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1. Inngangur. 

Á árunum fyrir hrun í október 2008 var mikil uppsveifla í öllum byggingarframkvæmdum á 

landsvísu.  Kópavogur fór ekki varhluta af þessari framkvæmdargleði frekar en önnur 

sveitarfélög.  Verslunar- og skrifstofuhúsnæði í því bæjarfélagi eins og öðrum jókst mikið á 

þessu tímabili og þarf ekki að keyra lengi um það bæjarfélag til að finna slíkar byggingar. 

Víkurhvarf og Ögurhvarf ásamt Hlíðarsmára og fleiri smárum á því svæði bera þess merki ásamt 

Smáratorginu og Smáralindinni og þeim háhýsum sem þessum húsum tengjast.  Á Hagasmára 1 

er einmitt eitt slíkt hús sem í daglegu tali er kallað Norðurturninn við Smáralindina.  Þetta er 15 

hæða bygging með stórum og miklum salarkynnum  á fyrstu tveimur hæðum ásamt kjallara og 

þriggja hæða bílastæðahúsi vestan við bygginguna.  Ekki náðist að klára þessa byggingu fyrir 

hrunið 2008 og er staðan sú að aðeins rúmar þrjár hæðir hafa risið en byggingin stendur opin 

fyrir veðrum og vindi og er farin að láta á sjá.  Fyrirhuguð not voru verslunar- og 

skrifstofuhúsnæði þ.e. verslanir og þjónusta á fyrstu tveimur hæðunum í nánum tengslum við 

sjálfa verslunarmiðstöðina en síðan ýmis önnur starfsemi á hæðunum þar fyrir ofan.  

 

Tafla 1 

Framboð gistirýmis á hótelum og gistiheimilum 2000-2010 

Höfuðborgarsvæði 

Ár 

Hótel og gistiheimili Hótel 

Fjöldi 

hótela 

Fjöldi 

herbergja 

Fjöldi 

rúma 

Fjöldi 

hótela 

Fjöldi 

herbergja Fjöldi rúma 

2000 56 1.929 3.808 16 1.394 2.679 

2002 61 2.216 4.375 20 1.573 3.073 

2004 66 2.591 5.222 26 1.980 3.999 

2006 65 2.802 5.829 27 2.149 4.394 

2008 65 3.404 7.366 30 2.744 5.797 

2010 81 3.655 7.761 31 2.821 5.877 
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Við fall krónunnar í kjölfar hrunsins og lækkun gengis breyttust margar forsendur fyrir afkomu 

fyrirtækja sumum til góðs og öðrum síður til góðs.  Eldgos og aðrar náttúruhamfarir hafa síðan 

þá einnig bæst við manngerðu hamfarirnar.  Úti í heimi hefur þetta áhrif.  Æ fleiri ferðamenn líta 

til Íslands sem enn betri valkost sem spennandi og um stundir ódýrara ferðamannaland og má 

þess víða sjá merki í samfélaginu.  Í þeim tilgangi að fá þær staðreyndir staðfestar voru gögn sótt 

til Hagstofu Íslands.  Þegar rýnt er í tölur þaðan um fjölgun gistinátta á tímabilinu frá síðustu 

aldamótum og til ársins 2010 sést að gríðarleg fjölgun hefur átt sér stað. Þetta endurspeglast 

síðan í auknu framboði gistirýma. 

Í töflu 1 eru teknar saman tölulegar staðreyndir um þessa aukningu gistirýma á 

höfuðborgarsvæðinu árabilið  2000 - 2010.  Á þessu tímabili fjölgar hótelherbergjum um 

rúmlega helming þ.e. frá 1.394 herbergjum í 2.821 herbergi og að sama skapi fjölgar rúmum í 

svipuðu hlutfalli  eða frá 2.679 rúmum í 5.877 á sama tímabili.  Þessari þróun er ekki lokið. 

Að lokinni þessari rannsóknarvinnu var rykinu dustað af hugmynd sem bent hafði verið á sem 

mögulegu lokaverkefni í Byggingafræði við Háskólann í Reykjavík en það var að hanna inn í 

Norðurturninn við Smáralindina hótel.  Margt er það sem mælir með því.  Eftirspurnin virðist 

vera fyrir hendi og stöðugur og jafn vöxtur  er í ferðaþjónustunni. Staðsetningin er góð. Svæðið 

er miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, er í um hálftíma akstri frá alþjóðaflugvellinum, greið leið er 

til allra átta út frá borgarkjarnanum, samtengt verslunarmiðstöð og í næsta nágrenni hægt að fá 

alla helstu þjónustu sem þörf er á í kringum svona rekstur. Einnig vantar glæsilegt hótel í 

Kópavoginn. 

Í samráði við og undir góðri leiðsögn leiðbeinenda minna þeirra Jóns Guðmundssonar 

(umsjónarmaður Byggingafræðináms og lokaverkefnis), Kristins Arnarsonar 

(byggingafræðingur) og Loga Más Einarssonar (arkitekt) varð Hagasmári 1, þ.e. Norðurturninn 

við Smáralindina fyrir valinu sem lokaverkefni námsins.  Verkefnið er að hanna hótel í turninn 

með skil á öllum þeim gögnum sem vera ber í slíku verkefni.  Leiðbeinendum þakka ég góða 

leiðsögn og gott samstarf á tímabilinu.  

Rétt er að taka fram að þegar þetta er skrifað í febrúar, mars, 2012 hefur nýlega tekið í gildi ný 

byggingarreglugerð samfara þeirri gömlu um tíma.  Einnig hefur nýr staðall IST-30 sem fjallar 

um samskipti verkkaupa og verktaka öðlast gildi.  Öll vinna sem fór fram í þessu verkefni var 

unnin samkvæmt eldri reglugerð og staðli. 
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2. Byggingarlýsing. 

 

2.1 Um verkefnið og byggingarlýsinguna. 

Við teiknivinnuna af útliti Norðurturnsins við Smáralindina og alla burðarveggi er stuðst við 

fyrirliggjandi byggingarnefndarteikningar af húsinu.  

Í upphafi verkefnisins var haft samband við hönnuði  hússins og námsverkefnið kynnt.  Var þeim 

gerð grein fyrir því að í skólaverkefni þessu væri meiningin að hanna í turninn hótel, gera 

byggingarnefndarsett af hugmyndinni, verk- og deiliteikningar ásamt útboðsgögnum af 

ákveðnum verkhlutum.  Þeim var jafnframt tjáð að allt yrði þetta teiknað í teikniforritinu Revit.  

Þar sem húsið er gríðar stórt og mikið og að sama skapi flókið var falast eftir því að fá afnot af 

dwg teiknigrunni hússins til að auðvelda teiknivinnuna af skelinni því verkefnavinnan snéri ekki 

beint að þeim hluta heldur að hanna inn í skelina hótel án verulegra breytinga á ytra útliti þess. Í 

staðinn var boðist til að leyfa stofunni að fylgjast með verkefninu og fá síðan í lokin Revit 

grunninn til afnota. Þessu var hafnað. 

Teikningar af húsinu voru því sóttar á kortavef Kópavogsbæjar þar sem hægt var að nálgast þær 

byggingarnefndarteikningar sem við áttu.  Við teiknivinnuna hefur verið reynt eftir megni að 

fylgja þeim málum sem þar koma fram en í einhverjum tilfellum voru mál óskýr, ekki samræmi í 

málsetningum milli teikninga og ýmsar útfærslur sem ekki skila sér vel í teikningum í Mk. 1:100.  

Það breytir ekki því að húsið er á teikningum í stærð og útliti að mestu eins og upprunalegar 

teikningar enda var hugmyndin að breyta aðeins notkun hússins en ekki útliti.  Engin hönnun á 

rýmum var sýnd á byggingarnefndarteikningum aðeins brunahólfun  svæða í húsinu. 

Við þá hönnun sem hér er kynnt voru gerðar nokkrar breytingar á burðarvirki innandyra.  Þar má 

nefna að sér starfsmannalyfta er sett í húsið frá kjallara upp á aðra hæð. Steyptir eru veggir um 

þá lyftu til styrkingar í kringum lyftugöt sem tekin eru í plöturnar.  Á annarri hæð er gerður 

tengipallur frá holi annarrar hæðar að lyftum og norðurhluta hæðarinnar.  Við það er hægt að 

nýta lyftur við þá hæð.  Einnig er 15. hæð bætt við húsið en hún er eingöngu í norðurhlutanum 

vegna breytilegrar lofthæðar.  Það er reyndar hugmynd sem sjá má á eldri teikningum sem liggja 

fyrir hjá byggingarfulltrúa. 
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Við gerð byggingarlýsingar af burðarvirki og ytri umgjörð hússins er stuðst við þá lýsingu sem 

fyrir lá.  Efnisval er svipað og þar kemur fram. Einnig er stuðst við lýsingar af brunahönnun þess 

en þó eru brunasamstæðuskil og brunahólfun breytt eftir nýju skipulagi inni og önnur atriði sem 

við eiga komið fyrir á teikningum.  Í alla staði eru viðkomandi stöðlum og reglugerðum fylgt en 

þar sem með stærð hússins og notkun má vænta mikils mannsöfnuðar er skylt að brunahanna það 

sérstaklega samkvæmt gr.39.1 í byggingarreglugerð. 

Þar sem fyrir lá að verið var að breyta notkun hússins var farið á fund skipulagsyfirvalda í 

Kópavogi.  Spurst var fyrir um hvort breyta þyrfti deiliskipulagi við það að Hagasmára 1 yrði 

breytt í hótel.  Við skoðun starfsmanna á staðnum var niðurstaðan sú að vegna fjölda bílastæða 

sem fyrir væri á lóðinni og þar sem nýtingarhlutfall lóðarinnar væri ekki að breytast væri ekki 

þörf á að breyta skipulaginu. 

 

2.2 Almenn lýsing á húsinu. 

Norðurturninn við Smáralindina er 15 hæða turnbygging með kjallara við norðurhlið 

verslunarmiðstöðvarinnar Smáralind.  Turninn tengist verslunarmiðstöðinni með tveggja hæða 

tengibyggingu við norðvestur inngang hennar.  Austan við turninn er bensínstöðin Stöðin en 

vestan við hana er bílageymsla á þremur hæðum, tvær hæðir opnar en ein hæð í kjallara ætluð 

starfsfólki og sem þjónustuaðkoma fyrir vörur að og frá hótelinu. Þar er einnig aðstaða fyrir sorp. 

Aðalaðkoma að hótelinu verður um efstu hæð bílastæðahúss að vestanverðu með beina aðkomu 

að annarri hæð norðurturnsins.  Aðkoma er þó einnig möguleg frá bílastæðahúsi á jarðhæð. 

Í kjallara turnsins eru öll helstu tæknirými byggingarinnar og þar er aðstaða fyrir ýmsa 

hliðarstarfsemi tengda hótelrekstrinum ásamt því að móttaka á þjónustuvörum fer um hann.  Þar 

er annar aðalstarfsmannainngangur fyrir hótelið, hinn er á austurhlið til hliðar við flóttastigahús.   

Á fyrstu hæð eru skrifstofur, búningsaðstaða starfsmanna, kaffihorn, veitingaaðstaða, 

æfingasalur, fundarsalur og snyrtingar ásamt opnum rýmum fyrir gesti.  Á annarri hæðinni er 

móttaka og afgreiðsla hótelsins, veitingasalur, eldhús, setustofa starfsfólks, fundaraðstaða, 

snyrtingar, verslunarplássaðstaða og opin rými.  Rúllustigi á suðvesturhlið tengir saman hol á 

fyrstu og annarri hæð.  Herbergi hótelsins eru frá 3. hæð til 15. hæðar en sú hæð er aðeins yfir 

norður hluta turnsins þar sem lofthæð er næg.  Á fyrstu 4 herbergishæðunum er þó gert ráð fyrir 
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fundarherbergi í suðurhluta þeirra.  Á hæðunum þar fyrir ofan má innrétta þessi rými sem 

hótelíbúðir eða svítur.  

Steyptur kjarni er í miðju turnsins. Þar er gert ráð fyrir stigahúsi, opnum tæknikjarna fyrir lagnir 

og þremur lyftum þar af einni ráðstafað fyrir brunalyftu. Tvö opin öryggisstigahús, eitt á 

sitthvorri hlið þess eru á turninum og á suðurhlið eru svalir á hverri hæð. 

Aðalbygging  

Sökklar, botnplata, milligólf í kjörnum, svalargólf, útveggir , burðarsúlur og berandi innveggir er 

staðsteypt með járnbentri steinsteypu.  Öll önnur milligólf og þakplata eru úr svonefndum 

kúluplötum. Stigar eru úr vottuðum forsteyptum einingum.  Sökklar og botnplata eru einangruð 

með 75 mm plasteinangrun.  Steyptir útveggir kjallara eru einangraðir að utan með 100 mm 

steinullareinangrun og varðir með takkadúk þar sem þeir liggja að jörð.  Steyptir útveggir eru 

einangraðir með 100 mm steinullareinangrun að utan  og klæddir með sléttri álklæðningu. 

Útveggir öryggisstigahúsa eru einangraðir að innan með 100 mm þéttull og veggir klæddir gifsi á 

blikkgrind. 

Álgluggar mynda megin útveggi og útlit turnbyggingar og eru glerjaðir með tvöföldu gleri 

samsettu af K-gleri og Cool lite gleri og gasfyllt þar sem U-gildi er um 1,4.  Frágangur á 

hæðarskilum er tryggður með ákveðnum frágangi í gluggaramma innan við gler til að tryggja 

E30 brunakröfu milli hæða 

Í tæknirými steypta miðkjarnans eru lóðréttir lagnastokkar að og frá hæðum hússins.  Þetta á við 

um allar lagnir þ.e. loft, frárennsli, neysluvatn og hitaveitu.  EI60 eldvarnarkrafa er á öllum 

frágangi við útgang úr tæknirými. 

Húsið er hitað upp með hefðbundnu ofnakerfi auk þess að í loftum rýma á 1. og 2. hæð er gert 

ráð fyrir  hita- og kæliröftum í loftum. 

Allir léttir innveggir eru úr stálstoðum ýmist einföldum eða tvöföldum með 2x tvöföldu lagi af 

gifsi eftir kröfum á hverjum stað.  Loftræstikerfið er blandað þ.e.s. að hluti þess er með 

sjálfvirkum stillanlegum  opnanlegum fögum á gluggaflötum herbergja en að minnsta kosti eitt 

fag er í hverju herbergi auk loftstokka inn á hæðirnar og herbergin.  Útblástur er frá öllum 

snyrtingum í húsinu.  Í votrýmum verða niðurföll og í öllum aflokuðum rýmum verður  
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loftræsting tengd kerfi hússins.  Húsið er varið með vatnsúðakerfi.  Húsið skal uppfylla ákvæði 

kólnunartala samkvæmt gr. 180.3 byggingarreglugerðar. 

Matshluti 

Hagasmári 1 er 1 matshluti (01) en skiptist í mörg rými eftir hæðum.  

Stærð kjallara er   1.011 m2,  

Stærð 1. hæðar er   1.920 m2,  

Stærð 2. hæð er   1.795 m2,  

3. – 14. hæð er hver hæð 1.060 m2  

Stærð 15. hæð       366 m2,  

Samtals    17.815 m2.  

 

Í sjálfstæðu bílastæðahúsi sem tilheyrir Hagasmára 1 er eftirfarandi fjöldi bílastæða; 

Bílastæðafjöldi   í kjallara  276 stk 

Bílastæðafjöldi á fyrstu hæð  268 stk 

Bílastæðafjöldi á annarri hæð 265 stk 

Innréttingar hæða 

Í kjallara eru tæknirými hússins og öll inntök þ.e. vatn rafmagn, loftræsting, aðkoma frá 

bílastæðakjallara, aðkoma starfsfólks og utanaðkomandi þjónusta fyrir hótelið.   

Á 1. hæð eru skrifstofur, starfsmannaaðstaða, líkamsrækt fyrir gesti, kaffihorn, baraðstaða, 

ráðstefnusalur og fleira. 

Á 2. hæð er móttaka hótelsins, veitingaaðstaða, eldhús, kaffistofa starfsfólks, ráðstefnusalur og 

fleira. 

Á 3. til 6. hæð eru herbergi og fundarherbergi ásamt aðstöðu fyrir gesti og starfsfólk. 

Á 7. til 15. hæð eru herbergi ásamt aðstöðu fyrir gesti og starfsfólk. 
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Heildarfjöldi herbergja er 251 herbergi. 

 Venjuleg herbergi, stærð frá 23 m2 að 28 m2   204 stk 

 Herbergi , stærð um 36 m2         24 stk 

 Tvöföld herbergi frá 40 m2 til 45 m2      15 stk 

 Íbúðir eða svítur um 65 m2 m/ svölum        8 stk    

Brunavörn 

Brunahönnun hefur ekki farið fram en vegna stærðar og eðlis byggingarinnar er skylt að 

framkvæma hana.  Í eftirfarandi brunavarnatexta er leitast við að skilgreina helstu þætti í 

brunahönnuninni.  

Brunasamstæður er helst þessar: 

Kjallari er sér brunasamstæða en skiptist í nokkur brunahólf.   

Fyrsta og önnur hæð eru þrjár brunasamstæður og skiptast í nokkur brunahólf.   

Þriðja hæð til og með fimmtándu hæð er hver sér brunasamstæða, u.þ.b.. 990 m2. 

Styrkingum á hæðaskilum verður komið fyrir innan við glerfronta þannig að glerhlið við 

hæðarskil sé ígildi a.m.k. EI 30 a.m.k. 1,5 metra yfir hæðarskilin.  

Hæðarskil (kúluplötur) í turni og burðarvirki eru útbúin þannig að þau uppfylli a.m.k. REI120. 

Hæðarskil og burðarvirki efstu þriggja hæða eru a.m.k. REI90.  

Þak efstu hæðar er a.m.k. REI60.   

Turninn er aðskilinn frá Smáralind með brunasamstæðuskilum.   

