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1. Inngangur 

Lokaverkefni þetta er afrakstur BSc náms í byggingafræði sem undirritaður hóf 

að loknu námi í byggingaiðnfræði árið 2009.  

Haustið 2010 lagði undirritaður þrjár hugmyndir  að lokaverkefni fyrir 

leiðbeinendur. 

 

- Hönnun kirkjubyggingar með mögulega staðsetningu í Hafnarfirði eða í 

Kópavogi 

- Hönnun leikskóla í nýju hverfi í Kópavogi 

- Hönnun fjölbýlishúss í grónu hverfi í Kópavogi þar sem eldra mannvirki 

hafði verið fjarlægt. 

 

Allar hugmyndirnar fólu í sér frumhönnun mannvirkis sem fella skyldi inn í 

núverandi skipulag með eldri byggð umhverfis. 

Kirkjubyggingin varð fyrir valinu og henni valin staður á kirkjulóð við Klappakór 3 í 

Kópavogi. Lóðin er á aðalskipulagi bæjarfélagsins og ætluð fyrir mannvirki 

þjóðkirkjunnar sem veita á þjónustu kirkjusafnaðar í efstu byggðum 

Kópavogsbæjar.  

Verkefnið samanstendur af frumhönnun mannvirkis, frágangi aðalteikninga, 

frágangi verkteikninga, grunnmynda, sniða og deililausna á afmörkuðum stöðum 

byggingarinnar ásamt útboðs- og verklýsingu einnig af afmörkuðum hlutum 

mannvirkis. Gerð er grein fyrir vinnuferli og töflur birtar ásamt útreikningum og 

skissum sem tengjast hönnun mannvirkisins. 

Forvinna að verkefninu fólst m.a. í að leita gagna um táknfræði trúar og greina 

þarfir sem mannvirki af umræddri gerð þarf að uppfylla. Leitað var upplýsinga  á 

bókasöfnum, á veraldarvefnum, kirkjur skoðaðar og rætt við aðila sem hafa 

komið að byggingu álíka mannvirkis. 

Byggingin er felld að núverandi landi sem liggur í nokkrum halla utan í 

Vatnsendahæð ofan Elliðavatns. Reynt er að taka tillit til byggðar umhverfis 

mannvirkið um leið og leitast er við að skapa byggingu sem á sér nokkur 

sérkenni.  
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Nákvæmt tölvulíkan var gert af mannvirkinu sem nýtist við frekari hönnun. 

Líkanið er staðsett í hnitakerfi ISN2004 þar sem lesa má nákvæma staðsetningu 

í plani og hæð. 

 

2. Frumhönnun, táknfræði og þarfagreining, þróun verkefnis 

Útlit byggingarinnar má að nokkru leiti rekja til skissu sem varð til sumarið 2010 

þegar byrjað var að huga að lokaverkefni. Þarna er leikur með form sem mynda 

einhvers konar skúlptúr sem hugsaður er sem skjól eða tjald þar sem framhlið á 

að líkja eftir faðmlagi. 
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Hugmynd sem fyrst var lögð fyrir leiðbeinendur ber keim af fyrstu skissu.  Búið er 

að einfalda formið og hugmynd um að byggingin myndi samfelldan massa þar 

sem þakflötur hefur sömu yfirborðsáferð og veggir er komin fram. 

 

(Rafræn útgáfa: Sjá fylgiskjal 1-3D) 

 

Þessi hugmynd fékk ágætan hljómgrunn meðal leiðbeinenda og ákveðið var að 

halda áfram með hana til nánari útfærslu. Hafist var handa við lestur og öflun 

gagna sem að gagni mættu koma við skilgreiningu á þörfum kirkjusafnaða.  

Samhliða vinnu við greiningu þarfa hófst vinna við að skoða nánasta umhverfi 

fyrirhugaðs mannvirkis. Á myndum á næstu síðu má sjá staðsetningu 

kirkjulóðarinnar. 
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   Kópavogur, yfirlitsmynd 

 

 

   Staðsetning lóðar ofan Elliðavatns 
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Ljósmyndir voru teknar af staðháttum og útsýni frá hugsanlegu mannvirki skoðað. 

 

  Horft í norður upp eftir kirkjulóð 

   Horft í austur yfir Elliðavatn að Hengli og Vífilsfelli 

   Horft úr Þingum í átt að kirkjulóð á Vatnsendahæð  

  Óhreyft land Vatnsendahæðar 
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Leitað var til Umhverfissviðs Kópavogsbæjar um tölvutæk gögn af svæðinu sem 

afhenti fúslega skrár af skipulagi lóða umhverfis fyrirhugaða kirkjulóð og 

hæðarlegu lands. Unnið var tölvulíkan af nálægri byggð og landi. Síðan var 

fyrirhugað mannvirki mátað inn í landlíkanið og skoðað hvernig það félli að 

núverandi byggð. 

 

 

 

 

Horft úr suðaustri,  

(Rafræn útgáfa: Sjá fylgiskjal 2-3D) 
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Fyrstu hugmyndir að innra skipulagi eru sýndar á meðfylgjandi myndum. 

Þarna eru auk kirkjurýmis ýmis rými sem tengjast þjónustu kirkjusafnaðar byrjuð 

að taka á sig mynd og þau felld inn í heildarform byggingarinnar.  

 

           

             Grunnmynd 
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      Þversnið 

              

 

      Langsnið 
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Land þar sem umræddri kirkjubyggingu er ætlaður staður hallar talsvert til 

austurs. Lega og form landsins ásamt frekari skoðun á þörfum kirkjusafnaða og 

nauðsynlegum stærðum þjónusturýma urðu til þess að farið var að huga að 

stækkun mannvirkisins, þjónustuálma var tekin út fyrir upprunalegt form og 

hugmynd að safnaðarheimili var byrjuð að mótast. 

 

Horft úr suðvestri 

 

Horft úr suðaustri 

 

Ótal spurningar vakna varðandi deilihönnun m.a. hvernig ætti að fara með vatn af 

þaki kirkjuskips. Er fýsilegt að láta vatn renna af þaki og niður veggi og mynda 

mosabreiður á veggjum. Við inngang þyrfti að koma fyrir sérlausnum vegna 

fyrirsjáanlegs vatnselgs. Þarna hefst leit að heppilegum lausnum og byrjað er að 

hanna með tilliti til byggingareglugerðar. 

Stærð og lögun byggingarinnar breytist reglulega allan hönnunarferilinn bæði 

vegna krafna sem byggingarreglugerð setur, vegna ábendinga frá leiðbeinendum 

og eins vegna hugmynda sem fram komu hjá undirrituðum við framgang 

verksins. 
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Helst var hugað að: 

- Deililausnum 

efnisval, hurðir og gluggar, þök, einangrun, burðarþol, frágangur úti, 

frágangur inni 

- Aðgengismálum 

gangar, stigar, lyfta, hreyfihamlaðir, lóð 

- Brunavörnum 

efnisval, brunahólfun, brunasamstæður, flóttaleiðir 

- Stærðum einstakra þjónusturýma og skipulagi þeirra,  

- Ferilmálum 

hvernig er líklegt að gestir hreyfi sig í og milli rýma 

- Lagnaleiðum 

hiti, loftræsing, frárennslislagnir, raflagnir 

- Lýsingu 

- Hljóðvist 

- Táknfræði trúarinnar 

- Innra og ytra útlit. 
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Fjölmargar skissur urðu til á hönnunartímanum þegar hugað var að ákveðnum 

útlitseinkennum, trúartáknum og deililausnum. Þó svo að aðeins lítill hluti skissa 

og hugmynda sem þær sýna hafi verið notaður við endanlega útfærslu má segja 

að nauðsyn þeirra liggja í þróunarferli sem tengist þeim. Nokkrar voru skoðaðar í 

þrívíðu líkani en aðrar lagðar til hliðar fljótlega. Hér á eftir koma nokkur sýnishorn 

og af skissum og síðan myndir sem urðu til á hönnunartímanum. 

 

 

 

                                                         

 

    Kirkjuklukkur 

 

 

 

 

 

 



Háskólinn í Reykjavík                                                                                Tækni  og verkfræðideild 

18 

 

Talsverð vinna var lögð í uppstillingu á gluggum og hurðum af ýmsum gerðum. Skoðað 

var hvernig gluggagerðir féllu að heildarforminu. 
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Ýmsar gluggagerðir 

 

                               

Altari og altarisveggur hugsuð sem hvít sjónsteypa 
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Hugmyndir að glervegg sem afmarkar kirkjuskip frá forsal og gangi þjónustuálmu 
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Hugmyndi að deililausnum, veggir, þak og niðurfall af þaki 
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Anddyri, forsalur, stigi - hugmyndir 
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Innra fyrirkomulag, hugmyndir í þróun 
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Hugmyndir að klukkuturni og gluggum á vesturvegg 

 

 

                         

Hugmyndir að flóttastiga af svölum  



Háskólinn í Reykjavík                                                                                Tækni  og verkfræðideild 

26 

 

 

Svalir, grunnmynd  

 

 

 

 

                                 Aðalhæð, grunnmynd        
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Safnaðarheimili, grunnmynd 
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Langsnið 

 

 

 

 

Þversnið 
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Lagnaleiðir 

(Rafræn útgáfa: Sjá fylgiskjal 3-3D) 
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) 

 

 

 

Útlit suður 

 

 

 

 

 

Útlit vestur 
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Útlit norður 

 

 

 

Útlit austur 
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Skyggnur af fyrirhuguðu mannvirki. 

