með ífræstum þéttilista skrúfaðan í karm. Kant líma skal karma með PVC lista. 
Með öllum hurðakörmum skal setja harðplastlögð gerefti 10x60mm (þó ekki hurðarmegin 
á rennihurðum). Gerefti fylgja hurðum í verði. Athugið að lakka skal vandlega enda sem 
ganga niður í gólf á gereftum og hurðakörmum. Í votrýmum skal auk þess að lakka undir 
karma og kítta til varnar raka. 
EI2-30-CSm og EI2-60-CSm hurðar skulu hannaðar samkvæmt vottun framleiðanda. 
Þær skulu standast allar brunakröfur. 
 
Hurðarbúnaður 
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Á allar hurðir skal setja lamir úr ryðfríu stáli áferð burstuð þrjú stykki á hverja hurð. 
Skrúfur skulu vera úr sama efni og lamir. Lamir skal smyrja með vatnsfrírri feiti um leið 
og hengslað er. 
Á allar hurðir skal setja vandaðar skrár til viðmiðunar af gerðinni KFV eða sambærilegar 
áferð burstað stál. Handföng og rósettur Ø50mm af gerðinni Randi eða sambærilegar 
skulu vera úr ryðfríu stáli með burstaðri stáláferð. 
Á salerni skal setja wc innihurðaskrár með snerli úr burstuðu stáli. 
Allur hurðarbúnaður skal uppfylla DS og DIN staðla um hurðarbúnað. 
Rennihurðarbrautir skulu vera af gerðinni Geze Perkeo 75 eða sambærilegar gerðar fyrir 
þyngd rennihurða. Brautir rennihurða skulu festast tryggilega utaná vegg í styrkingu í 
vegg eða í styrkingu inní vegg sem festist svo uppí í loft. 
Á allar rennihurðir skal setja hurðaskrá af gerðinni KFV eða sambærilegar með 
króklæsingu. 
 
Masterkerfi 
Allar innihurðaskrár í sameign og innihurðaskrár að íbúðum skulu vera opnanlegar með 
einum höfuðlykli og undirlyklum að hverri skrá (masterkerfi), sem verkkaupi ákveður. 
Verktaka er óheimilt að nota mastersílindra og tilheyrandi lykla meðan á verki stendur og 
skal hann geyma hvort tveggja á öruggum stað þar til afhending verksins fer fram, en þá 
skal setja þá í skrárnar. 
Verktaki skal skila þremur lyklum af hverri skrá og auk þess fimm höfuðlyklum. 
Masterkerfi er magntekið sem sérstakur verkliður. 
 
Hurðapumpur 
Á allar hurðir sem uppfylla skulu brunakröfur samkvæmt hurðaskrá skal setja viðeigandi 
hurðarpumpur af gerðinni Gese eða sambærilegar. 
 
Uppsetning hurðakarma sem ekki eru brunamerktir 
Hurðakarmar sem koma í gifsveggi skal festa tryggilega með tréskrúfum í blikkstoðir 
sem styrktar hafa verið tréfyllingum. Hurðakarmar sem koma í steinveggi skal festa 
tryggilega með tréskrúfum í tappa í steinveggjum. Setja skal fjarlægðarklossa úr furu 
milli karma og veggjar og þéttfylla með steinullareinangrun allan hringinn. Körmum skal 
fest með fimm 100mm skrúfum á hæðina lamamegin en fjórum skráarmegin. Skrúfur 
skulu vera festar í fals fyrir slaglista eða gler. Festingar hurðakarma skulu ekki sjást á 
yfirborði viðar. 
 
Uppsetning hurðakarma sem eru brunamerktir 
Hurðakarmar sem koma í steinveggi skal festa tryggilega með járnhulsuboltum, 4 stykki í 
hvora hlið. Harðpakka skal með steinull milli veggjar og karms. 
Festingar hurðakarma skulu ekki sjást á yfirborði viðar. 
 
Greiðslufyrirkomulag 
Innihurðir eru taldar í stykkjum. Innifalið í verði innihurða skal vera allt efni og vinna við 
smíði og uppsetningu þ.m.t. hurðapumpur, skrár, sílendra, húnar, frágangskappar ofan 
við rennihurðir og gerefti þar sem við á og gler. Styrking veggja umhverfis rennihurðir 
fylgir innveggjum í verði. 
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5.5.1 Innihurðir EI 30 og EI 60 IH-01 til IH-06  
Allar upplýsingar um smíði, innihurða, innihurðakarma, hurðabúnaðar og kröfur til 
innihurða er samkvæmt lýsingu í grein 5.5.0. 
Yfirlit innihurða er samkvæmt innihurðaskrá á teikningu nr. 0406 þar sem stærðir og 
kröfur koma fram. 
Hliðargler og gler í hurðum fylgja innihurðum í verði. 
 
Innihurðir eru taldar í stykkjum (stk.) hverrar hurðagerðar samkvæmt innihurðaskrá. 
Innifalið í verði innihurða skal vera allt efni og vinna við smíði og uppsetningu þ.m.t. 
hurðapumpur, felliþröskuldar, skrár, húnar, gerefti, gler, hurðastopparar og annar 
búnaður sem tilgreindur er í lýsingu. 

5.5.2 Innihurðir IH-07 til IH-08  
Allar upplýsingar um smíði, innihurða, innihurðakarma, hurðabúnaðar og kröfur til 
innihurða er samkvæmt lýsingu í grein 5.5.0. 
Yfirlit innihurða er samkvæmt innihurðaskrá á teikningu nr. 0406 þar sem stærðir og 
kröfur koma fram. 
Hliðargler og gler í hurðum fylgja innihurðum í verði. 
 
Innihurðir eru taldar í stykkjum (stk.) hverrar hurðagerðar samkvæmt innihurðaskrá. 
Innifalið í verði innihurða skal vera allt efni og vinna við smíði og uppsetningu þ.m.t. 
hurðapumpur, felliþröskuldar, skrár, húnar, gerefti, gler, hurðastopparar og annar 
búnaður sem tilgreindur er í lýsingu. 
 

5.5.2 Rennihurðir IH-09 og IH-11 
Allar upplýsingar um smíði og uppbygging rennihurða, karma, hurðabúnaðar og kröfur 
rennihurða er samkvæmt lýsingu í grein 5.5.0. 
Yfirlit innihurða er samkvæmt innihurðaskrá á teikningu nr. 0406 þar sem stærðir og 
kröfur koma fram. 
 
Rennihurðir eru taldar í stykkjum (stk.). Innifalið í verði rennihurða skal vera allt efni og 
vinna við smíði og uppsetningu þ.m.t. hurðabrautir, skrár, húnar, frágangslistar, 
felliþröskuldar, kappi yfir rennihurð og karmstykki. Styrking veggja umhverfis rennihurðir 
fylgir innveggjum í verði. 
 

 

5.6 MÁLUN INNANHÚSS 

 

5.6.0 Almenn atriði 
Umfang 
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Til verkliða telst málun alls hússins að innan. Helstu verkþættir eru sandspörslun og 
málun steyptra út- og innveggja, málun lofta, málun á gifsplötuklædda veggi og 
rykbinding. 
 
Skyldur 
Undirvinnu skal ekki hefja fyrr en að höfðu samráði við eftirlitsmann. 
Verktaki er skyldugur að sjá svo um, að málningu, fylliefnum og upplausnum sé ekki hellt 
í frárennslislagnir hússins heldur eytt á eyðingarstöð. 
Áður en verktaki skilar húsinu skulu málarar yfirfara bygginguna og gera við skemmdir, 
sem kunna að hafa orðið á byggingatímanum. 
 
Efni 
Um meðferð allra efna skal farið eftir fyrirmælum framleiðanda. 
 
Málning, uppbygging: 
Plastmálning : (Viðmiðun Kópal málning frá Málningu hf) 
Plastmálning sem inniheldur akrýlbindiefni. Málning, sem gefur vel þvotthelda filmu eftir 
þornun. Rúmmálsþurrefni um 40%. 
Hún skal gerð úr ósápanlegu acrylbindiefni og lútarþolnum litar- og fylliefnum (pigment-
um). 
Gljástig um 20% . Efnisnotkun um 0.1 l/m² í umferð. 
 
Lágglansandi alkýðlakk: 
Lágglansandi alkýðlakk sem myndar sterka lággljáandi húð eftir þornun. 
Rúmmálsþurrefni um 
30%. 
Hún skal gerð úr ósápanlegu acrylbindiefni og lútarþolnum litar- og fylliefnum (pigment-
um). 
Gljástig 40% (Kópal Flos) 
Efnisnotkun um 0.1 l/m² í umferð. 
 
Alkýð-olíugrunnmálning: 
Mött grunnmálning undir alkýðlakk. 
Efnisnotkun um 0.1 l/m² í umferð 
 
Litaval 
Ákvörðun lita skal vera í samráði við arkitekta verkkaupa. Áður en veggir verða málaðir 
verður gefin út forsögn um liti. 
 
Efnisval 
Mála skal alla veggi nema í stóreldhúsi og tæknirýmum með plastmálningu með gljástig 
20% og loft með gljástig 5%. Veggi í eldhúsi og geymslum í kjallara skal mála með 
lágglansandi alkýðmálningu gljástig 30%. 
Á böðum skal mála með sveppaþolin lágglansandi alkýðmálningu gljástig 30% á veggi. 
 
Magntölur og einingaverð. 
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Á eftir hverjum lið eru nokkur skýringarorð um hvernig viðkomandi verkliður er mældur 
og hvað 
innifalið er í einingaverði hans. Verðin er allt málningarefni og vinna. 
 

5.6.1 Sandspörslun steyptra veggja 
Sjá almenna lýsingu í grein 5.6.0 
Steyptir veggir hafa verið slípaðir af móta förum og grófviðgerðir af uppsteypuverktaka. 
Steypta inn- og útveggi í byggingu skal sandsparsla á eftirfarandi hátt: 

 Gert við skemmdir með gifsi eða gifsmúr. 

 Sprauta eða draga sandsparsl á veggi, slétta með 2 metra langri réttskeið þannig 
að yfirborð veggja sé slétt þ.a.s. laust við dældir og ójöfnur. 

 Slétta þannig að áferð verði hnökra laus. 

 Slípa yfir flötinn og sandsparsla að nýju yfir hafi sandsparsl rýrnað. 

 Sandsparsla skal innan í gluggagöt að gluggum og í hurðargöt að hurðum. Einnig 
skal sandsparslað og gengið snyrtilega frá í kringum göt, úrtök og aðra 
byggingarhluta sem ganga í gegnum veggi. 

 
Magntala eru nettó fermetrar (m²), mælt af teikningum arkitekts. Innifalið er flötur inn að 
gluggum og hurðum. Öll glugga- og hurðaop stærri en 1m² eru dregin frá. Í einingaverði 
skal vera innifalið allt efni og vinna við sandspörslun, þ.m.t. vinnupallar ef til þarf. 
 

5.6.2 Sandspörslun steyptra lofta 
Sjá almenna lýsingu í grein 5.6.0 
Steypt loft í alrými og í kjallara byggingar skal sandsparsla á eftirfarandi hátt: 

 Gert við skemmdir með gifsi, gifsmúr eða hefðbundnum múr. 

 Sprauta eða draga sandsparsl á loft, slétta með 2 metra langri réttskeið þannig að 
yfirborð veggja sé slétt þ.a.s. laust við dældir og ójöfnur. 

 Slétta þannig að áferð verði hnökra laus. 

 Slípa yfir flötinn og sandsparsla að nýju yfir hafi sandsparsl rýrnað. 

 Sandsparsla skal loftaflöt nema þar sem eru kerfisloft, niðurtekið gifsloft, 
tæknirými og geymslur sjá teikningar arkitekta. Einnig skal sandsparslað og 
gengið snyrtilega frá í kringum göt, úrtök og aðra byggingarhluta sem ganga í 
gegnum loft eftir því sem við á. 

 
Magntala eru nettó fermetrar (m²), mælt af teikningum arkitekts. Í einingaverði skal vera 
innifalið allt efni og vinna við sandspörslun, þ.m.t. vinnupallar ef til þarf. 
 

5.6.3 Málun sandsparslaðra veggja  
Sjá almenna lýsingu í grein 5.6.0 
Sandsparslaða út- og innveggi skal mála á eftirfarandi hátt : 

 Slípa lauslega. 



Útboðs- og samningsskilmálar  

Hjúkrunarheimilið Hress 

_______________________________________________________________  

Útboðsnúmer HJ-001-2012 68 

 Ein umferð af blöndu sem samanstendur af 1hl vatnsþynntri plastmálningu + 1hl 
herðir + 1hl vatn . 

 Blettspörslun og blettmálun milli umferða eftir þörfum. 

 Þrjár umferðir vatnsþynnt plastmálning. Gljái 20% . Fullþakning. 
Athugið að áður en veggir verða málaðir verður gefinn út forsögn um litaval. Hugsanlega 
verða 
ákveðnir veggfletir málaðir í áherslulitum. 
 
Málun á sandsparslaða veggi er mæld nettó fermetrar (m²), mælt af teikningum arkitekts. 
Innifalið er flötur inn að gluggum og hurðum. Öll hurða- og gluggaop stærri en 1 m² 
dregin frá. Í einingaverði skal vera innifalið allt efni og vinna við málun, þ.m.t. vinnupallar 
ef til þarf. 
 

5.6.4 Málun sandsparslaðra lofta 
Sjá almenna lýsingu í grein 5.6.0 
Sandspörtluð loft skal mála á eftirfarandi hátt : 

 Ein umferð af blöndu sem samanstendur af 1hl vatnsþynntri plastmálningu + 1hl 
herðir + 1hl vatn . 

 Blettspörslun og blettmálun milli umferða eftir þörfum. 

 Tvær umferðir vatnsþynnt plastmálning. Gljái 5% . Fullþakning. 
Ekki er reiknað með að mála loft í fleiri en einum lit. 
 
Málun sandsparslaðra lofta er mæld í nettó fermetrum(m²), af teikningum. 
Magnreikningar miðast við að ekki sé málað lengra en 10 sm inn á þann flöt er fastar 
innréttingar hylja. Í einingaverði skal vera innifalið allt efni og vinna við málun, þ.m.t. 
vinnupallar ef til þarf. 
 