Brunahólfun 

Almennt eru eftirfarandi svæði hvert og eitt sér brunahólf; aðalstigahús, flóttastigahús,  lóðrétt 

lagnarými í miðkjarna,   lyfta fyrir slökkvilið, og lyftur.  

Í kjallara eru eftirfarandi svæði hvert og eitt sér brunahólf; tæknirými, loftræsi og rafmagns-

tæknirými, stök vinnuherbergi starfsfólks, gangar. Þá er stjórnklefi vatnsúðakerfis (stjórnherbergi 

slökkviliðs) ásamt tilheyrandi lagnarými sem eru aðgengileg utanfrá sér brunahólf.  
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Á fyrstu hæð eru eftirfarandi svæði hvert og eitt sér brunahólf;  búningsaðstaða starfsmanna og 

skrifstofa hótelstjóra, æfingasalur og skrifstofur, fundarsalur við suðurhol og gangar og hol við 

lyftur og rúllustiga eru sér brunahólf  en það svæði tengist annarri hæðinni. 

Á annarri hæð eru eftirfarandi svæði hvert og eitt sér brunahólf; veitingasalur, eldhús og 

kaffiaðstaða starfsfólks, fundarsalur við suðurhol og gangar og hol við lyftur og rúllustiga eru sér 

brunahólf  en það svæði tengist fyrstu hæð. 

Á öllum hæðum upp úr þ.e. frá hæð 3 að 15. hæð eru eftirfarandi sér brunahólf;  hvert herbergi 

fyrir sig, fundarherbergi í suðurenda og gangar.  

Burðarvirki  

Brunamótstaða aðalburðarvirkja í turni er a.m.k. R120 en R90 fyrir þrjár efstu hæðirnar. 

Brunamótstaða burðarvirkis stiga er a.m.k. A-R30. 

Klæðningar 

Allar klæðningar (utan- og innanhúss) eru í flokki 1 og gólfefni í flokki G. Þakklæðning er a.m.k. 

í flokki T.  Upphengd og niðurtekin loft eru úr A- efnum.  

Flóttaleiðir 

Frá kjallara eru a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir frá hverju brunahólfi.  Frá hverju brunahólfi á 

fyrstu hæð eru a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir og einnig frá göngum.  Frá hverju brunahólfi á 

annarri hæð eru a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir.  Frá hverri hæð turnsins eru flóttaleiðir inn í þrjú 

stigahús og hugað verður að flóttaleiðum fatlaðra frá turni í tengslum við lyftu fyrir slökkvilið. 

Brunaviðvörunarkerfi 

Viðurkennt númerað brunaviðvörunarkerfi verður í öllu húsinu skv. reglum Brunamálastofnunar. 

Kerfið verður tengt viðurkenndri vaktstöð.  Kerfið verður með töluðum skilaboðum fyrir 

herbergishæðirnar og samtengt og samræmd kerfinu í öllu húsinu m.t.t. rýmingar.  Í bílakjallara 

neðstu hæð verða handboðar og bjöllur.  Í turni verður gert ráð fyrir að aðeins sú hæð sem boð 

kemur frá og hæðin fyrir ofan sé rýmd og að aðrar hæðir séu rýmdar með seinkun í 

brunaviðvörunarkerfinu.  
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Loftræsikerfi 

Þannig verður gengið frá loftræsikerfum að þau rýri ekki brunahólfun byggingarinnar. Bruna- og 

reyklokur (a.m.k. EIS60/ES60) verða í brunasamstæðuskilum / meginbrunahólfunnarskilum 

(hverri hæð, innblástur, útsog).  Reyklokur verða almennt þar sem loftræsikerfi fara á milli 

brunahólfa. 

Reyklosun 

Flóttastigahúsin verða að hluta til opin og reykræsast náttúrulega komist í þau reykur.  

Aðalstigahús verður útbúið með reyklúgu í þaki sem hægt verður að opna með hnappi frá fyrstu 

hæð.  Lyfta fyrir slökkvilið verður útbúin með reyklúgu í þaki sem hægt verður að opna með 

hnappi frá fyrstu hæð.  Tæknirými og önnur rými í kjallara verða útbúin með 

reykræsimöguleikum.   

Vatnsúðakerfi 

Sjálfvirkt vatnsúðakerfi skv. reglugerð nr. 245/1994 verður í öllu húsinu.  Hefðbundið blautkerfi 

eða „water-mist“ kerfi í turnbyggingu.  Vatnsúðakerfið verður tengt stjórnstöð brunaviðvörunar-

kerfis.  Klefi með stjórnbúnaði fyrir vatnsúðakerfi er í sér brunahólfi í kjallara og aðgengilegur 

utanfrá. 

Aðkoma slökkviliðs  

Ein lyfta uppfyllir ákvæði Evrópustaðals fyrir slökkvilið.  Vararafstöð þarf að vera trygg fyrir 

þessa lyftu og verður hún staðsett í tæknirými í kjallara.  Aðkoma slökkvi- og körfubíla er trygg 

inn á bílaplanið og er það burðarhannað með það í huga.  

Stigleiðsla 

Við aðalstigahús er komið fyrir 90 mm stigleiðslu fyrir slökkvilið sem afkastað getur 900 l/mín. 

Stigleiðslan er  þurr en gert er ráð fyrir að dælubíll slökkviliðs dæli inn á hana nægilegum 

þrýstingi. 
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Slöngukefli og slökkvitæki 

Á öllum hæðum hússins og neðri bílakjallara verða sett upp slöngukefli þannig að brunaslöngur 

nái í öll horn og afkima þess.  Slökkvitæki séu staðsett við brunaslöngur en auk þess í öðrum 

eldhætturýmum og þannig staðsett að ekki sé lengra á milli þeirra en 25 metrar.  

Út- og neyðarlýsing 

Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð.  Reikna skal með 

a.m.k. 1 lux á flóttaleiðum en 0,5 lux á opnum svæðum stærri en 60 m2 og fólkslyftum og 

salernum fyrir fatlaðra.  Lýsing þarf að vera utanhúss við neyðarstiga og útidyr flóttaleiða.  Út- 

og neyðarlýsing verður í bílakjallara.  

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa 

Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnakerfum hússins 

(vatnsúðakerfi, brunaviðvörunarkerfi, brunavarnir loftræsikerfa, handvirkur slökkvibúnaður, út- 

og neyðarlýsing o.s.frv.).  Eigið eftirlitskerfi brunavarna verður sett upp fyrir bygginguna og 

gengur inn í eigin eftirlitskerfi Smáralindar.  
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3. Hönnun 

 

3. 1 Frumhönnun 

Við vinnu þessa verkefni  var farið í margskonar forvinnu.  Eitt af því fyrsta sem gert var og eins 

og áður hefur komið fram var að reyna að fá teiknigrunn hjá arkitektum hússins sem ekki gekk 

eftir. Því voru allar mögulegar teikningar sóttar á kortavef Kópavogsbæjar og prentaðar út í fullri 

stærð.   

Einnig var farið á bæjarskrifstofur til að kanna hvort eitthvað í deilisskipulaginu bannaði að 

breyta Norðurturninum þ.e. Hagasmára 1 í hótel. Var eitthvað í deilisskipulaginu sem aftraði.  

Við skoðun starfsmanna á staðnum á þeim gögnum sem til voru um turninn var ekkert því til 

fyrirstöðu að gera breytingar á teikningum og leggja inn til skoðunar. Bílastæðin sem komin voru 

á lóðina voru nægilega mörg og nýtingarhlutfall lóðarinnar breyttist ekki.  

Til að glöggva sig á umfanginu í hóteli af þessari stærðargráðu voru sóttar teikningar af vel 

flestum stórum hótelum á höfuðborgarsvæðinu. Teikningar af Grand hótel, Hótel sögu, Hótel 

Loftleiðum, Radisson hótel og smærri hótelum í Hafnarfirði voru grandskoðaðar og sett upp tafla 

fyrir áætlaða plássþörf hinna ýmsu svæða.  Hvað þurfti kalt eldhús marga fermetra og hvað heitt.  

Kælir og frystir, ræsting, uppþvottur, barir, geymslur, starfsmannaaðstaða, og fl. og fl.  Allt þetta 

þurfti að kanna vel og vandlega. En þetta er  aðeins hluti af dæminu því einnig þarf að styðjast 

við opinber gögn sem um hótelbyggingar og hótelrekstur fjalla. Þar er fyrst að nefna ýmis lög 

varðandi byggingar og ferilsmál um þær, lög um aðbúnað og hollustuhætti, lög um brunamál 

ásamt öllum þeim reglugerðum og tilskipunum sem við eiga um slíkt húsnæði. 

Þegar þessar upplýsingar voru fengnar og búið að glugga eitthvað í öll gögnin var komið að 

frumhönnun verksins. Í framhaldi voru gerðar ýmsar teikniskissur til að sjá hvernig 

heildardæmið liti best út (sjá viðauka aftast í teikningasetti). Þessar frumskissur fóru fyrir 

leiðbeinendur og smátt og smátt tók verkið á sig mynd. 

Á síðari stigum verksins þegar skýrar línur voru komnar í útlit svæða og búið að ákveða hvar 

hver aðstaða væri í húsinu var falast eftir því að kennarar á sviði hótel- og matvælagreina við 

Menntaskólann í Kópavogi færu yfir verkið til að gefa umsögn um eldhús og veitingaaðstöðu.  

Viðkomandi aðilar sáu sér ekki fært að verða við þeirri beiðni. Seinna var farið á fund með 

Karl Ómar Jónsson
Cross-Out
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aðstoðar hótelstjóra Grand hótel. Hann var mjög liðlegur og veitti ómetanlegar upplýsingar um 

hitt og þetta sem nýttist við verkefnavinnuna. 

3.2  Kjallari 

Undir húsinu er mikill kjallari sem nota á sem tæknirými til ýmissa nota. Þar er 

loftræstisamstæðan, rafmagnsinntök, vatnsinntök og  aðalstjórnstöð brunamála og aðgengi 

slökkviliðs að lögnum og þjónusturými þeim tengt.  Einnig er þar mikill inngangur frá kjallara 

bílastæðahúss. Stærð kjallarans er um 1.100 m2 og því var spurning hvort ekki mætti nýta hann 

til einhverra fleiri hluta.  Við skoðun á honum og fyrstu tveim hæðunum varð fljótlega ofan á í 

hönnuninni að gera aðgengi fyrir starfsfólk um kjallarann í starfsmannarými hótelsins án þess að 

þeir þyrftu að fara um svæði gestanna.  Því varð ofan á að koma fyrir í kjallaranum sér 

starfsmannagangi að lyftu sem sett yrði nálægt þeim lyftum sem fyrir eru.  Þessi lyfta fer upp á 

aðra hæð.  Í samhengi við lyftuna og starfsmannaganginn er komið fyrir vinnurýmum sem ná inn 

á svæði þess gangs sem teiknaður var fyrir í kjallaranum án þess að hefta á nokkurn hátt það 

pláss sem hann þarf sem flóttaleið. Það er enn eftir sem áður nægjanlegt.  Farið var á fund með 

starfsmanni  VSB verkfræðistofu, þ.e. Benjamín Inga Böðvarssyni þar sem ýmissa spurninga var 

spurt í því sambandi að framkvæma þessar aðgerðir.  Eftir skoðun teikninga á staðnum og frekari 

samræður varðandi hugmyndina var niðurstaðan sú að í lagi væri að rjúfa göt á millivegg í 

kjallara fyrir hurðargöt, þar sem veggur vær mjög efnismikill og í raun ekki svo mikil áraun á 

hann fyrir.  Einnig væri í lagi að taka göt í plötur fyrir lyftu sérstaklega þar sem steyptir væru 

veggir í kringum lyftugötin undir plöturnar.  Með þessu móti nýtist kjallarinn betur.  Kominn er 

grundvöllur fyrir því að taka allar vörur fyrir hótelið til þjónustu þess, um kjallarann. Vörulager 

fyrir eldhús ásamt frysti, aðstaða fyrir ýmsa starfsemi tengda hótelinu, húsvörður hefur þar 

aðstöðu og svo má fleira upp telja. 

Þar sem svæðið er án allra glugga þarf góða loftræstingu að og frá öllum rýmum þess. 

Flóttaleiðir eru hið minnsta tvær út hverju brunahólfi en þau eru nokkur í kjallaranum. 

   

3.3 1. hæð 

Fyrsta hæð Hagasmára 1 er 1.920 m2.  Lengi vel var spurning hvort veitingasalur ætti að vera 

þar eða á annarri hæð. Eftir umræður og rökræður með og móti við leiðbeinendur varð ofan á að 
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matsalur yrði á annarri hæð en æfingaraðstaða og skrifstofur yrðu á 1. hæð.  Strax í frumhönnun 

var austurhluti hússins þ.e. sá hluti á 1. og 2. hæð sem snýr að bensínstöðinni ætlaður sem 

vinnusvæði starfsfólks þ.e. þar yrði eldhús og önnur starfsmannaaðstaða.  Áðurnefnd lyfta tengist 

þessum svæðum á sitthvorri hæðinni og er grundvöllur að samnýtingu hæðanna.  

Til athugunar var að fella í burtu rúllustiga sem tengir saman 1. og 2. hæð við innganginn inn í 

húsið að verstan verðu.  Eftir skoðun á þessu máli og könnun hjá innflytjendum á rúllustigum 

varð lausnin sú að láta rúllustigann vera áfram. Slíka rúllustiga er hægt að fá sem eru mjög 

hljóðlátir og hægt að stilla þá þannig að þeir vinni aðeins þegar til þess er ætlast.  Lyfta sem var 

utan á húsinu og fór niður um tjörnina að kjallara var hins vegar lögð niður.  Ekki var talin þörf á 

henni við tilkomu starfsmannalyftunnar og kjallaragangur sem fyrir var ekki líklegur til mikilla 

nota nema ef eitthvað kæmi upp á í hótelinu þ.e. að hann nýtist sem flóttaleið.  

Stór salur er í suðvesturhluta hæðarinnar á báðum hæðum.  Í þeirri hönnun sem hér er unnið að 

er gert þar ráð fyrir ráðstefnusal. Salurinn er stór um 265 m2 og má hugsa sér að mögulegt er  að 

skipta honum upp í tvo minni sali með felliveggjum. Þessi möguleiki er ekki sýndur á 

teikningum en minnst á hann hér.  

Við útfærslu á starfsmannaaðstöðu og vinnusvæði í austurhluta hússins var horft til þess að 

útveggurinn er gluggahlið og þegar dimmt er úti og mikil birta er innan við glerið og eitthvað ber 

á milli verður þess vel vart utan frá séð.  Til þess að minnka þessa áhættu eru hafðir veggir vel 

innan við glerið og gönguleiðir meðfram gluggunum að þeim vinnusvæðum eða aðstöðu sem þar 

eru. Á fyrstu hæðinni er starfmannaaðstaðan og skrifstofa hótelstjóra innan við slíka veggi.  

Þarna er einnig starfsmannainngangur við hliðina á stigakjarnanum fyrir flóttaleið af efri hæðum 

hússins. Loftin á þessum svæðum eru einnig hærri til að nýta birtuna sem best og opnanlegu 

fögin sem eru á hliðunum.  Á 2. hæðinni háttar svipað til og þar sem eldhúsið er eru viðkomandi 

veggir ekki hafðir upp í loft heldur aðeins í þá hæð að vinnusvæðið innan við nýtist sem best og 

njóti þeirrar birtu og loftræstingu sem berst inn um gluggana. 

Á báðum hæðum þ.e. 1. og 2. hæð eru snyrtingar og er þeim ætlað að þjónusta veitingasalinn, 

ráðstefnusalina, ásamt kaffi- og vínteríuna á 1. hæð.   

Á fyrstu hæð er kaffitería  í horninu við starfmannalyftuna og er þar komin þægileg tenging í 

þjónustu frá eldhúsi á 2. hæð um lyftuna.  Bar er einnig á fyrstu hæð  í holinu framan við aðal 

lyfturnar og er svæðið afmarkað með bogadregnum veggjum í línu við loftið fyrir ofan.  Þar ætti 
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að vera hægt að mynda góða stemmingu þegar horft er út um gluggana á tjörnina sem er nánast í 

sömu hæð og gólfið fyrir innan.  Í kringum tjörnina eru veggir þ.e. húsið á tvo vegu og stórir og 

miklir veggir á hina tvo. Til að stemmingin sé sem glæsilegust frá barnum mætti hugsa sér að á 

björtum köldum kvöldum  væri varpað á þessa veggi landslagsmyndum úr myndvörpum sem 

settir væru utan á húsið og lýstu á báða veggi vinkilsins í einu. Ef stillur væru í veðri gætu þær 

speglast í vatnsfleti tjarnarinnar. Þessi hugmynd er hluti af hönnun hótelsins og kannski var þetta 

hugsunin hjá þeim sem hönnuðu húsið upphaflega.   

Lofthæðin er mikil á þessu svæði og nær allt að 3. hæð.  Öll loft eru tekin niður með samblandi 

af gifs- og  kerfisloftum og í loftum eru víða hita/ kæliraftar ásamt því að ofnar eru við útveggi 

meðfram gluggum. 

Í norðurhluta 1. hæðar eru skrifstofur fyrir hótelið.  Þetta er sá staður í húsinu sem líklegastur er 

til að verða fyrir mestu ónæði frá umhverfinu utanfrá.  Keyrsluleið milli svæða á lóðinni eru rétt 

utan við gluggann og þessi rými því ekki líklegt til að gleðja nokkra gesti.  Aðkoman að þessum 

svæðum er í gegnum æfingasvæði ætlað gestum.  Gönguleið er meðfram gluggavegg frá 

starfsmannaaðstöðu á austurhliðinni.  Lágreistir bogaveggir skilja þarna á milli svo birtan flæði 

inn á svæðið frá gluggunum.  Á æfingasvæðinu er gert ráð fyrir búningsaðstöðu ásamt gufu.  

Út úr hverju brunahólfi eru hið minnsta tvær flóttaleiðir. 