 

 

Útlit, aðkoma að kirkju 

(Rafræn útgáfa: Sjá fylgiskjal 4-3D) 

 

 

Vesturhlið og kirkjuklukkur 
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Safnaðarheimili 

 

 

Aðkoma að safnaðarheimili 
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Kirkjuskip, altari 

 

 

Kirkjuskip, altarisveggur 
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Altari  

 

 

Kirkjuskip, flóttastigi og svalir 
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Kirkjuskip, flóttastigi og svalir 

 

 

 

Kirkjuskip, svalir 
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Forsalur og gangur þjónustuálmu 

 

 

Gangur þjónustuálmu 

 

 

 

 



Háskólinn í Reykjavík                                                                                Tækni  og verkfræðideild 

38 

 

 

Safnaðarheimili 

 

 

Salur safnaðarheimilis 
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3. Byggingarlýsing 

3.0. Staðsetning 

Byggingin er staðsett á lóð númer 3 við Klappakór í Kópavogi 

Landnúmer: 123456 

Staðgreinir: 1234567 

 

3.1. Skipulag lóðar 

Lóðin liggur í talsverðum halla á mörkum Kóra-, Hvarfa- og Þingahverfis ofarlega 

í hlíðum Vatnsendahæðar í efstu byggðum Kópavogs. Útsýni er afar gott til 

suðurs, austurs og norðausturs þar sem við blasa fjöllin umhverfis 

Reykjavíkursvæðið, Esjan, Hengill, Vífilsfell og Bláfjöll ásamt Elliðavatni og 

Heiðmörk. Lóðin er afmörkuð af byggð á þrjá vegu en norður af lóðinni er óhreyft 

svæði Vatnsendahæðar. Byggð vestan byggingar stendur í álíka hæð og 

fyrirhugað mannvirki mun standa en byggð að sunnan og austan stendur talsvert 

neðar og er útsýni yfir þá byggð. Reynt er að fella mannvirki  og lóð að núverandi 

byggð og hæðarlegu óhreyfðs lands umhverfis um leið og reynt er að mynda 

kennileiti fyrir staðinn. Kirkjan er víða sýnileg úr talsverðri fjarlægð utan byggðar 

en fellur inn í  byggð umhverfis hana og verður lítt sýnileg fyrr en komið er að 

henni úr vesturátt. Kópavogsbær leggur til bílastæði sunnan lóðar en inn á lóð er 

komið fyrir 18 bílastæðum ásamt fjórum bílastæðum fyrir fatlaða. 

 

3.2. Starfsemi 

Auk hefðbundins kirkjustarfs er byggingin ætluð fyrir aðra starfsemi kirkjusóknar 

s.s. safnaðarheimili fyrir samkomur og fræðslustarfsemi tengdum kirkjuathöfnum, 

séraðstöðu fyrir presta, organista, hljómlistarfólk ásamt fundaraðstöðu fyrir 

safnaðarstjórn, aðstöðu fyrir umsjónarmann mannvirkis og annað starfsfólk. 

Eldhús sem tengt er safnaðarheimili er hugsað sem framreiðslueldhús þar sem 

borinn er fram aðkeyptur matur og kaffi. 
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3.3. Skipulag byggingar 

Aðalinngangur inn í kirkjuna er að sunnanverðu með klukkuturn vestan inngangs 

og kross sem rís í talsverða hæð að austan. Kirkjuskip með svölum, kór og altari 

eru á aðalhæð byggingar og mynda meginhluta mannvirkis. Þjónustuherbergi 

fyrir presta, organista, tónlistarfólk og safnaðarstjórn eru í þjónustuálmu einnig á 

aðalhæð, sambyggðri meginbyggingu með gangi meðfram kirkjuskipi. 

Safnaðarheimili með eldhúsi, aðstöðu fyrir starfsfólk, umsjónarmann mannvirkis, 

salernisaðstöðu, geymslu og tæknirými er á hæð neðan aðalhæðar. Innangengt 

er af aðalhæð á neðri hæð um lyftu og stiga sem einnig mynda  aðkomu að 

svölum kirkjuskips. Stigi er inn í kirkjuskipi sem einkum er hugsaður sem 

flóttastigi en getur einnig nýst sem aðkoma að svölum. Stigi, ætlaður starfsfólki, 

er úr þjónustuálmu niður í sal safnaðarheimilis. Ytri aðkoma að safnaðarheimili er 

frá bílastæðum austan byggingar. Aðkoma að eldhúsi og sorpgeymslu eru á 

norðurhlið byggingarinnar einnig frá bílastæðum austan safnaðarheimilis. 

Þegar gengið er inn í bygginguna úr anddyri er komið inn í forsal þar sem eru 

fatahengi og salerni fyrir kirkjugesti. Haldið er beint áfram úr forsal inn í kirkjuskip 

og að altari. Úr forsal er einnig gengið í þjónustuálmu og að stiga og lyftu með 

aðkomu að svölum og safnaðarheimili. Á svölum er auk rýmis fyrir kirkjugesti 

rými fyrir orgel og söngfólk. Þegar komið er á hæð safnaðarheimilis af aðalhæð 

er komið í rými þar sem er inngangur í safnaðarheimili en einnig innangur að 

tæknirými, geymslu og ræstiherbergi. Í safnaðarheimili er fyrst komið í opið rými 

með fatahengi og inngangi að snyrtingum, herbergi umsjónarmanns ásamt 

inngangi að safnaðarheimili. Opna rýmið tengist einnig aðalinngangi gesta að 

safnaðarheimili að austanverðu. Eldhús og aðstaða fyrir starfsfólk er í lokuðu 

rými við enda safnaðarsalar. Þar er einnig stigi upp á efri hæð ætlaður starfsfólki. 

 

3.4. Burðarvirki 

Byggingin er grunduð á klöpp. Undirstöður, botnplötur, burðarveggir, súlur, þak 

þjónustubyggingar og safnaðarheimilis ásamt þaki kirkjuskips eru staðsteypt. Allir 

útveggir, þak kirkju, hluti innveggja, súlur ásamt hluta lofta eru staðsteypt úr hvítri 

sjónsteypu. Stigar, altari, predikunarstóll og skírnarfontur eru einnig staðsteypt úr 
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hvítri sjónsteypu m.ö.o. öll steypa bæði utan- og innanhúss sýnileg gestum er 

hvít sjónsteypa.   

 

3.5. Frágangur 

Norðurveggur kirkjuskips er uppbyggður sem tveir sjónsteypuveggir með 

einangrun á milli veggja. Aðrir veggir kirkjuskips eru einangraðir að innan og 

klæddir með eldvörðum krossviðarplötum úr birki, 1.5x2.5, lökkuðum með glæru 

lakki. Loft kirkjuskips er einnig klætt eldvörðum krossviðarplötum úr birki.  

Útveggir þjónustubyggingar og safnaðarheimilis eru einangraðir að innanverðu. 

Yfir einangrun er múr, sandsparslaður og málaður í ljósum lit. 

Þök þjónustubyggingar og safnaðarheimilis eru viðsnúin þök með ásoðnum 

asfaltpappa og 250mm einangrun með sjávarmöl og hellum efst. Þakhalli er 

aldrei minni en 1:50. 

Léttir innveggir eru gifsveggir bornir uppi af stálprófílum með þéttull á milli, 

sparslaðir og málaðir í ljósum lit.  

Gólfefni byggingarinnar er að meginhluta steingrátt steinteppi. Það skal lagt á allt 

gólf þar sem gestir fara um þar með talið svalir og stigar. Þá skal það einnig sett 

á gólf- og tröppufleti altaris. Í anddyri, á salernum, í eldhús og starfsmanna-

aðstöðu skal setja steingráar náttúruflísar. Í anddyrum skulu mottur felldar niður í 

gólfefni. Gólfefni í geymslu og tæknirými skal vera grátt epoxylakk. 

Gluggar ásamt úti- og innihurðum anddyra eru álgluggar með innbrenndri mattri 

lakkhúð, hvítri, litanúmeri tekur mið af lit sjónsteypu. 

Innihurðar eru spónlagðar með birkikrossviði. 

Handrið eru annars vegar opin handrið til stuðnings byggð úr ryðfríum stálrörum 

45 og 20mm og hins vegar lokuð handrið byggð úr ryðfríu stáli, 45mm handlista 

og 12mm krossviði. 

 

3.6. Einangrun 

Botnplötur eru einangraðar með 100mm plasteinangrun,  rúmþyngd 24kg/m3. 

Sökklar eru einangraðir að utanverðu með steinull  þar sem því verður við komið, 
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annars með 100mm plasteinangrun að innanverðu. Útveggir eru almennt 

einangraðir með 100mm harðpressuðum steinullarplötum að innanverðu. 

Viðsnúin þök eru einangruð með samanlagðri 250mm rakaþolinni plasteinangrun 

að utanverðu. 

 

3.7. Kólnunartölur 

Útveggir 0,4w/m2K 

Þak 0,2w/m2K 

Botnplata 0,3w/m2K 

 

3.8. Hljóðvist 

Allir veggir innanhúss sem aðskilja vinnurými skulu standast kröfur um 

hljóðeinangrun skv. byggingarreglugerð.  

Á meginrými byggingar er lagt steinteppi til að auka gæði hljóðvistar. Varðandi 

aðra hljóðvist, einkum kirkjuskips, þá er reiknað með aðkomu sérfræðinga um 

hljómburð og hljóðvist. Birkiklæðning útveggja og lofts að innanverðu gefur 

möguleika á ýmsum útfærslum varðandi hljóðvist þar sem dregið er úr endurkasti 

hljóðs m.a. með fræsun og götun. 