5.6.5 Spörslun og málun gifsplötuveggja 
Sjá almenna lýsingu í grein 5.6.0 
Sparsla og mála skal gifsplötuveggi og gifsplötuklæðningar á eftirfarandi hátt : 

 Líma skal á öll plötusamskeyti límborða. Sparsla skal síðan yfir skrúfugöt og 

 plötusamskeyti. Meðfram gólfum, veggjum og loftum skal kítta með plötum með 
akrýlkítti. 

 Ein umferð af blöndu sem samanstendur af 1hl vatnsþynntri plastmálningu + 20% 
vatn. 

 Sparsla skal síðan yfir að nýju öll skrúfugöt og plötusamskeyti og ganga úr 
skugga um að hvergi séu misfellur á veggjum. 

 Blettmála. 

 Þrjár umferðir vatnsþynnanleg plastmálning gljástig 20% 
 
Málun gifsplötuveggja er mæld í nettó fermetrum (m²), mælt af teikningum arkitekts. 
Innifalið er flötur inn að gluggum og hurðum. Öll hurða- og gluggaop stærri en 1 m² 
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dregin frá. Í einingaverði skal vera innifalið allt efni og vinna við málun þ.m.t. vinnupallar 
ef til þarf. 
 

5.6.6 Spörslun og málun gifsplötulofta 
Sjá almenna lýsingu í grein 5.6.0 
Mála skal gifsplötuklædd loft á eftirfarandi hátt : 

 Líma skal á öll plötusamskeyti límborða (grisjuborða). Tvísparsla skal síðan yfir 
skrúfugöt og plötusamskeyti. Meðfram veggjum skal kítta með plötum með 
akrýlkítti. 

 Ein umferð af blöndu sem samanstendur af 1hl vatnsþynntri plastmálningu + 20% 
vatn. 

 Nota skal hvítan lit í plastmálningu 

 Sparsla skal síðan yfir að nýju öll skrúfugöt og plötusamskeyti og ganga úr 
skugga um að hvergi séu misfellur á veggjum. 

 Blettmála. 

 Tvær umferðir vatnsþynnanleg plastmálning gljástig 20% (Gardner G 60°). 
 
Málun gifsplötulofta er mæld í nettó fermetrum (m²), af teikningum öll hurðaop dregin frá. 
Magnreikningar miðast við að ekki sé málað lengra en 10 sm inn á þann flöt er fastar 
innréttingar hylja. Í einingaverði skal vera innifalið allt efni og vinna við málun þ.m.t. 
vinnupallar. 
 

5.6.7 Rykbinding 
Sjá almenna lýsingu í grein 5.6.0 
Rykbinda skal ofan kerfisloft samkvæmt eftirfarandi: 

 Hreinsa skal laust rusl af flötunum með kústi eða þrýstilofti. 

 Sprauta skal einni umferð af þynntri málningu á gifsplötuklædda og steypta fleti 
og gæta þess vandlega að ekki slettist á fleti sem ekki á að mála. 

 
Rykbinding er mæld í fermetrum (m²) af teikningum. Í einingaverði skal vera innifalið allt 
efni og vinna við rykbindingu. 
 

5.7 INNRÉTTINGAR 

 

5.7.0 Almenn atriði 
Innréttingar sjá teikningar nr: 0501, 0502, 0503. 
Til verksins telst smíði á eldhúsinnréttingum, baðinnréttingum, fataskápum, skápum og 
hillum í hjúkrunar íbúðir sem og smíði á innréttingum í sameiginleg eldhús, stóreldhús og 
búr. 
Þá fylgir verkinu einnig smíði innréttinga í þvottahús, ræstingar og í starfsmanna 
aðstöður. 
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Miðað er við að innréttingar í húsnæðið séu úr staðlaðri innréttingaframleiðslu eftir því 
sem við verður komið. 
Öll vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks og óaðfinnanleg. 
 
Efni 
Allt efni skal vera ætlað til innréttingasmíði. 
Verktaki skal með hæfilegum fyrirvara leggja fram við fulltrúa verkkaupa sýnishorn af 
öllum efnistegundum sem hann hyggst nota til samþykktar eftir óskum eftirlitsmanns. 
Hann skal einnig tilgreina hvaða efni hann hyggst nota til að yfirborðsverja viðkomandi 
efni. Verktaka er óheimilt að hefja smíði innréttinga fyrr en verkkaupi hefur samþykkt þau 
efni sem nota á við smíði innréttinga. Verktaki skal gaumgæfilega athuga um efnisval á 
teikningum. Ef verktaki er í vafa um efnisval skal hann leita úrskurðar verkkaupa. 
 
Hurðir, skúffufrontar, kappar undir efri skápum, sýnilegar hliðar, áfellur og hillur 
Allar hurðir á innréttingum og skápum, kappar, sýnilegar hliðar og hillur ásamt áfellum 
við innréttingar skulu vera 18mm spónaplötur kantlímdar, lagðar harðplasti með 
eikaráferð tegund t.d. Duropal wodego R4182 TR (TR= viðaráferð) og kantlímdar með 
PVC-kanti með eikaráferð t.d. Rehau Dekor 9800. Athuga skal að „viðaræðar á 
harðplasti“ liggi lóðréttur á innréttingum eftir uppsetningu. 
Þvottahúsinnréttingar og aðrar innréttingar utan almennra rýma skulu vera 
harðplastlagðar með einlitu gráu harðplasti kantlímdar með PVC einlitu kantlímingarefni. 
 
Borðplötur, sólbekkir og hillur á lágum veggjum 
Borðplötur, sólbekki og hillur á veggjum skal smíða úr 30mm spónaplötur lagðar 
harðplasti tegund t.d. Resopal Alabaster Mirage 4875-60 (mött áferð) og kantlímdar með 
PVCkanti með eikaráferð tegund t.d. Rehau Dekor 9800 eða sambærilegur. 
 
Plastlagt hillu- og skápaefni 
Allt hillu- og skápa efni skal vera fyrsta flokks plastlagt skápa og hilluefni ljós grátt. Þykkt 
skápaefnis er 18mm nema annað sé tekið fram. Bök í skápa skal smíða úr 3mm 
plasthúðuðum masonitplötum. Taka skal úr fyrir baki í hliðar. 
Allar hillur á sem eru á hilluberum skulu vera harðplastlagðar með sama harðplasti og 
aðliggjandi innrétting og kantlímd með PVC. 
 
Lamir skúffubrautir og handföng 
Allar skápalamir lengd 100-120mm í opinni stöðu skulu vera úr stáli af vandaðri gerð 
stillanlegar í þrjár áttir og hafa hlotið vöruvottun Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands eða frá 
sambærilegum aðila. Lamir skulu vera með ljúflokun (skellivörn). 
Handföng skulu vera U-laga ryðfríu burstuðu stáli, lengd um 210mm, valið í samráði við 
arkitekt. 
Skúffubrautir skulu vera af vandaðri gerð með ljúflokun (skellivörn) og hafa hlotið 
vöruvottun Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands eða sambærilegra aðila. Skúffubrautir skulu 
vera með háum hliðum hæð 85 eða 170mm. Skúffubotn og bakhlið skal vera úr 18mm 
plasthúðuðum spónaplötum. Forstykki skal vera fest á skúffubrautir. Í fataskápa skal 
setja vandaðar körfur úr 
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nylonhúðuðu stáli og festingar ásamt búnaði í kústaskápa samkvæmt teikningum 
arkitekts. 
 
Skrár á læstum skápum og skúffum 
Sér lykill skal vera að hverjum skáp á geymslu-/persónumunahólfum. Aðrar skrár á 
læstum skápum þurfa að vera kerfisskrár þ.a. sami lykillinn gangi að mörgum skrám 
skápa í sama rými. 
Nauðsynlegt er að skápar lokist eðlilega þótt þeir séu ólæstir og án þess að lykli sé 
stungið í eða lykill standi í skránni. 
 
Samsetningar 
Allar samsetningar skulu vera áferðarfallegar. Ekki skal setja innréttingar saman með 
skrúfum nema þær felist örugglega eða sjáist ekki á yfirborði innréttinga. 
 
Uppsetning 
Neðri skápum skal fest tryggilega að aftan í gegnum lista að ofan. Efri skápum skal fest í 
gegnum sérstök hornbönd sem setja skal á öll horn skápabaks eða á annan hátt 
samkvæmt forskrift innréttingaframleiðanda. Skápum er fest í styrkingar í gifsveggjum 
eða í steypta veggi. 
Verktaki ber ábyrgð á því að rafmagnstæki s.s. ofn og helluborð passi inn í innréttingar 
og skal hann samræma stærðir við birgja rafmagnstækja. Upplýsingar um birgja 
rafmagnstækja skulu liggja fyrir áður en smíði innréttinga hefst. 
Innifalið í vinnu innréttingaverktaka er uppsetning rafmagnstækja ásamt loka frágangi, 
en rafvirki tengir. 
 

5.7.1 Eldhúsinnréttingar EH 1 
Smíði og uppbygging innréttinga er samkvæmt lýsingu í grein 5.7.0 og samkvæmt 
teikningum arkitekta. 
Sjá teikningar nr: 0501 
Um er að ræða smíði og uppsetningu eldhúsinnréttinga í einingar (1 til 3) af gerð 1 og 2. 
Gerð 2 er spegilmynd af gerð 1. 
Úr borðplötu skal taka úr fyrir einum vask og blöndunartækjum. Taka skal úr fyrir 
rafmagnstenglum, neysluvatns og frárennslislögnum í skápabak. Hillur í innréttingum 
skulu vera færanlegar og bornar uppi af hillutöppum. Ljósakappi skal vera undir 
efriskápum og taka skal úr ljósakappa fyrir innfelldum halogenljósum. Höldur á skápa 
skulu vera samkvæmt lýsingu í lið 5.7.0.  
Áfellur skulu vera með sömu áferð og innrétting. 
Í sökkli eru ristar þar sem loftræsting kemur í gegn. 
 
Í innréttingu eru: 
 6 stk. Einfaldur undirskápar 
 1 stk. Einfaldur yfirskápar 
 1 stk. Tvöfaldur yfirskápur 
 1 stk. Hár skápur fyrir ísskáp 
 1 stk. Borðplata 
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Innrétting er verðlögð í stykkjum (stk.) hverrar innréttingagerðar. Í verði innréttinga skal 
vera innifalið allt efni og vinna við smíði og uppsetningu innréttingar. Vaskur og 
blöndunartæki fylgja lögnum í verði, verkkaupi leggur til rafmagnstæki. 
 

5.7.2 Eldhúsinnréttingar EH 2 
Smíði og uppbygging innréttinga er samkvæmt lýsingu í grein 5.7.0.  
Um er að ræða smíði og uppsetningu innréttinga í sameiginleg eldhús (stóreldhús) 
Úr borðplötum skal taka annars vegar úr fyrir einum vask og blöndunartækjum, svo fyrir 
tveimur vöskum og blöndunartækjum og hinsvegar fyrir helluborði sem verður á eyju. 
Taka skal úr fyrir rafmagnstenglum, neysluvatns og frárennslislögnum í skápabak. Hillur 
í innréttingum skulu vera færanlegar og bornar uppi af hillutöppum. 
Ljósakappi skal vera undir efriskápum. 
Höldur á skápa skulu vera samkvæmt lýsingu í lið 5.7.0. Topp 4000 efni kemur framan á 
sökkul (innifalið í frágang gólfa). Loka skal frá innréttingu að aðliggjandi vegg. 
Áfellur skulu vera með sömu áferð og innrétting. 
Verktaki skal setja upp og fella inn í innréttingar öll heimilistæki. Verktaki skal sjá um að 
taka utan af tækjum, ganga frá þeim í innréttingu og stilla þannig að þau séu tilbúnum til 
notkunar. 
Tengingar á rafmagnstækjum eru magnteknar undir rafmagnslið. 
Verktaki skal mæla upp áður en smíði hefst fyrir þeim eldhúsbúnaði sem setja þarf í 
innréttingu og taka úr fyrir honum eins og þarf. 
Í sökkli eru ristar þar sem loftræsting kemur í gegn. 
 
Í innréttingu eru: 
 5 stk. Tvöfaldur undirskápur 
 4 stk. Einfaldur undirskápur 

1 stk. Einfaldur yfirskápar 
 2 stk. Tvöfaldur yfirskápur 
 3 stk. Borðplata 
 
 
Innrétting er verðlögð í stykkjum (stk.) hverrar innréttingagerðar. Í verði innréttinga skal 
vera innifalið allt efni og vinna við smíði og uppsetningu innréttingar. Vaskur og 
blöndunartæki fylgja lögnum í verði, verkkaupi leggur til rafmagnstæki. 
 

5.7.3 Eldhúsinnréttingar EH 3 
Smíði og uppbygging innréttinga er samkvæmt lýsingu í grein 5.7.0 og samkvæmt 
teikningum arkitekta. 
Sjá teikningar nr: 0504. 
Um er að ræða smíði og uppsetningu innréttinga í eldhúsi íbúðarrýma. 
Úr borðplötum skal taka annars vegar úr fyrir einum vask og blöndunartækjum. Taka 
skal úr fyrir rafmagnstenglum, neysluvatns- og frárennslislögnum í skápabak. Hillur í 
innréttingum skulu vera færanlegar og bornar uppi af hillutöppum. 
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Ljósakappi skal vera undir efriskápum. 
Höldur á skápa skulu vera samkvæmt lýsingu í lið 5.7.0.  
Loka skal frá innréttingu að aðliggjandi vegg.  
Áfellur skulu vera með sömu áferð og innrétting. 
Verktaki skal setja upp og fella inn í innréttingar öll heimilistæki . Verktaki skal sjá um að 
taka utan af tækjum, ganga frá þeim í innréttingu og stilla þannig að þau séu tilbúnum til 
notkunar. 
Tengingar á rafmagnstækjum eru magnteknar undir rafmagnslið. 
Verktaki skal mæla upp áður en smíði hefst fyrir þeim eldhúsbúnaði sem setja þarf í 
innréttingu og taka úr fyrir honum eins og þarf. 
Í sökkli eru ristar þar sem loftræsting kemur í gegn. 
 