  

3.4 2. hæð 

Önnur hæð Hagasmára 1 er 1.795 m2.  Hún opnast til vesturs beint út á aðra hæð bílastæðahúss 

þar sem aðalinngangur inn í hótelið er. Hægt er að nýta sér bílastæði á jarðhæð bílastæðahúss og 

koma þar inn í hótelið en þá þarf að taka lyftu upp á aðra hæð eða rúllustigann til að skrá sig inn.  

Móttakan er á 2.hæð. Hún er í kverkinni við starfsmannalyftuna og tengd vinnusvæði 

starfsfólksins.   

Ein stærsta aðgerðin sem framkvæmd er á frumgerð hússins og til að nýta 2. hæðina sem best er 

tenging svæða við lyftur. Í upphaflegri hönnun er opið frá 1. hæð að þeirri 3. framan við lyfturnar 

og lyfturnar ekki látnar stoppa á annarri hæð.  Til þess að tengja svæðin í norðurhlutanum og 

miðkjarnanum er gerð tengibrú milli þessara gólfa og platan tengd lyftusvæðinu.  Lyfturnar eru 

látnar opnast inn á 2. hæðina.  Ekki verður komið við að opna flóttaleið að stigakjarna að kjallara 
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þar sem millipallur í stigakjarnanum hittir ekki á hæðina. Hæð milli platna er önnur þar. Það á 

ekki að koma að sök því nægar flóttaleiðir eru að og frá hverju svæði með þessari tengibrú.  Opið 

er að 1. hæð frá tengibrúnni og væri hægt að hugsa sér að standa þar við handriðið  og horfa á 

áðurnefnda myndasýningu á steyptu veggjunum við tjörnina. 

Veitingasalurinn er í norðurhluta hæðarinnar og nú skiptir umferðin ekki eins miklu máli utan 

við gluggana og áður, salurinn er langt fyrir ofan götuna.   

Eldhúsið ásamt ýmsum geymslum tengjast salnum.  Eldhúsið er tvískipt þ.e. kalt og heitt eldhús 

og eru þau aðskilin með uppvaski milli svæða. Hurð er úr uppvaski að lyftusvæði ef færa þarf 

gestum veitingar beint upp á herbergi. 

Kaffiaðstaða starfsfólks er á hæðinni og gott aðgengi er fyrir allt starfsfólk að því svæði. 

Kaffistofan er björt og mikið af gluggum lýsa hana upp. Þjónar af veitingasvæði eiga greiða leið 

að eldhúsi og kaffiaðstöðu um gangveg meðfram gluggum. 

Á 2. hæðinni er ráðstefnusalur eins og á 1. hæð ásamt snyrtingum. Töskugeymsla og aðstaða 

fyrir ræstivélar eru þar einnig.   

Báðar hæðirnar tengjast Smáralindinni um inngang á suðurhlið hússins. Á annarri hæðinni við 

Smáralindina eru tvö rými sem hugsuð eru til útleigu fyrir þjónustu tengda hótelinu. 

Hæðin er hituð upp með ofnum við gluggaveggi, hitaröftum í lofti og þar sem öðru verður ekki 

viðkomið með loftræstingu.   

Flóttaleiðir eru hið minnsta tvær úr hverju rými svæðisins. 

 

3.5 Hæðir 3 til 14 

Þriðja til og með fjórtándu hæð eru gistihæðirnar og er hver hæð um 1.060 m2.  Hér byrjar sjálfur 

turninn og er óbreyttur upp í 15 hæð en þakflötur hækkar upp til norðurs. 15. hæðin er aðeins yfir 

hluta hæðarinnar í norðurhlutanum.  Hæðin skiptist í fjóra kjarna, þ.e. steyptu flóttaleiðirnar tvær 

á sitt hvorri hlið hússins, miðkjarninn í húsinu og síðan aðalgólfflöturinn sem tengir hinar 

einingarnar saman.  Miðkjarninn skiptist í tæknirými fyrir lagnir hússins, stiga-flóttaleið og þrjá 

lyftustokka. 
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Aðalhönnun rýma á sér stað á plötusvæðinu.  Þar eru herbergin sem leigð eru út.  Við hönnun 

herbergjanna var horft til lögunar hússins, þ.e. bogadregnar línur þess.  Gangar eru sitt hvorum 

megin um miðkjarnann og tengir svæðin sunnan og norðan við hann saman.  Að norðanverðu er 

gangurinn látinn ná að glerútvegg en þannig fæst smá birta inn á hæðirnar. Gestir hæðarinnar 

sem ekki hafa útsýni til Snæfellsjökuls geta notið hans ef veðurskilyrði eru til staðar.  

Herbergin eru misstór allt eftir staðsetningu þeirra í bogunum.  Þó er samanlögð stærð hverrar 

einingar þ.e. herbergi og snyrting hvergi undir 23 m2  en stærstu plássin eru allt að 65 m2  en þá 

er um lúxus herbergi að ræða eða íbúðir.  Nokkur pláss eru tvö herbergi ásamt snyrtingu.  Á 

hverri hæð eru hið minnsta þrjú herbergi ætluð fötluðum. 

Á fyrstu hæðunum þ.e. frá 3. hæð að þeirri 7. eru fundarherbergi í suðurhluta hæðarinnar.  Þessi 

fundaraðstaða er hugsuð fyrir minni fundi eða fyrir hópa sem mögulega koma utan af landi eða 

erlendis frá, vilja halda hópinn og þurfa fundaraðstöðu til að ræða ýmis mál viðskiptalegs eðlis 

eða annað. Þá getur viðkomandi hópur leigt herbergi í kringum fundarsalinn og fundað hvort 

heldur er að degi eða kveldi án þess að leita langt yfir skammt. Á 7. hæð og upp á þá 14. eru 

þessi pláss hugsuð sem íbúðir eða svítur. Þessi rými eru einu svæðin á hæðunum með aðgengi að 

svölum. Svalirnar snúa til suðurs. 

Á hæðinni er einnig línherbergi og ræsting ásamt gestasnyrtingu og setustofu.  Setustofan er 

ætluð sem afdrep fyrir gesti sem einhverra hluta vegna vilja ræða málin áður en haldið er inn í 

herbergin. Þetta svæði stendur öllum hótelgestum til boða. 

Loftræsting er hugsuð inn í hvert herbergi bæði að og frá. Opnanleg fög eru í öllum herbergjum 

og til að stýring loftgæða sé sem best eru sjálvirkir opnanir á öllum fögum. Ofnar eru undir öllum 

gluggum og eru herbergin aðallega hituð upp með þeim. 

Eins og áður segir eru þrjár flóttaleiðir frá hverri hæð og þrjár lyftur.  

 

3.6 Hæð 15 

Fimmtánda hæðin er aðeins yfir hluta af þeirri fjórtándu þ.e. norðurhluta hennar. Í upphaflegum 

teikningum hönnuða er þessi 15. hæð inn en sleppt síðar.  Í þeirri hönnun sem hér um ræðir er 

hún komin inn aftur. Á teikningum sem með þessu verkefni fylgja er þessi hæð sýnd en sem 

ófullgerð teikning. Ekki stóð til að hanna hana umfram það sem gert er. Þó eru sett inn á hana 
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mögulegur stigi og herbergi til að fá einhverja niðurstöðu í skráningartöflu.  Þessar útfærslur 

þyrfti að skoða betur því lofthæðin á þessu svæði er fljót að breytast vegna halla á þakplötu. 

Einn flóttakjarni nær að þessu svæði þannig að tvær flóttaleiðir eru frá hæðinni. 
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4.  Ýmsir útreikningar og samantektir 

 

4.1   Frumkostnaður við innréttingar hótels 

Þegar gefa á út frumkostnað við hönnun og smíði hótels í þeirri stærðargráðu sem hér um ræðir 

þarf aðgang að verðbönkum eða verkfræði- eða arkitektastofum sem sérhæft hafa sig í þessum 

efnum. Einstaka fyrirtæki sem staðið hafa í stórum byggingarframkvæmdum eiga í sínum fórum 

reynslutölur sem þau geta byggt sínar áætlanir á.  Þá er stuðst við einhver viðmiðunarverð á m2 

sem uppfærð eru á verðlag þess tíma sem útreikningar eru gerðir. Í því tilfelli sem hér um ræðir 

er sjálfsagt auðveldasta leiðin að fara í gangnabanka eins og Hannar sem mörgum er opinn eða 

hafa aðgang að. Það á við hér. 

Í gangabanka frá Hannari dags. 1. okt 2009 segir að viðmiðunarverð á stóru fullbúnu 

fjölbýlishúsi úr steinsteypu með lyftum sé um  229.245 kr á m2. 

Einnig segir að viðmiðunarverð á verslunar- skrifstofuhúsi á þrem/fjórum hæðum úr steinsteypu 

sé um 214.603 kr/m2.   

Hér eru tvö viðmiðunarverð sem hægt er að vinna út frá.  Hótelið er fullbúið hús, reitað niður í 

smáar einingar þar sem allar kröfur um bruna og hljóð eru miklar. Þetta eru í raun margar íbúðir 

hver með sínar sjálfstæðu einingar. Húsið er hins vegar hátt og kostnaður vegna undirvinnu í 

jörðu deilist á margar hæðir. Þá er glerhjúpurinn um húsið ódýrari kostur en steinsteypan. 

Miðað við hærra verðið lítur frumáætlun um kostnað þannig út;  17.815 m2 á kr 230.000 kr/m2 

eða 4.097.450.900 kr. Hækkun vegna vísitala frá okt 2009 til mars 2012 er 566,2 stig  – 495,3 

stig þ.e. 14,3% hækkun. Frumáætlun lítur þá þannig út;  4.097.450.900 kr x1,143 =  

4.683.400.000 kr.   Herbergin eru 251  og því er kostnaður á herbergi um 18,5 milljónir sem 

teljast verða dýr herbergi. 

Ætla má að í þessu tilviki verði byggingarkostnaður heldur lægri en þessar tölur segja til um en 

ekki er óvarlegt að áætla að fyrstu tölur um kostnað geti legið á bilinu 3,5 milljarður til 4 

milljarðar.  Sem frumkostnað er hér nefnd talan 3,8 milljarðar. 
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4.2  Varmatapsútreikningar 

Gerðir eru þrír varmatapsútreikningar í húsinu en það er í gegnum útvegg sem er einangraður að 

utan á grind, í gegnum þakplötuna og gluggaútvegginn en hann er samsettur þ.e. hluti hans er 

með viðbótareinangrun innan við glerið.  

Útveggur einangraður að utan 
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Þakplata  

 

 



Lokaverkefni í byggingafræði BSc  Skýrsla verkefnis 
Norðurturn hótel - Hagasmára 1  Karl Ómar Jónsson 
 

 
    24 

 

       Mynd 1   Gluggaeining  

Varmatapsútreikningar - léttir útveggir. 

Meginhluti útveggja Norðurturnsins að Hagasmára 1 eru léttir útveggir, þ.e. útveggir eru 

samsettir úr burðargrind úr áli og gleri í flötum.  Allt gler er misþykkt tvöfalt gler, 6 mm og 5 

mm.  Innra glerið er K-gler en ytra Cool lite gler.  Loftbil 12 mm gasfyllt.  Gler með þessum 

eiginleika gefur U = 1,4 (Íspan). Jafnvel er hægt að ná U gildinu niður í 1,1 - 1,2 ef notað er 90% 

Argon gas, (sjá tækniblöð í viðauka). Þessar upplýsingar eru í samræmi við tækniupplýsingar frá 

framleiðendum léttra útveggja eins og SCHÜCO.  Samkvæmt tækniblöðum frá þeim ( sjá 

viðauka með skýrslu) er ekki þörf á að reikna inn kuldaleiðni um karma ef þeir fara ekki yfir 5% 

af heildar flatarmáli 

veggjarins. Í því tilfelli 

sem hér um ræðir í 

hótelinu eru þessi 

viðmið um 9,3% af 

flatarmái gluggans sjá 

mynd. Þá gefur 

SCHÜCO upp ákveðna 

möguleika sem ráðast 

af ýmsum uppgefnum 

forsendum s.s. stærð og 

gerð prófílsins og 

samsetningu en hver og 

ein týpa er prófuð hjá 

þeim til að finna 

einhverja hlutfallstölu. Í 

töflum hjá þeim er 

síðan hægt að nálgast 

réttar niðurstöður við útreikninga á endanlegu U gildi veggjarins. Þessar töflur eru notaðar við 

útreikninga á varmatapi glerútveggja í þessu verkefni. 

Til viðbótar við þessa útreikninga kemur að hluti af glugganum er klæddur af við hæðarskil fyrir 

innan gler með einangrun, loftbili, plötum og rakavörn (sjá teikningar 510 og 513 í teiknisetti). 
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Þetta hefur áhrif við útreikninga á heildar U-gildi veggjarins.  Við útreikningana er tekið fyrir eitt 

bil í glugganum en bil milli lóðréttra pósta er u.þ.b 1.500 mm og hæðareining er 3.800 mm þ.e. 

milli hæðarskila. 
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4.3  Val gólfefna 

Þegar gefin eru vægi á efni við val á gólfefnum er höfð til hliðsjónar afstaða hótelhaldara á 

Grand Hótel. Eins og komið hefur fram veitti aðstoðarhótelstjóri langt og gott viðtal um allt 

mögulegt varðandi hótel og hótelrekstur. Þar voru gólfefni honum ofarlega í huga.  Í herbergjum 

settu þeir í 1. sæti að þrif væru auðveld. Teppi í herbergjum yllu mikilli ló og ryksöfnun. Á 

göngum var hljóð í 1. sæti þ.e. óþarfa hávaði vegna tösku dráttar var þeim illa við, þrifin skiptu 

ekki eins miklu máli.  Þetta er haft hér í huga .  
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Mynd 2    Einangrun í álprófíl 

Mynd 3    Hljóðdúkur  

4.4 Hljóðvörn 

Veggir milli allra herbergja og gangs uppfylla hljóðkröfur um 55 – 60 dB hljóðvörn.  Þó er einn 

galli á þessu.  Allir milliveggir í herbergjum enda við lóðréttan gluggapóst í útvegg.  Þarna er 

veikasti punkturinn í hljóðvörninni. 

Láréttir póstar tengjast einnig á þessa 

lóðréttu pósta og mögulega leiða hljóð 

milli rýma.  Þar sem hæðarskil eru 

lokuð með plötum, ull og öðrum 

frágangi til að varna bruna milli hæða 

er vandamálið ekki til staðar þar. 

Vandamálið er þar á milli (sjá 

teikningar 510 og 513 í teikningasetti). 

Allnokkur rannsóknarvinna var sett af 

stað til að finna út hvað hægt væri að 

gera. Auðveldasti kosturinn væri að hafa tvöfaldan hæðarpóst á skilum herbergja en það hefði 

verulega mikil áhrif á útlit hússins og sá möguleiki varla inni í myndinni þar sem verkefnið 

hljóðaði upp á að breyta notkun núverandi 

húss þótt tæplega hálfbyggt sé. 

Eftir víðtæka leit á netinu og viðtöl við 

umboðsaðila og framleiðenda álglugga 

hér á landi (Fagval í Garðabæ) ásamt 

rökræðum við leiðbeinendur varð 

niðurstaðan að gera allt sem mögulegt er 

til að hljóðleki verði sem minnstur þarna 

um. Á netinu fannst fyrirtæki sem 

sérhæfir sig í framleiðslu á einangrun sem 

sett er inn í prófíla til hljóðdempunar. 

Einnig er hægt að fá þunna hljóðdúka 

þykkt 2 – 3 mm sem settir eru utan um þá 

hluti sem hljóðdempa á, sjá myndir. 
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Sérstaklega hljóðdempandi undirlegg/ millilegg er hægt að fá sem sett eru undir lárétta pósta við 

samsetningu við þá lóðréttu.  Einnig er hægt að fá pósta sem eru þynnri og þannig mögulega 

hægt að klæða utan á þá svo þeir verði ekki of þykkir miðað við póstana í glugganum. 

Sú lausn sem farin er í þessu verkefni er sambland af mörgu þessu.  Þetta kemur fram á þeim 

teikningum sem vitnað er í.  Póstar eru fylltir af ull. Hljóðdúkur er settur utan um póstinn og 

klætt yfir með gifsplötum.  gifsplötur ná þó ekki að gleri og óvarlegt er að þétta á milli að gleri 

vegna sprunguhættu á því (K-gler). Spurning hversu þó hljóðdempandi gúmmílistar eru sem 

þrýsta að gleri. Millilegg við samtengingar á póstum eru úr hljóðdempandi efnum og 

samsetningarskrúfur þess eðlis að hljóðleiðni verði sem minnst.  Í viðauka eru nokkur tækniblöð 

sem taka á þessu ásamt skýringarmyndum af mögulegum samsetningum. 

Reikningsleg nálgun. 

Í gögnum segir að tómur álprófíll hafi SRI gildi um 29 – 31 dB.  Ef fyllt er upp í hann með bestu 

ull samkvæmt tækniblöðum frá Lamaphon næst aukning upp í 38 – 40 dB.  Hljóðdúkur 

Lamaphon 1060, þykkt 2,5 mm gefur samkvæmt tækniblöðum allt að 22 dB hljóðvörn. Hann er 

settur utan um gluggapóstinn. Utan á það kemur 2 x 12,5 mm gifsplata sem samkvæmt Gyproc 

Håndbok gefur 25 – 30 dB hljóðvörn.  Ekki er ætlunin að áætla að heildarhljóðvörn í gegnum 

póstinn geti verið samtal allra þessa þátta.  Hér þyrftu sérfræðingar að koma til og segja 

endanlega af eða á um hljóðvörnina. Samtala þessara efna er;  38 db + 2*22 dB + 2*25 dB.  Ekki 

verður reiknað út úr því en áætlað sem svo að trúlega muni þetta duga til.  Í verkefninu er gert 

ráð fyrir því. 
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5 Þarfagreining fyrir hótel – minnispunktar samantekt 

Áður en sest var að vinnu við gerð einhverra frumgagna var verkið krufið á blaði. Settir voru 

niður ýmsir minnispunktar í belg og biðu til að taka á sem flestu sem huga þyrfti að. Þetta átti þó 

aðallega í fyrstu við um húsið sjálft og alla aðstöðu í því en öflun annarra gagna fylgdi fljótt á 

eftir. Þessir punktar eru látnir fljóta hér með en í vinnuferlinu var oft leitað til þeirra til að minna 

á ýmis atriði. Vegna umfangs verkefnisins fóru ekki öll atriðin inn í verkefnið.  