 

3.9. Lýsing 

Reiknað er með raflýsingu sem meginlýsingu í kirkjuskipi. Gluggar í kirkjuskipi 

eru ætlaðir til að kalla fram breytileg áhrif náttúrulegs ljóss á mismunandi tímum 

sólahrings og árstíða. Þeir bjóða auk þess upp á samvinnu við glerlistafólk um 

steinda glugga.  Önnur lýsing í byggingunni er blanda náttúrulýsingar og 

raflýsingar. 

 

3.10. Hitun, kæling og loftræsing 

Húsið verður hitað með gólfhita og ofnum þar sem gólfhita verður ekki við komið. 

Vélræn loftræsing er í kirkjuskipi og á svölum. Lögð er til úrlausn þar sem loft er 

tekið inn í rýmið um loftstokka í gólfi en leitt til baka um ristar og innfellda stokka í 
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einangrun útveggja. Það er hugmynd aðalhönnuðar að endurnýta hita sem 

myndast og leitar upp í kirkjuskipi. Opnanleg fög eru ofarlega í horngluggum 

kirkjuskips. Þau eru tengd öfyggiskerfi og eru eingöngu ætluð til reykræsingar. 

Vélræn loftræsing er einnig í öllum lokuðum gluggalausum rýmum. Önnur 

loftræsing í húsinu er blanda náttúrulegrar loftræsingar, um opnanleg fög glugga 

og hurða, og vélrænnar loftræsingar. 

 

3.11. Lagnaleiðir 

Inntak fyrir rafmagn, heitt og kalt vatn er frá götu  inn í tæknirými á neðri hæð 

byggingar. Tæknibúnaður fyrir loftræsikerfi  verður í tæknirými. Loftinntak fyrir 

loftræsikerfi  er um stokk sem er innfelldur í bakhlið kirkjuturns. Lagnir innanhúss 

verða að mestu lagðar um tæknirými, lagnakjallara, í loft safnaðarheimilis ofan 

niðurfells lofts og í einangrun útveggja. Lagnaleið af aðalhæð upp á svalir er um 

lyftustokk. 

Við hönnun frárennslislagna af salernum og úr eldhúsi er leitast við að leggja þær 

stystu leið út í frárennslislagnir utan byggingar. Frárennsli af þaki aðalbyggingar 

er um eitt sérsmíðað niðurfall úr ryðfríu stáli sem fellt er inn í úrtak úr steypu við 

austurglugga aðalstiga. Frárennsli af þaki  þjónustubyggingar og af þaki 

safnaðarheimilis er tekið um niðurfallsrör sem felld eru inn í einangrun útveggja 

að innanverðu sem næst göflum  þjónustuálmu og á austurhlið safnaðarheimilis. 

 

3.12. Sorp 

Sorpgeymsla með möguleika á flokkun sorps er í norðurenda byggingar með 

aðkomu frá bílastæði safnaðarheimilis. 
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3.13. Brunavarnir: 

 

3.13.0. Aðkoma slökkviliðs 

Aðkoma slökkviliðs er frá Klappakór að vestur-, suður- og norðurhlið en af 

bílastæðum austan safnaðarheimilis að austurhlið þar sem einnig er hægt að 

komast að norðurhlið byggingar að hluta. 

 

3.13.1. Brunasamstæður 

Byggingin er þrjár brunasamstæður. Kirkjuskip, með svölum, brunahólfuð 

þjónustuálma og aðalstigi niður á hæð safnaðarheimilis mynd eina 

brunasamstæðu. Salur safnaðarheimilis ásamt eldhúsi og starfsmannaaðstöðu 

mynda aðra brunasamstæðu. Tæknirými, geymsla og ræstiherbergi mynda þriðju 

brunasamstæðuna. Brunasamstæðurnar afmarkast með REI90 veggjum og 

loftum milli hæða og EI-CS60 hurðum. 

 

3.13.2. Brunahólfun 

Skrúðhús og herbergi organista mynda eitt brunahólf. Herbergi tónlistarfólks, 

presta, brúðarherbergi og móttökuherbergi mynda eitt brunahólf. Fundarherbergi 

safnaðarstjórnar er sérstakt brunahólf. Brunahólfin afmarkast með EI30 veggjum 

og EI-CS30 hurðum. Á hæð safnaðarheimilis mynda eldhús og 

starfsmannaaðstaða brunahólf. Aðstaða kirkjuvarðar telst einnig sérstakt 

brunahólf. 

 

3.14. Burðarvirki 

Allt burðarvirki og hæðarskil eru a.m.k. R90 

 



Háskólinn í Reykjavík                                                                                Tækni  og verkfræðideild 

45 

 

3.14.0. Klæðningar 

Krossviðarklæðningar veggja og lofta verða, með eldverjandi meðhöndlun, í 

flokki 1. Annað yfirborð veggja er í flokki 1. Gólfefni verða í flokki G. 

 

3.14.1. Flóttaleiðir 

Þrjár flóttaleiðir eru út af aðalgólfi kirkjuskips þ. e. um aðalinngang, um dyr á 

vesturvegg og um dyr á austurvegg kirkjuskips og þaðan út í gegnum 

þjónustuálmu. Af svölum eru tvær flóttaleiðir annars vegar um aðalstiga og síðan 

út í gegnum þjónustuálmu og hins vegar um flóttastiga af svölum niður á aðalgólf 

kirkjuskips og þaðan um flóttaleið á vesturhlið byggingar. Flóttaleiðir úr 

þjónustuálmu eru tvær auk flóttaleiðar um aðalinngang. Flóttaleiðir af hæð 

safnaðarheimilis eru um dyr á safnaðarheimili, um anddyri safnaðarheimilis, um 

eldhús og um aðalstiga upp í forsal kirkju og þaðan út. Þess er gætt að aldrei sé 

meira en 25m að útgöngudyrum flóttaleiða. 

 

3.14.2. Brunaviðvörunarkerfi 

Viðurkennt númerað brunaviðvörunarkerfi verður í allri byggingunni skv. reglum 

Mannvirkjastofnunar og ÍST EN 54. Kerfið verður tengt vaktstöð. Stjórnstöð 

ásamt yfirlitsmynd verður í anddyri byggingarinnar. 

 

3.14.3. Út- og neyðarlýsing 

Út og neyðarlýsing verður í allri byggingunni skv. ÍST EN 1838 og ÍST EN 50172. 

Gert er ráð fyrir 1 lux á flóttaleiðir en 0.5 í öðrum rýmum. 

 

3.14.4. Slökkvibúnaður 

Brunaslöngur verða í byggingunni, staðsettar þannig að þær nái út í öll hornrými 

byggingar. Handslökkvitæki verða af viðeigandi gerð og staðsetning þeirra verður 

ákveðin í samráði við Forvarnardeild SHS. Þau verða staðsett við brunaslöngur 
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og víðar þar sem þörf er á. 

 

3.14.5. Reyklosun 

Í kirkjuskipi er reyklosun um opnanleg fög í horngluggum tengdum bruna-

viðvörunarkerfi. Reyklosun úr öðrum rýmum verður um útidyr og opnanleg fög í 

gluggum. 

 

3.15. Loftræsikerfi, lagnir 

Frágangur loftræsikerfis og annarra lagna verður þannig að þau rýri ekki 

brunahólf né brunasamstæður auk þess að fylgja kröfum um að stuðla ekki að 

útbreiðslu reyks. 

 

4. Útboðlýsing 

  

4.0. Yfirlit 

Kórasöfnuður óskar eftir tilboðum í nýbyggingu að Klappakór 3, kirkju og 

safnaðarheimili, sem ætlað er að þjóna athöfnum tengdum safnaðarstarfi. Verkið 

skal framkvæma samkvæmt meðfylgjandi útboðsgögnum og öðrum þeim 

gögnum sem þar er vísað til 

 

4.0.0. Útboðsform 

Hér er um lokað útboð að ræða með undangengnu forvali. Lög um framkvæmd 

útboða nr.65, 1993 gilda um þetta verk. Að auki skal styðjast við íslenskan staðal 

ÍST 30:2003 

 

- Upphaf framkvæmdatíma          Við töku tilboðs                         kafli 4.0.5 

- Lok framkvæmdatíma                                                                  kafli 4.0.5 

- Tilboðstrygging                 Skuldbinding við undirritun tilboðs      kafli 4.3.3 
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- Tafabætur                         100þkr./dag                                        kafli 4.4.3 

- Verðlagsgrundvöllur          Byggingarvísitala                               kafli 4.4.5 

(Rökstuðningur fyrir vali á útboðsformi liggur í því að hér er um flókið og 

viðamikið verk að ræða sem krefst faglegrar þekkingar . Nauðsynlegt er að 

bjóðendur hafi víðtæka tækniþekkingu og fjárhagslega getu til að leysa verkið vel 

af hendi. Æskilegt er að bjóðendur hafi reynslu af framkvæmd við sambærilegt 

verkefni). 

4.0.1. Upplýsingar um bjóðendur 

Eftirtöldum aðilum er gefinn kostur á að taka þátt í þessu tilboði: 

- Klettaborg 

- Skýjaborg 

- Hamraborg 

- Bræðraborg 

- Smáraborg 

 

4.0.2. Lauslegt yfirlit yfir verkið 

 

Verktaki skal reisa nýbyggingu við Klappakór 3. Um er að ræða kirkjubyggingu 

með þjónusturýmum ásamt safnaðarheimili með framreiðslueldhúsi. 