Í innréttingu eru: 
 1 stk. Tvöfaldur undirskápur 
 1 stk. Einfaldur yfirskápar 
 1 stk. Tvöfaldur yfirskápur 

1 stk. Tvöfaldur hár skápur  
 1 stk. Borðplata 
 
Innrétting er verðlögð í stykkjum (stk.) hverrar innréttingagerðar. Í verði innréttinga skal 
vera innifalið allt efni og vinna við smíði og uppsetningu innréttingar. Vaskur og 
blöndunartæki fylgja lögnum í verði, verkkaupi leggur til rafmagnstæki. 
 
 

5.7.4 Baðinnrétting BH 1 
Smíði og uppbygging innréttinga er samkvæmt lýsingu í grein 5.7.0 og samkvæmt 
teikningum arkitekta. 
Sjá teikningar nr: 0503. 
Um er að ræða smíði og uppsetningu baðinnréttinga í íbúðir af gerð 1 og 2. Gerð 2 er 
spegilmynd af gerð 1. 
Borðplata er með innbyggðum vask af gerðinni Ifö Sign Art wash basin. Höldur á skápa 
skulu vera samkvæmt lýsingu í lið 5.7.0. Yfir vinnuborði skal vera spegill og svo hilla 
með innfeldum halógenljósum (fjöldi gefinn upp á teikningum). Ljósin verði með áferð 
burstað stáls, þau verði ferningslaga og 90mm. 
 
Baðinnrétting er verðlögð í stykkjum (stk.). Í verði innréttinga skal vera innifalið allt efni 
og vinna við smíði og uppsetningu innréttingar. Vaskur og blöndunartæki fylgja lögnum í 
verði. 
 
 

5.7.5 Þvottahús innréttingar ÞV 1 
Smíði og uppbygging innréttinga er samkvæmt lýsingu í grein 5.7.0 og samkvæmt 
teikningum arkitekta. 
Sjá teikningar nr: 0502 
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Um er að ræða smíði og uppsetningu innréttinga í þvottahús. 
Úr borðplötu skal taka úr fyrir einum vask og blöndunartækjum. Taka skal úr fyrir 
rafmagnstenglum, neysluvatns og frárennslislögnum í skápabök. Hillur í innréttingum 
skulu vera færanlegar og bornar uppi af hillutöppum. Höldur á skápa skulu vera 
samkvæmt lýsingu í lið 5.7.0. Topp 4000 efni kemur framan á sökkul (innifalið í frágang 
gólfa). 
Verktaki skal sjá um að taka utan af tækjum, ganga frá þeim í innréttingu og stilla þannig 
að þau séu tilbúnum til notkunar. Tengingar á rafmagnstækjum eru magnteknar undir 
rafmagnslið. Verktaki skal mæla upp áður en smíði hefst fyrir þeim búnaði sem setja þarf 
í innréttingu og taka úr fyrir honum eins og þarf.  
 
Innrétting er verðlögð í stykkjum (stk.) hverrar innréttingagerðar. Í verði innréttinga skal 
vera innifalið allt efni og vinna við smíði og uppsetningu innréttingar. Vaskur og 
blöndunartæki fylgja lögnum í verði, verkkaupi leggur til rafmagnstæki. 
 

5.7.6 Þvottahús innréttingar ÞV 2 
Smíði og uppbygging innréttinga er samkvæmt lýsingu í grein 5.7.0 og samkvæmt 
teikningum arkitekta. 
Sjá teikningar nr: 0502.  
Um er að ræða smíði og uppsetningu innréttinga í ræstingu. 
Taka skal úr fyrir rafmagnstenglum, neysluvatns og frárennslislögnum í skápabak. Hillur 
í innréttingum skulu vera færanlegar og bornar uppi af hillutöppum. Höldur á skápa skulu 
vera samkvæmt lýsingu í lið 5.7.0. Topp 4000 efni kemur framan á sökkul (innifalið í 
frágang gólfa).  
Verktaki skal sjá um að taka utan af tækjum, ganga frá þeim í innréttingu og stilla þannig 
að þau séu tilbúnum til notkunar. Tengingar á rafmagnstækjum eru magnteknar undir 
rafmagnslið. Verktaki skal mæla upp áður en smíði hefst fyrir þeim búnaði sem setja þarf 
í innréttingu og taka úr fyrir honum eins og þarf.  
 
Innrétting er verðlögð í stykkjum (stk.) hverrar innréttingagerðar. Í verði innréttinga skal 
vera innifalið allt efni og vinna við smíði og uppsetningu innréttingar. Vaskur og 
blöndunartæki fylgja lögnum í verði, verkkaupi leggur til rafmagnstæki. 
 

5.7.7 Þvottahús innréttingar ÞV 3 
Smíði og uppbygging innréttinga er samkvæmt lýsingu í grein 5.7.0 og samkvæmt 
teikningum arkitekta. 
Sjá teikningar nr: 0502 
Um er að ræða smíði og uppsetningu innréttinga í skolherbergi. 
Taka skal úr fyrir rafmagnstenglum, neysluvatns og frárennslislögnum í skápabak. Hillur 
í innréttingum skulu vera færanlegar og bornar uppi af hillutöppum. Höldur á skápa skulu 
vera samkvæmt lýsingu í lið 5.7.0. Topp 4000 efni kemur framan á sökkul (innifalið í 
frágang gólfa).  
Verktaki skal sjá um að taka utan af tækjum, ganga frá þeim í innréttingu og stilla þannig 
að þau séu tilbúnum til notkunar. Tengingar á rafmagnstækjum eru magnteknar undir 
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rafmagnslið. Verktaki skal mæla upp áður en smíði hefst fyrir þeim búnaði sem setja þarf 
í innréttingu og taka úr fyrir honum eins og þarf.  
 
Innrétting er verðlögð í stykkjum (stk.) hverrar innréttingagerðar. Í verði innréttinga skal 
vera innifalið allt efni og vinna við smíði og uppsetningu innréttingar. Vaskur og 
blöndunartæki fylgja lögnum í verði, verkkaupi leggur til rafmagnstæki. 
 

5.7.8 Innréttingar AR 1  
Smíði og uppbygging innréttinga er samkvæmt lýsingu í grein 5.7.0. 
Um er að ræða smíði og uppsetningu innréttinga í starfsmannaaðstöðu. 
Hillur í innréttingum skulu vera færanlegar og bornar uppi af hillutöppum. Höldur á skápa 
skulu vera samkvæmt lýsingu í lið 5.7.0.  
Sökkull skal vera með sömu áferð og innrétting. 
Læstur lyfjaskápur skal vera í innréttingu eins og sýnt er á teikningum arkitekts.  
Loka skal frá innréttingu að aðliggjandi vegg. Áfellur skulu vera með sömu áferð og 
innrétting. 
Verktaki skal mæla upp áður en smíði hefst fyrir þeim búnaði sem setja þarf í innréttingu 
og taka úr fyrir honum eins og þarf. 
 
Innrétting er verðlögð í stykkjum (stk.) hverrar innréttingagerðar. Í verði innréttinga skal 
vera innifalið allt efni og vinna við smíði og uppsetningu innréttingar. 
 

5.7.9 Innréttingar AR 2 og AR 3 
Smíði og uppbygging innréttinga er samkvæmt lýsingu í grein 5.7.0. 
Um er að ræða smíði og uppsetningu innréttinga í starfsmannaaðstöðu. 
Hillur í innréttingum skulu vera færanlegar og bornar uppi af hillutöppum. Höldur á skápa 
skulu vera samkvæmt lýsingu í lið 5.7.0.  
Sökkull skal vera með sömu áferð og innrétting. 
Læstur lyfjaskápur skal vera í innréttingu eins og sýnt er á teikningum arkitekts.  
Loka skal frá innréttingu að aðliggjandi vegg. Áfellur skulu vera með sömu áferð og 
innrétting. 
Verktaki skal mæla upp áður en smíði hefst fyrir þeim búnaði sem setja þarf í innréttingu 
og taka úr fyrir honum eins og þarf. 
 
Innrétting er verðlögð í stykkjum (stk.) hverrar innréttingagerðar. Í verði innréttinga skal 
vera innifalið allt efni og vinna við smíði og uppsetningu innréttingar. 
 

5.7.10 Innrétting LG 1 
Smíði og uppbygging innréttinga er samkvæmt lýsingu í grein 5.7.0. 
Um er að ræða smíði og uppsetningu á innréttingu í lyfjageymslu. 
Taka skal úr fyrir rafmagnstenglum. Hillur í innréttingum skulu vera færanlegar og bornar 
uppi af hillutöppum. 
Ljósakappi skal vera undir efriskápum. 
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Höldur á skápa skulu vera samkvæmt lýsingu í lið 5.7.0.. Áfellur og sökkull skulu vera 
með sömu áferð og innrétting. 
Verktaki skal mæla upp áður en smíði hefst fyrir þeim búnaði sem setja þarf í innréttingu 
og taka úr fyrir honum eins og þarf. 
 
Innrétting er verðlögð í stykkjum (stk.) hverrar innréttingagerðar. Í verði innréttinga skal 
vera innifalið allt efni og vinna við smíði og uppsetningu innréttingar. Vaskur og 
blöndunartæki fylgja lögnum í verði. 
 

5.7.11 Innréttingar í búningsherbergi kjallara BÚN 1 
Smíði og uppbygging innréttinga er samkvæmt lýsingu í grein 5.7.0. 
Um er að ræða smíði og uppsetningu á innréttingum í búningsherbergi í kjallara. 
Fataskáparnir smíðist úr hefðbundnu innréttingaefni, en hurðir eru lagðar harðplasti og 
kantlímdar með PVC kantlímingarefni. 
Skápar eru 300 mm breiðir og 1600mm háir og vegghengdir. 
Skáparnir eru sýndir þannig að 2 skápar eru í einingu, en í einstaka tilfelli 1 skápur. 
Lamir eru af viðurkenndri endingargóðri gerð og læsingar úr ryðfríu stáli. sjá lýsingu í lið 
5.7.0 
Í hvern skáp skal setja eina hillu og einn snaga með þremur krókum upp undir hilluna. 
Frágangslistar í fúgu á milli skápa og veggja skal fylgja með. Gera má ráð fyrir að 
aðallitur á skápum verði grár. Allir litir og efnisval í samráði við arkitekt. 
Sér lykill skal vera að hverjum skáp á starfsmannaskápum. Nauðsynlegt að skápar lokist 
eðlilega þótt þeir séu ólæstir og án þess að lykli sé stungið í eða lykill standi í skránni. 
Bekkir smíðist úr 30 mm plötuefni, plast leggist með harðplasti og kantlímist með PVC 
kantlímingarefni. Fætur undir bekkjum séu sívalir stálfætur úr ryðfríu stáli eða 
polyhúðaðir, festir við plötu og gólf með ásoðnum flangs. Litur í samráði v. arkitekt. 
Speglar með áfastri snyrtihillu skulu vera á veggjum á fjórum stöðum sjá teikningu 
arkitekts. 
 
Innréttingar af hverri gerð er verðlögð í stykkjum (stk.). Í verði innréttingar skal vera 
innifalið allt efni og vinna við smíði og uppsetningu innréttingar. 
 

5.7.12 Fataskápar FS 1 
Smíði og uppbygging skápa er samkvæmt lýsingu í grein 5.7.0 og samkvæmt 
teikningum arkitekta. 
Sjá teikningar nr: 0503  
Um er að ræða smíði og uppsetningu á fataskápum í íbúðir.  
Breidd skápa: 1200mm, tveggja hurða veggföst eining. 
Hæð skápa: 2200mm 
Í hverja íbúð skal koma fyrir 1 skáp. Önnur Hillur í skápum skulu vera færanlegar og 
bornar uppi af hillutöppum. Höldur á skápa og skúffugrindur skulu vera samkvæmt 
lýsingu í lið 5.7.0. Sökkull skal vera með sömu áferð og skápar. 
Slár í fatahengi skulu vera úr staðlaðri elipsulaga krómuðum stálrörum. 
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Loka skal frá innréttingu að aðliggjandi vegg.  Áfellur skulu vera með sömu áferð og 
innrétting. 
 
Fataskápar eru verðlagðir í stykkjum (stk.). Í verði fataskápa skal vera innifalið allt efni 
og vinna við smíði og uppsetningu innréttingar. 
 

5.7.13 Hillur 
Smíði er samkvæmt lýsingu í grein 5.7.0 og samkvæmt teikningum arkitekta. 
Um er að ræða smíði og uppsetningu hillum í búr stóreldhúss. Sjá teikn 0202. 
Vandaðar hillu festingar skulu vera skrúfaðar á veggi með færanlegum gráum 
hilluberum. 
Hillur skulu vera úr harðplastlögðum plötum kantlímdum með PVC eins og sýnt er á 
teikningum arkitekts. 
 
Hillur eru verðlagðar í metrum mælt upp af teikningum. Í verði á hillum skal vera innifalið 
allt efni og vinna við smíði og uppsetningu. 
 

5.8 ANNAÐ 

5.8.1 Salernisstoðir í íbúðarrýmum 
Teikning: 0503 

Stoðir skulu staðsettar milli klósetts. Hæð armanna skulu vera í 800mm og breidd milli 

þeirra 600mm. Styrking skal vera í vegg í formi 20mm krossviðar. Uppsetning skal vera 

eins og framleiðandi gerir ráð fyrir.  

Á salernisstoð skal vera gert ráð fyrir klósettsrúlluhaldara. 

 

Magn er mælt í stk. Innifalið í verði er allt efni og uppsetning salernisstoða. 

 

5.8.2 Sturtusæti 
Teikning: 0201, 0202, 0203, 0204 og 0503 

Sturtusæti skulu staðsett eftir teikningum arkitekta og uppsett eftir leiðbeiningum 

framleiðanda. 

 

Magn er mælt í stk. Innifalið í verði er allt efni og uppsetning salernisstoða. 

 

5.8.3 Speglar 
Yfir öllum handlaugum skulu vera speglar og í búningsherbergjum. Speglar skulu vera úr 

6 mm gleri og allir kantar slípaðir. 

Spegla skal líma á vegg með seyrulausu speglalími. 
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Um er að ræða mismunandi stærðir spegla. 

  

Magntala er stk. af uppkomnum speglum. 

5.8.4 Handklæðaarmur 
Við handlaug í íbúðarrýmum skal setja upp 1 stk. handklæðaarm úr ryðfríu burstuðu 

stáli. 