Kjallari; Tækjarými, geymslur, vörumóttaka, umbúðir, gaskútar, verkstæði, loftræsting, 

rafmagnsinntak, hitaveituinntak, flóttaleið, brunavörn, bílastæðahús, öryggisvörður, starfsfólk, 

sorp, frystir, kælir, lyfta á 1. hæð eða alla leið að þeirri 3. Starfsmannaaðstaða í kjallara eða 1. 

hæð skoða,- gólfefni annað.  Áætla rýmisþörf, fyrir hvert svæði og taka ákvörðun um hvað skuli 

vera þar. 

Á 1. eða 2. hæð;  Móttaka, eldhús, starfsmenn, skrifstofur ýmsir, hótelstjóri, veitingasalur. taka 

ákvörðun. Allar stærðir á rýmum. Ráðstefnusalir, ræstiherbergi, rúllustigi fara eða vera, geymsla 

v/ þjónusta (stólar, borð og fl. v/ ráðstefnusalur), kaffitería, setustofa tengt vínbar,  kanna rennsli 

um hæðirnar, á að tengja hæð saman norður suður, setbekkir, blóm, lyftur, gólfefni, loftaefni, 

upphitun, loftræsting, brunamál, tengibrú, lyfta í tjörn, tjörn. Tækjasalur hvað þar inni; stærð 80 -

100 m2, sauna 10 -15 m2, pottur 15 – 20m2, nudd?, búningsaðstaða 2*20 – 25 m2. 

Eldhús;   heitt eldhús - 50 m2+, kalt eldhús – 30 m2+, uppvask/þvottur – 30 – 40 m2, kælar á 

svæðinu, hvað skal vera í kjallaranum, aðgengi að veitingasal og öðrum veitingasvæðum, 

aðgengi að þjónusta hæðirnar, þarf sér lager fyrir ferskvöru, vínlager, kjötlager, yfirkokkur 

skrifstofu, kjötvinnsla, annað 

Veitingasalur;  stærð á sal fyrir gesti hótelsins, kanna þörf, hvað segja reglur um þéttleika sæta, 

flóttaleiðir, efnisval, geymslur, svið, vinnustöðvar, setustofa við veitingasal, bar, aðgengi að 

eldhúsi, aðgengi að starfsmannaaðstöðu, yfirþjónn aðstaða gólfefni, loftaefni annað 

Aðrar hæðir; herbergi stærðir, lega snyrtingar, stærð ganga, svítur, hjólastóll, gólfefni, loftaefni, 

hurðir stærðir, flóttaleiðir, útveggur, innveggir, aðstaða fyrir gesti, lín, ræsting, útbúnaður í 

herbergi, 15. hæð koma fyrir eða sleppa, lyftur annað.   
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6. Útboðsgögn 

 

6.1  Gerð útboðsgagna 

í samráði við leiðbeinendur var ákveðið að útboðspakkinn í þessu verkefni væri um 

heildarinnréttingu á einni hæð hússins.  Fyrir valinu varð 4. hæðin og var hagkvæmnissjónarmið 

sem réði því. Hægt var að koma hæðinni fyrir á einu A1 blaði í 1:100 með því að snúa 

teikningunni á blaðinu.  Það hefði ekki gengið með 3. hæðina. 

Við gerð útboðsgagna er fanga leitað víða. Á löngum ferli hefur gerð þeirra tekið miklum 

breytingum og er stöðug vinna og þróun í gangi varðandi þau.  Ýmsar stofnanir í þjóðfélaginu 

bæði opinberar og félagasamtök vinna stöðugt í að bæta þau. Má þar nefna Framkvæmdasýslu 

ríkisins, Ríkiskaup, Reykjavíkurborg, og Samtök Iðnaðarins.  Er vilji til þess að samræming í 

þessum efnum verði í framtíðinni sem mest þannig að allir viti nákvæmlega að hverju er gengið 

bæði verkkaupar og verktakar. Með þetta að markmiði hefur t.d. Framkvæmdarsýslan haft á sinni 

heimasíðu aðgengileg göng sem allir geta sótt í og verður þess vart við lestur útboðsgagna frá 

ýmsum aðilum sem þau gera að þeir nýta sér þennan möguleika.  En eins og áður sagði, þessi 

gögn eru í stöðugri þróun og nú á þessu ári eftir að ný byggingarlög tóku gildi og nýr staðall ÍST-

30 sem fjallar um útboðsmál tók einnig gildi hefur þessum gögnum verið kippt innfyrir. Verið er 

að lagfæra þau og uppfæra að nýjum kröfum. 

Í útboðslýsingu eru gefnar ákveðnar ímyndaðar forsendur um eigendur og verkkaupa, ásamt 

umsjónaraðila, eftirliti, annað sem fylgja ber.  Gögn eru fyllt út í samræmi við það.  

Í verklýsingu er tekið á öllum þáttum sem mögulega koma fyrir við innréttingu á svona hæð, en 

gengið er út frá því að húsið sé lokað og hiti sé kominn á það.  Ekki er í gögnum unnið með aðra 

undirverktaka en múrara, málara, dúkara og járnsmið.  Verkefnið gengur út á að rafmagn, pípur 

og loftræsting séu sjálfstæð verk sem auðvitað yrðu að vinnast í samhengi við 

aðalframkvæmdina.  Þetta er ekki vinnuaðferð sem mælt er með því alltaf er sú hætta fyrir hendi 

að árekstrar verði í samskiptum milli sjálfstæðra verktaka í slíku verki.   

Varðandi verkefnið sjálft og mat á kostnaði við það er rétt að taka fram að horft er fram hjá því 

að það er á 4. hæð húss sem til þess að gera er erfitt að koma efni að.  Væntanlega yrði að hífa 
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það allt upp með krana og taka inn um svalir á suðurhlið þess.  Aðeins er gert ráð fyrir eðlilegum 

flutningskostnaði.  

Þegar einingarverð eru fundin er ýmis háttur hafður við í þeim efnum. Til eru nokkrar leiðir í því 

sambandi en fyrir þá sem það gera að staðaldri er eðlilegast að ganga í sinn eigin gagnabanka og 

styðjast við rauntölur úr öðrum verkum. Með tíð og tíma má fá nokkuð góðan og öruggann 

verðbanka sem hægt er að styðjast við. Samanburður tilboða við opnun þeirra segir einnig til um 

hvort tölur séu úr samhengi við raunveruleikann og hvernig markaðurinn er að bregðast við á 

hverjum tíma.  En alltaf er æskilegt að endurnýja sig.  Það verður að liggja fyrir nokkuð 

áreiðanleg vitneskja um hver mögulegur hagnaður af verkinu verður.  Kanna þarf efnisverð, 

verðlag launa, orkukostnað, tryggingar, opinber gjöld og þannig má lengi telja.  Einn liður í því 

er að bera sig saman við verðbanka sem gefnir eru út og taka hækkunum samkvæmt vísitölu 

Hagstofu Íslands.  Þannig fæst samanburður við þróun verðlags í landinu.  Annar möguleiki er að 

styðjast við mælingaskrár sem fagfélög í viðkomandi iðngreinum gefa út.  Ef verktakar láta mæla 

upp hjá sér vinnuna fæst mjög rétt viðmið í öllu tilliti.  Þannig er hægt á sjá skýran greinarmun á 

kostnaði við vinnu og efni, hægt er að reikna út og finna núllpunktinn í verkframkvæmdinni og 

áætla síðan fastan kostnað og álagningu sem viðkomandi vill hafa út úr verkinu. 

Í því verki sem hér er lagt fram er byggt á reynslutölum í svipuðum verkum og opinberum 

gangabönkum.  Gömul verð eru uppfærð miðað við hækkun vísitölu og reynt að taka inn í ástand 

atvinnumála að einhverju leyti, einnig var gerð könnun um verð meðal mögulegra undirverktaka 

.  Í sambandi við efniskostnað var hringt út í efnissala, eða þeir sóttir heim samanber gólfefni, 

álhurðir, stálhurðir svo dæmi séu tekin. 

Útboðið er opið almennt útboð. 

Þegar kemur að því að velja útboðsform eru nokkrir möguleikar í stöðunni en þau algengustu 

sem um er að ræða eru eftirfarandi útboðsform sjá IST 30: 

  Almenn útboð 

  Lokað útboð  

  Alútboð samkvæmt forsögn. 

Um útboð á Evrópska efnahagssvæðinu er tæplega að ræða.  Framkvæmdin er í einkaeign og 

kostnaðaráætlanir ekki þess eðlis í upphæðum. 
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Áður en farið er í lokuð útboð eða alútboð er yfirleitt farið í forval á verktökum eða ákveðinn 

hópur verktaka sem viðkomandi umsjónarmaður útboðs þekkir til fengnir að verkinu.  Forval er 

ekki alltaf auglýst. Oft er lokuðu útboði beitt ef verkframkvæmdin er sérlega vandasöm, 

verkkaupi er að óska eftir einhverju ákveðnu og/ eða hönnun er ekki að fullu lokið. 

Í alútboði er byggt á ákveðinni forsögn sem segir til um hlutverk framkvæmdarinnar, stærð- og 

afkastakröfur , kröfur varðandi gæðastaðla, úttektir og fl.  Tilboðsgjafi hefur frjálsar hendur með 

útfærslu á lausnum sem þá fylgja þeirri forskrift sem gefin er. 

Þegar farið er í almennt útboð er hönnun yfirleitt að fullu lokið og öll leyfi í höfn.  Ekkert er því 

til fyrirstöðu að koma verkefninu af stað.  Búið er að hnýta alla hnúta sem ætla má  að séu í 

verkframkvæmdinni.  Í opnu útboði er útboðsfresturinn stystur en samkvæmt lögum er hann 15 

dagar þó fara megi með þann tíma niður í 7 daga ef um hraðútboð er að ræða. 

Miðað við þá forskrift að um almennt opið útboð sé að ræða er útboðsferillinn eftirfarandi: 

1 Fenginn utanaðkomandi aðili til sjá um að koma verkinu í útboð og gjarnan í beinu 
framhaldi að vera eftirlitsaðili yfir verkframkvæmdinni sem fulltrúi verkkaupa. 

2 Auglýsa í dagblöðum eða öðrum opinberum vettvangi.  

3 Opnun tilboða að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

4 Yfirferð tilboða og samanburður. 

5 Upplýsingar um greiðslustöðu viðkomandi fyrirtækja gagnvart opinberum gjöldum og 
skil á iðgjöldum til lífeyrissjóða, sögu verklegra framkvæmda til þessa tíma, ásamt 
skoðun á ársskýrslum síðustu t.d. tveggja ára. 

6 Gengið til samninga við verktaka. 

7 Verktaki leggur fram verktryggingu og verkáætlun fyrir verkið þar sem fram kemur 
upphafs- og lokadagur verkframkvæmda.  Gögn þessi eru hluti verksamnings. 

8 Verksamningur undirritaður. 

Í ljósi þess hvernig markaðurinn er á þessari stundu, lítið um að vera á byggingarmarkaði er 

næsta víst að fyrir verkkaupa má ná hagstæðu tilboði.  Þó er ljóst að hafa verður allan varann á 

við val endanlegs verktaka og nýta þá fyrirvara sem úboðslýsing segir til um án .þess að ganga á 

rétt manna. Of lág tilboð eru verkkaupanum ekkert endilega til góðs. 

Útboðið er opið. 
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6.2 Útboðsgögnin 

Eiginlegu útboðsgögnin eru fern og eru sett í skýrsluna í eftirfarandi röð, teikningar eru þó í sér 

teiknihefti:  

Útboðslýsing   

Verklýsing 

Tilboðsskrá óútfyllt 

Tilboðsskrá útfyllt 

Teikningar  

 

 

 

7  Viðauki 

Viðauki er með verkefninu en það eru ýmis vinnugögn sem skönnuð hafa verið, sótt á netið, eða 

verið fengin með öðrum hætti.  Verkáætlanir eru hluti af viðaukanum.  

Vinnugögnin raðast þannig í viðaukanum; 

1 Fundargerðir 

2 Verkáætlanir 

3 Skissuteikningar 

4 Ýmis fylgiskjöl – Byggingarfulltrúinn í Kópavogi 

5 Tækniupplýsingar Íspan 

6 Tækniupplýsingar SCHÜCO 

7 Tækniupplýsingar Lamaphon 
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0.      ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR 
 
 

0.1     YFIRLIT 
 

0.1.1  ÚTBOÐ 

KÓJ ehf, fyrir hönd Norðurturn hótel – Hagasmári 1 ehf, óskar eftir tilboðum í verkið: 
Norðurturn hótel – Hagasmári 1. Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins 
og þeim er lýst í kafla “0.3.1 Útboðsgögn”. 

0.1.2  ÚTBOÐSFORM ÚTBOÐSYFIRLIT -                                        
ÚTBOÐSFORM 

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í 2. gr. laga nr. 
94/2001 og grein 2.2 í ÍST 30. 
 
ÚTBOÐSYFIRLIT 

•   Kynningarfundur           09. mars 2012, kl. 16:00   Sjá nánar kafla 0.1.5 

•   Fyrirspurnatíma lýkur    19. mars 2012     Sjá nánar kafla 0.3.2 

•   Svarfrestur rennur út           25. mars 2012    Sjá nánar kafla 0.3.2 

•   Opnunartími tilboða              0 3 . apríl 2012, kl. 11:00  Sjá nánar kafla 0.4.5 

•   Upphaf framkvæmdatíma    Við töku tilboðs      Sjá nánar kafla 0.1.7 

•   Lok framkvæmdatíma          1. okt  2012    Sjá nánar kafla 0.1.7 

•   Tilboðstrygging                    Skuldbinding tengd undirritun 
         tilboðs     Sjá nánar kafla 0.4.4 
•   Kröfur til bjóðenda                 Sérstakar kröfur gerðar um            
     hæfni og reynslu bjóðanda   Sjá nánar kafla 0.1.3 
•   Tafabætur                            100.000 kr. á almanaksdag  Sjá nánar kafla 0.5.4 

•   Verðlagsgrundvöllur            Verkið verðbætist mánaðarlega  Sjá nánar kafla 0.5.6 

•   Frávikstilboð                        Eru ekki heimiluð                         Sjá nánar kafla 0.4.1 

•   Fylgigögn með tilboði          1. Tilboðsblað                             Sjá nánar kafla 0.4.2 

2. Tilboðsskrá 

3.  Yfirlýsing viðskiptabanka.       Sjá nánar kafla 0.4.2 

•   Opnunarstaður tilboða         KÓJ ehf,  Austurgötu 6              Sjá nánar kafla 0.4.5 

     200 Kópavogur 

 
 

0.1.3  KRÖFUR TIL BJÓÐENDA 
Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur skulu, sé 

þess óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. Verði dráttur á afhendingu 

umbeðinna upplýsinga áskilur  verkkaupi sér  rétt til að líta svo á að bjóðandi hafi fallið frá 



Lokaverkefni í byggingafræði BSc  Útboðs- og samninsskilamálar 
Norðurturn hótel - Hagasmára 1  Karl Ómar Jónsson    
_____________________________________________________________________________________ 

 

  5

tilboðinu og taka þá gildi ákvæði í kafla “0.4.4 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs” um 

tilboðstryggingu. Farið verður með þessar upplýsingar sem trúnaðarmál, ef þær eru þess eðlis. 

•   Ársreikningar síðustu tveggja ára, áritaðir af endurskoðanda. Eftir júlíbyrjun hvers árs þarf 

að skila inn ársreikningi undangengins árs. Þegar um einstakling með atvinnurekstur í eigin 

nafni er að ræða, er óskað eftir staðfestum ljósritum af skattskýrslum. 

•   Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með opinber 

gjöld. 

•   Staðfestingu frá þeim lífeyrissjóðum, sem starfsmenn greiða til, um að bjóðandi sé ekki í 

vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 

•   Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið  úr Hlutafélagaskrá. 

•   Nafn væntanlegs byggingarstjóra og upplýsingar um hann. 

•   Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og nafn þess 

starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna tilboðsins. 

•   Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

•   Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

•   Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

 

Ef um bjóðanda gildir eitt eða fleiri af eftirtöldum atriðum, þegar að undirritun samnings kemur, 

verður ekki gengið til samninga við hann: 

 

•   Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld. 

•   Bjóðandi er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 

•   Bjóðandi er í nauðasamningum eða gjaldþrotaskiptum. 

 

Ef eitt eða fleiri af eftirtöldum atriðum koma í ljós við skoðun gagna frá bjóðanda áskilur 

verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans: 

 

•   Ársreikningur bjóðanda sýnir neikvætt eigið fé. 
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Að öllu jöfnu er ekki gengið til samninga við bjóðendur ef ársreikningar þeirra sýna 

neikvæða eiginfjárstöðu. Verkkaupa er þó heimilt að gera undantekningu á þessu í ljósi 

aðstæðna í þjóðfélaginu og í samráði við viðskiptabanka bjóðanda. 

•   Viðskiptasaga bjóðanda þykir vafasöm. 

Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós nýlegt  

greiðslu- eða gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, stjórnendur eða eigendur 

hans, áskilur verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, enda eigi í hlut öldungis sams konar 

rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur (eða skyldmenni eða tengdafólk fyrri 

eigenda), í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, á sama markaði en með nýja kennitölu. 

•   Bjóðandi uppfyllir ekki eftirfarandi kröfur um hæfni og reynslu: 

Kröfurnar eru þær að verktaki hafi víðtæka reynslu af mannvirkjagerð og hafi unnið 

sambærilegt verk að umfangi yfir 70 m.kr. á undanförnum 3 árum. 

Við mat verkkaupa á reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er verkkaupa heimilt  að  taka  

tillit til reynslu eigenda, stjórnenda, lykilstarfsmanna, undirverktaka og sérstakra ráðgjafa 

bjóðanda af verklegum framkvæmdum og leggja slíka reynslu að jöfnu við reynslu 

bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi áunnist í öðru fyrirtæki en hjá bjóðanda. 