Helstu stærðir: 

Brúttó rúmmál                = 8.945m3 

Brúttóflötur                     = 1.379m2 

Breidd                            = 50m 

Lengd                             = 50m 

Mesta hæð                     = 20m 
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Helstu verkþættir: 

- Gröftur og fyllingar 

- Uppsteypa mannvirkis, sökklar, botnplötur, veggir,  

þök, og stigar að stórum hluta sjónsteypa 

- Einangrun og frágangur þaka 

- Einangrun, klæðningar og múrhúðun að innan 

- Frárennslislagnir, hitalagnir, gólfhitalagnir, loftræsilagnir, raflagnir 

- Ísetning álhurða og álglugga ásamt ísetningu innihurða  

- Gólfefni, steinteppi 

Húsinu skal skila fullkláruðu að utan og innan  

 

4.0.3. Kynningarfundur, vettvangsskoðun 

Kynningarfundur verður haldinn með bjóðendum á verkstað að Klappakór 3, 

Kópavogi fimmtudaginn 25. mars 2012 kl.10:30. Bjóðendur eru hvattir til að mæta 

og kynna sér aðstæður 

 

4.0.4. 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. 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. Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem 

koma að meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi 

verður hluti verksamnings. Verktaki skal fylgja verkáætluninni. Ef verkáætlun er 

ekki fylgt í veigamiklum verkþáttum, sem geta haft áhrif á lok verksins, skal 

verktaki tilkynna verkkaupa um seinkunina og af hverju hún stafar. Til að komast 

hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi leggja tímanlega fram þá hluti eða 
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þjónustu sem samningur við verktaka segir til um. Verði dráttur á slíkri 

afhendingu, sem veldur seinkun á verkinu gefur hann rétt á tímaframlengingu. 

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og 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. 

4.0.5. Framkvæmdatími 

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði 

verktaka. Verkinu skal vera lokið að fullu eigi síðar en 1. desember 2014. Verkinu 

telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við 

skuldbindingar sínar samkvæmt útboðs- og samningsgögnum. Þá skal aðstaða 

verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 

 

4.1. Upplýsingar um verkkaupa og ráðgjafa 

4.1.0. Verkkaupi 

Verkkaupi:  Kórasöfnuður, kt. 123456-7890, Klappakór 3, 203 Kópavogur 

 

Umsjón:  Safnaðarnefnd Kórasafnaðar. 

 

4.1.1. Ráðgjafar 

Unnsteinn Jónsson, kt. 250354-3129 

4.1.2. Eftirlit verkkaupa 

Eftirlit verkkaupa er á vegum UJ Ráðgjafar ehf. 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 skv. ÍST 30. 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 staðs 

opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum samkvæmt lögum eða 

reglugerðum. 
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4.2. Útboðsgögn, lög, reglugerðir og staðlar 

4.2.0. Útboðsgögn 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast:  

a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir dags. 25. mars 2012.  

b) Verklýsing dags. 25. mars 2012. 

c) Útboðsteikningar, sjá kafla 7  

d) Tilboðsblað og tilboðsskrá  

e) Íslenskur staðall ÍST-30, 5. útgáfa 2003 auk staðla sem vísað er til í 

verklýsingu. 

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

 

4.2.1. 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 aðalhönnuði , Unnsteini Jónssyni, skriflega 

fyrirspurn eigi síðar en 10 virkum dögum fyrir opnunardag tilboða. Fyrirspurnir og 

svör við þeim verða hluti af útboðsgögnunum og verður sent öllum væntanlegum 

bjóðendum. 

 

4.2.2. Teikningar og uppdrættir 

Teikningar sýna verkið sem verktaki skal framkvæma. Ákvæði um teikningar og 

villur í útboðsgögnum eru í kafla 14 í ÍST 30. Grein 14.1 gildir þó ekki sbr. 

eftirfarandi málsgrein. 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. Fulltrúi verkkaupa mun afhenda 

verktaka verkteikningar og lýsingar, sem verktaki skal fylgja í einu og öllu. 

Verktaki fær til afnota 3 sett í fullri stærð A1 og 2 sett í A3 af verkteikningum 

hönnuða við útgáfu þeirra. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, innan eðlilegra 

marka, endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra uppdrátta 

og lýsinga. 
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4.2.3. Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 

Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga 

og reglugerða sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir og 

leiðbeiningar sem gilda um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, 

eftir því sem við á: 

- Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

- Byggingarlög og byggingarreglugerðir. 

- 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. 

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við 

eiga hverju sinni. 

 

4.2.4. Undirverktakar 

Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 12 í ÍST 30 

 

4.2.5. Frávik frá stöðlum 

Grein 14.1 í ÍST-30 gildir ekki eins og getið var áður. 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. 

Grein 31.13.1 í ÍST-30 gildir ekki í þessu útboði. 
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Stangist ákvæði ÍST-30 á við ákvæði útboðs- og samningsskilmála og/eða 

verklýsingar skulu ákvæði ÍST-30 víkja. 

 

4.3. Tilboð 

 

4.3.0. Gerð og frágangur tilboðs 

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. 

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá 

sem lýst er í útboðsgögnunum. 
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4.3.1. Fylgigögn með tilboði 

Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og tilboðsblaði.  

Bjóðendur skulu skila inn yfirlýsingu frá viðskiptabanka/tryggingarfélagi um, að 

komi til samninga við bjóðanda um verkið, fái þeir verktryggingu. 

 

4.3.2. Auðkenni tilboðs 

Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu. 

Klettakór 3 

Kirkja og safnaðarheimili 

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. 

 

4.3.3. Tilboðstrygging 

Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við 

tilboðið í 4 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. 

 

4.3.4. Opnun tilboða 

Tilboð skulu hafa borist á skrifstofu Kórasafnaðar eigi síðar en 25.apríl 2012 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 
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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. 

 

4.3.5. Meðferð og mat á tilboðum 

Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 9 í ÍST 30. 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 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. 

Samanburður tilboða mun byggjast á samtölu aðaltilboðs og tilboðs í aukaverk. 

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. 

 

4.3.6. Þóknun fyrir gerð tilboðs 

Verkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs 
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4.4. Greiðslur og verðlagsgrundvöllur 

4.4.0. 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.  

 

4.4.1. Framlag verkkaupa 

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

 

4.4.2. Aukaverk 

Komi til viðbótarverka, (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), vegna breytinga á verkinu, eða aukaverka, (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 
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útboðsgögnum), 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. 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. 

 

4.4.3. Frestir, tafabætur 

Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma. Dragist verklok fram yfir 

umsaminn skiladag skal verktaki greiða verkkaupa 100.000 í tafabætur fyrir 

hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti 

farið fram. 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. 

 

4.4.4. 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. 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 framvindu-reikningi innifelur 

ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna.  
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Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka skv. heimildarákvæði 

í gr. 31.4 í ÍST 30, enda er verktrygging 15% af samningsfjárhæð.. 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 Kórasöfnuð, kt. 23456-7890, Klappakór 3,  

203 Kópavogi. 

 

4.4.5. Verðlagsgrundvöllur 

Tilboð skal miðað við þá vísitölu byggingarkostnaðar sem er í gildi á opnunardegi 

tilboða. Miða skal við byggingarvísitölu Hagstofu Íslands, samtalstölu allra 

áfanga, liðir 1-10. Verðbætur reiknast á hvern útgefinn verkstöðureikning 

samkvæmt þeirri vísitölu sem er í gildi þegar verkstaðan er samþykkt. Þrátt fyrir 

framangreind ákvæði skal þó aldrei miða við lægri vísitölu en upphafsvísitölu 

verksamnings. Tímataxtar í mögulegum aukaverkum og viðbótarverkum 

verðbætast á sama hátt og samningsbundnar greiðslur. 

 

4.4.6. Fyrirframgreiðsla 

Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki.  

 

4.4.7. Magnbreytingar 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í 

einstökum verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi 

magnaukning 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. 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 
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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.  

 

4.5.  Ábyrgðir, tryggingar, ágreiningsmál  

4.5.0. 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 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. 

4.5.1.  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 
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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.  

4.5.2. 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.  

4.5.3. 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 ÍST 30. Ef um 

er að ræða verulega villu, sem leiðir til kostnaðarbreytinga vísast til greinar 14.4 í 

ÍST 30.  

4.5.4. Ágreiningsmál  

Verði ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um skilning á útboðsgögnum skal 

verktaki þó eigi að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum eftirlitsaðila 

verkkaupa sbr. kafla 32.3 í ÍST 30. Ef eftirlitsaðila verkkaupa og verktaka tekst 

ekki að ná samkomulagi um ágreining skulu haldnir a.m.k. tveir sáttafundir þar 

sem gerð er tilraun til að ná samkomulagi. Takist aðilum ekki að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu á þessum fundum skal vísa ágreiningi til Héraðsdóms 

Reykjaness. 

 

4.6. Vinnustaður  

4.6.0. Athafnasvæði og vinnuaðstaða  

Verktaki fær til umráða vinnusvæðið sem hann þarf að girða af. Vinnugirðingin er 

eign verkkaupa og verður hún til afnota fyrir verktaka en verktaki skal, allt til 
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verkloka, halda henni við og sjá til þess að hlið hennar sé lokað að jafnaði og 

alltaf utan vinnutíma. Vakin er athygli á því að staðsetning mannvirkis er í 

íbúðabyggð og skal verktaki haga verkum sínum þannig að fullt tillit er tekið til 

íbúa á svæðinu. Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, 

samanber kafla “6.6.4. Öryggi á vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á 

vinnustað vísast til kafla “6.6.3. Umhirða á vinnustað”.  

4.6.1. 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 að hentugt og 

nægjanlegt húsrými sé fyrir uppdrætti og verkfundahöld.  

4.6.2. Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira  

Verktaki skal, 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.  

4.6.3. Umhirða á vinnustað  

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki 

skal sjá svo um að umhirða á vinnustað, í 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.  