 

Magntala er stk. af uppkomnum handklæðaörmum. 

 

5.8.5 Sápuskammtari 
Við handlaug annars staðar en í íbúðarrýmum skal setja upp 1 stk. sápuskammtara úr 

ryðfríu burstuðu stáli. 

 

Magntala er stk. af uppkomnum handþurrkuboxum. 

 

5.8.6 Handþurrkubox 
Á salernum öðrum en í íbúðarrýmum skal setja upp handþurrkubox.  
 
Magntala er stk. af uppkomnum handþurrkuboxum. 
 

5.8.7 Lyftubrautir innan íbúðarýma 
Sjá teikningar nr: 0504. 

Lyftubrautir skulu hengjast undir niðurtekið loft á viðeigandi hengjur. Um tvö kerfi er að 

ræða sem tengjast í stofu íbúðarrýmis og baðherbergi íbúðarrýmis. Þannig að aðgangur 

verði um allt íbúðarrýmið. 

 

Lyftubrautir eru mældar í stykkjum fyrir hvert rými. Innifalið í verði lyftubrauta er 

uppsetning tilbúnar með lyftubúnaði.  

 

5.8.8 Handlistar 
Handlistar skulu vera með handlista úr lerki og festingum á mest eins meter millibili. 

Festingar skulu vera úr ryðfríu stáli. 

Harðviður í handlista:  

Handlistar eru úr völdu lerki (l: Larix siberica). Timbrið skal vera beinvaxið, þétt og laust 

við viðar- og vaxtarlýti, sveppi og börk. Rakainnihald skal vera 13 % ±2% af þurrþyngd.  

Lögð er áhersla á að velja efni í handlista sem er slétt og fellt og flísalaust.  

 

Handlistar eru mældir í metrum. Í verði er allt efni og uppsetning a handlistunum. 
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7 Frágangur utanhúss  

7.0 Almennt  

7.0.0 Umfang verksins  
Í þessum kafla er lýst efni og vinnu vegna fullnaðarfrágangs hússins að utan.  
Helstu verkliðir eru eftirfarandi:  
Uppsetning grindar, einangrun og klæðning útveggja. Smíði, ísetning og glerjun glugga 
og útihurða. Einangrun, dúk- og torflagning þaka.  
Vakin er sértök athygli á því að verkkaupi hyggst fá alþjóðlega umhverfisvottun 
samkvæmt BREEAM á nýbygginguna en slíkt vottunarferli tekur til allrar 
framkvæmdarinnar, þ.m.t. umhverfis- og öryggisstjórnunar allra verktaka á 
framkvæmdartíma. Í þessu felst að aðalverktaki skuldbindur sig og undirverktaka til þess 
að vinna skv. verklagi sem er jafngott eða betra en best þekkist. Verktaki skal vinna 
samkvæmt virku umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfi sambærilegu ISO 14001 og 
OSHAS 18001. Vottun umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfa er æskileg. Sem hluti af því 
skuldbindur verktaki sig til þess að fylgja öllum lagalegum ákvæðum á sviði umhverfis- 
og öryggismála á Íslandi.  
Verktaki skal móta umhverfis- og öryggisstefnu fyrir vinnusvæðið, fylgja henni og tryggja 
að allir á vinnusvæði (bæði starfsmenn og gestir) þekki og fylgi. Verktaki skal útnefna 
ábyrgðaraðila umhverfis- og öryggismála á vinnusvæðinu.  
Verktaki skal staðfesta skriflega að hann muni uppfylla þær kröfur sem gerðar eru 
varðandi umhverfis- og öryggisstjórnun. Verktaki skal einnig sýna fram á umhverfis- og 
félagslega ábyrgð.  
Nánar er fjallað um kröfur varðandi umhverfisvottun í kafla 1.1.1.  

7.0.1 Verkáætlun  
Verktaki skal leggja fram verkáætlun þar sem gerð er grein fyrir röð verkþátta og 
tímasetningum. Raða skal verkþáttum á þann hátt að komist verði hjá skemmdum og 
óþarfa töfum vegna biðtíma milli verkþátta.  
Telji verktaki sig þurfa frekari gögn, teikningar eða verklýsingu, skal hann koma 
upplýsingum þar að lútandi til eftirlitsmanns verkkaupa sem óskar eftir gögnum hjá 
hönnuði, ef við á. Hönnuður skal hafa a.m.k. 5 vinnudaga til að útbúa gögnin.  

7.0.2 Nákvæmniskröfur  
• Almennt gildir um nákvæmniskröfur:  
• Frávik frá lóðlínu 0,2%  
• Frávik frá hallandi línu 0,2%  
• Frávik frá bogalínu 0,2%  
• Ójöfnur og mislandanir 5mm/2m  
• Frávik í fúgubreidd 20%  

7.0.3 Umhverfisstefna  
Umhverfisstefna  
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Verktaki skal setja sér umhverfisstefnu varðandi val á byggingarefnum og leitast við að 
velja vistvæn efni. Í stefnunni skal eftirfarandi koma fram:  
Að leitast sé við að velja efni framleidd í heimabyggð, ef kostur er.  
Að leitast sé við að velja efni sem hlotið hafa vottun fyrir ábyrgð/sjálfbærni (responsible 
sourcing of materials), t.d. timbur með vottun samkvæmt FSC, SFI, PEFC eða 
sambærilegt, malarefni úr námum sem hafa farið í mat á umhverfisáhrifum, o.s.frv.  
Að stuðlað sé að endurnotkun efna.  
Að lögð sé áhersla á endurnýtingu efna.  
Að lögð sé áherslu á að draga úr úrgangi og auka endurvinnslu.  
Að forðast sé að notkun eiturefna og dregið sé eins og kostur er úr notkun hættulegra 
efna.  
Að litið sé til endingartíma efna við efnisval og leitast við að velja efni með langan 
endingartíma  
Verktaki skal skila til eftirlitsaðila áður en verk er hafið lista yfir öll eiturefni og hættuleg 
efni ásamt öryggisblöðum fyrir öll efnin.  
Verktaki skal velja efni skv. umhverfisstefnu sinni og rökstyðja skriflega efnisval sitt og 
skila til verkkaupa til samþykktar.  
Leitast skal við að velja timbur til framkvæmdarinnar sem hlotið hefur vottun sbr. FSC, 
CSA, SFI með CoC, PEFC (eða sambærilegu), eða timbur sem er endurnýtt. Ennfremur 
skal timburframleiðandi hafa öll tilskilin leyfi til þess að selja timbur úr þeirri skógrækt 
sem um ræðir. Verktaki skal rökstyðja skriflega val á timbri og skila rökstuðningi til 
verkkaupa til samþykktar.  

 

7.1 Múrhúðun  

7.1.0 Almennt  
Sökklar eru einangraðir að utan og klæddir sementsbundinni múrklæðningu, u.þ.b. 20 
mm þykkri. Þar sem múrklæðning kemur að málmáfellum og hætta er á 
sprungumyndun, skal koma fyrir þéttiborða og kítti svo múrinn nái ekki festingu við 
málminn.  
Verktaki skal gefa 10 ára ábyrgð á fullfrágengnu verki.  
 
Áfellur:  
Þar sem múrklæðning endar að ofan skal festa 1,5 mm sýrufasta áláfellu í vegg með 
klemmulista.  
 
Múrnet:  
Heitgalvanhúðað bendinet er fest á múrtappana og það strengt saman með þar til 
gerðum bindilykkjum.  
 
Frágangur við úthorn:  
Nota skal til þess gerða ryðfría hornvinkla á öll úthorn.  
 
Múr:  
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Múrklæðning kemur á steinullareinangrun og skal byggð upp með tveim lögum: undirmúr 
og yfirmúr, biðtími með aðhlúun skv. fyrirmælum framleiðanda múrkerfisins. Eftir að ytra 
lagið er borið á er það rétt af og strokið yfir með kústi, áður en gengið er frá yfirborðslagi 
með völun. Á ytra lagið er borið steinlím og er steinmulningi kastað / dregið á. Ekki má 
hefja pússningu ef hætta er á frosti og verja verður hana gegn regni. Múr - gæði. 
Vinnureglur, gæðakröfur og prófanir í múrblöndum og múr skv. Rb Pq4.001 og Rb 
Pq4.002. og UEAtc  
 
Múr lagaður á staðnum:  
Öll múrvinna og múrefni skal uppfylla kröfur ÍST 10, nema annað sé tekið fram.  
 
Þenslufúgur:  
Þenslufúgur skulu staðsettar samkvæmt viðmiðum múrkerfis. Verktaki skal fara 
nákvæmlega eftir leiðbeiningum frá framleiðanda múrkerfis um gerð þenslufúga, 
undirvinnu og allan frágang.  
 
Aðhlynning:  
Áður en múrvinna hefst skal verktaki verja alla byggingarhluta er gætu skemmst við múr- 
og steiningarvinnuna. Við aðhlynningu múrlaga skal bleyta undirmúr með vatni og hann 
látinn harðna í 4-7 daga. Yfirmúrinn skal bleyta í 5-10 daga eftir aðstæðum. Í þurru veðri, 
miklum vindi og við lágt hitastig skal bleyta yfirmúr í allt að 10 daga, til að draga úr 
rýrnun og sprungumyndun í múrnum.  
Þar sem múrklæðning kemur að málmáfellum og hætta er á sprungumyndun, skal koma 
fyrir þéttiborða og kítti svo múrinn nái ekki festingu við málminn.  
 
Einangrun:  
Einangrað er með einangrunarplötum, þyngd = 120 kg/ m3, sem festar eru á vegginn 
með þar til gerðum múrtöppum. Fara skal eftir fyrirmælum framleiðenda m.t.t. 
staðsetningu og fjölda festinga.  
 
Múrnet: 
Heitgalvanhúðað bendinet er fest á múrtappana og það strengt saman með þar til 
gerðum bindilykkjum.  
 
Frágangur við úthorn:  
Nota skal til þess gerða ryðfría hornvinkla á öll úthorn.  
Völun skal koma á múrhúð útveggja. Steinastærð skal vera 30-40mm. Blandað er 
saman múr og steinum og blandan dregin, henni kastað eða sprautað á flötinn og 
seinkara síðan úðað á yfirborðið. 
Eftir ákveðinn tíma er yfirborðið þvegið eða skolað með vatni þannig að fjarlægð er 2-10 
mm lagþykkt úr 
Yfirborðinu 
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7.1.1 Múrhúðun og einangrun á sökkuleinangrun.  
Teikning: 0601, 0603  
Sökklar skulu einangraðir að utan. Einangra skal utan á sökkulveggi með 100 mm 
einangrun  
Múrhúða yfir sbr. 7.1.0. Þykkt skal vera 20mm og hæð múrhúðar er u.þ.b 600 mm.  
Áfella undan timburklæðningu fellur yfir efri brún múrhúðunar  
 
Magntölur og einingarverð:  
Magn er mælt í metrar skv. teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til 
að fullgera þennan verklið.  

7.1.2 Ílögn í þrep og stigapalla  
Verktaki skal fara eftir verklýsingu um gólfílögn. Þykkt ílagnar í stigaþrepum skal vera 
þannig að uppstig plötu á plötu deilist jafnt á hæðina.  
 
Magntölur og einingarverð:  
Magntala er nettó m². Í einingaverði skal innifalið allt efni og vinna, þ.m.t. allur 
undirbúningur fyrir ílögnina og varnir gegn ofþornun.  
 

7.1.3 Múrhúðun á útvegg 
Teikning: 0601, 0603  
Múrhúða yfir sbr. 7.1.0. Frádregin eru glugga- og hurðarop.  
 
Magntölur og einingarverð:  
Magn er fermetrar (m2) skv. teikningum arkitekta að frádregnum glugga- og 
hurðaropum. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan verklið.  
 

7.1.4 Völun á útvegg 
Teikning: 0601, 0603  
Yfir múrhúð skal koma ljósir ívalir steinar um 30-40mm að stærð. Blandað er saman múr 
og steinum og blandan dregin, henni kastað eða sprautað á flötinn og seinkara síðan 
úðað á yfirborðið. 
Eftir ákveðinn tíma er yfirborðið þvegið eða skolað með vatni þannig að fjarlægð er 2-10 
mm lagþykkt úr 
yfirborðinu (fer eftir styrk seinkarans). Frádregin eru glugga- og hurðarop.  
 
Magntölur og einingarverð:  
Magn er fermetrar (m2) skv. teikningum arkitekta að frádregnum glugga- og 
hurðaropum. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan verklið.  
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7.2 Trésmíði  

7.2.0 Almennt  
Timburklæðning:  
Timburklæðning er lerki (l: Larix siberica) skal vera valið og án galla sem rýrt geta styrk 
eða endingu efnisins. Allt tré sem notað er skal vera sterkt og beinvaxið, ósprungið og 
án lausra kvista. Ekki mega vera margir stórir kvistir í sama þversniði, né heldur mega 
sjást merki um rot, sveppi eða skordýr. Vankantar mega ekki vera í meira mæli en svo 
að samsetningar, festingar o.fl. sé hægt að útfæra á réttan hátt.  
Klæðningarborð veggja og lofta skulu ávalt standast á.  
Grindarefni í lerkiklæðningu þar sem ekki er ál undirkerfi skal vera lerki, sömu gerðar og 
í klæðningu.  
 
Efnisþykktir fullheflaðs lerkis í klæðningu:  
 

120*21mm     
100*21mm     

 
Lampar í utanhússklæðningu:  
Úrtök í klæðningu vegna lampa eru innifalin í klæðningarverði.  
Hafa skal samráð við rafvirkja m.t.t. uppsetningar og staðsetningar lampa í klæðningu.  
 
Annað grindarefni:  
Allt timbur skal vera fura, af fjórða flokki eða betra. Allt timbur skal vera heilbrigt og án 
sýnilegra galla. Efni með stórar sprungur, sem rýra styrk þess má ekki nota. Velja skal 
kvistlítið timbur og skal stærð kvista á kanthlið ekki vera meiri en 50% af breidd kantsins. 
Ekki má vera mygla, grágeit eða aðrir sveppir í timbrinu. Viðarraki skal vera á bilinu 12-
18%. Timbri skal rakka upp á afrétt undirlag á planka og með millileggjum með hæfilegu 
bili þannig að vel lofti um viðinn. Breiða skal vatnsheldar yfirbreiðslur, úr t.d.segldúk en 
ekki plastdúk, yfir timbrið og ganga þannig frá að vel lofti undir.  
Timbur skal vera B-gagnvarið skv. byggingar-reglugerð, júlí 1998, grein 129.1, þar sem 
það á við.  
 