 

0.1.4  LAUSLEGT YFIRLIT YFIR VERKIÐ OG VERKTILHÖGUN 

Byggingin stendur á lóðinni Hagsmára 1 í Kópavogi.  Hótelið er 15. hæða bygging en í þessum 

áfanga eru aðeins boðnar út innréttingar á 4. hæð hússins sem síðar getur orðið grunnurinn að 

samningi fyrir fleiri hæðum ef vel tekst til.  Um er að ræða heildarfrágang á gólfum veggjum og 

loftum ásamt smíði á innréttingum, stigahandriðum, og fl.  Allir útveggir eru nú þegar 

fullkláraðir þ.e. búið er að klæða af gluggafront á hæðarskilum og einangra og klæða steypta 

útveggi.  Málun þessara hluta er með í útboðinu.  Hitalagnir eru komnar í hús og er hiti á 

hæðinni. Unnið verður samhliða þessu útboði í sér útboði fyrir loftræstingu, neyslu-, fráveitu- og 

ókláraðar ofnalagnir ásamt útboði í rafmagn.  Brýnt er að verktakar stilli saman strengi við 

verkframkvæmdina.  Skilyrt verður í útboði annarra verkþátta að þeir verktakar sem þau verk 

vinna skuldbindi sig til að vinna eftir verkáætlun aðalverktaka til að tímasetingar standi og því 

lögð mikil áhersla á að tímasetningar í verkáætlun eftir framlagningu standist. 
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Ytra byrði hússins er glerfrontur og er svo nánast allan hringinn um hæðina. Þrír stigakjarnar eru 

í húsinu fyrir flóttaleiðir.  Hæðin er 1.060 m2 brúttó og 4.029 m3  

 

Helstu magntölur: Veggir 1.257 m2 

 Loft    945 m2 
 Gólf    918 m2 

 

0.1.5  KYNNING ARFUNDUR - VETTVANGSSKOÐUN 

Bjóðendum er boðið til kynningarfundar á verkstað að H a g a s m á r a  1 ,  á þeim tíma sem 

fram kemur í grein “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit” og verður þar mættur fulltrúi eða 

fulltrúar  verkkaupa. Í framhaldi af  fundinum gefst bjóðendum kostur á að skoða aðstæður 

á væntanlegum verkstað. Athygli er vakin á því að einungis er gert ráð fyrir að verkstaðurinn  

verði sýndur þennan dag og eru bjóðendur hvattir til að mæta og kynna sér aðstæður. 

 

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 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. 
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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 
 

Verkkaupar: Norðurturn hotel - Hagasmára 1 ehf 

Kt.  999999-9999 

Norðurgötu 6 

200 Kópavogur 

Umsjón: KÓJ ehf 

Kt. 000000-0000 

Austurgötu 6 

200 Kópavogur. 

 

0.2.2  RÁÐGJAFAR 

Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið: 
 

Hönnuður: Karl Ómar Jónsson 

Heiðarhjalla 6, 200 Kóp  

 

0.2.3  EFTIRLIT VERKKAUPA 
Eftirlit verkkaupa er á vegum KÓJ ehf.  Eftirlitsaðili verður annað hvort starfsmaður KÓJ ehf 

eða starfsmaður einkaaðila sem KÓJ ehf 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. 
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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. 001, dags.8. mars 2012.  

b)  Verklýsing nr. 001, dags.8  mars 2012. 

c)  Útboðsteikningar (sjá kafla “0.9 Teikningaskrá”) 

d)  Tilboðsblað og yfirfarin (leiðrétt) tilboðsskrá 

e)  Íslenskur staðall ÍST-30, 5. útgáfa 2003. 

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

 

0.3.2  SKÝRING AR 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 

KÓJ ehf fyrirspurn eigi síðar en þann dag sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – 

Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnin skal merkt: “KÓJ ehf” og send með tölvupósti á netfangið 

kojehf(hjá)kojehf.is 

Fyrirspurnir og svör við þeim verða send á netföng allra bjóðenda 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.  

Sá geisladiskur, sem verktaki fékk afhentan á tilboðsgerðarstigi er hluti samnings milli 

verktaka og verkkaupa, en á honum eru allir uppdrættir, útboðs- og samnings- skilmálar, 

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 sannarlega með tölvupósti, en 



Lokaverkefni í byggingafræði BSc  Útboðs- og samninsskilamálar 
Norðurturn hótel - Hagasmára 1  Karl Ómar Jónsson    
_____________________________________________________________________________________ 

 

  11

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

•  Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

•  Heilbrigðisreglugerð. 

•  Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

•  Reglur Löggildingarstofu. 

•  Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

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 
 

Á ekki við. 
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0.4     TILBOÐ 
 

0.4.1  GERÐ OG FRÁG ANGUR 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.  Verkkaupi fer því fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda 

útseldra tíma.  
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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. 

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

samninga við bjóðanda um verkið, fái þeir verktryggingu samkvæmt kafla 0.6.2 og samkvæmt 

texta yfirlýsingar sem fram kemur í E-02 með skilmálum þessum. 

 

0.4.3  AUÐKENNI TILBOÐS 
Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu. 

 

Norðurturn hótel - Hagasmári 1 

Útboð nr. 001 

TILBOÐ 

 

0.4.4  TILBOÐSTRYGGING - GILDISTÍMI TILBOÐS 
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. 

 

0.4.5  OPNUN TILBOÐA 
Tilboð skulu hafa borist til KÓJ ehf, Austurgötu 6, 200 Kópavogur, 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. 
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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 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 form annmarka 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. 
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0.4.7  ÞÓKNUN FYRIR GERÐ TILBOÐS 
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

 

 

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. 

•  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 skaffar aðgengi að hita, rafmangi og vatni, eftir því sem við á. Að öðru leiti leggur 

verkkaupi ekki til efni, tæki né búnað til 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 
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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. 

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. 
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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 framvindu- 

reikningi 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. 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 KÓJ ehf kt.  0 0 0 0 0 0 - 0000,  vegna Norðurturn hótel - 

Hagasmára 1. 

 

0.5.6  VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 
Tilboð skal miðað við þá vísitölu byggingarkostnaðar sem er í gildi á opnunardegi tilboða.  

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. 
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0.5.7  FYRIRFRAMGREIÐSLA 
Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

 

0.5.8  MAGNBREYTING AR 
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. 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. 

 

 

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. 
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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  VEÐSETNING AR – 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 ÍST 30.  Ef um er að ræða verulega villu, 

sem leiðir til kostnaðarbreytinga vísast til greinar 14.4 í ÍST 30. 
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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 KÓJ ehf, sbr. kafla 32.3 

í ÍST 30. 

Ef eftirlitsaðila KÓJ ehf og verktaka tekst ekki að ná samkomulagi um ágreininginn skulu 

haldnir a.m.k. tveir sáttafundir þar sem forstjóri  KÓJ ehf og framkvæmdastjóri verktakans gera 

tilraun til að ná samkomulagi.  Takist aðilum ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu á 

þessum fundum skal vísa ágreiningnum til Héraðsdóms Reykjanes. 

 

0.7     VINNUSTAÐUR 
 

0.7.1  ATHAFNASVÆÐI OG VINNUAÐSTAÐA 
Verktaki fær til umráða vinnusvæðið á hæðinni ásamt stæði á bílaplani við bygginguna. Verktaki 

girðir sitt svæði af eftir því sem honum þykir henta og skal sá kostnaður sem hann telur sig þurfa 

við þá aðgerð vera innifalinn í verkliðnum aðstöðusköpun 

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. 

 

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, og  ennfremur sjá um allan flutning á 

mönnum og efni. 

Verktaki skal sjá um allar vinnulagnir fyrir vatn og rafmagn frá tengistað sem verkkaupi vísar á. 
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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. 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 fram- kvæmdir (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. 
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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 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  MÁLSETNING AR 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. 
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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 annarar úttektar. Ef boða þarf til annarar 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 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. 
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•   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: 

 

Heildar teikningaskrá 
Teikninga‐
númer  Heiti teikningar 

Útgáfu‐
dagsetning  Kvarði

000  Forsíða  8.3.2012 

001  Teikningaskrá  8.3.2012 

100  Byggingarnefndarteikningar ‐ teikningaskrá  8.3.2012 

101  Skráningartafla  8.3.2012 

102  Afstöðumynd  8.3.2012  1:500 

103  Grunnmynd kjallari  8.3.2012  1:100 

104  Grunnmynd 1. hæð suður  8.3.2012  1:100 

105  Grunnmynd 1. hæð norður  8.3.2012  1:100 

106  Grunnmynd 2. hæð suður  8.3.2012  1:100 

107  Grunnmynd 2. hæð norður  8.3.2012  1:100 

108  Grunnmynd 3. ‐ 14. hæð  8.3.2012  1:100 

109  Grunnmynd 3 ‐  14. hæð suður  8.3.2012  1:100 

110  Grunnmynd 3 ‐ 14. hæð norður  8.3.2012  1:100 

111  Grunnmynd 15. hæð  8.3.2012  1:100 

112  Útlit suður  8.3.2012  1:200 

113  Útlit austur  8.3.2012  1:200 

114  Útlit norður  8.3.2012  1:200 

115  Útlit vestur  8.3.2012  1:200 

116  Snið A ‐ A neðri hluti  8.3.2012  1:100 

117  Snið A ‐ A efri hluti  8.3.2012  1:100 

118  Snið B ‐ B efri hluti  8.3.2012  1:100 

119  Snið B ‐ B neðri hluti  8.3.2012  1:100 

120  Snið C ‐ C neðri hluti  8.3.2012  1:100 

121  Snið C ‐ C efri hluti  8.3.2012  1:100 

200  Verk‐ og deiliteikningar ‐ teikningaskrá  8.3.2012 

201  Léttir veggir 4.hæð suður  8.3.2012  1:50 

202  Léttir veggir 4. hæð norður  8.3.2012  1:50 

203  Léttir veggir/ innréttingar 4. hæð suður  8.3.2012  1:50 

204  Léttir veggir/ innréttingar 4. hæð norður  8.3.2012  1:50 

205  Snið A ‐ A neðri hluti  8.3.2012  1:100 

206  Snið A ‐ A efri hluti  8.3.2012  1:100 

207  Snið B ‐ B neðri hluti  8.3.2012  1:100 

208  Snið B ‐ B efri hluti  8.3.2012  1:100 

209  Ásýnd veggja á gangi 4. hæð  8.3.2012  1:50 

210  Ásýnd veggja á gangi 4. hæð  8.3.2012  1:50 

500  4. hæð ‐ hurðir  8.3.2012  1:20 
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501  Herbergi  413‐3 og 416 ‐ gólf og skápar  8.3.2012  1:20 

502  Herbergi 416‐2 snyrting  8.3.2012  1:20 

503  Stigi miðkjarni ‐ 4 og 5 hæð  8.3.2012  1:20 

504  Gólfefni 4. hæð  8.3.2012  1:100 

505  Loftaplan 4. hæðar  8.3.2012  1:100 

506  Hljóðvist 4. hæð  8.3.2012  1:100 

507  Deili 1 og 8 ‐ gluggi við tjörn og jörðu  8.3.2012  1:5 

508  Deili 2 og 3 ‐ þak yfir veitingasvæði  8.3.2012  1:5 

509  Deili 4 og 5 ‐ þak yfir veitingasvæði og við turn  8.3.2012  1:5 

510  Deili 6 og 7 ‐ frágangur við hæðarskil og þakkant  8.3.2012  1:5 

511  Deili 10 og 11 ‐ veggsvalir og hurð og gluggi við svalir  8.3.2012  1:5 

512  Deili 12 og 13 ‐ svalahandrið og niðurföll í þaki  8.3.2012  1:5 

513  Deili 15, 18 og 19 ‐ lárétt snið í glugga og hljóðvörn milli rýma  8.3.2012  1:5 
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E-01 

 

E-01  VERKSAMNINGUR 
 

NORÐURTURN HÓTEL  - HAGASMÁRA 1  

VERKSAMNINGUR 

V – 001 

 

__________ apríl   2012 

 

VERKKAUPI: 

Norðurturn hótel - Hagasmára 1 ehf 

 

VERKTAKI: 

Nafn verktaka  

 

UMSJÓN: 

KÓJ ehf 

 

SAMNINGSAÐILAR 

Verkkaupi:                                               Verktaki: 

Norðurturn hótel - Hagasmára 1 ehf            Nafn 

Norðurgötu 6,                         Heimili 

200 Kópavogur                                       Póstfang 

Kt. 999999-9999                                  Símar: 

      Netfang: 

 

Umsjónaraðili verkkaupa: 

KÓJ ehf     Sími:  999-9999 

Austurgötu 6      200 Kópavogur 

Netfang:      kojehf(hjá)kojehf.is 
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1. GREIN 

VERKEFNI 

Verkið felst í að innrétta hótelhæð á 4. hæð að Hagasmára 1 í Kópavegi. Byggingin stendur á 

lóðinni Hagsmára 1 í Kópavogi.  Um er að ræða allar innréttingar á 4. hæð hússins 

heildarfrágang á gólfum veggjum og loftum ásamt smíði á innréttingum, stigahandriðum, og fl. 

Allir útveggir eru nú þegar fullkláraðir þ.e. búið er að klæða af gluggafront á hæðarskilum og 

einangra og klæða steypta útveggi. Ytra byrði hússins er glerfrontur og er svo nánast allan 

hringinn um hæðina. Þrír stigakjarnar eru í húsinu fyrir flóttaleiðir.  Hæðin er 1.060 m2 brúttó  

 

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. 

001. 

 Tilboðsblað  verktaka  dags. ____________  2012   ásamt útfylltri og yfirfarinni 

(leiðréttri) 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 #( nafn tryggingarfélags )#  dags. _________ 2012 að fjárhæð  kr. 

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 
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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. Samningsfjárhæð er, samkvæmt tilboði verktaka og með 

leiðréttingum samkvæmt ákvæðum útboðsgagna: 

 

kr.                                    með virðisaukaskatti 

 

skrifað, ___________________________________________________________                                            

 

 

4. GREIN 

FRAMKVÆMDATÍMI 

Framkvæmdatími hefst strax og tilboði hefur formlega verið tekið og skal verkinu vera að fullu 

lokið eigi síðar en 1. ágúst  2012. 

 

 

5. GREIN 

ÁGREININGSMÁL 

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

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

 

 

Kópavogur,  _____ __________________                                  

 

F.H. VERKKAUPA                                        F.H. VERKTAKA 

        

_________________________   ____________________________________ 

 



Lokaverkefni í byggingafræði BSc  Útboðs- og samninsskilamálar 
Norðurturn hótel - Hagasmára 1  Karl Ómar Jónsson    
_____________________________________________________________________________________ 

 

  31

E-02 

 

E-02  VERKTRYGGING 
 

Yfirlýsing um verktryggingu  

(númer tryggingar) 

 

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

ábyrgist Framkvæmdasýslu ríkisins, fyrir hönd  „nafn  verkkaupa“  kt:  ............., sem 

verkkaupa, greiðslu á allt að kr. „fjárhæð tryggingar í tölustöfum“, „í bókstöfum“ 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 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. 

KÓJ ehf, kt; 000000-0000, getur krafið  „nafn tryggingafélags eða banka“ 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. 

 

 

Staður, dagsetning, ár 

 

Nafn tryggingafélags eða banka 

 

Undirskrift og stimpill 

 



Lokaverkefni í byggingafræði BSc  Útboðs- og samninsskilamálar 
Norðurturn hótel - Hagasmára 1  Karl Ómar Jónsson    
_____________________________________________________________________________________ 

 

  32

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 KÓJ 

ehf 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: 
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 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. 
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1    AÐSTAÐA 
 

1.1.1 AÐSTAÐA, REKSTUR VINNUSVÆÐIS OG VERKLOK 
 
Verktaki fær úthlutað um 300 m2 svæði norðan við aðalinngang á efra bílastæði vestan við 

bygginguna til afnota. Þar getur hann sett upp vinnuaðstöðu fyrir framkvæmdina, komið fyrir 

vinnubúðum, verkfæra- og efnislager eftir því sem þurfa þykir.  Þar skal vera aðstaða til 

verkfunda fyrir framkvæmdina og skal fulltrúi eiga þar greiða leið að teikningum og öðrum 

gögnum sem að framkvæmdinni snýr.  Girða skal svæðið af til að komast hjá óþarfa 

utanaðkomandi umferð um það.  Öll aðstaða skal vera í samræmi við gildandi reglugerðir þ.e. 

byggingarreglugerð og reglur Vinnueftirlits ríkisins þar um.  Snyrtiaðstaða er til staðar í 

aðalbyggingu fyrir iðnaðarmenn á fyrstu hæð hússins og stendur sú aðstaða verktaka til boða. 

Ef vilji er til að koma slíkri aðstöðu fyrir á bílaplaninu sér verktaki um þá aðstöðu sjálfur.  

Þar sem verkframkvæmdin fer fram á 4. hæð hússins þarf að ganga í gegnum bygginguna að 

verkstað. Brýnt er að öll umgengni sé sem snyrtilegust og lögð áhersla á að vörnum sé komið 

fyrir þar sem þurfa þykir, lyftur og gólf varin fyrir hnjaski.  Allt rusl sem til fellur við 

framkvæmdina sé fjarlægt jafnóðum og að lokaður ruslagámur sé staðsettur allan tímann á 

umráðasvæði verktaka til að taka við því rusli til að forðast fjúk á svæðinu. Í verklok skal 

svæðinu skilað í sama ástandi og það var fyrir framkvæmd.   

Eins og fram kemur í útboðslýsingu, fær verktaki að tengjast inn á veitur hússins þ.e. rafmagn 

og vatn og sér sjálfur um allar lagnir að vinnusvæði frá tengistað. Annan kostnað ber hann 

alfarið sjálfur s.s. flutning á tækjum, efni og mannskap ásamt öllum kostnaði við rekstur 

aðstöðu þ.e. rekstur á skála, síma og annars skrifstofuhalds í kringum verkið. Verkkaupi setur 

upp vinnu- verkfæra- og efnisskála, í samráði við eftirlitsmann. 