4.6.4. 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 
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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. 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 leiðbeiningarit nr. 17 útgefnu 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. 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. 

 

4.7. Frágangur og gæði verks 

4.7.0. 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. 

4.7.1. 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 
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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 að 

yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar 

framkvæmdir 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.  

4.7.2. 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 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.  

4.7.3. 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. 
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4.7.4. 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.  

4.7.5. 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.  

4.7.6. 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 
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fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður en formleg úttekt verkkaupa fer fram. Komi 

fram athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra stofnana, geta þeir sjálfir 

ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram. Verkinu 

telst lokið sé eftirtöldum atriðum fullnægt: 

- Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn.  

- Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, 

en hún skal m.a. innihalda:  

a) Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina og 

óskað var gagna um.  

b) Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á.  

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

d) Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana.  

e) Úttektarvottorð, eins og óskað er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut 

eiga að máli.  

f) Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

g) 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.  
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4.7.7. Byggingarstjóra- og/eða meistaraskipti  

Byggingarstjóri og iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu 

samþykkja að aðrir byggingarstjórar og iðnmeistarar megi hefja 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 umsóknar-

eyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari 

starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Háskólinn í Reykjavík                                                                                Tækni  og verkfræðideild 

66 

 

4.8. Teikningaskrá 

Teikningar eru minnkaðar í þessum útboðsgögnum og mælikvarði 

því rangur. Eftirtaldar teikningar aðalhönnuðar fylgja þessu útboði: 

 

                

Teikn. nr. Efni Blaðst. Mkv. Útg. dags. Hannað

Aðaluppdrættir

1 Forsíða A1

100 Afstöðumynd A1 1:500 2. 2. 2012. UJ

101 Grunnmynd safnaðarheimilis A1 1:100 2. 2. 2012. UJ

102 Grunnmynd kirkju og þjónustuálmu A1 1:100 2. 2. 2012. UJ

103 Grunnmynd svala A1 1:100 2. 2. 2012. UJ

104 Snið A-A og B-B A1 1:100 2. 2. 2012. UJ

105 Snið C-C, D-D og E-E A1 1:100 2. 2. 2012. UJ

106 Snið F-F og G-G A1 1:100 2. 2. 2012. UJ

107 Snið H-H og I-I A1 1:100 2. 2. 2012. UJ

108 Útlit suður og vestur A1 1:100 2. 2. 2012. UJ

109 Útlit norður og austur A1 1:100 2. 2. 2012. UJ

Verkteikningar

200 Grunnmynd safnaðarheimilis A1 1:50 2. 2. 2012. UJ

201 Grunnmynd safnaðarheimilis A1 1:50 2. 2. 2012. UJ

202 Grunnmynd kirkju og þjónustuálmu A1 1:50 2. 2. 2012. UJ

203 Grunnmynd kirkju og þjónustuálmu A1 1:50 2. 2. 2012. UJ

204 Grunnmynd svala A1 1:50 2. 2. 2012. UJ

210 Snið A-A A1 1:50 2. 2. 2012. UJ

211 Snið B-B A1 1:50 2. 2. 2012. UJ

212 Snið C-C A1 1:50 2. 2. 2012. UJ

213 Snið D-D A1 1:50 2. 2. 2012. UJ

214 Snið E-E A1 1:50 2. 2. 2012. UJ

215 Snið F-F A1 1:50 2. 2. 2012. UJ

220 Snið G-G A1 1:50 2. 2. 2012. UJ

221 Snið H-H A1 1:50 2. 2. 2012. UJ

222 Snið I-I A1 1:50 2. 2. 2012. UJ

223 Snið j-J A1 1:50 2. 2. 2012. UJ

300 Lárétt deili A1 1:5 2. 2. 2012. UJ

301 Lóðrétt deili A1 1:5 2. 2. 2012. UJ

302 Lóðrétt deili A1 1:5 2. 2. 2012. UJ

303 Lóðrétt deili A1 1:5 2. 2. 2012. UJ

304 Lóðrétt deili A1 1:5 2. 2. 2012. UJ

305 Lóðrétt deili A1 1:5 2. 2. 2012. UJ

400 Gluggayfirlit, álgluggar A1 1:20 2. 2. 2012. UJ

401 Gluggayfirlit, álgluggar A1 1:20 2. 2. 2012. UJ

402 Gluggayfirlit, álhurðir A1 1:20 2. 2. 2012. UJ

500 Flóttastigi af svölum A1 1:20 2. 2. 2012. UJ

501 Votrými A1 1:20 2. 2. 2012. UJ

Yfirlitsmyndir

600 Lagnaleiðir, rúmmynd A1 2. 2. 2012. UJ

Teikningaskrá
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4.9. Samningsgögn 

 

4.9.0. E-01 Verksamningur 

 

 

Klappakór 3 
kirkja og safnaðarheimili 

 
 
 
 

Verksamningur 
 
 

Mars 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkkaupi: 
Kórasöfnuður 

 

 

 

Verktaki: 
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Samningsaðilar 

 

Verkkaupi:                                                      Verktaki: 

Nafn                                                                 Nafn 

Heimili                                                              Heimili 

Póstfang                                                           Póstfang 

                                                                         Kt. 

                                                                         Símar: 

                                                                         Fax: 

                                                                         Netfang: 

 

1. Grein 

Verkefni 

Hér skal lýsa verkefninu í fáum orðum 

 

2. Grein 

Samningsgögn 

Verkið skal unnið í samræmi við eftirtalin gögn: 

- Þennan samning. 

- Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 6.2.0 í útboðs- og 

samningsskilmálum 

- Tilboðsblað verktaka dags. ________ 2012 ásamt útfylltri og yfirfarinni 

tilboðsskrá sem er fylgiskjal A með samningi þessum. 

- Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags. ________ 2012 sem er 

fylgiskjal B með samningi þessum. 

- Verktryggingu frá VÍS dags. _______ 2012 að fjárhæð kr.____________ 

sem er fylgiskjal C með samningi þessum. 

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

þessum. 

-  
Framantalin gögn eru hluti þessa samnings. 
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3. Grein 

Samningsfjárhæð 

Samningsfjárhæð er, samkvæmt tilboði verktaka og með leiðréttingum 

samkvæmt ákvæðum útboðsgagna: 

 

kr. _________________ með virðisaukaskatti 
skrifað, 
______________________________________________________00/100- 
 
 
 
4. Grein 

Framkvæmdatími 

Framkvæmdatími hefst strax og tilboði hefur formlega verið tekið og skal verkinu 

vera að fullu lokið eigi síðar en 1.desember 2014. 

 
 
5. Grein 

Ágreiningsmál 

Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi Reykjaness. 

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

 
 
                                                                             Kópavogi,______________ 
 
 
 
F.H. VERKKAUPA                                               F.H. VERKTAKA 

 

 

____________________________         ____________________________ 
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4.9.1. E-02 Eyðublað 

 
Yfirlýsing um verktryggingu 

(númer tryggingar) 
 

„Nafn tryggingafélags eða banka“, lýsir því hér með yfir, að „félagið eða 

bankinn“ ábyrgist ,,nafn verkkaupa og kennitala” , sem verkkaupa, greiðslu á 

allt að kr. „upphæð tryggingar í tölustöfum“, „í bókstöfum“ 00/100 sem 

tryggingu fyrir því, að „nafn verktaka“ kt: ............., inni af hendi samningsskyldur 

sínar sem verktaki við framkvæmd verksins „heiti verks, heimilisfang o.fl.“ 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 samningsupphæð, í samræmi við ákvæði í 

verksamningi, og stendur óbreytt til verkloka en lækkar þá í 4% af 

samningsupphæð 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. 

Verkkaupi getur krafið „nafn tryggingafélags eða banka“ um greiðslu 

tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji 

verkkaupi 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. 

Staður, dagsetning, ár 

 

Nafn tryggingafélags eða banka 

Undirskrift og stimpil 
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4.9.2. E-03 Verkmappa gæðakerfis 

 

Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppu. 

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 umsjónarmanni verkkaupa 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 einstökum verkþáttum. Hér 

er ekki átt við að hann lýsi í smáatriðum hverjum verkþætti fyrir sig, heldur 

hvernig staðið er að undirbúningi verkþáttar (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 og eftirlitsaðili útbúi í sameiningu eftirlitsáætlun vegna 

verksins. 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: 

- lýsing á stjórnkerfi verksins 

- lýsing á framkvæmd verkþátta 
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- uppruna- og gæðavottorð fyrir efni, sem notað var í verkinu eftirlitsáætlun 

ásamt útfylltum eyðublöðum 

-  

5. Verklýsing, burðarvirki 

 

Til burðarvirkis heyra eftirfarandi verkþættir 

- Undirstöður úr járnbentri steinsteypu 

- Botnplötur úr járnbentri steinsteypu 

- Veggir, bitar, plötur, súlur og stiga úr járnbentri steinsteypu 

- Þakplötur og þakbitar úr járnbentri steinsteypu 

 

5.0. Steypumót 

Almenn atriði 

Öll mót skulu uppfylla þau ákvæði IST 10 sem í gildi eru, (Steinsteypa I, greinar 

1.1 – 1.3, kafli 5, kafli 6 og greinar 7.4 – 7.10 einnig Steinsteypa II, kafli 6).

Steypugrunnur 

Verktaki skal undirbúa grunn undir steypu eftir forskrift burðarþolshönnuða áður 

en uppsláttur hefst. Þess skal gætt að ræsa fram allt vatn og halda grunni 

þurrum, hreinsa klöpp vandlega með loftblæstri eða háþrýstu vatni, ganga frá 

fyllingu undir undirstöður, steypa þrifalag á klöpp og/eða fyllingu. Yfirborð 

þrifalags skal vera hrjúft og rakamettað þegar steypt er ofan á það. 