Krossviður:  
Krossviður skal vera vatnslímdur birkikrossviður til notkunar utanhúss. Nota skal heilar 
plötur eins og við verður komið. Undir plötuskilum skal ávallt vera stoð eða lausholt.  
Þar sem timbur liggur að steini skal koma pappi á milli.Þar sem timbur liggur að málmi 
skal koma pappi á milli. Allar festingar s.s. naglar boltar skrúfur og festivinklar skulu vera 
úr heitgalvanhúðuðu stáli nema annars sé getið.  
 
Einangrun undir loftræsta timburklæðningu:  
Steinullareinangrun sem ætluð er undir loftræstar klæðningar, utan á þétt burðarvirki. 
Sem þarfnast ekki vindvarnarlags. Rakavarin, hálfstíf einangrun.  
125 mm þykk dýfluð á steinvegg skv. fyrirmælum framleiðanda.  
Rúmþyngd 80 kg/m3  
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λD =0,035  
7 kPa  
 
Uppsetning einangrunarplatna:  
Allar plötur skulu vera heilar með óskemmdum hornum og köntum.  
Einangrun skal ávallt falla vel saman og hvergi má glufa á milli platna. Plötur skulu falla 
þétt að undirlagi. Yfirborð frágenginnar einangrunar skal vera slétt og fellt. Fylgja skal 
leiðbeiningum framleiðanda um frágang og uppsetningu. Leita skal samþykkis 
eftirlitsmanns verkkaupa á frágangi einangrunar áður en klætt er yfir.  
 
Rakavarnarlag:  
Rakavarnarlag skal vera úr 0,2 mm plasti eða betra; PAM gildi = 500. Samskeyti skulu 
ávallt vera á stoð, skörun skal vera a.m.k. 200 mm. Klemma skal og líma samskeyti og 
kverkar með þar til gerðu viðurkenndu límbandi. Vanda skal þéttingu milli rakavarnarlags 
og veggja, gólfa, þaka og veggopa, þar sem dúkurinn skal alls staðar klemmdur í kítti. 
Fara skal eftir leiðbeiningum frá Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins um frágang á 
plastdúk fyrir rakavörn.  

7.2.1 Ál-undirkerfi og á steypta útveggi  
Teikning: Grunnmyndir, útlit og snið, og sérhlutar 0602, 0603. 
Setja skal upp L / T ál-undirkerfi fest með stillanlegum vinkilfestingum. Milli festinga og 
steypu skal setja millilegg (tjörupappa). Staðsetja skal með 600mm millibili..  
 
Magntölur og einingarverð:  
Magn er fermetrar (m2) skv. teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna 
til að fullgera þennan verklið.  

7.2.2 Einangrun útveggja.  
Teikning: Grunnmyndir, útlit og snið, og sérhlutar 0602, 0603.  
Útveggi skal einangra með 125mm steinullarplötum sem festar eru á steypu. 
 
Magn er fermetrar (m2) skv. teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna 
til að fullgera þennan verklið.  

7.2.3 Timburklæðning á ál-undirkerfi.  
Teikning: Grunnmyndir, útlit og snið, og sérhlutar 0602, 0603.  
Liggjandi timburklæðning úr hefluðum lerkiborðum 5mm millibili, stærð 21x125mm.  
Allt timbur skal vera forunnið með litaðri viðarolíu sjá viðeigandi lýsingu áður en 
uppsetning hefst.  
Borð skrúfuð á undirkerfi með ryðfríum skrúfum. Við neðri brún loftunar skal koma fyrir 
álgataplötu/músavörn.  
 
Magn er fermetrar (m2) skv. teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna 
til að fullgera þennan verklið þ.m.t. úrtök og festingar við loftræstiop og allur frágangur 
við inn- og úthorn, þakkanta og lokun niðri við sökkul.  
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7.2.3 Timburklæðning undir lett-tak móttöku.  
Teikning: 0602 

Timburklæðning skal vera úr hefluðum lerkiborðum 5mm millibili, stærð 21x100mm.  
Allt timbur skal vera forunnið með litaðri viðarolíu sjá viðeigandi lýsingu áður en 
uppsetning hefst.  
Borð skrúfuð á undirkerfi með ryðfríum skrúfum.  
 

Magn er fermetrar (m2) skv. teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna 
til að fullgera þennan verklið þ.m.t. úrtök og festingar við loftræstiop og allur frágangur 
við legtur,  inn- og úthorn og þakkanta.  
 
 

7.3 Þakfrágangur  

7.3.0 Almennt  
Verktaki skal sjá um einangrun þaks, niðurföll, lögn þakpappa og fylgihluta samkvæmt 
teikningum og sérlýsingu hér á eftir. Þar sem fúga þarf skal nota viðeigandi fúguefni og 
grunn sem framleiðandi þakpappa mælir með. Gefa skal 10 ára ábyrgð á þakpappanum 
bæði efni og vinnu.  
Undir neðra lag dúks, á flötum og köntum, skal ávallt koma grunnur, sem viðurkenndur 
er af framleiðendum dúks,u.þ.b. 0,3 l/ m2 Yfirborð á steyptum plötum skal vera slétt og 
glattað og má frávik með 2m réttskeið ekki fara yfir 10 mm. Flöturinn skal vera þurr, 
hreinn og laus við allt ryk áður en vinna við dúklagningu hefst.  
Sýnilegur dúkur skal þola geislun sólar.  
 

Aðferð 

 

Stærðarstöðugleiki  

                           Hiti 

           Vatn 

           Veður 

 

          Togþol 

          Lenging að broti 

          Mýkt í kulda 

          Rifstyrkur 

          Götun á EPS 20kg/m3 

          Vaxandi þungi , meitill 

          Högg + 230C 

          Högg – 200C 

          Rakaflæði 

 

 

NS  3531/3503  +  0,1 % 

NS 3531/3502  +  0,2 % 

NS 3531/8140  +  0,2 % 

 

NS 3531/3507  >  6,5 N/mm2  

NS 353173507  >  180 % 

NS 3531/3542  <- 30 0C 

NS 3531/3541  >  110 N 

 

NT Build 336  >  200 N 

NT Build 335  <  15 mm diam. 

NT Build 335  <  20 mm diam.  

NT Build 130            9,4 x  10-12 kg/m2s Pa 



Útboðs- og samningsskilmálar  

Hjúkrunarheimilið Hress 

_______________________________________________________________  

Útboðsnúmer HJ-001-2012 86 

Verktaki skal leggja fram tæknilegar upplýsingar og vottun frá Rb yfir þann pappa sem 
hann hyggst nota. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda í öllu.  
Varmaeinangrun þaka skal vera í samræmi við byggingareglugerð 441/1998. U-gildi 
þaka skal ekki vera hærra en 0,20 W/(m2 C), reiknað gildi þaka.  
Yfir öllum niðurföllum skal skera úr einangruninni u.þ.b. 150 x 150 mm göt. Að öðru leiti 
skal leggja og ganga frá einangruninni samkvæmt fyrirmælum framleiðanda hennar.  
Verktaki skal ganga frá öllum þéttingum við niðurfallsbrunna og önnur gegnumtök. Setja 
skal aukapappalag ofan í skotrennur og rennur. 
Yleiningar:  
Yleiningar skulu vera 340mm þykkar með steinullareinangrun og 0,6mm stálbyrði hvoru 
megin. Stálbyrði skulu vera aluzinkhúðuð og með 0,2 mm PVC (Plastisol) húðuðu 
yfirborði.  
 

Yfirborð steyptrar þakplötu: 

Yfirborð steypu skal ver lárétt og slétt, frávik frá 4m réttskeið minna en 5mm. 
Rakavörn: 

Á eitt lag af þolplasti 0,2mm,  skal leggja 1mm þykka rakavörn úr mýktu PVC með 
vatnsheldum,soðnum samskeytum  sem gengur upp á veggi. T.d. Protan rakavörn.    
Rakavörnin skal hafa efniseiginleika sbr. kaflann um þakdúk hér að neðan. 
Einangrun: 

Halli er tekinn í einangrun. Flái er tekin í neðra lagið sem er 16 kg/m3, og efra lagið er 24 
kg/m3. 
Einangrunarplötur 1 x 3m skulu liggja þétt saman og skeytum víxlað . 
Glerfilt: 

Ofan á einangrun skal koma 1 lag af glerfilti 50 g/m2. 
Þakdúkur: 

Ofan á glerfilt kemur þakdúkur úr mýktu PVC með glertrefjakjarna.  Dúkurinn skal hafa 
íblöndunarefni sem gefa honum varmaþol, mýkt í kulda ,þol gegn útfjólubláum geislum,  
þol gegn örverum og gera hann eldtefjandi. T.d. Protan G. 
Dúkur bræðist saman og skarast um minnst 150mm. Hann bræðist einnig á kanta (sjá 
nánar 7.3.7), niðurföll (sjá nánar 7.3.8) og útsogskassa (sjá nánar 7.3.10) 
Dúkurinn skal hafa vottun og staðist eftirfarandi eða sambærileg próf frá viðurkenndri 
rannsóknarstofnun miðað við nýtt efni: 
Farg: 

Ofan á þakdúkinn kemur kemur ýmist fínt sandlag 0-8mm og svo koma 2-5 lög af torfi 
sem öll snúa upp eða PVC kubbar 9mm að hæð, Ø=120mm og með hellum 
400x400x60mm ofaná. 
Kantar: 

Þakdúkur skal ganga ýmist upp á veggkanta eða skal klemma hann á hlið veggjar eftir 
hvort um torf eða hellulagt þak er að ræða.   
Útsogskassar á þaki:  

Blikkkassi að stærð 800x800x800mm sem þakdúkur er soðinn við.  
Hljóðdeyfikrafa 12dB  
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7.3.1 Þak með torfi 
Sjá teikningar: 0601, 0602 og 0603. 
Leggja skal þak sbr. 7.3.0. almennt.  

 

Magntölur og einingarverð:  
Magn er fermetrar m2 mælt af teikningu arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna til 
að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. áfellur og festingar.  

 

7.3.2 Þak með hellum 
Sjá teikningar: 0601, 0602 og 0603. 
Leggja skal þak sbr. 7.3.0. almennt.  

 

Magntölur og einingarverð:  
Magn er fermetrar m2 mælt af teikningu arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna til 
að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. áfellur og festingar.  
 

7.3.3 Þak /Yleiningar (lett tak)  
Teikning: Þakteikning 0205, 0206, 0207, 0208, sérteikning 0601 og 0602.   
Yleiningar skv. almennri lýsingu h=270 mm eru festar á steypu og stálburðarvirki 
miðrýmis og gluggaburðarprófíla ganga eininganna.  
 
Magntölur og einingarverð:  
Magn er fermetrar m2 mælt af teikningu arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna til 
að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. áfellur og festingar.  

7.3.4 Niðurföll 
Sjá teikningar: Þakteikning 0205, 0206, 0207 og 0208 og sérteikningum 0601, 0602 og 
0603. 
Niðurföll skulu vera af gerðinni Sita 70mm með áföstum PVC dúki, sem þakdúkurinn er 
soðinn við. 
Ristar skulu vera úr gata áli með ferköntuðum götum 10 x 10 mm.  Lagt skal frá 
niðurföllunum með heilsoðnum PEM-rörum. 
Magntölur og einingarverð:  
Magn er mælt í stykkjum af teikningu arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að 
fullgera þennan verklið skv. verklýsingu. 
 

7.3.5 Álklæðning þakkants með lerkiklæðningu.  
Sjá teikning: 0602 

Klæða skal þakkanta ofan á þakkant með 2mm lökkuðu áli á undirkerfi.  
Lengd eininga 3000 mm.  
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Álklæðning fest með samlitum álhnoðum.  
Skrúfast álklæðning einnig í T álundirkerfi lerkis. 
 
Magntölur og einingarverð:   
Magn er m mælt af teikningu arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að fullgera 
þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. undirkerfi.  

7.3.6 Ál-rennur við þak /yleiningar og frágangur þakenda. (lett tak) 
Teikning: 0601 og 0602 
Við kanta skal festa rennu úr 2 mm lituðu áli og tengja við niðurfallsrör fyrir miðju 
þakeininganna. Bræða skal dúk yfir þakrennu að þakkanti.  
Einnig skal ganga frá þakkanti með legðu 50x75mm sem fest er með galvaniseruðum 
vinklum og sem er klædd með 12mm krossvið. Svo kemur hvít flasning sem leggst ofaní 
þakrennu og ferá krossvið. 
Niðurföllum er lýst og þau magntekin í kafla um lagnir.  
 
Magntölur og einingarverð:  
Magn er metrar mælt af teikningu arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að 
fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. áfellur og festingar.  
 

7.3.7 Yfirfallsrör YF-04  
Teikning: 0602 og 0603  
Í þakkanta skal setja ryðfrí yfirfallsrör með ásoðnum festiflans fyrir dúkfrágang, 
samkvæmt teikningum. Gert er ráð fyrir að yfirföllin séu sett i vegg eftir að kjarnaborað 
hefur verið með bor 10mm stærri en rör, þéttifrauðað milli rörs og steypu. Þétta skal 
pappa vandlega við yfirfallsrörið (flansinn) að innanverðu.  
 
Magntölur og einingarverð:  
Magn er stykki (stk.) skv. teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til 
að fullgera þennan verklið þ.e. yfirfallsrör, smíði, ísetning og þétting þess við þakpappa 
og stein.  
 

 

Vinna við þakið (þökin) 
Öll vinna við þakið skal framkvæmd af reyndum iðnaðarmönnum, með sérþekkingu á 

þessu sviði , sem hafa hlotið þjálfun og viðurkenningu hjá framleiðanda þakdúksins. 

Verktaki skal leggja fram yfirlit um þjálfun og nám þeirra sem vinna við verkið og leggja 

fram yfirlit yfir sambærileg verk sem hann hefur unnið á síðustu 10 árum.  