 

Eining í tilboðsskrá er heildarmagn (heild), fyrir þá verkliði sem tilteknir eru. Innifalið í 

einingarverði skal vera allur kostnaður sem snertir viðkomandi verkþátt þ.e. efni og vinna við 

verkþáttinn ásamt kostnaði við förgun á rusli, sem lýst er hér að framan. Ennfremur skulu 

innifalin eðlileg þrif á meðan á vinnu stendur og eftir að verki er lokið. 
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5    FRÁGANGUR INNANHÚSS 
 
5.0  Almennt 
Í þessum kafla er lýst frágangi innanhúss. Nota skal þau efni sem vísað er til í gögnum hönnuða 

eða önnur sambærileg efni að mati verkkaupa. Verktaki skal með nægilegum fyrirvara leita 

samþykkis á öllu efni og öllum búnaði sem hann hyggst nota til framkvæmdarinnar, ef það er 

annað en fram kemur í hönnunargögnum með því að leggja fram upplýsingar frá framleiðanda í 

tæka tíð. Komi fram innbyrðis misræmi milli teikninga annars vegar og hins vegar á milli 

teikninga og verklýsingar, skal strax vekja athygli eftirlitsmanns verkkaupa á ósamræminu, og 

mun hann leysa úr málinu að höfðu samráði við hönnuði. Athygli er vakin á því að verktaki 

skal bera allan aukakostnað, sem hægt er að rekja til þess að verkstjóri sé ekki nægilega vel inni 

í verkframkvæmd. Gerð er krafa til þess að verkstjóri setji sig vel inn í öll hönnunargögn og 

uppgötvi augljóst misræmi í tæka tíð, ef um slíkt er að ræða, áður en að viðkomandi verkþætti 

kemur. 

 

 

5.1   MÚRVERK 

 

5.1.0    Almenn atriði 

Ekki er gert ráð fyrir því að mikið verði um hefðbundið múrverk í þessari byggingu en flestir 

steinsteyptir veggfletir verða sandspartlaðir. Flotílögn verður sett ofan á steinsteyptar plötur. 

  

5.1.1   Gólfflotílögn 

Þar sem endanlegt yfirborð gólfa verður það sama, er mismunandi þykkt gólfefna tekin upp í 

misjafnri þykkt flotílagnar. Verktaki skal þess vegna kynna sér gaumgæfilega þykkt allra 

yfirborðsefna áður en yfirborð ílagnarinnar verður lagt út. Rík áhersla er lögð á að gólf séu 

alveg lárétt í hurðagötum, og sérstaklega þó þar sem felliþröskuldar verða í hurðarblöðum. 

Allt flotílagnarefni skal vera fullreynt á íslenskum byggingarmarkaði og vottað af Rb. Fylgja 

skal leiðbeiningum framleiðanda varðandi undirbúning og niðurlagningu efnisins. Reikna má 

með að undirlag verði að grunna með óþynntum múrgrunni af heppilegri gerð. Gleypna fleti 

þarf væntanlega að grunna tvisvar og láta grunn þorna milli umferða. Rétt er að hafa í huga að 

ekki er ráðlegt að grunnur þorni of lengi.  
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Þar sem um mjög stóra gólffleti verður að ræða, skal gólffletinum skipt upp í minni fleti og þeir 

afmarkaðir með til þess gerðum flotsvampi sem líma skal niður. Hentugt er að afmörkunin 

komi t.d. í hurðargöt (í miðju hurðar í lokaðri stöðu) og þar sem milliveggir eiga að koma.  

Í gólfum með niðurföllum í skal lágmarkshalli að gólfniðurföllum vera 10 ‰ en æskilegur halli 

u.þ.b. 15 ‰. Ganga skal út frá því að meðalþykkt flotílagnar geti verið að jafnaði á bilinu 5 – 

30 mm 

 

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó), og uppgefið magn er mælt upp af teikningum arkitekta. 

Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og vinna við verkþáttinn, sem lýst er hér að framan. 

Ennfremur skulu innifalin eðlileg þrif á meðan á vinnu stendur og eftir að verki er lokið. 

 

5.1.2  Flísalögn gólfa 

Hér er um að ræða gólfflísar á böðum og gestasnyrtingu sjá gólfaplan teikn. 515. Um er að 

ræða drapplitaðar gegnheilar flísar með sléttu yfirborð í stærðinni 300 x 600 mm.  Flísarnar 

skulu uppfylla eftirfarandi gæðakröfur; vatnsdrægni: E ≤ 0,5%, slitþol: ≤ 150 mm³,  

rispuharka: ≥ 7 Moh, hálkuviðnám: R10 (DIN 51098).  Í sjálfa sturtuna skal leitast við að fá 

stamari samlita flísar vegna hálku. Flísarnar skal leggja með eins lítilli fúgu og kostur er og 

hafa leiðbeiningar framleiðanda að leiðarljósi varðandi niðurlímingu og fúgu. Byrja skal ávalt 

með heilli flís í hurðargati ( upp að öðru gólfefni) en miðla legu þeirra á breidd rýmis við að 

skurðir við veggi séu sem næst hálfri flísabreidd (-10%.) að heillri. Gólf í sturtu eru einhalla að 

gólfrist við vegg og verður að tryggja góðan og eðlilegan halla að því. Í kverkar í sturtu skal 

líma með gúmmíkvoðu (t.d. Miracote) sérsniðna þéttiborða. Gólf fái sömu meðferð með 

kvoðunni undir flísalögn í sturtunni. Nota skal flísalím sem hentar fyrir viðkomandi aðstæður 

og efni í fúgum sé sem samlitast flísum. Samlitt viðeigandi kítti einnig í kverkum.  Eftir 

flísalögn, fúgun og kíttun, skal hreinsa flísarnar vandlega. 

 

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó). Uppgefið magn er mælt upp af teikningum arkitekta. 

Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og öll vinna sem þarf til að fullgera verkþáttinn, þar 

á meðal að forma halla í sturtubotninn, koma fyrir þéttiborðum og kvoða yfir allt saman.. 
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5.1.3   Flísalögn veggja 

Veggir í böðum og gestasnyrtingu eru flísalagðir með hvítum 100x400 mm veggflísum sjá 

teikn. 508. Fúga 2 mm. Flísar skulu uppfylla sömu gæðakröfur um rakadrægi og kemur fram í 

5.1.2.  Eins og með gólflögnina skal þess gætt sem kostur er við flísalögn að flísar að 

aðliggjandi veggjum séu ekki mikið undir hálfri flís í lengdina (-10%.) að heillri.  Endanleg 

hæð á loftum (sem næst þeim sem uppgefin eru) ráðast síðan af heillri flís á hæðina. Í kverkar í 

sturtu skal líma með gúmmíkvoðu (t.d. Miracote) sérsniðna þéttiborða. Gólf og veggir í sturtu 

fá sömu meðferð með kvoðunni undir flísalögn. Nota skal flísalím sem hentar fyrir viðkomandi 

aðstæður og efni í fúgum sé sem samlitast flísum. Samlitt viðeigandi migluhelt kítti einnig í 

kverkum.  Eftir flísalögn, fúgun og kíttun, skal hreinsa flísarnar vandlega. 

 

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó). Uppgefið magn er mælt upp af teikningum arkitekta. 

Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og öll vinna ásamt fullnaðarfrágangi þar með talin 

gúmmíkvoðan. 

 

 

5.2   INNVEGGIR 

 

5.2.0   Almennt 

Allir innveggir utan staðsteyptir burðarveggir falla undir þennan kafla og skal verktaki alls 

staðar viðhafa fagmannleg vinnubrögð í öllum frágangi. Ætlast er til að smiðir kynni sér 

gaumgæfilega allar lagnaleiðir og hagi vinnu sinni þannig að gott samráð verði við aðra 

fagmenn til þess að verkið fái snurðulausan framgang. Sérstaklega þarf að huga vel að frágangi 

lagna sem ganga á milli rýma og sjá þarf til þess að kröfum um hljóðeinangrun og 

brunamótstöðu verði mætt að fullu. Vanda skal til allra festinga á grind. Gifsplötur skulu vera 

u.þ.b. 13 mm þykkar af vandaðri, almennri gerð. Steinull í vegggrind skal valin m.t.t. 

uppgefinna hljóðdeyfikrafa. Gifsplötuklæddir veggir verða af mismunandi þykktum en auk 

þess verða klæddir af bogaveggir til að rétta af veggi.  

Allar kverkar milliveggja eða klæðninga við gólf, loft og aðliggjandi veggi skal fúgufylla með 

akrýl fúguefni, s.s. þankítti, sem heldur seigju sinni og harðnar lítið með tímanum . Þar sem 
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lagnir og loftstokkar ganga út úr, eða í gegnum veggi, skal ganga vandlega frá raufum með 

tilliti til bruna- og hljóðkrafa. 

Stoðir í grindum veggja eru úr blikki og 

skulu að jafnaði vera með 400 - 600 mm 

millibili, og fer bilið einkum eftir hæð 

veggjanna, sjá leiðbeiningar 

framleiðanda. Nota skal kantlista, út- og 

innhornalista undir sparsl á öllum 

sýnilegum brúnum og köntum og ganga 

þannig frá endanlegu veggyfirborði að 

það verði tilbúið fyrir málningarvinnu, 

sjá lið 5.5.3 hér á eftir.  Almennt skal 

bil milli skrúfa á samskeytum platna 

vera um 120 mm til að forðast sprungur. 

Plötuskeyti á innra og ytra byrði mega alls ekki standast á. Þar sem fylla þarf í fúgur skal nota 

gott þanfúguefni, þankítti, sem ekki harðnar með tímanum. Vegna frágangs á körmum í 

veggjagrindina skal fella lista úr 18 mm krossvið í dyraopið til festingar á hurðum. Í sjálft 

hurðargatið  skal koma fyrir 18 mm eldvarnarspónaplötu í sömu þykkt og veggurinn mínus 

tvær þykktir í gifsi sjá mynd 1. 

Fræsa skal í listann rauf fyrir gifsúthornalista. Heilsparslað er inn í hurðargatið um leið og 

veggina og málað fyrir hurðarísetningu. Þar sem karmar eru settir í án gerekta er lögð mikil 

áhersla á að hurðargöt séu rétt lóðrétt og vinkilrétt í gatinu svo fúgan í kring verði sem jöfnust 

sjá mynd 2. 

Á fáeinum stöðum liggja fastar innréttingar að gifsplötuklæddum blikkgrindarveggjum og 

verða innréttingarnar festar við vegggrindina. Einkum er hér um að ræða skápa í herbergjum og 

hillur í línherbergi. Skal þar gera ráðstafanir til þess að tryggja næga festu með því að setja 

aukastyrkingu í vegginn s.s. aukagrindarefni og ennfremur 12 mm krossvið í stað innri 

gifsplötu.  Á tveimur stöðum eru kassar fyrir brunaslöngur felldar inn í veggina teikn 505.  

Ganga þarf frá þeim hólfum með þeim hætti að öllum kröfum um bruna og hljóð sé fullnægt. 

Rík áhersla er lögð á vönduð vinnubrögð við allan frágang veggja, hurða og lofta. Hvergi mega 

t.d. vera rifur, sem valdið geta hljóðleka. Ganga skal sérstaklega vel frá allri þéttingu þar sem 

veggir koma saman. 

Mynd 1     Frágangur veggja í hurðargati   (KÓJ) 
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5.2.1 95 mm gifsveggir 

Hér er um að ræða gifsplötuveggi þar sem verið er að taka beinar línur við bogaveggi á 

salernum herbergja og víðar þar sem taka þarf veggi beina. Þar sem lagnir koma fyrir í þessum 

veggjum skal þess gætt að huga vel að frágangi vegna hljóðvarna. Þetta eru veggir með 70mm 

blikkgrind. Öðru megin grindar skulu vera tvö gifsplötulög. Æskilegt er að setja millilegg frá 

vegg yfir í bogavegg sem verið er að klæða yfir til styrkingar á veggnum. Í vegggrindina skal 

koma fyrir steinullarmottum af heppilegri þykkt m.t.t. hljóðkrafa,  s.b. hér að ofan og skal þess 

gætt að einangrunin sígi ekki með tímanum, og skerði þar með hljóðeinangrunargildi og 

brunaþol veggjarins.  

 

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó), og uppgefið magn er mælt upp af teikningum arkitekta. 

Innifalið í einingarverði skal vera efni og vinna ásamt undirbúningi og eðlilegum þrifum. 

 

5.2.2   120 mm gifsveggir 

Hér er um að ræða gifsplötuveggi þar sem gifsplötur verða festar á 70 mm blikkgrind. Báðum 

megin grindar skulu vera tvö gifsplötulög, sbr. liðinn hér á undan. Innan í vegggrind skal koma 

fyrir 70 mm þéttull og gæta þess vel að einangrunin nái ekki að síga með tímanum með tilliti til 

hljóðeinangrunargildi og brunaþol veggjarins.  

 

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó), og uppgefið magn er mælt upp af teikningum arkitekta. 

Innifalið í einingarverði skal vera efni og vinna ásamt undirbúningi og eðlilegum þrifum. 

 

5.2.3  145 mm gifsveggir 

Hér er um að ræða gifsplötuveggi þar sem gifsplötur verða festar á 95 mm blikkgrind. Báðum 

megin grindar skulu vera tvö gifsplötulög, sbr. liðinn hér á undan, og verður veggur því með 

tvöföldu byrði. Innan í vegggrind skal koma fyrir steinullarmottum af heppilegri þykkt m.t.t. 

hljóðkrafa, sjá hér að neðan, og skal gæta þess vel að einangrunin sígi ekki með tímanum, og 

skerði þar með hljóðeinangrunargildi og brunaþol veggjarins. 145mm gifsveggir eru ofan við 
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glerveggi um setustofu að steinlofti.  145 mm gifsveggir skulu uppfylla 44 dB hljóðdeyfingu  

og EI 60 brunaþol. 

 

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó), og uppgefið magn er mælt upp af teikningum arkitekta. 

Innifalið í einingarverði skal vera efni og vinna ásamt undirbúningi og eðlilegum þrifum. 

 

5.2.4   200 mm gifsveggir 

Hér er um að ræða gifsplötuveggi þar sem gifsplötur verða festar á tvær sjálfstæðar 70 mm 

blikkgrindur með min. 10 mm bili á milli stoða. Tvö gifsplötulög verða á hvorum vegghluta. 

Innan í hvora vegggrind skal koma fyrir 2x70 mm þéttull m.t.t.. hljóðkrafa, sjá hér að neðan, og 

skal gæta þess vel að einangrunin sígi ekki með tímanum og skerði þar með 

hljóðeinangrunargildi og brunaþol veggjarins.  

200 mm gifsveggir skulu uppfylla 55 - 60 db hljóðdeyfingu  og EI 60 brunaþol. 

 

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó), og uppgefið magn er mælt upp af teikningum arkitekta. 

Innifalið í einingarverði skal vera efni og vinna ásamt undirbúningi og eðlilegum þrifum. 

 

5.2.5   Rakagifs á  böðum 

Í sturtum á snyrtingum herbergja skal klæða seinna lag platna með 12 mm rakagifsi. Þessir 

veggir eru innifaldir í öðrum liðum veggja vegna legu herbergja. Því er hér eingöngu um að 

ræða kostnaðarmun við efni og vinnu á þeim veggflötum sem við eiga. 

 

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó), og uppgefið magn er mælt upp af teikningum arkitekta. 

Innifalið í einingarverði skal vera efni og vinna ásamt undirbúningi.  
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5.3     FRÁGANGUR LOFTA 

 

5.2.0    Almennt 

Frágangur allra lofta falla undir þennan kafla og skal verktaki alls staðar viðhafa fagmannleg 

vinnubrögð í öllum frágangi. Ætlast er til að smiðir kynni sér gaumgæfilega allar lagnaleiðir og 

hagi vinnu sinni þannig að gott samráð verði við aðra fagmenn til þess að verkið fái 

snurðulausan framgang. Sérstaklega þarf að huga vel að frágangi þar sem lagnir  eru í loftum 

og huga vel að staðsetningu upphengja vegna þess og vanda til allra festinga á grind. Gifsplötur 

skulu vera u.þ.b. 13 mm þykkar af vandaðri, almennri gerð. Grindur í loftum undir klæðningu 

er úr viðurkenndu loftablikki til þeirra nota og skal vera með 400 mm millibili og á 

endasamskeytum platna.  Almennt skal bil milli skrúfa á samskeytum platna vera um 120 mm 

til að forðast sprungur í loftum. Eins og fram kemur síðar í lýsingu skal nota endakantlista á 

gifsplötur við veggi í loftum ganga . Nota skal kantlista, undir sparsl á öllum sýnilegum 

brúnum og köntum og ganga þannig frá endanlegu veggyfirborði að það verði tilbúið fyrir 

málningarvinnu, sjá lið 5.5.3 hér á eftir. 

 

5.3.1  Gifsplötuklædd loft 

Loft eru að stórum hluta klædd gifsplötum, sjá loftaplön teikn. 516. Ganga skal frá blikkgrind 

með sambærilegum hætti og þegar um vegggrind er að ræða. Skulu blikkprófílar c/c 400 mm 

settir neðan í grind sem hengd er niður úr steinsteyptri loftplötu og skal að jafnaði taka mið af 

gifsplötustærð við staðsetningu þeirra. Ekki er gert ráð fyrir fúgu við veggi í herbergjum en þar 

sem gifsloft eru á göngum komi 10 mm skuggafúga með veggjum. Eitt gifsplötulag kemur 

neðan á loftagrind.  

 

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó) loftflata. Uppgefið magn er mælt upp af teikningum 

arkitekta. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni, þ.m.t. festingar, og vinna við uppsetningu. 

 

5.3.2  Stokkar með útveggjum 

Með útveggjum koma ljósastokkar úr gifsi (sjá deili 6, teikn. nr 404). Stokkar þessir taka upp 

hæðarmun á loftum við útvegg . Upp í stokkinn skal gert ráð fyrir að hægt sé að festa 
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gardínubrautir með því að setja skrúfuhelt efni  krossvið eða MDF  þar sem festingar eiga að 

koma. Ganga skal frá allri grind og gifsklæðningu með sambærilegum hætti og þegar um 

vegggrind er að ræða.  