Teikningar sýna hvar einangra skal undir botnplötu og 1m niður með sökklum 

með 100mm polystyrene einangrun með rúmþyngd > 24kg/m3. Sökkul vestur- og 

suðurveggjar skal einangra að utanverðu með 100m steinull eins og sýnt er á 

teikningum. 

Nákvæmniskröfur steypumóta 

Steypumót skulu vera nægilega stíf, þannig að svignun þeirra sé hvorki til skaða 

né útlitslýta. Hreyfing eða svignun móta, sem á sér stað þegar steypt er, má ekki 

vera meiri en 1/300 af fjarlægð milli fastra punkta. Við mótasmíðina skal taka tillit 

til þess að alla steypu skal titra. 
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Mótasmíði skal almennt haga þannig að frávik frá hönnuðum málum verði ekki 

meiri en tilskilið er í neðangreindri töflu nema annað sé tiltekið í þessum gögnum 

eða á teikningum.   

Eftirfarandi nákvæmniskröfur í steypuvinnu gilda í þessu verki: 

 

Mannvirkishluti Almennt 

Frávik á  

3m 

réttskeið 

Frávik á 

1m 

réttskeið 

Undirstöður    

Stærð og staðsetning 
+/- 15 

mm 
  

Veggir sem fyllt er að 
+/- 15 

mm 
  

Veggir, bitar, súlur.  Almennt    

Staðsetning  
+/- 10 

mm 
  

Stærð  
+/- 10 

mm 
  

Sléttleiki  
+/- 10 

mm 

+/-   5 

mm 

Misgengi á steypuskilum 
+/-   2 

mm 
  

Veggir, bitar, súlur.  Sjónsteypa    

Staðsetning 
+/-   3 

mm 
  

Stærð  
+/-   3 

mm 
  

Sléttleiki  
+/-   3 

mm 

+/-   2 

mm 

Misgengi á steypuskilum +/-   1   
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mm 

Gólfplötur, þakplötur, efri brún    

Hæðarsetning, kótar.  Undir 

ílögn  

+/- 15 

mm 

+/- 15 

mm 
 

Hæðarsetning, kótar.  Undir 

flotun  

+/- 15 

mm 

+/- 15 

mm 
 

Hæðarsetning, kótar.  

Vélslípaðar  

+/- 10 

mm 

+/- 10 

mm 
 

Loftaplötur, neðri brún.    

Hæðarsetning, kótar.  

Almennt 

+/- 10 

mm 

+/- 10 

mm 
 

Hæðarsetning, kótar.  

Sjónsteypa 

+/-   5 

mm 

+/-   5 

mm 
 

Annað    

Innsteyptir hlutir 

+/-   5 mm  

sjá einnig í sérlýsingum af 

viðkomandi hlutum 

Staðsetning og stærð gata 
+/- 10 

mm 
  

 

 

Mótaklæðning og uppsláttur 

Áríðandi er að yfirborð sjónsteyptra byggingarhluta verði gallalaust  og eins 

áferðarfallegt og kostur er. Mikil áhersla verður lögð á að öll vinna við mótasmíði 

verði faglega af hendi leyst og unnin af fagmönnum. Verktaki skal sjá til þess að 

mótakrossviður sem mótar sýnilega fleti sjónsteypu sé óskemmdur og lýtalaus að 

mati eftirlitsmanns og einungis er heimilt að nota slíkan mótakrossvið í tvö skipti. 

Þess skal gætt sérstaklega við uppslátt sýnilegra sjónsteypuflata að krossviður 

sé skrúfaður á mótagrind á þeirri hlið sem ekki snýr að steypu. 

Komi ekki glögglega fram á teikningum, hvernig mótasmíði skal haga eða hvernig 

áferð á steyptum flötum skal vera, skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann. 
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Mótasmíði, mótamunstur og staðsetning kónagata sem mynda reglulegt munstur 

skulu unnin samkvæmt teikningum aðalhönnuðar. Ekki skal mælt upp af 

teikningum.  Öll mót skal klæða svo þétt að steypa og sementsefja leki ekki um 

samskeyti. Mótabyrðum skal haldið saman með mótatengjum eða á annan 

tryggan hátt sem samþykkt er af aðalhönnuði og eftirlitsmanni. Fjöldi og styrkur 

tengja skal miðaður við, að þau þoli áraun frá steypu og niðurlögn hennar, án 

þess að mót gliðni. Samskeyti flekamóta mega ekki mislanda. 

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

1/500 af styttra hafi plötu.  

Undirsláttur undir bita skal hafa yfirhæð, sem nemur 1/500 af haflengdinni. 

Við undirslátt undir plötur og bita skal nota skrúfaðar stoðir nema því verði ekki 

við komið, þar má með samþykki eftirlitsmanns nota timburstoðir ásamt fleygum, 

jafnbreiðum stoðum, og skal allur stoðarendinn hafa sæti. 

Skrúfaðar öryggisstoðir skal hafa undir plötum og bitum með hæfilegu millibili. 

Öryggisstoðir á milli hæða skulu alls staðar standast á,. Öryggisstoðum skal 

komið fyrir um leið og steypumót eru smíðuð og skal verktaki láta þær óhreyfðar 

þegar steypumót eru tekin frá. Um staðsetningu og fjölda öryggisstoða skal 

verktaki ráðfæra sig við eftirlitsmann. Stoðirnar skal merkja á uppdrætti. Ekki má 

taka mót utan af steypu né öryggisstoðir undan án samþykkis eftirlitsmanns. 

Öryggisstoðir skulu standa undir öllum plötum og bitum, þar til efsta plata sem 

steypt er í mót hefur náð tilskildum styrk steypunnar. 

Stálflekamót verða ekki samþykkt í vetrarsteypu nema ráðstafanir til einangrunar 

móta séu fullnægjandi. 

Til móta fyrir steypu sem ekki verður sýnileg, svo sem undirstöður eða þar sem 

sjónsteyptir veggir eru einangraðir og klæddir að innan, eru ekki gerðar sérstakar 

kröfur um útlit og áferð móta.  

 

Vetrarsteypa 

Varðandi vetrarsteypu, einangrun og frágang móta við lágt hitastig skal farið eftir 

Rb-blaði  RB Eq4.003.3 ,,Vetrarsteypa". Þar sem rík áhersla er lögð á ljósan lit 
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sjónsteypu er óheimilt að leggja niður sjónsteypu við lægra hitastig en 10°C. 

Niðurlögn steypu við lágt hitastig veldur dekkri litbrigðum.  

 

Göt, raufar og þynningar 

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

nauðsynlegar eru fyrir leiðslukerfi hússins. Í þessu skyni skal verktaki kynna sér 

rækilega uppdrætti, sem verkkaupi lætur í té til skýringar. Pípur gegnum útvegg 

skulu halla aðeins niður á við út úr byggingu. 

Láti verktaki undir höfuð leggjast að setja raufar eða göt, þar sem sýnt er á 

teikningum eða verið skilmerkilega skýrt frá af eftirlitsmanni, skal hann þá á sinn 

kostnað láta gera slík göt eða raufar, eftir fyrirsögn eftirlitsmanns. Slíkt skal ekki 

gert nema í fullu samráði við burðarþolshönnuði og ekki fyrr en steypa hefur náð 

fullri hörðnun.  Kjarnaborun gata er auk þess ekki leyfð nema í samráði við 

burðarþolshönnuði vegna hættu á að mikilvæg burðarjárn fari í sundur.   

 

Mótaolía 

Til að auðvelda fráslátt á mótum og tryggja jafna áferð á steypuyfirborði skal bera 

mótaolíu frá FUCHS LUBRITECH eða sambærilega sem hæfir steypumótum og 

aðstæðum hverju sinni, veldur ekki loftbólumyndun, hefur ekki áhrif á lit og 

yfirborð steypu. Mótaolíu skal bera á mótafleti áður en járnbendingu er komið fyrir 

og einnig tímanlega fyrir niðurlögn steypu þannig að engin hætta sé á smitun olíu 

í steypu. Nýjan krossvið til mótaklæðningar skal olíubera tvisvar. Um magn og 

meðferð mótaolíu skal að öðru leiti fylgja leiðbeiningum framleiðanda 

nákvæmlega. 

 

Mótarif 

Ekki má rífa mót undan plötum, bitum eða af veggjum fyrr en steypan hefur náð 

nægjanlegum styrkleika. Hafa skal ÍST 10 gr. 5.2 staðalinn til hliðsjónar við 

fráslátt móta og leita samþykkis eftirlitsmanns og burðarþolshönnuða um 

framkvæmd þess. Nákvæmar upplýsingar um lofthitastig hörðnunartímabils 
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steypunnar þurfa að liggja fyrir. Ef sýni til brotþolsprófana hafa verið tekin skulu 

niðurstöður þeirra rannsókna einnig liggja fyrir. 

Í flestum tilfellum má reikna með að hægt verði að slá utan af veggjum þegar 

þrýstiþol hefur náð yfir 6 MPa. Ef þá eru ekki liðnir 3 sólarhringar eða steypan 

hefur ekki náð frostþoli skv. Rb-blaði um vetrarsteypu, skal einangra vegginn 

með vetrarmottum ef búast má við frosti. 

 

Sjónsteyptir fletir 

Öll mót fyrir sjónsteypta fleti hafa eftirfarandi kröfur umfram kröfur til móta sem 

áður hafa komið fram. 