 

Ábyrgð:  

Framleiðandi þakdúksins og verktaki skulu gefa 10 ára ábyrgð á dúknum og vinnu við 

hann. 
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Magntölur og einingarverð:  
Magn er mælt í nettó m² mælt af teikningu innan við þakkanta skv. grunnmyndum. 
Innifalið í verði er allt efni og vinna til að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og 
teikningum ásamt kantfrágangi, áfellum og allur frágangur við túður niðurföll o.þ.h.  
 

 

7.4 Járn- og blikksmíði  

7.4.0 Almennt  
Ryðfrítt stál:  
Ryðfrítt stál AiSi 316  
C=0.08%max, Mn=2%max, Cr=17%, Ni=12%, Mo=2.5%  
Stál:  
Flatstál skal vera St. 37-2 samkvæmt DS 412 (ISO 630 eða DIN 17100 ) formstaðall DIN 
1017/1 og 59200. Ferkantað stál skal vera St. 37-1K samkvæmt DS 1652 DIN 17100, 
formstaðall DIN 178. Stálpípur skulu vera St 33, din 17100 / 2458 / 1615.  
Sjá einnig verklýsingu burðarþolshönnuða varðandi gæðakröfur til stálsmíði og 
stálfestinga.  
Heitgalvanhúðun:  
Allt stál skal heitgalvanhúðað eftir vinnslu, filmuþykkt heitgalvanhúðunar skal vera ≥ 100 
μm. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda hvað varðar undirbúning stáls fyrir 
galvanhúðun.  
Suður:  
Allar suður skulu vera fyrsta flokks og unnar af vönum fagmönnum með gild réttindi frá 
Iðntæknistofnun íslands. Hæfnisprófin skulu vera samkvæmt ÍST EN 287-1 m.s.b. og 
svara til þeirra aðferða , sem áformað er að nota. Kverkar og horn skulu vera hvöss. Þar 
sem tveir fletir eru soðnir saman í plani skal gengið þannig frá suðu að hún sjáist ekki 
heldur verði um einn sléttann flöt að ræða Öll suðuvinna skal fullnægja ákvæðum 
staðals DS 316af “karakter” 4 skv. DS/R 325. Allar rafsuður skulu vera a.m.k. í flokki C 
s.k.v. ÍST en 25817. Rafsuðuvinnu skal þannig hagað á hverjum stað að formbreytingar 
og innri spennur verði sem minnstar. Ef eftirlitsmaður óskar þess, ber verktaka að gefa 
fyrirfram upplýsingar um í hvaða röð og stefnu suður verða unnar á hverjum stað. 
Hugsanlegar athugasemdir eftirlitsmanns ber að taka til greina. Fletir sem soðið er að 
skulu vera nákvæmt unnir sléttir, þurrir og hreinir. Hreinsa skal gjall og öll önnur 
óhreinindi af hverjum suðustreng og við hver víraskipti áður en meira verður soðið. 
Þegar suðu er lokið skal allt gjall og óhreinindi hreinsað af suðunni þegar í stað. Allt ryð 
skal hreinsa af köntum áður en soðið er. Allar suður sem hægt er að komast að bakhlið 
á skulu róthöggnar og endursoðnar frá þeirri hlið.  
Allar suður skulu slípaðar niður að aðliggjandi flötum.  
Festingar stálhandriða í stein eru gerðar með þ.t.g festiboltum sbr. sérhlutateikningar. 
Mikilvægt er að um boltahaus sé að ræða en ekki snittein með ró.  

7.4.1 Útsogskassar á þaki  
Teikningar: Þakteikning 0205, 0206, 0207 og 0208  
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Blikkkassi að stærð 800x800x800mm sem þakdúkur er soðinn við.  
Hljóðdeyfikrafa 12dB  
 
Magntölur og einingarverð:  
Magn er stykki (stk.) hvers fullbúinnar loftræsieiningar skv. teikningum, töflum og 
lýsingum arkitekta.  
Allur búnaður, rist og karmur ásamt öllum festingum, vinklum, þéttingum og þéttingardúk 
skv. teikningum og lýsingum er innifalið í þessum verklið, vélbúnaður er magntekinn og 
honum lýst í viðeigandi lýsingu hjá loftræstihönnuði.  

7.4.2 Heitgalvanhúðuð stálhandrið  
Teikning: 0509 
Handrið skal smíða, samkvæmt teikningum arkitekta, úr flat- og plötustáli og prófílröri. 
Allar samsetningar heilsoðnar.  
Handrið er framleidd sem eitt stykki.  
Handrið fest í stein með boltum í múrhulsur.  
 
Handrið:  

Handrið við tröppur í kjallara 
 
Magntölur og einingarverð:  
Magn er metrar (m) skv. teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að 
fullgera þennan verklið þ.e., smíði, heitgalvanhúðun, uppsetning og festingar.  

7.4.3 Ryðfríir stál bókstafir á sjálfstandandi vegg á lóð  
Ryðfríir stálstafir sem eru festir í vegg (huldar festingar)  
Stærð 150mm  
Þykkt 5 mm  
Stafagerð (fontur) Swiss 721 Lt BT  
Stafir eru laserskornir úr ryðfríu burstuðu stáli.  
Texti: 
HJÚKRUNARHEIMILIÐ HRESS 
  
Magntölur og einingarverð:  
Magn er stykki (stk.) bókstafa skv. útlitsteikningum. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna 
til að fullgera þennan verklið smíði og uppsetning.  

7.2.4 Póstkassi við starfsmannainngang.  
Póstkassi úr ryðfríu stáli með 21 lúgu sem eru 300*450 mm læsanleg. Staðsettur í 
anddyrinu. Hæð skv. upplýsingum póstþjónustuaðila.  
 
Magntölur og einingarverð:  
Magn er stykki (stk). Innifalið í verði er allt efni og vinna til að fullgera þennan verklið skv. 
verklýsingu og teikningum þ.m.t. festingar og þéttingar og uppsetning.  
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7.5 Málun  

7.5.0 Almennt  
Sílanbaða skal sjónsteypta fleti, bæði útveggi og stoðveggi, með 2 umferðum af 40% 
mónósílan.Sílanið skal borið vandlega á flötinn þannig að engir fletir verði útundan. 
Æskilegast er að sprauta efninu á flötinn með mjög lágum þrýstingi, þvert yfir lóðrétta 
fleti. Flöturinn skal vera þurr til að ná sem bestu ísogi. Fletirnir skulu þorna vel á milli 
umferða. Byrja skal neðst og vinna sig upp vegginn. Ekki skal sílanbaða við lægra 
hitastig en + 5°C og sá flötur sem sílanbaðaður er skal vera minnst +3° yfir 
daggarmörkum lofts meðan á sílanböðun og þornun stendur. Ekki má bera efnið á 
heitan flöt móti sólu eða í rigningu. Lárétta eða lítt hallandi fleti skal sílanbaða ríkulega. 
Fari mónósílan á gler, ál, tré eða aðra staði þar sem ekki á að nota efnið, skal hreinsa 
það af með spritti eða öðrum þar til gerðum hreinsiefnum.  
 Eftirlitsmaður verkkaup skal ávalt vera viðstaddur silanböðun sjónsteyptra flata.  
Mála skal útihurðir  

7.5.1 Sílanböðun sjónsteyptra veggja og kanta  
Sílanbaða steypufleti og kanta tvær umferðir skv. almennri lýsingu.  
 
Magntölur og einingarverð:  
Magn er mælt í nettó m² mælt af teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna 
til að fullgera þennan verklið skv verklýsingu og teikningum.  

7.5.2 Lituð viðarolía á timburklæðningu  
Til að láta náttúrulegan gráma Lerkisins taka við af Lerkigráma litnum við veðrun skal 
einungis bera eina umferð á viðinn. Nota skal vatnsþynnanlega olíu sem lituð er í 
Lerkigráma lit.  
Efnisnotkun skal vera ca. 10 m2/ltr. Viðurinn þarf að vera þurr og hreinn og bera skal 
efnið jafnt á hann. Varast skal því færsluskil, “overlap”, á miðri spítu. Bera skal efnið á 
spýtuna endilanga á alla fleti og kanta og án þess að stoppa. Við færsluskil og þar sem 
hætt var og olían orðin þurr er alltaf hætta á tvöföldum litstyrk sem er ekki fallegt.  
Látið þorna í 2-4 klst áður en uppsetning hefst.  
Verktaki skal leggja til prufur málaðar á lerkibúta 120*21*1000 til samþykktar.  
 
Magntölur og einingarverð:   
Magn er mælt í nettó m² mælt af teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna 
til að fullgera þennan verklið skv verklýsingu og teikningumþ.m.t. viðarolía á handlista.  

 

7.6 Gluggar, gler og útihurðir  

7.6.0 Almennt  
Ál/tré ál og ál/stál gluggakerfi  
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Gluggar skiptast í eftirfarandi flokk (sjá sérlýsingar):  
Álgluggakerfi (“add on”) og timburkarmar  
Álgluggakerfi (“add on”) og timburkarmar með hurðum  
Álgluggakerfi (“add on”) glerveggir á stálkarma  
Glerveggir-álkerfi við vindföng  
 
Timburhluti glugga:  
Gluggar skulu smíðaðir skv. leiðbeiningum Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins og 
góðum faglegum venjum. Gluggar skulu varðir fyrir hvers konar skemmdum, hnjaski og 
óhreinindum meðan á byggingarframkvæmdum stendur. Efni í glugga skal ekki vera 
lakari en skv. "Framleiðslukröfur fyrir glugga og hurðir, Rannsóknarstofnun 
byggingariðnaðarins 58". Sjá einnig almenna lýsingu í kafla um trésmíði. Efnið skal vera 
þéttvaxin norðurskandinavisk fura og liggja rétt í því og skal tréð vera "radialskorið". 
Árhringir skulu liggja sem næst lóðrétt í plönkunum og sem næst hornrétt á lengri flöt 
plankanna. Karmar og póstar skulu smíðaðir og settir saman með viðurkenndum 
aðferðum. Karmstykki og lóðréttir póstar skulu vera ósamsett í heilum lengdum. Horn 
skulu vera felld með beinum töppum, þétt með elastísku kítti í samsetningu. Póstar og 
hæðarstykki skulu grópuð í sæti, 2/3 af falsdýpt. Karmar og lóðréttir póstar eru jafn 
djúpir. Pósta skal festa með ryðfríum tréskrúfum 6x90mm í gegnum karminn, tvö stk. í 
hvern póstenda. Bora skal fyrir skrúfunum. Setja skal olíukítti í öll samskeyti og endatré. 
Pússa skal hefilslög af öllum sýnilegum flötum og yfirborðsmeðhöndla þá skv. 
sérlýsingu.  
 
Álgluggakerfi og “add on”kerfi  
Allir ál hlutar mismunandi gluggagerða , opnanleg fög, hurðir og álglerveggir skulu vera 
úr sama álgluggakerfi. Gluggar og hurðir eru smíðaðir úr viðurkenndu ál gluggakerfi, 
hurðir eru hluti kerfisins.  
Við uppsetningu álgluggakerfis skal farið eftir fyrirmælum framleiðenda álkerfis og 
sérhlutateikningum og verklýsingum arkitekta. Verkið skal unnið af reyndum 
iðnaðarmönnum, sem hlotið hafa viðurkenningu framleiðenda kerfisins. Gluggar skulu 
glerjaðir í álhluta gluggans þannig að hvergi sé tré til staðar í umgjörð glersins.  
Álgluggar skulu smíðaðir úr viðurkenndu álgluggakerfi og skal notað kerfi frá sama 
framleiðanda í öllu húsinu. Álgluggakerfið skal vera vottað skv. RAL-RG 636/1. 
Efniseiginleikar álprófílana skulu vera skv. DIN17165:Al Mg Si 0,5 F22. Álgluggakerfið 
skal standast slagregnsþéttleikaprófun skv. Nordtest NT Build 116 eða öðrum 
sambærilegum staðli. Glerjun, hurðir, opnanleg fög og ísetning glugga og glerveggja 
skal standast minnst 1100 Pa vind- og slagregnsþrýsting. Álgluggakerfið skal hafa 
tveggja þrepa þéttingu. K-gildi min. 1,5W/m2K. Allar kuldabrýr álgluggakerfisins skulu 
vera brotnar með einangrandi efni og á það einnig við um allan frágang álgluggakerfisins 
við aðliggjandi byggingarhluta. Glerfals álgluggakerfisins skal vera loftað og drenerað á 
þann hátt að vatn sem kemst inn kerfið sé leitt frá innri þéttingu og vatn frá láréttum prófíl 
fari út í lóðréttan prófíl og renni þaðan út. Samsetning láréttra og lóðréttra pósta skal 
vera fullkomlega vatnsþétt. Hljóðeinangrunargildi álgluggaprófílana skal ekki vera lakara 
en glerrúðan, sem er skilgreind í viðkomandi glugga. Breidd álprófíla skal vera 60mm. 
Glerjunarsmellulistar skulu grynnast eftir því sem innar dregur í gluggann, en þess 
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jafnframt gætt að þeir smellulistar sem ramma inn gluggann séu jafndjúpir í öllum 
gluggum í hússins.  
Opnanleg fög eru ýmist topphengd eða hliðarhengd. Lamir skulu vera ryðfríar rennilamir 
í fals, með innbyggðri mótstöðu. Lamir eru ekki sýnilegar á lokuðum glugga. Öll fög 
skulu hafa þriggja punkta öryggislæsingar, ryðfríar stangarlæsingar. Tvöfalt ryðfrítt 
slúttjárn skal vera fellt í karm við hverja læsingu og skal tekið úr karmi fyrir báðum götum 
þ.a. hægt er að læsa glugga í loftunarstöðu.  
Á útihurðir skal setja ál lamir með kúlulegum. Þriggja punkta stangarlás skal vera á öllum 
einföldum hurðum. Sílinderlæsing með þriggja þrepa höfuðlyklakerfi skv. ákvörðun 
verkkaupa skal vera á öllum hurðum.  
Utan við allar útihurðir skal vera hurðarstoppari með krók til að festa hurð í opinni stöðu. 
Hurðarstoppari skal ýmist festur í steyptan hnall í jörð eða á vegg, útfærsla skal borin 
undir arkitekt hússins til samþykktar. Allur hurða- og gluggahúnabúnaður skal vera frá 
sama framleiðanda.  
 