 

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó) loftflata stokka. Uppgefið magn er mælt upp af 

teikningum arkitekta. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni, þ.m.t. festingar, og vinna við 

uppsetningu. 

 

5.3.3    Stokkar á göngum 

Með gangaveggjum koma 300 x 150 mm stokkar úr gifsi þ.e. 300 mm út á lofið og 200 mm 

upp fyrir kerfisloft sjá loftaplön teikn. 516.  Stokkar þessir taka upp breidd ganga þannig að ein 

plötubreidd í kerfisloftum klæðir rest af breidd ganganna án samskeyta.  Ganga skal frá allri 

grind og gifsklæðningu með sambærilegum hætti og þegar um vegggrind er að ræða. Í stokkana 

verður komið fyrir innfeldum loftljósum. 10 mm skuggafúga er með veggjum sem samsvarar 

þykkt gifsplötunnar. Í þessum tilboðslið er innifalinn sá aukakostnaður við það að smíða 

lóðrétta hluta stokksins sem kerfisloftið kemur að. Lárétti hluti loftsins tilheyrir gifsloftunum 

og er magntekið þar.   

  

Eining í tilboðsskrá er lengdarmetri (nettó) stokka mælt við vegg í stokk. Uppgefið magn er 

mælt upp af teikningum arkitekta. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni, þ.m.t. festingar, 

og vinna við uppsetningu. 

 

5.3.4    Stokkar á böðum 

Á böðum koma ljósastokkar í loft út frá vegg milli sturtu og handlaugar. Loftin sjálf eru 

magntekin með gifsloftum en hér er um að ræða aukakostnað við þessa ljósastokka sjá teikn 

507 og 508. Ganga skal frá allri grind og gifsklæðningu með sambærilegum hætti og þegar um 

vegggrind er að ræða. 

 

Eining í tilboðsskrá er lengdarmetri (nettó. Uppgefið magn er mælt upp af teikningum 

arkitekta. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni, þ.m.t. festingar, og vinna við uppsetningu. 
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5.3.5    Kerfisloft 

Hér er átt við niðurhengt loftakerfi sem á göngum eru felld inn á milli gifsplötustokka með 

veggjum. Gangur framan við lyftur, setustofa og önnur smárými á hæð eru þó heilklædd með 

loftakerfi, sjá loftaplön teikn 516. Gert er ráð fyrir loftakerfi, litur hvítur frá fyrirtæki sem 

sérhæfir sig í framleiðslu á því sviði. Loftakerfi myndar fúgu við veggi þ.e. plötur koma niður 

úr loftaleiðurum og skal lega platna vera í samræmi við teikningar hönnuða sjá mynd 2.  

Loftaplötur skulu koma með endanlegri yfirborðsáferð og skal gera ráð fyrir að litur verði ljós, 

en að hann verði endanlega ákveðinn af arkitekt. Kerfisloft skal vera í hljóðdeyfiflokki A. 

Mikilvægt er að vanda vel til uppsetningar 

loftagrindar þannig að hvorki myndist þvingun né 

rifa á milli platna. Uppsetning lofta skal 

framkvæmd af iðnaðarmönnum með reynslu í 

uppsetningu sams konar eða sambærilegra lofta. 

Lömpum, ristum, hátölurum, brunaskynjurum 

o.s.frv. verður víða komið fyrir í niðurhengdum 

loftum. Vanda skal sérstaklega allan frágang þar 

sem þessir hlutir koma. Samstilla þarf staðsetningu upphengja kerfisins við lagnir uppi í 

milliloftinu og er nauðsynlegt að hinir ýmsu fagmenn, sem að máli koma, hafi með sér gott 

samstarf og sýni hver öðrum fulla tillitssemi. 

Vegna aðgangs að lögnum þarf að vera mögulegt að taka einstakar einingar kerfisloftsins 

auðveldlega niður og setja síðan upp aftur, án þess að skaði hljótist af eða röskun á starfsemi 

verði að einhverju marki á meðan á framkvæmdum stendur. Vanda skal sérstaklega allan 

frágang við veggi. 

Um þrjár stærðir er að ræða í loftaplötum. Á aðal herbergisgangi eru notaðar loftaplötur í 

stærðinni 600x1800 mm, setustofu og gangi framan við lyftu 600*1200mm og í gestasnyrtingu 

og lín- og ræstiherbergi 600x600 mm. 

 

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó). Uppgefið magn er mælt upp af teikningum arkitekta. 

Innifalið í einingarverði skal vera allt efni, þ.m.t. festingar, og vinna við smíði og uppsetningu. 

 

Mynd 2      Fráganur á kerfislofti     (KÓJ) 
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5.4    JÁRNSMÍÐI 

 

5.4.0    Almenn atriði 

Í þessum verklið er fjallað um handrið í stigagöngum í flóttaleiðum og milligólf í tækjarými.  

Handrið eru smíðuð úr heildregnu suðuröri 50 mm og 12 mm stálteinum. Milligólf er smíðað úr 

I bitum sem halda uppi milligólfi úr galvaniseruðu ristarstáli. Allur frágangur skal vera góður, 

suður slípaðar vel niður 

 

5.4.1  Stigahandrið 

Hér er átt við handrið í stigakjörnum flóttaleiða þ.e. í suður- mið- og norðurkjarna. Efnisstærðir 

eru 50 mm rör í handlista og undirlista í handriði en Ø 12 mm teinar lóðrétt. Við smíði á öllum 

handriðunum skal teikn. 510 höfð til hliðsjónar. Það handrið er í miðkjarna stigahússins en 

uppbygging annarra handriða í hinum stigakjörnunum fylgi sömu línu og málum frá gólfi. Allt 

stál í handriðum komi grunnað á verkstað. Handrið í miðkjarna stigans myndar samfellda leið 

upp allt stigahúsið þ.e. hluti af smíðinni fer fram á staðnum. Handrið boltist utan á stigaþrepin 

sjá teikningu 510. Handlisti á vegg við stiga festist beint á vegginn með steypulími. 

Í tilboðsskrá er gerður greinarmunur á þessu tvennu þ.e. handlisti á vegg við tröppur og handrið 

við stiga.  

 

Eining í tilboðsskrá er lengdarmetri á handriði mælt í láréttri línu (ofanvarp á gólfflöt). Þetta á 

við báðar gerðirnar. Uppgefið magn er mælt upp af teikningum arkitekta. Innifalið í 

einingarverði skal vera allt efni, þ.m.t. festingar, og vinna við smíði, uppsetningu og 

fullnaðarfrágang. 
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5.4.2    Milligólf í tæknirými 

Uppbygging á milligólf í tæknirými (sjá 

mynd) er eftirfarandi;  I - stálbitum 

(160) er komið fyrir þvert yfir rýmið c/c 

750 mm.  Þeir eru boltaðir í veggina í 

gegnum ásoðnar festingar í endum 

þeirra tveir 12 mm boltar í hvern enda. 

Milli bitanna og á enda rýmisins beggja 

vegna eru boltaðir (10mm boltar c/c 600 

mm) stálvinklar 70x70x7 mm. Ofan á 

bitana og vinklana koma galvaniseraðar 

ristar með möskvastærð 34x50/30x3 mm 

(viðmið GA ristar 6000x1000x34x50/30x3  171 kg) sjá mynd 3. Ristar séu tilsniðnar í rýmið í 

misstórum einingum eftir óskum vegna lagnaleiða upp í gegnum ristagólfin. Gera þarf ráð fyrir 

að sérsníða þurfi einhverjar stærðir að viðkomandi lögnum (loftstokkar og vatnslagnir) og skal 

sú vinna innifalin í tilboðsverði. Ristar eru klemmdar niður á bitana með tilbúnum festingum 

sem ganga upp í gegnum ristina og klemmast niður fyrir flans á viðkomandi ásetu. Stál skal 

grunnað og málað fyrir uppsetningu. Ekki þarf að mála ristar. Tiltekið er í magnskrá bæði 

lengdarmetrar og kg í stáli. Ristar eru uppgefnar í m2. Staðsetning gólf í hæð samkvæmt 

uppgefnum hæðarkótum á teikningum.  

 

Eining í tilboðsskrá er lengdarmetrar í stáli þ.e. vinklar og bitar (nettó) og fermetra í ristum 

(nettó). Uppgefið magn er mælt upp af teikningum arkitekta. Innifalið í einingarverði skal vera 

allt efni, þ.m.t. ásoðnar festingar (eyru) á I-bita og vinna við smíði, uppsetningu og 

fullnaðarfrágang. 

 

 

 

 

 

Mynd 3     Frágangur á gólfi í tæknirými  (KÓJ) 
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5.5 MÁLUN INNANHÚSS 

 

5.5.0   Almenn atriði 

Reiknað er með að notaðar verði málningartegundir sem hér eru á markaði og reynst hafa mjög 

vel m.t.t. slits og eðlilegra þrifa. Farið er fram á mjög fagmannleg vinnubrögð og að umgengni 

á vinnustað verði til fyrirmyndar. 

Verktaki skal gera sýnishorn af litum og yfirborðsáferð, sé þess óskað. Grunnmálning skal að 

jafnaði vera í sama lit og yfirmálning. Ákvörðun lita skal vera í samráði við arkitekta 

verkkaupa. Áður en veggir verða málaðir verður gefin út forsögn um liti. 

Áður en málun hefst skulu allir fletir og byggingahlutar vera hreinir, þurrir og gallalausir. Hafi 

verktaki athugasemdir við þá fleti, sem hann á að mála, ber honum að hafa samband við 

eftirlitsmann verkkaupa hið fyrsta svo að ráðrúm gefist til úrbóta. 

Við málningarvinnu skal farið eftir almennum leiðbeiningum framleiðenda málningar varðandi 

allan undirbúning og framkvæmd verksins. Ekki má þynna málningarefni umfram það sem 

framleiðandi segir til um. Verktaki skal reikna með öllum skurðum sem verkinu fylgja, 

ennfremur vörslu efnis, þrifum og gagngerri tiltekt að verki loknu. 

Nota skal fyrsta flokks efni, ljós-, vatnsekta. Sparslefni skulu vera ljós og rýrna lítið við 

þornun. Þess skal vandlega gætt, þegar gert er við sprungur, að ekki verði um áferðarmun að 

ræða. Málning skal þekja að fullu. 

Steinsteyptir  veggir verða sandsparslaðir 

Verktaki skal gera við allar skemmdir á málningu sem orðið hafa á verktímanum. 

Málningarþætti telst ekki lokið fyrr en verktaki hefur lokið öllum slíkum viðgerðum og skulu 

allar eðlilegar viðgerðir innifaldar í einingarverði. 

Athugið að áður en veggir verða málaðir verður gefinn út forsögn um litaval. Hugsanlega verða 

ákveðnir veggfletir málaðir í áherslulitum. 

Á eftir hverjum lið eru nokkur skýringarorð um hvernig viðkomandi verkliður er mældur og 

hvað innifalið er í einingarverði hans. Verðin er allt málningarefni og vinna.  
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5.5.1  Sandspörslun steinsteyptra og múrhúðaðra flata 

Alla sýnilega fleti steyptra byggingarhluta, nema í flóttaleiðum, skal sandsparsla. Sparslflötur 

skal ná u.þ.b. 100 mm upp fyrir neðri brún niðurhengdra lofta, þar sem um slík loft er að ræða.  

Áður en unnt verður að hefja vinnu við sandspörslun, skal gera við alla þá fleti sem ekki 

fullnægja kröfum framleiðanda sparslefnis varðandi æskilegt undirlag. Nauðsynlegt er að slípa 

niður brúnir, nibbur o.þ.h. á fleti sem sandsparsla á, svo að ójöfnur komi ekki fram á endanlegu 

yfirborði. 

Sparslefni skal hafa hámarks kornastærð 0.25 mm. Bera skal sandsparsl á flötinn með því að 

sprauta því á undirlagið, og skal slétta úr því með spöðum eða á sambærilegan hátt að mati 

eftirlitsmanns verkkaupa. Gera má ráð fyrir að fara þurfi a.m.k. tvær umferðir á flötinn með 

sandsparsli en náist ekki ásættanleg áferð þá, skal verktaki bætta við þeirri þriðju, verkkaupa að 

kostnaðarlausu. Yfirborð sandsparslaðra flata skal vera eggslétt og frávik miðað við 3 m 

réttskeið skal ekki vera meira en 2 mm. Að þessum verkþætti loknum skulu sandsparslaðir 

fletir vera tilbúnir undir málningu. 

Sandsparsla skal veggi u.þ.b. 10 sm upp fyrir uppgefna hæð niðurhengdra lofta. 

Um tvennslags steypta fleti er að ræða þ.e. súlur og veggi. 

 

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó), og uppgefið magn er mælt upp af teikningum arkitekta. 

Innifalið í einingarverði skal vera efni og vinna ásamt undirbúningi og eðlilegum þrifum. 

 

5.5.2        Málun sandsparslaðra veggja og súlna 

Sandsparslaða út- og innveggi og súlur skal mála á eftirfarandi hátt : 

1)    Slípa lauslega. 

2)     Ein umferð af blöndu sem samanstendur af 1hl vatnsþynntri plastmálningu + 1hl herðir + 

        1hl vatn . 

3)     Blettspörslun og blettmálun milli umferða eftir þörfum. 

4)     Þrjár umferðir vatnsþynnt plastmálning. Gljái 20% . Fullþakning.  

 

Mála skal veggi u.þ.b. 10 cm upp fyrir uppgefna hæð niðurhengdra lofta. 
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Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó), og uppgefið magn er mælt upp af teikningum arkitekta. 

Innifalið í einingarverði skal vera efni og öll vinna ásamt undirbúningi og eðlilegum þrifum. 

 

5.5.3    Spörslun og málun gifsplötuveggja 

Hafa skal eftirfarandi lýsingu til viðmiðunar: 

1) Gifsplötur hafa þynningar á langhliðum. Á samskeytum platna og á mótum (kverk) veggja 

skal líma til þess gerðan borða yfir samskeyti á plötum. Sparsla samskeyti og ummerki festinga 

þar til áferð er slétt. Endakantar hafa engar þynningar en framgangsmáti að öðru leyti sá sami 

og á langhliðum. Ekki má sjást í límingarborða samskeyta gegnum spörslun. Ekki má heldur 

skera pappahulu til þess að mynda þynningar.  

2) Grunnmála yfir sparslaða fleti með alkýðgrunni og síðan rúlla yfir viðgerðan hluta með 

lakkrúllu til að fá fallega áferð 

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

4) Blettsparsla og slípa 

5) Blettmála, telji eftirlitsmaður telur ástæðu til 

6) Milliumferð með alkýðlakki, slípa 

7) Þrjár umferðir vatnsþynnanleg plastmálning gljástig 20% 

 

Mála skal veggi u.þ.b. 10 cm upp fyrir uppgefna hæð niðurhengdra lofta. 

 

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó), og uppgefið magn er mælt upp af teikningum arkitekta. 

Innifalið í einingarverði skal vera efni og öll vinna ásamt undirbúningi og eðlilegum þrifum. 

 

5.5.4   Spörslun og málun gifsplötuveggja á böðum 

Sparsla skal gifsplötuveggi undir flísalögn á böðum á eftirfarandi hátt : 

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

plötusamskeyti. 
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 2)  Grunnmála yfir sparslaða fleti með alkýðgrunni 

 

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó), og uppgefið magn er mælt upp af teikningum arkitekta. 

Innifalið í einingarverði skal vera efni og öll vinna ásamt undirbúningi og þ.m.t. vörnum á 

byggingarhlutum og eðlilegum þrifum að framkvæmd lokinni. 

 

5.5.5    Spörslun og málun gifsklæddra lofta 

Sparsla skal yfir öll samskeyti á gifsplötum, yfir nagla/skrúfur og kant- og hornlista og slípa 

svo að slétt svo óaðfinnanlegt sé. Á samskeytum platna og á mótum veggja og lofts skal nota 

borða sem festa skal skv. leiðbeiningum framleiðanda til að koma í veg fyrir sprungumyndun 

síðar. Sparsl skal vera af viðurkenndri tegund og háð samþykki eftirlitsmanns verkkaupa. 

Undirvinna sú sama og á gifsveggjum. 

 

1)     Líma skal á öll plötusamskeyti til þess gerðan borða. Tvísparsla skal síðan yfir skrúfugöt 

og plötusamskeyti. 

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

Nota skal hvítan lit í plastmálningu 

3)     Sparsla skal síðan yfir að nýju öll skrúfugöt og plötusamskeyti og ganga úr skugga um að   

hvergi séu misfellur á veggjum. 

4)     Blettmála. 

5)     Tvær umferðir vatnsþynnanleg plastmálning gljástig 20% (G 60°). 

 

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó), og uppgefið magn er mælt upp af teikningum arkitekta. 

Innifalið í einingarverði skal vera efni og vinna ásamt undirbúningi þ.m.t. vörnum á 

byggingarhlutum og eðlilegum þrifum að framkvæmd lokinni. 

 

5.5.6  Lokun steinsteyptra lofta og veggflata 

Rykbinda skal tæknirými (þar með lyftustokka) og flóttaleiðir samkvæmt eftirfarandi: 
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1)     Hreinsa skal steypuklepra og laust rusl af flötunum með sköfum, kústi og/eða þrýstilofti. 

2)     Rykbinda með tveim umferðum af blöndunni: semplasti (1 hl.) og vatni (1 hl.)  

 

Rykbinding er mæld í fermetrum (m²) af teikningum. Í einingarverði skal vera innifalið allt efni 

og vinna við rykbindingu þ.m.t. vörnum á byggingarhlutum og eðlilegum þrifum að framkvæmd 

lokinni. 