Mótin skulu gerð úr óskemmdum og hreinum krossviðarflekum sem falla 

nákvæmlega að flekamynstri aðalhönnuðar. Öll mót skal þétta þannig að engin 

útskolun eigi sér stað og aldrei skal byrja steypuvinnu fyrr en búið er að 

fullhreinsa mótin. Það efni sem klætt verður með skal allt vera af sömu þykkt. 

 Verktaki skal reyna að komast af með eins fá lóðrétt steypuskil og mögulegt er 

og staðsetja þau í samráði við aðalhönnuð . Reiknað er með að steypt sé í 3.5m 

hæð hverju sinni. Lárétt steypuskil útveggja taka mið af þeirri hæð. Ísteyptir 

þéttilistar skulu settir í öll steypuskil. Við steypuskil skal 25x25mm lista komið fyrir 

í mótum. Verktaki skal setja þéttingu milli móta steypu við steypuskil til að tryggja 

að sementsefja smitist ekki út á aðliggjandi steypufleti. Þéttingin má ekki skilja 

eftir sig lit eða aðra áferðarbreytingu á steypunni. Til að tryggja að litur 

steypunnar verði sem jafnastur skal gera ráð fyrir að alltaf verði slegið frá 

steypunni á sama tíma hörðnunarferilsins og skal miða við 10°C meðalhita úti. 

Við annað hitastig úti skal reikna með að breyta þessum tíma í samræmi við 

hörðnunarferil steypunnar.  Æskilegt er að niðurlögn steypu verði við jafnt 

hitastig, t.d. 10-15°C.  

Eftir að slegið hefur verið frá steypunni skal verja hana einn sólarhring fyrir regni 

en halda henni síðan rakri í viku með vatnsúðun.  Aldrei má standa vatn á 

steypunni.  

 

Mótatengi 
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Mótatengi fyrir sjónsteypta fleti. Gegnumgangandi mótateinar skulu vera í rörum 

með kónum á endum. Þeim verður raðað eftir fyrirfram ákveðnu munstri, sem 

teiknað verður upp af aðalhönnuði. Kónar skulu valdir í samráði við aðalhönnuð. 

Kónar skulu teknir úr þegar steypa hefur náð þeim styrk að ekki sé hætta á að 

það brotni úr gatbrúnum vegna þess. Þá skulu rör slegin úr götunum. Slammhúð 

á yfirborði steypu í gatinu skal tekin af til að tryggja viðloðun múrfyllingar í götin. 

Þá skal gatið skolað út með hreinu vatni og veggflöturinn allur um leið til að 

tryggja að steypusvarf festist ekki á veggfletinum. Verktaki skal fylla mótateinagöt 

af viðgerðamúr. Tryggja skal að múr eða múrefja smitist ekki út á aðliggjandi fleti. 

Fara skal eftir efnismeðhöndlunar- og vinnulýsingum sem fylgja viðkomandi efni í 

öllum smáatriðum. Viðgerðarmúr skal hæfa lit og áferð sjónsteypu. Hann skal 

auk þess vera frostþolin, hafa hæfilega þenslu og vera viðurkenndur af 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Verktaki skal gera fortilraunir í samráði við 

aðalhönnuð hússins með múrblöndur og mögulega blöndun á steypulitarefni í 

viðgerðarefnið til að litur þess verði sem næst steypufletinum. Einnig skal verktaki 

í samráði við aðalhönnuð gera fortilraunir með forsteypta kónatappa eða 

kónatappa úr ryðfríu stáli eða áli við endanlega lokun á kónagötum. Ef athuganir 

á verkstað með aðalhönnuði vísa til betra útlits en með notkun múrfyllingarefnis 

eingöngu, þá skal sami frágangur notaður alls staðar. 

Mótatengi gegnum veggi sem eru með sjónsteypuáferð á annari hlið taka mið af 

kröfum sjónsteyptu hliðarinnar. Eftir að fyllt hefur verið í gatið frá 

sjónsteypuhliðinni, skal fylla upp í hinn hluta gatsins frá hinni hliðinni með 

múrblöndu. 

 

Mót, annað 

Bogin mót skulu vera samfelld og fylgja boga sem mælt er fyrir um, þannig að 

frávik frá boga sé minna en 1/300 af fjarlægð milli brotpunkta. 

Uppröðun mótafleka skal ávalt gerð skv. teikningum eða í samráði við 

aðalhönnuði. Nota skal RUNDFLEX Plus mót frá PERI eða sambærileg við 

uppsteypu bogaveggja. 
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RUNDFLEX Plus mót frá PERI 

 

Mót fyrir hringlaga súlur skulu vera slétt og gallalaus. Einungis er leyfilegt að nota 

hringlaga stálmót fyrir súlur t.d. SRS stálmót frá PERI eða sambærileg. 

  

Hringlaga súlumót frá PERI 

 

 

Niðurlögn steinsteypu / sjónsteypa 

Vinnu við niðurlögn á steypu má ekki hefja fyrr en eftirlitsaðili hefur tekið út og 

samþykkt mótasmíði, járnbendingu og staðsetningu. Steypuverkstjóri verktaka 

skal ætíð vera viðstaddur steypuniðurlögn. Þegar steypa er lögð niður skal hafa 

það sem vinnureglu að taka sýnishorn af þeirri steypu sem lögð er niður hverju 

sinni. Miða skal við að það verði ein sýnataka fyrir hverja 50m³ af niðurlagðri 

steypu en nái steypuáfanginn ekki 50m³ skal framkvæma eina sýnatöku. Verktaki 
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skal sjá um að panta þessar sýnatökur hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands og láta 

senda verkkaupa niðurstöður rannsókna  á sýnunum hverju sinni. Verktaki ber 

allan kostnað við þessar sýnatökur, rannsóknir á þeim og birtingu niðurstaða. 

Eftirlitsmaður verkkaupa skal hafa fullan aðgang að því að skoða og prófa þann 

tækjakost sem verktaki hyggst nota við steypuvinnu og ber verktaka ætíð að hafa 

næg varatæki til taks en verkkaupi mun ekki samþykkja að steypuvinna geti 

hafist fyrr en svo er. 

Alla steypu skal titra (einnig steypu með hátt sigmál) og skal vanda sérstaklega til 

titrunar í hornum, útbrúnum og undir úrtökum og gluggum. Staftitrari skal ætíð 

ganga niður í næsta óharðnaða steypulag fyrir neðan og með millibili sem sé ekki 

meira en u.þ.b. 30 cm og skal þykkt hvers lags sem lagt er niður vera u.þ.b. 

50cm. Hálftíma eftir að niðurlögn og titrun sjónsteypu líkur, skal efsti hálfi metrinn 

endurtitraður í þeim tilgangi að ná upp sem mest af þeim loftbólunum sem 

stöðvast efst í steypunni og til að lágmarka láréttar sigrendur/sprungur. 

Áður en steypt er að steypuskilum skal hreinsa burt allt hröngl og óþétta steypu 

og vökva eldri steypuna vandlega en þó ber að varast að pollar standi á eða við 

skilin. Titra verður steypuna sérstaklega vel við skilin vegna hættu á 

hreiðurmyndun en þess skal þó vandlega gætt að titrari hristi ekki steypu-

styrktarstál sem ganga inn í fyrri steypuáfanga. 

Verkkaupi mun hafna allri steypu ef athuganir, sem hægt er að gera á undan 

steypuvinnu, sýna að steypan uppfyllir ekki eða muni ekki uppfylla settar kröfur 

og á þetta einkum við um hátt sigmál án sérvirkra þjálniefna en það bendir til 

meira vatnsmagns en til er ætlast. 

Við ákvörðun vatnsmagns í steypu skal ætíð taka tillit til þess raka sem er í 

sjálfum fylliefnunum, mæla skal raka og leiðrétta vatnsíblöndun með tilliti til hans. 

Við notkun dælu við niðurlögn steypu skal gæta að magni loftblendis þar sem 

þekkt er að dæling minnkar loftmagn í steypu. 

Verktaki skal færa í dagbók upplýsingar um hvað var steypt, hvenær steypuvinna 

hófst, hvenær steypuvinnu lauk, magn steypu, blöndunarhlutföll, lofthita, 

steypuhita, yfirbreiðslur og hvenær mót voru slegin frá. Ef prófanir leiða í ljós að 

steypa hefur ekki náð tilskildum gæðum verða teknar ákvarðanir um úrbætur og 
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er verktaka skylt að framkvæma það sem verkkaupi ákveður, þ. m. t. að fjarlægja 

steypu ef um það yrði að ræða. Alla galla sem síðar kunna að koma í ljós og 

rekja má til ófullkominnar steypu eða rangrar meðhöndlunar hennar skal fara 

með sem dulda galla og er verktaki ábyrgur jafnvel þótt verkkaupi hafi áður fallist 

á aðgerðir til úrbóta. 

Öll sjónsteypa sem notuð er við uppsteypu Kórakirkju skal innihalda Títan Dioxid 

til þess að draga fram hvítari lit. Við framleiðslu sjónsteypu skal varast of hátt 

sigmál. Þá skal gæta þess að kornadreifing sé jöfn til að lágmarka blæðingu. 

Fylliefni í alla berandi steypu skulu ekki vera áberandi opin.  

Ekki skal nota nema eina mótastærð á sama vegginn hvort sem er lárétt eða 

lóðrétt. Nota skal mótatengi sem deilast jafnt til beggja handa á veggfletina og 

raðast í beinar línur lóðrétt sem lárétt. Einnig skal sama fjarlægð vera á milli 

mótatengja á öllum veggjum byggingar þar sem því er við komið. Mikilvægt er að 

sjónsteypa sé sömu tegundar og frá sama framleiðanda þannig að ásýnd 

steyptra flata sé alls staðar eins. 