Allar skrúfur og boltar skulu vera úr stáli, heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar, A4, verktaki 
skal gera viðeigandi ráðstafanir vegna málmtæringar.  
 
Ísetning timburglugga og hurða:  
Ávallt er tekið úr karmi fyrir skrúfum og karmfestingum og sponsað í með sama efni og í 
sama flöt og karmur. Gera skal við lakkað yfirborð.  
Karma skal festa stillanlegum steypuskrúfum.  
Rifu milli glugga og aðliggjandi steypu skal þétta af sérstakri vandvirkni. 

Þétt sé á eftirfarandi hátt:  

Fyrst skal þétta með tróði. Gæta skal þess að tróðið, sem nota skal, skaði ekki 

þéttisvamp eða þéttikíttið. Utan við tróðið, báðum megin, skal setja þéttisvampspulsu 

(t.d. Aerofil). Pulsuna skal setja það utarlega að þéttikíttið fái mátulega þykkt (hálfa 

rifubreidd). Utan við pulsuna, bæði að utan og innan, skal þétta með þéttikítti af 

uretangerð. 

Skrúfur faldar og sponsað yfir.  
Ál-glerjunarkerfi fest við timburvirki með skrúfum .  
Ál-glerjunarkerfi fest við stál virki með skrúfum .  
 
Ísetning álglugga:  
Karma skal festa stillanlegum múrboltum.  
Rifu milli glugga og aðliggjandi steypu skal þétta af sérstakri vandvirkni. 

Þétt sé á eftirfarandi hátt:  

Fyrst skal þétta með tróði. Gæta skal þess að tróðið, sem nota skal, skaði ekki 

þéttisvamp eða þéttikíttið. Utan við tróðið, báðum megin, skal setja þéttisvampspulsu 

(t.d. Aerofil). Pulsuna skal setja það utarlega að þéttikíttið fái mátulega þykkt (hálfa 

rifubreidd). Utan við pulsuna, bæði að utan og innan, skal þétta með þéttikítti af 

uretangerð. 

 
Yfirborðsmeðhöndlun á áli í gluggakerfum:  



Útboðs- og samningsskilmálar  

Hjúkrunarheimilið Hress 

_______________________________________________________________  

Útboðsnúmer HJ-001-2012 94 

Allt ál skal vera rafbrynjað (el oxerað) í állit.  
 
Sprautulökkun glært lakk:  
Fleti og kanta timburhluta glugga skal lakka. Lakk skal vera glært tvíþátta sýruhert lakk, 
með þurrefni 40-45 % og gljástig u.þ.b. 20. Allir fletir skulu lakkaðar þrjár umferðir með 
efnisnotkun 100-110 g/m2 í hverri umferð. Lökkun skal fara fram í sérbúnu umhverfi 
lausu við ryk og önnur óhreinindi. Hörðnun (þornun) á lakki skal fara fram við það 
hitastig sem framleiðandi lakks telur heppilegast. Lakk skal vera vatns og fituþolið.  
 
Glerjun:  
Við glerjun skal fylgt leiðbeiningum þess glerframleiðanda, sem selur gler til 
byggingarinnar og reglum um ísetningu einangrunarglers samkvæmt Rb (31) 104.2.  
 
Gler:  
Allt gler skal vera fyrsta flokks, vottað, minnst 10 ára ábyrgð. Mesta svignun glerrúðu má 
vera 1/300 en mest 8mm. Glerþykktir skal miða við 200kg/m2 vindþrýsing. Að jafnaði 
skal nota þær glerþykktir og loftbil sem skilgreint er sérstaklega í verklýsingu. Standist 
rúður ekki vindálagskröfur skal vertaki bera það undir verkkaupa og ákvörðun tekin 
hvaða rúðuþykkt skal nota í hverju einstöku tilfelli. Þegar skilgreindar eru misþykkar 
rúður í tvöföldu gleri í gluggum skal þykkri rúðan vera að utanverðu. Allar samlímdar 
einangrunarrúður í sama gluggafleti skulu hafa sömu heildarþykkt.  
Kröfur um gler í hverju einstöku tilviki koma fram á gluggayfirlitsmyndum og í töflu.  
Allt gler skal borið undir arkitekt hússins til samþykktar.  
 
Þéttilisti:  
Þéttilista af viðurkenndri gerð með minnst 10 ára endingu, sem eftirlitsmaður verkkaupa 
samþykkir, skal fella í opnanleg fög og hurðir. Úrtök skulu vera í samræmi við þann 
þéttilista sem verður valinn einnig skal gæta þess að samræmi sé á milli stærðar karms 
og fags annars vegar og þéttilistans hins vegar.  
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Gler; sjá nánar teikningar: 0401, 0402, 0403, 0404 og 0405. 

 
 

 
 

 
 

Prófun ísettra glugga:  
Fullfrágengna glugga skal verktaki í samvinnu við verkkaupa yfirfara nákvæmlega á 
skjalfestan hátt. Gerð skal vatnsþéttleikaprófun með 3/4" garðslöngu með 6kg/cm2 
þrýstingi á allan frágang. Slöngunni skal haldi í 500-1000mm fjarlægð frá fletinum, sem 
sprautað er á. Komi fram leki skal verktaki lagfæra hann.  
 
Glugga og hurðabúnaður  
Glugga- hurðahúnar og hurðalamir lamir skulu vera úr burstuðu ryðfríu stáli AiSi304, 
handgrip húnsins skal vera, ø 16 mm, stærð 100*50*30 mm. Öll gluggajárn skulu borin 
undir verkkaupa til samþykktar.  
 
Ábyrgð:  
Verktaki skal gefa minnst 15 ára ábyrgð á fullfrágengnum gluggum.  
Verktaki skal taka öll glugga- og glermál sjálfur og ber ábyrgð á þeim.  
Verktaki skal leggja fram fram gögn frá óháðum aðila, sem verkkaupi viðurkennir, um U-
gildi, veðrunarþol, tæringarvörn, upplitun lakkhúðar áls og timburs og statiska 
útreikninga, brunaflokk og aðra þætti sem verkkaupi kynni að fara fram á sem staðfesta 
gæði timburglugga, álgluggakerfisins og glers, sem notað er.  
Verja skal glugga, fög og hurðir vandlega gegn hnjaski meðan á byggingu stendur.  

G - EI 30

Ytra gler EI 30 gler 16mm

Loftbil 16mm

Innra gler EI 30 gler 16mm

Heildarþykkt 48mm

Glergerð

G - Hert

Ytra gler Hert gler 6mm

Loftbil 6mm

Innra gler Hert gler 6mm

Heildarþykkt 24mm

Glergerð

G - Flot

Ytra gler Flotgler 6mm

Loftbil 6mm

Innra gler Flotgler 6mm

Heildarþykkt 24mm

Glergerð
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7.6.0.1 Gluggar 
G-1  Þetta er svalahurð með hertu gleri og gluggaparti fyrir ofan og við vinstri hliðina 

með fimm föstum glerjum og einu opnanlegu fagi þar sem neðstu glerin eru hert. 
Hurð opnast við brunaboð. 

G-2  Þetta er svalahurð með hertu gleri og gluggaparti fyrir ofan og við hægri hliðina 
með fimm föstum glerjum og einu opnanlegu fagi þar sem neðstu glerin eru hert. 
Hurð opnast við brunaboð. 

G-3  Þetta er svalahurð með hertu gleri og gluggaparti fyrir ofan og við vinstri hliðina 
með sex föstum glerjum sem öll eru EI 30. Hurð opnast við brunaboð. 

G-4  Þetta er svalahurð með hertu gleri og gluggaparti fyrir ofan og við hægri hliðina 
með sex föstum glerjum sem öll eru EI 30. Hurð opnast við brunaboð. 

G-5  Þetta er svalahurð með hertu gleri og gluggaparti fyrir ofan og við vinstri hliðina 
með fimm föstum glerjum og einu opnanlegu fagi þar sem neðstu glerin eru hert.  

G-6  Þetta er svalahurð með hertu gleri og gluggaparti fyrir ofan og við hægri hliðina 
með fimm föstum glerjum og einu opnanlegu fagi þar sem neðstu glerin eru hert.  

G-7  Þetta er svalahurð með hertu gleri og gluggaparti fyrir ofan og við vinstri hliðina 
með sex föstum glerjum sem öll eru EI 30.  

G-8  Þetta er svalahurð með hertu gleri og gluggaparti fyrir ofan og við hægri hliðina 
með sex föstum glerjum sem öll eru EI 30.  

G-9  Þetta er gluggi með þremur föstum glerjum sem öll eru EI 30.  
G-10  Þetta er gluggi með tveimur föstum glerjum og einu opnanlegu fagi en neðsta 

glerið er hert gler. 
G-11  Þetta er gluggi með tveimur föstum glerjum og einu opnanlegu fagi. 
G-12  Þetta er gluggi með einu föstu gleri. 
G-13  Þetta er gluggi með einu föstu gleri og einu opnanlegu fagi. 
G-14  Þetta er gluggi með einu föstu gleri og einu opnanlegu fagi. 
G-15  Þetta er gluggi með tveimur föstum glerjum og einu opnanlegu fagi. 
G-16  Þetta er gluggi með einu föstu gleri og einu opnanlegu fagi. 
G-17  Þetta er gluggi með einu föstu gleri og einu opnanlegu fagi. 
G-18  Þetta er gluggi með tveimur föstum glerjum og einu opnanlegu fagi. 
G-19  Þetta er gluggar með hurð. Tíu föst gler, eitt opnanlegt fag fyrir ofan svalahurð. 

Gler í svalahurð og neðstu gler föstu glerjana eru hert 
G-20  Þetta er álgluggakerfi með hurð. Tíu föst gler, eitt opnanlegt fag fyrir ofan 

svalahurð. Gler í svalahurð og neðstu gler föstu glerjana eru hert 
G-21  Þetta er álgluggakerfi með einu föstu gleri. Glerið eru hert. 
G-22  Þetta er álgluggakerfi með einu föstu gleri. Glerið eru hert. 
G-23  Þetta er álgluggakerfi með hurð. Tíu föst gler, eitt opnanlegt fag fyrir ofan 

svalahurð. Gler í svalahurð og neðstu gler föstu glerjana eru hert. 
G-24  Þetta er álgluggakerfi með sjálfvirkri rennihurð og átta föstum glerjum. Neðstu gler 

í rennihurð og föstum glerjum er hert gler. 
G-25  Þetta er álgluggakerfi með sjálfvirkri rennihurð og átta föstum glerjum. Neðstu gler 

í rennihurð og föstum glerjum er hert gler. 
G-26  Þetta er álgluggakerfi með hurð. Fjögur föst gler, eitt opnanlegt fag fyrir ofan 

svalahurð. Gler í svalahurð og neðstu gler föstu glerjana eru hert. 
G-27  Þetta er álgluggakerfi með hurð. Fjögur föst gler, eitt opnanlegt fag fyrir ofan 

svalahurð. Gler í svalahurð og neðstu gler föstu glerjana eru hert. 
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G-28  Þetta er gluggi með fjórum föstum glerjum og neðstu glerin eru hert. 
G-29  Þetta er gluggi með fjórum föstum glerjum og neðstu glerin eru hert. 
G-30  Þetta er álgluggakerfi með hurð. Fjögur föst gler, eitt opnanlegt fag fyrir ofan 

svalahurð. Gler í svalahurð og neðstu gler föstu glerjana eru hert. 
G-31  Þetta er ál/stál gluggakerfi með fimmtán föst gler. 
G-32  Þetta er ál/stál gluggakerfi með tólf föst gler. 
G-33  Þetta er ál/stál gluggakerfi með tveimur föstum glerjum. 
G-34  Þetta er ál/stál gluggakerfi með tveimur föstum glerjum. 
G-35  Þetta er ál/stál gluggakerfi með tveimur föstum glerjum. 
G-36  Þetta er ál/stál gluggakerfi með þrettán föst gler. 
G-37  Þetta er ál/stál gluggakerfi með ellefu föstum glerjum. 
G-38  Þetta er ál/stál gluggakerfi með níu föstum glerjum. 
G-39  Þetta er ál/stál gluggakerfi með níu föstum glerjum. 
 

7.6.1 Álgluggakerfi (“add on”) og timburkarmar  
Teikningar: 0402. 
Lakkaðir timburkarmar með áföstu (“add on”) álgluggakerfi. Glerjaðir og settir í útvegg 
með öllum þéttingum og áfellum. Mismunandi stærðir og kröfur koma fram í teikningum  
 
Magntölur og einingarverð:  
Magn er í metrum karma glugga.Innifalið í verðinu er gluggi fullbúinn glerjaðs og ísetts 
glugga skv.  teikningum, töflum og lýsingum arkitekta..  
 

7.6.2 Álgluggakerfi (“add on”) og timburkarmar með hurðum  
Teikningar: 0401 
Lakkaðir timburkarmar með áföstu (“add on”) álgluggakerfi með útihurðum. Glerjaðir og 
settir í útvegg með öllum þéttingum og áfellum. Mismunandi stærðir og kröfur koma fram 
í teikningum. 
  
Magntölur og einingarverð:  
Magn er í metrum karma glugga.Innifalið í verðinu er gluggi fullbúinn glerjaðs og ísetts 
glugga skv.  teikningum, töflum og lýsingum arkitekta.  
Allur hurðabúnaður, pumpur og þröskuldar eru innifaldir í þessum verklið.  
 

7.6.3 Álgluggakerfi  
Teikningar: 0403, 0404 og 0603. 
Glerveggir úr álgluggakerfi (“add on”) sem fest er á álkarma. Glerjaðir og festir í útvegg 
með öllum þéttingum og áfellum. Mismunandi stærðir og kröfur koma fram í 
teikningunum. 
  
Magntölur og einingarverð:  
Magn er í metrum karma glugga.Innifalið í verðinu er gluggi fullbúinn glerjaðs og ísetts 
glugga skv.  teikningum, töflum og lýsingum arkitekta.  



Útboðs- og samningsskilmálar  

Hjúkrunarheimilið Hress 

_______________________________________________________________  

Útboðsnúmer HJ-001-2012 98 

7.6.4 Álgluggakerfi með sjálfvirkri rennihurð 
Teikningar: 0403, 0404 og 0603. 
Glerveggir úr álgluggakerfi (“add on”) sem fest er á álkarma. Glerjaðir og festir í útvegg 
með öllum þéttingum og áfellum. Mismunandi stærðir og kröfur koma fram í 
teikningunum. 
  