Yfirborð sjónsteypu skal vera slétt og flokkast loftbólur með mestu breidd stærri 

en 15mm og/eða mestu dýpt stærri en 5mm sem steypugallar. Efni til viðgerða 

ásamt vinnulýsingu skal verktaki fá samþykkt af eftirliti. Niðurlögn sjónsteypu má 

eingöngu framkvæma af faglærðum aðilum. 

Sjónsteypa skal vera ómeðhöndluð að öðru leiti en því að hana skal vatnsverja 

með sílani í lokafrágangi 

Greitt verður fyrir þann hluta af endanlegu steypuvirki sem steypa þarf að mótum reiknað 
skv. málum á teikningum. Einingaverð í tilboðsskrá skulu innifela allan kostnað við 
mótavinnu, svo sem nauðsynlegar stoðir og bita, stoðaundirstöður, mótatengi, 
festiklossa, alla lista í mót, öll steypuskil, handlang, rif, hreinsun, niðurskurð, rýrnun, 
hreinsun móta, þvott, mótaolíu, öll göt í mót o.fl., svo og allan kostnað við aðra þá 
aðstöðu sem nauðsynleg er til þess að framkvæma megi steypuvinnu. 
 
Magntölur eru miðaðar við snertiflöt steypu við mót þó þannig að við útreikning mótaflata 
skal ekki draga frá múrop sem eru 4 m² eða minni. Múrop stærri en 4 m² skal draga frá 
við útreikning mótaflata en þá skal bæta við flatarmáli þeirra móta sem nauðsynleg eru til 
lokunar múropinu. Bitamót reiknast þar sem bitar eru auðkenndir á burðarvirkis-
teikningum. Súlumót reiknast þar sem súlur eru auðkenndir á burðarvirkisteikningum. 
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6. Magnskrá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ ATH.

5 BURÐARVIRKI

5.0 Steypumót
Mót, sökklar, slétt mót 1.307 m² 6.925 kr. 9.050.975 kr.

Mót, veggir, slétt 2.773 m² 6.924 kr. 19.200.252 kr.

Mót, veggir, slétt bogi 1.349 m² 9.660 kr. 13.031.340 kr.

Mót, súlur 42 m² 9.023 kr. 378.966 kr.

Mót, bitar 84 m² 10.575 kr. 888.300 kr.

Mót undir plötu 1.280 m² 5.800 kr. 7.424.000 kr.

Mót stiga í steypta plötu 10 stk 120.000 kr. 1.200.000 kr.

Leiga á steypumótum 500 m² 21.156 kr. 10.578.000 kr.

Ááætlun í 12 mánuði 

(1,763kr/m2 x 12 = 21,156)

Annað 7.250.000 kr.

Kantlistar, vatnslás, þéttilisti í 

steypuskil 15cm, raufar og göt 

í mót, einangrun, plöturönd

Steypumót samtals: 69.001.833 kr.

Steinsteypa
Steypa í undirstöðum, C-25 277 m³ 28.431 kr. 7.875.387 kr.

Steypa í útveggjum, C-30, sjónsteypa 889 m³ 67.037 kr. 59.595.893 kr.

Steinsteypa samtals: 67.471.280 kr.

FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 136.473.113 kr.

KÓRAKIRKJA
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7. Teikningar 

Sjá sérhefti. 

(Rafræn útgáfa: Sjá fylgiskjal-teiknisett) 
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8. Skráningartafla 
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9. Kólnunartala og varmastreymi, dæmi 

 

 

 

Þak safnaðarheimilis:  

 

 

 

Kólnunartala fyrir þakið;  U=> 1/reiknaðƛ = 1/8,71 = 0.11w/m2K,   má vera 

0,2w/m2K skv. byggingarreglugerð. 

Varmastreymi út um þakið pr. klst. ef innihiti er 20°C og útihiti er -10°C 

=>   223(m2) x 0.11(w/m2K) x 30(∆t)  = 735.9wött 

Efni Þykkt   ƛ Reiknað ƛ

Varmamótstaða inni 0,13

Steinsteypa 0,25 1,7 0,147058824

Asphaltpappi 2 lög 0,008 0,26 0,030769231

Takkadúkur 0,025 0,26 0,096153846

Roofmade einangrun 0,25 0,031 8,064516129

Sandur 0,08 0,4 0,2

Hellur 0,07 1,7 0,041176471

Varmamótstaða úti 0.04

Samtals = 8,7096745
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10. Dæmi um samanburð  á gólfefnum 

Steinteppi / físar                                                        

Eiginleikar Hlutfall Steinteppi pkt. Viktaðir  pkt. Flísar pkt. Viktaðir pkt

Þrif 0,1 3 0,3 4 0,4

Skítsælt 0,1 3 0,3 4 0,4

Þolir hnjask 0,1 3 0,3 4 0,4

Mýkt, hitaþægindi 0,15 4 0,6 3 0,45

Hálkuöryggi 0,05 4 0,2 2 0,1

Útlit 0,2 3 0,6 4 0,8

Hljóðvist 0,3 4 1,2 2 0,6

Gæðaeinkunn 3,5 3,15

Byggingkostnaður kr/m2 0.7 60 42 80 56

Framtíðarkostnaður kr/m20.3 20 6 0 0

Kostnaðareinkunn 48 56

 

 

11. Fundir með leiðbeinendum 

 

Reglulegir fundir voru haldnir. Undirritaður hitti leiðbeinendur u.þ.b. einu sinni í 

mánuði með skissur að hugmyndum og útprentanir af einstökum hlutum 

verkefnisins. Leiðbeinendur bentu á það sem betur mátti fara og hvöttu til 

áframhaldandi verka. Þar sem að um frumhönnun á mannvirki er að ræða reyndi 

nokkuð á þolrif leiðbeinenda vegna þess að undirritaður gerði reglulega 

breytingar sem kostuðu talsverða vinnu og töfðu framvindu verksins. Óformlegar 

fundargerðir voru ritaðar. Ekki þykir ástæða til að birta þær hér en sammerkt með 

fundum var að þeir voru upplýsandi og einkenndust af fagmennsku af hálfu 

leiðbeinenda. 
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12. Verkáætlun hönnunar   
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13. Lokaorð 

Í þessu verkefni hefur undirritaður tileinkað sér nokkuð þá nýju aðferðafræði við 

mannvirkjahönnun sem er að ryðja sér til rúms víða um heim þ.e. 

BIM upplýsingalíkan (Building Information Modeling), þar sem unnið er þrívítt 

tölvulíkan sem nýtist í hönnunarvinnu þegar margir hönnuðir koma að. Hér eru 

m.a. allar teikningar beintengdar tölvulíkani Kórakirkju. Þó ekki hafi verið kafað 

niður á botn í BIM-fræðum er ljóst af reynslu undirritaðs að margt jákvætt fylgir 

þessum breytingum. Má þar nefna einfaldari og öruggari samskiptaleiðir milli 

hönnuða þar sem líkan liggur miðlægt og allir hönnuðir hafa aðgang að nýjustu 

útgáfu hönnunar viðkomandi mannvirkis. Líkur á mistökum á undirbúnings- og 

hönnunartíma minnka, ákvarðanataka verður markvissari, verkkaupi fær skýrari 

mynd af verkinu sem geri kleyft að meta hvort hönnun uppfylli framlagðar óskir 

og þarfir. 

Þá býður líkanið upp á breytt vinnubrögð verktaka á byggingarstað því draga má 

út úr líkaninu fjölmargar upplýsingar með mikilli nákvæmni m.a. varðandi stærðir, 

staðsetningar og mælingar. Tæknin til að vinna slíkar upplýsingar úr þrívíðu 

tölvulíkani og nota á byggingastað er fyrir hendi í dag en líklegt er að talsverður 

tími líði enn þar til almennt verður farið að nota hana þar sem reglur um 

meðhöndlun slíkra gagna þarf að setja. Réttinda- og tryggingamál varðandi 

lögmæti upplýsinga úr tölvulíkani þarf að leysa og kröfur um þjálfun og kunnáttu 

þeirra sem vinna með slík gögn þarf að skilgreina. 

Auk fjölmargra annarra þátta sem aðferðarfræði BIM býður upp á má nefna 

notkun tölvulíkans eftir að byggingartíma lýkur. Verkkaupi eða rekstraraðili 

mannvirkis fær líkan af mannvirkinu í hendur við lok framkvæmda með öllum 

upplýsingum hönnuða ásamt reyndarupplýsingum sem verktaki færir inn í líkanið 

á framkvæmdatíma. Verkkaupi nýtir sér líkanið á líftíma byggingarinnar við 

fasteignastjórnun. 

Kórakirkja sem lýst hefur verið á undangengnum síðum hefur reyndist nokkuð 

krefjandi verkefni og hönnunaráætlun sem lagt var af stað með í upphafi hefur 

riðlast talsvert. Frumhönnun mannvirkisins tók lengri tíma en upphaflegar 
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áætlanir gerðu ráð fyrir og hefur meira og minna verið í skoðun og endurskoðun 

allan hönnunartíma verksins. Undirritaðu lítur á verkefnið sem tilraunaverkefni 

þar sem unnið er með þekktar lausnir að mestu en einnig með hugmyndir að 

lausnum, t.d. þak kirkjuskips, þar sem gera þyrfti tilraunir með uppbyggingu og 

efni. Það er trú undirritaðs að sú leið sem hér hefur verið farin að lokaverkefni 

auðveldi frekari þátttöku í mannvirkjahönnun og auki og viðhaldi áhuga á slíku 

starfi ásamt því að undirstrika mikilvægi þess að leita stöðugt nýrrar þekkingar á 

sviði mannvirkjahönnunar. 