Magntölur og einingarverð:  
Magn er stykki (stk) hvers fullbúins glerjaðs og ísetts glugga skv. teikningum, töflum og 
lýsingum arkitekta.  

7.6.5 Álgluggakerfi (“add on”) glerveggir á stálkarma  
Teikningar: 0405 og  0601. 
Glerveggir úr álgluggakerfi (“add on”) sem fest er á stálkarma (burðarkerfi úr stáli). 
Glerjaðir og festir í útvegg með öllum þéttingum og áfellum. Mismunandi stærðir og 
kröfur koma fram í teikningum  
  
Magntölur og einingarverð:  
Magn er í metrum karma glugga.Innifalið í verðinu er gluggi fullbúinn glerjaðs og ísetts 
glugga skv. teikningum, töflum og lýsingum arkitekta. Stálhluti glerveggja er ekki 
innifalinn í þessum verklið.  
 

7.6.6 Útihurðir, timbur  
Teikningar: 0407 

Smíða skal og ganga frá að fullu frá útihurðum í samræmi við teikningar. Sílinderlæsing 

með þriggja þrepa masterlyklakerfi skv. ákvörðun verkkaupa skal vera á öllum hurðum.. 

Á útihurðir skal setja ál lamir með kúlulegum. Á hurð kemur silfurlituð hurðapumpa af 

gerðinni DORMA TS 93 eða sambærilegt.  

Ryðfrítt sparkstál skal vera á hurðum.  

 

Magntala er gefin upp sem stk. innifalinn er allur kostnaður vegna efnis og vinnu sem 
þarf til að ljúka verkinu.  
 

 



Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:

FJÁRHÆÐ

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF  

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA  

2 BURÐARVIRKI 0 kr.

3 LAGNIR 0 kr.

4 RAFKERFI 0 kr.

5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 0 kr.

6 LAUS BÚNAÐUR 0 kr.

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 0 kr.

8 FRÁGANGUR LÓÐAR 0 kr.

9 AUKAVERK 0 kr.

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 0 kr.

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Heimilisfang:

Sími: ________________

Bréfsími: ________________

Undirskrift bjóðanda: __________________________________

Hjúkrunarheimilið Hress

TILBOÐSBLAÐ

Hjú-001-2012

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Hjúkrunarheimilið Hress, samkvæmt 

meðfylgjandi tilboðsskrá:

__________________________________

__________________________________

__________________________________



TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF
0.1 Hönnun 5.356 m3   

0.2 Ráðgjöf 1.610 m2   

KAFLI  0 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:  

Hjúkrunarheimilið Hress



TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA

1.1 Aðstaða
1.1.1 Aðstaða 1 heild   

1.1.2 Rekstur vinnusvæðis 1 heild   

1.1.3 Byggingargirðing  og hlið 300 m   

Kafli 1.1 Aðstaða samtals:  

1.2 Jarðvinna

1.2.1

Gröftur notaður til fyllinga að húsi og í lóð 

og keyrður í burtu 4.400 m³   

1.2.2 Fylling undir hús og bílastæði 4.000 m³   

1.2.3 Styrktarlag bílastæða 300 m³   

1.2.4 Burðarlag bílastæða 100 m³   

1.2.5 Prófun á fyllingu 20 stk   

Kafli 1.2 Jarðvinna samtals:  

1.3 Einangrun botnplötu
1.3.1 Einangrun undir botnplötu, 100 mm 1.450 m²   

Kafli 1.2 einangrun samtals:  

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:  
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING
EININGAR-

VERÐ
HEILDARVERÐ

2 BURÐARVIRKI

2.1 Steypumót

2.1.1

Mót fyrir undirstöður og botnplötu, einfald 

byrði 730 m²

2.1.2

Mót fyrir veggi og bita - sýnileg steypa, 

einfald byrði 1.456 m²

2.1.3 Mót fyrir loftplötu 1.525 m²

2.1.4 Mót fyrir þrep/stiga 14 m²

Kafli 2.1 Steypumót samtals:

2.2 Bendistál
2.2.1 Steypustyrktarstál - K10-K25 46.000 kg

Kafli 2.2 Bendistál samtals:

2.3 Steinsteypa
2.3.1 Steypa í sökkla og innveggi, C-25/C-30 266 m³

2.3.2 Steypa í plötur, C-30/C-37 188 m³

2.3.3 Steypa í þakplötur og útveggi, C-30/C-37 404 m³

2.3.4 Sjónsteypa 113 m³

2.3.5 Jafnað og sladdað yfirborð 1.521 m²

2.3.6 Sléttað og glattað yfirborð 1.456 m²

Kafli 2.3 Steinsteypa samtals:

2.4 Stálvirki
2.4.1 Handrið 10 m 

2.4.2 Merking hjúkrunarheimilis 16 stk

2.4.3 Stálvirki í gluggakerfi 116 m²

Kafli 2.4 Stálvirki samtals:

KAFLI  2 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

3 LAGNIR

3.1 Frárennslislagnir
3.1.1 xxx 100 m²

3.1.2 xxx 100 m²

Kafli 3.1 Frárennslislagnir samtals:

3.2 Vatnslagnir
3.2.1 xxx 100 kg

3.2.2 xxx 100 kg

Kafli 3.2 Vatnslagnir samtals:

3.3 Hitalagnir
3.3.1 xxx 100 m³

3.3.2 xxx 100 m³

Kafli 3.3 Hitalagnir samtals:

3.4 Loftræsilagnir
3.4.1 xxx 100 m³

3.4.2 xxx 100 m³

Kafli 3.4 Loftræsilagnir samtals:

3.5 Hreinlætistæki
3.5.1 xxx 100 m³

3.5.2 xxx 100 m³

Kafli 3.5 Hreinlætistæki samtals:

KAFLI  3 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

4 RAFKERFI

4.1 Raflagnir í steypu
4.1.1 xxx 100 m²

4.1.2 xxx 100 m²

Kafli 4.1 Raflagnir í steypu samtals:

4.2 Aðrar pípulagnir og dósir
4.2.1 xxx 100 kg

4.2.2 xxx 100 kg

Kafli 4.2 Aðrar pípulagnir og dósir 

samtals:

4.3 Ídráttur, tenglar og rofar
4.3.1 xxx 100 m³

4.3.2 xxx 100 m³

Kafli 4.3 Ídráttur, tenglar og rofar 

samtals:

4.4 Lampabúnaður
4.4.1 xxx 100 m³

4.4.2 xxx 100 m³

Kafli 4.4 Lampabúnaður samtals:

4.5

Lágspennulagnir, 

viðvörunarkerfi
4.5.1 xxx 100 m³

4.5.2 xxx 100 m³

Kafli 4.5 Lágspennulagnir, 

viðvörunarkerfi samtals:

4.6 Stýribúnaður á loftræsilagnir
4.6.1 xxx 100 m³

4.6.2 xxx 100 m³

Kafli 4.6 Stýribúnaður á loftræsilagnir 

samtals:

KAFLI  4 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

5 FRÁGANGUR INNANHÚSS

5.1 Múrverk
5.1.1 Ílögn 60 mm 1.230 m²

5.1.2 Fylling í kónagöt 550 stk

Kafli 5.1 Múrverk samtals:

5.2 Léttir veggir og klæðningar
5.2.1 Gifsplötuveggir 120mm 415 m²

5.2.2 Gifsplötuveggir 145mm 90 m²

5.2.3 Gifsplötuveggir við lagnastokka 95mm 5 m²

5.2.4 Lagnakassar 95mm 90 m²

Kafli 5.2 Léttir veggir og klæðning 

samtals:

5.3 Frágangur gólfa og veggja
5.3.1 Parket 1.233 m²

5.3.2 Gólfflísar í anddyri 14 m²

5.3.3 Gólfflísar á baðherbergi 112 m²

5.3.4 Topp 4000 gólfefni 134 m²

5.3.5 Flísar á veggi baðherb 449 m²

5.3.6 Flísar milli eldhúsinnréttinga 20 m²

Kafli 5.3 Járn- og blikksmíði samtals:

5.4 Frágangur lofts
5.4.1 Kerfisloft í setustofu 73 m²

5.4.2 Kerfisloft í þjónustur. og starfsm.r. 315 m²

5.4.3 Gifsloft 360 m²

Kafli 5.4 Málun samtals:

5.5 Innihurðir
5.5.1 Innihurðir EI 60 7 stk

5.5.2 Innihurðir EI 30 26 stk

5.5.3 Innihurðir 30 stk

Rennihurðir 7 stk

Kafli 5.5 Innihurðir samtals:

5.6 Málun
5.6.1 Sandspörslun steyptra veggja 2.115 m²

5.6.2 Sandspörslun steyptra lofta 203 m²

5.6.3 Málun sandsparslaðra veggja 2.115 m²

5.6.4 Málun sandsparslaðra lofta 203 m²

5.6.5 Spörslun og málun gifsplötuveggja 1.098 m²

5.6.6 Spörslun og málun gifsplötulofta 360 m²

5.6.7 Rykbinding 775 m²

Kafli 5.6 Málun samtals:
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

5.7 Innréttingar
5.7.1 Eldhúsinnrétting 1 3 stk

5.7.2 Eldhúsinnrétting 2 1 stk

5.7.3 Eldhúsinnrétting 3 20 stk

5.7.4 Baðherbergisinnrétting 1 20 stk

5.7.5 Þvottahús 1 1 stk

5.7.6 Þvottahús 2 1 stk

5.7.7 Þvottahús 3 1 stk

5.7.8 Starfsmanna aðs. AR 1 1 stk

5.7.9 Starfsmanna aðs. AR 2 og 3 1 stk

5.7.10 Lyfjageymsla LG 1 stk

5.7.11 Búningsherbergi 1 stk

5.7.12 Fataskápar 20 stk

5.7.13 Hillur 19 m 

Kafli 5.7 Innréttingar samtals:

5.8 Annað
5.8.1 Salernisstoðir 40 stk

5.8.2 Sturtusæti 20 stk

5.8.3 Speglar 27 stk

5.8.4 Handklæðaarmur 20 stk

5.8.5 Sápuskammtari 4 stk

5.8.6 Handþurrkubox 4 stk

5.8.7 Lyftubrautir 40 stk

5.8.8 Ganglistar 120 m

Kafli 5.7 Annað samtals:

KAFLI  5 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:



TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

6 LAUS BÚNAÐUR

6.1 Laus búnaður
6.1.1 xx 100 m²

6.1.2 xx 100 m²

Kafli 6.1 Laus búnaður samtals:

KAFLI  6 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS

7.1 Múrhúðun
7.1.1 Múrhúðun og einangrun á sökkla 252 m 

7.1.2 Ílögn í þrep og stigapalla 20 m²

7.1.3 Múrhúðun á útveggi 140 m²

7.1.4 Völun á útveggi 140 m²

Kafli 7.1 Múrhúðun samtals:

7.2 Trésmíði
7.2.1 Ál undirkerfi á útveggi 282 m²

7.2.2 Einangrun útveggja 416 m²

7.2.3 Lerkiklæðning 292 m²

7.2.4 Lerkiklæðning undir þakeiningu 38 m²

Kafli 7.2 Trésmíði samtals:

7.3 Þakfrágangur
7.3.1 Þak með torfi 1.291 m²

7.3.2 Þak með hellum 135 m²

7.3.3 Þak/Yleiningar 712 m²

7.3.4 Niðurföll 20 stk

7.3.5 Álkæðning þakkants með lerkiklæðn. 85 m 

7.3.6 Álrennur við þakeiningar 99 m 

7.3.7 Yfirfallsrör 9 stk

Kafli 7.3 þakfrágangur samtals:

7.4 Járn- og blikksmíði
7.4.1 Útsogskassar 5 stk

7.4.2 Útihandrið 9 m 

7.4.3 Merking heimilis 22 stk

7.4.4 Póstkassi 1 stk

Kafli 7.4 Járn- og blikksmíði samtals:

7.5 Málun
7.5.1 Sílanböðun sjónsteypu x 2 151 m²

7.5.2 Olíubera viðarklæðningu 330 m²

Kafli 7.5 Málun samtals:

7.6 Gluggar, gler og útihurðir
7.6.1 Ál/timburgluggar 240 m 

7.6.2 Ál/timburgluggar með hurð 226 m 

7.6.3 Álgluggakerfi 124 m 

7.6.4 Álgluggakerfi með sjálfvirkum hurðum 2 stk

7.6.5 Ál/stál gluggakerfi 342 m 

7.6.6 Útihurðir 3 stk

Kafli 7.6 Gluggar, gler og útihurðir 

samtals:
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:



TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

8 FRÁGANGUR LÓÐAR

8.1 Jarðvinna
8.1.1 xx 100 m²

8.1.2 xx 100 m²

Kafli 8.1 Jarðvinna samtals:

8.2 Mannvirki á lóð
8.2.1 xxx 100 kg

8.2.2 xxx 100 kg

Kafli 8.2 Mannvirki á lóð samtals:

8.3 Lagnir í jörð, snjóbræðslulagnir
8.3.1 xxx 100 m³

8.3.2 xxx 100 m³

Kafli 8.3 Lagnir í jörð, 

snjóbræðslulagnir samtals:

8.4 Raforkuvirki
8.4.1 xxx 100 m³

8.4.2 xxx 100 m³

Kafli 8.4 Raforkuvirki samtals:

8.5 Frágangur yfirborðs, gang- og akbrauta
8.5.1 xxx 100 m³

8.5.2 xxx 100 m³

Kafli 8.5 Frágangur yfirborðs, gang- 

og akbrauta samtals:

8.6 Gras og gróður
8.6.1 xxx 100 m³

8.6.2 xxx 100 m³

Kafli 8.6 Gras og gróður samtals:

8.7 Búnaður
8.7.1 xxx 100 m³

8.7.2 xxx 100 m³

Kafli 8.7 Búnaður samtals:

KAFLI  8 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

9 AUKAVERK
9.1 Verkamenn 100 klst.

9.2 Iðnaðarmenn 100 klst.

KAFLI  9 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:
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