 

5.5.7   Rykbinding steinsteyptra lofta og veggflata 

Alla steypta lofta- og veggfleti ásamt súlum sem klæðast af með niðurhengdum loftum, skal 

rykbinda með einni umferð af blöndunni: semplasti (1 hl.) og vatni (1 hl.) eða sprauta með 

þynntri málningu og gæta þess að ekki slettist á þá fleti sem málaðir eru samkvæmt annarri 

forskrift.  

  

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó), og uppgefið magn er mælt upp af teikningum arkitekta. 

Innifalið í einingarverði skal vera efni og vinna þ.m.t. vörnum á byggingarhlutum og eðlilegum 

þrifum að framkvæmd lokinni. 

 

5.5.8    Rykbinding steinsteyptra gólfa  

Um er að ræða gólf í flóttaleiðum, sjá gólfefnaplön teikn. 515. 

Mála skal með sömu málningu 60mm upp á veggflötinn. Hafa skal eftirfarandi lýsingu til 

viðmiðunar: 

 

1)   Saltsýruþvo gólfflöt sem mála á og láta þorna hæfilega 

2)   Grunna með góðu epoxylakki, þynntu með u.þ.b. 25% epoxyþynni 

3)   Yfirmálun með óþynntu slitsterku epoxylakki 

Gæta skal varúðar við vinnu með epoxyefnum og gæta þess að rými séu vel loftræst. 
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Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó), og uppgefið magn er mælt upp af teikningum arkitekta. 

Innifalið í einingarverði skal vera efni og vinna þ.m.t. vörnum á byggingarhlutum og eðlilegum 

þrifum að framkvæmd lokinni. 

 

5.5.9  Málun ljósastokka 

Sýnilega hluta ljósastokka, sjá loftaplön, skal mála sbr. lið 5.5.5 og eru magnteknir með í þeim 

liðum. Þá hluti sem sjást ekki eða ekki eins vel þ.e lóðréttir fletir og ofan í ljósastokk skal 

einnig sparsla og mála þótt spörslun sé ekki jafn vönduð og á loftum. Þetta er vegna endurkast á 

ljósi og þrifa.  

 

Magntölur á tilboðsskrá eru lengdarmetrar af ljósastokkum með gluggum, stokkum á göngum 

og ljósastokkum á baði.   Innifalið í einingarverði skal vera efni og vinna ásamt öllum 

undirbúningi þ.m.t. vörnum á byggingarhlutum og eðlilegum þrifum að framkvæmd lokinni. 

 

5.5.9   Málun stálhurða 

Stálhurðir koma grunnaðar á verkstað. Slípa skal yfir allan flötinn, sparsla og grunna yfir 

viðgerðir . Hurðir skal grunna með olíugrunni og rúlla með tveimur umferðum af hálfmöttu 

hvítu lakki. 

  

Magntölur á tilboðsskrá eru stk  af hurðum og telst tvöfalda hurðin sem eitt stk. Innifalið í 

einingarverði skal vera efni og vinna ásamt öllum undirbúningi þ.m.t. vörnum á 

byggingarhlutum og eðlilegum þrifum að framkvæmd lokinni. 
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5.6  GÓLFEFNI 

 

5.6.0  Almenn atriði 

Gólfefni ganga víða upp á veggi og skal sökkulhæð vera 60mm miðað við fullfrágengna 

gólfhæð. Yfirborð aðliggjandi gólfflata skal jafnan vera í sömu hæð. Skil eiga sér stað í 

veggopum. Gólfefni skulu vera í plani og dúkar soðnir saman eða settir saman með epoxifúgu í 

sama lit og gólfefni eftir því sem við á. Samskeyti í dyraopum og staðsett þannig að þau verði 

undir miðju hurðarblaðs í lokaðri stöðu.  

Varðandi undirbúning lagningar viðkomandi gólfefnis skal almennt fylgja leiðbeiningum 

gólfefnaframleiðanda. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni með góðum fyrirvara áður en hann 

hyggst leggja gólfefni, svo að ganga megi vel úr skugga um að aðstæður á staðnum séu 

heppilegar. Litir og endanleg gerð gólfefna skal háð samþykki arkitekts. Allt gólfefni skal lagt 

af reyndum fagmönnum. 

Vanda skal vel allan undirbúning gólflagna og skulu gólf hreinsuð vandlega og gert við þau 

eftir þörfum. 

  

5.6.1   Parket 

Á öll gólf herbergja og setustofu kemur parket. Til viðmiðunar er miðað við Eik Rustic, lakkað 

samlímt 15mm plankaparket frá Parka. Undir parket kemur hljóðdúkur  þykkt 2,75 

(hljóðdempun 24dB.   

Eins og segir í 5.5.0 skal ekki hefja verk fyrr en allar aðstæður á staðnum eru réttar varðandi 

raka, stöðu annarra verkþátta og umgengni til að forða gólfefnum frá skemmdum.  Niðurlögn 

fylgi ávallt lengri veggnum þegar inn í herbergið er komið þ.e. þeim sem skápar eru við sjá 

teikn. 515.  Hvorki dúkur né parket límist niður. Gæta skal þess að um 10 mm fúga sé með 

veggjum eftir niðurlögn. Gólfefni skal aðlaga að öðru gólfefni í hurðargötum.  

 

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó), og uppgefið magn í tilboðsskrá er mælt upp af 

teikningum arkitekta. Innifalið í einingarverði skal vera allur undirbúningur verksins, allt efni 

og vinna. 
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5.6.2 Teppi 

Teppi eru á göngum hótelsins.  Gerðar eru kröfur um eftirfarandi eiginleika þ.e. þéttleiki efnis 

sé ≥1100 g/m2, brunaflokkur ≥ B1, lithellt gagnvart vatni og núningi, hljóðísog E,  ekki 

móttækilegt fyrir stöðurafmagni. og þoli vel hjólastólaumferð. Botn teppisins sé latex.  Til 

viðmiðunar er miðað við teppi frá Teppalandi tegund ege1. Teppin eru heillímd á gólfin.   

Gerð er rík krafa um að gengið sé frá teppasamskeytum með þeim hætti að þau verði sem 

minnst greinanleg, rakni ekki upp eða losni. Haga skal legu samskeyta að þau þveri gönguleiðir 

sem minnst og séu ekki þar sem búast má við miklu álagi. Teppin skal líma með viðeigandi 

lími og í nægjanlegu magni skv. tilmælum framleiðanda. Árangur af límingu skal vera með 

þeim hætti að lögn haldist föst við væntan ágang og aðstæður. Þar sem teppi skerst ekki upp að 

vegg, innréttingu eða öðru naglföstu heldur endar við opna brún eiga teppakantar að vera 

faldaðir. 

Gera skal ráð fyrir að hægt sé að bjóða upp á mismunandi liti og munstur að vali verkkaupa  

þegar til kemur að panta dúkinn.  Hönnuður ákveðu lit og munstur þegar framleiðandi hefur 

verið valinn. Vitað er að margir framleiðendur bjóða upp á þennan valkost án verðhækkunar sé 

pantað í tíma fyrir niðurlögn.  

 

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó), og uppgefið magn í tilboðsskrá er mælt upp af 

teikningum arkitekta. Innifalið í einingarverði skal vera allur undirbúningur verksins, allt efni 

og vinna.  

 

5.6.3 Gólflistar úr teppi 

Gólflistar skulu vera af sömu tegund og litanúmeri og teppi á gólfi. Gólflistar eiga að  

vera 60 mm háir. Falda þarf efribrún með þræði í sama lit og teppi. 

 

Greitt er fyrir hvern lengdarmetra teppa gólflista sem er lagður. Innifalið í einingarverði skal 

vera földun, allur undirbúningur verksins, allt efni og vinna. 

 

                                                 
1 http://b2b.egecarpet.com/ege_exp/esa/pd_info.jsp 
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5.6.4 Gólfdúkur 

Vínil gólfdúk 2,5mm þykkan skal líma á gólf lín- og ræstiherbergis á hæðinni. Litur veljist í 

samráði við arkitekt verkkaupa. Gólfdúkur skal bræddur saman á köntum, samskeytum og 

kverkum og ganga 60mm upp á veggi. Komi veggdúkur á veggi skal gólfdúkur lagður fyrst 

60mm uppá veggir og veggdúkur ofan. 

 

Eining í tilboðsskrá er fermetri (nettó), og uppgefið magn í tilboðsskrá er mælt upp af 

teikningum arkitekta. Sökkullistar 60mm háir uppá veggi eru innifaldir í magni gólfdúks á 

láréttum flötum. Innifalið í einingarverði skal vera allur undirbúningur verksins, allt efni og 

vinna þ.m.t. lím, dúkur og hreinsun að verki loknu.. 

 

5.6.5 Gólflistar eik 

Með veggjum í herbergjum á parket koma 30 mm lakkaðir eikagólflistar. Heimilt er að nota  

spónlagða gólflista. Þar sem hurðarkarmar eru án áfella (gerekta) skulu gólflistar enda við fúgu 

við hurðargat með 45° lokunarbút úr gólflista.  Festa skal gólflista á veggi með lími. 

 

Eining í tilboðsskrá er lengdarmetri (m) gólflista.  Innifalið í einingarverði skal vera efni og 

vinna við að setja listana niður. 

 

5.6.6  Skillistar í hurðargötum 

Í hurðargöt milli mismunandi gólfefna koma þartil gerðir skillistar úr áli eða stáli. Litir í 

samræmi við gólfefni eða í samráði við hönnuði. Listar festist samkvæmt fyrirmælum 

framleiðenda 

 

Eining í tilboðsskrá er stk skillista.  Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og vinna við að 

koma listunum fyrir. 
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5.7   INNIHURÐIR OG INNIGLUGGAR 

 

5.7.0  Almennt 

Áður en unnt verður að hefja framleiðslu innihurða og -glugga skal verktaki láta mæla upp öll 

veggop í innveggjum sem hurðir eiga að koma í.  Í sumum veggopum verða gluggar 

með hurð. Verktaki verður með 

mælingum sínum ábyrgur fyrir því 

að smíðin passi vel inn í 

veggopin. Innihurðir koma fram á 

hurðayfirliti teikn. 506.  Allar 

innihurðir á hæðinni eru spónlagðar 

með ljósri beinstífaðri eik og 

spónlögðum körmum. Glerveggir 

um setustofu gesta og hurðafrontar 

við lyftur eru úr áli. Stálhurðar eru 

að flóttaleiðum.   

Allt smíðaefni skal vera gallalaust. 

Gegnheill viður og spónn skal vera 

kvistalaus. Gegnheill viður skal 

alheflaður. Festingar og lím skulu 

vera fyrsta flokks og við hæfi 

verksins.  

Allar spónaplötur skulu vera rakavarðar. Þær skulu vera a.m.k. 680 kg/m3 að rúmþyngd og 

límdar með fyrsta flokks vatnsheldu lími.  

Miða skal við að hurðarblöð innihurða verði smíðuð úr efnum sem uppfylla kröfur viðkomandi 

hurðar um þéttleika gagnvart bruna og hljóði. Hurðarblöð eru kantlímd með 5 mm eik allan 

hringinn og spónlögð með ljósri beinstrífaðri eik. Karmar eru ≥ 32 mm til 35 mm að þykkt, 

kantlímdir með 5 mm eik og spónlagðir samkv. forskrift, sjá mynd 4.    

Lóðrétta trékarma skal að jafnaði festa á minnst fjórum stöðum hvorum megin. Þétta skal milli 

karms og veggjar með góðu tróði eða þéttull og ganga frá rauf milli karms og hurðargats með 

eikarspónlögðum furulistum tilsniðnum í bilið.  Halda skal fúgu sem jafnastri allan hringinn. 

Mynd 4     Frágangur á smíði hurða  (KÓJ)
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 Öll hurðarjárn skulu af vandaðri gerð.  

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

Skrúfur skulu vera úr sama efni og lamir. Lamir skal smyrja um leið og hengslað er. 

Hurðaskrár skulu flestar vera fyrir sneril og lykillæsingar en í herbergishurðir koma sérútbúnar 

vandaðar hótelskrár fyrir kortalæsingu. Verktaki skal útbúa höfuðlyklakerfi í samráði við 

verkkaupa fyrir aðrar hurðir.  

Allar hurðir verða þröskuldslausar en sumar með felliþröskuldi.  Felliþröskuldar skulu vera af 

vandaðri gerð og með bruna- og hljóðeinangrunargildi er hæfir uppgefnum hljóðkröfum 

viðkomandi hurðar sjá teikn 513. 

Vönduð ísetning og frágangur er þeim mun mikilvægari sem hljóðflokkur er hærri. Hvergi 

mega vera rifur, hvorki milli stafs og veggjar né stafs og hurðar. Þéttilista af vandaðri gerð skal 

setja í hurðarfals. Allur frágangur skal fagmannlega unninn.  

EI-CS30 Innihurðir að herbergjum gesta skulu uppfylla: Rw’≥ 50 dB. Við allar innihurðir skal 

gera ráð fyrir hurðarstoppara í gólf eða vegg, einum stoppara fyrir hvert hurðarblað. Stopparar 

skulu vera úr ryðfríu burstuðu stáli. 

Við val á hurðarbúnaði verður að hafa í huga að hann uppfylli þær eldþols- og 

hljóðeinangrunarkröfur sem til sjálfrar hurðarinnar er gerðar, sjá teikn. 516. Þar sem gerð er 

krafa um EI-CS30 þarf sérstakan frágang, s.s. eldþolinn borða sem koma skal tryggilega fyrir í 

til þess gerðri rauf í hurðarkarmi. Hurðarhúnar skulu vera úr riðfríu stáli, áferð burstað með 

rúnnuðum endum, viðmið D-line 14.1016.02 eða sambærilegt. 

Verktaki skal setja upp vandaðar hurðarpumpur við þær innihurðir þar sem merkt er við á 

hurðaryfirlitsblöðum. 

Gluggaveggir um setustofu eru úr áli og skulu uppfylla þær kvaðir sem teikningar segja til um. 

Áferð og litur veljist í samráði við hönnuði verkkaupa.  

Hurðafrontar við lyftur eru úr áli og skulu uppfylla þær kvaðir sem teikningar segja til um. 

Áferð og litur veljist í samráði við hönnuði verkkaupa. 

 

5.7.1  Almennar tréhurðir 

Velflestar innihurðir, sjá hurðaryfirlitsblöð, verða af þeirri gerð sem lýst er í liðnum hér að 

framan. Hafa skal sérstaklega í huga að hljóðeinangrunargildi margra hurða í byggingunni er 
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mjög mikilvægt. Lögð verður rík áhersla á að allar þéttingar og umbúnaður hurða verði af mjög 

vandaðri gerð, og m.a. verður gerð sérstök krafa um að felliþröskuldar verði í samræmi við þær 

hljóðeinangrunar- og brunakröfur sem til tiltekinnar hurðar eru gerðar. 

 

Eining í tilboðsskrá er stykki hurða af tiltekinni stærð í karmi og með öllum tilgreindum 

hurðaumbúnaði: s.s. hurðajárnum, felliþröskuldum, o.fl. Uppgefinn fjöldi í tilboðsskrá er talinn 

af teikningum. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni, þ.m.t. hurðajárnvara, og vinna við 

smíði og uppsetningu. 

 

5.7.2  Tréhurðir af EICS30-gerð 

Þessar hurðir, sem merktar eru með tákninu EI-CS30 á teikningum og hurðaryfirlitsblaði, verða 

í aðalatriðum eins og þær sem lýst er hér að framan. Huga skal sérstaklega vel að 

hljóðeinangrun þessara hurða, og einkum þó brunaþoli. Lögð verður rík áhersla á að allar 

þéttingar verði mjög vandaðar og eldvarnarborðum komið fyrir eins og vera ber. Huga verður 

sérstaklega að bruna- og hljóðheldni felliþröskulda  EI-CS30 hurða. Á öllum EI-CS30 hurðum 

skal einnig vera hurðarpumpa (slagfrí hurðarpumpa) af vandaðri gerð, sem koma skal 

tryggilega fyrir. 

  

Eining í tilboðsskrá er stykki hurða af tiltekinni stærð -í karm  og með öllum umbeðnum 

hurðaumbúnaði: s.s. hurðajárnum, felliþröskuldum og hurðarpumpum. Uppgefinn fjöldi í 

tilboðsskrá er mældur upp af teikningum arkitekta. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni 

og vinna við verkþáttinn ásamt uppsetningu. 

 

5.7.3 Álgluggafrontur við setustofu 

Þessir glerveggir mynda bogadreginn gluggafront. Ein hurð er á veggnum sjá teikn. 503 og 

506. Í gluggana komi tvöfalt gler til hljóðeinangrunar. Útfærsla á samsetningu pósta á 

bogaskilum í vegg berist undir samþykki hönnuða fyrir smíði. Litur að vali verkkaupa. 

Hurðarpumpa komi á hurð.  Gluggaveggur kemur upp undir vegg sem lokar upp að steinlofti. 
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Eining í tilboðsskrá í þennan lið er heild á hvort stykki gluggaveggs. Innifalið í einingarverði 

skal vera allt efni og öll vinna við verkþáttinn ásamt uppsetningu. 

 

5.7.4  Álgluggafrontur með rennihurðum við lyftur 

Við lyftur koma tveir EI-CS30 álgluggafrontar með rennihurðum. Allur frágangur skal uppfylla 

kröfur um eldvörn með m.t.t. glers, þéttleika og annað sem í lagi þarf að vera. Hurðirnar skulu 

vera með sjálfvirkum rafdrifnum hurðaopnurum sem hægt er að stilla á sjálfvirka opnun, opnun 

á tíma og einnig að láta standa opnar. Hurðapumpuna skal vera hægt að tengja brunakerfi 

hússins. Litur að vali verkkaupa. Karmur nær að vegg yfir lofti og skal frágangur við ísetningu 

vera fagmannlega af hendi leystur. 

 

 Eining í tilboðsskrá í þennan lið er heild á hvort stykki gluggahurðaveggs. Innifalið í 

einingarverði skal vera allt efni og öll vinna við verkþáttinn ásamt uppsetningu. 

 

5.7.5   Stálhurðir 

Stálhurðir eru þar sem hæðin tengist flóttaleiðum og að tæknirými í miðkjarna hússins. Allt efni 

í hurðum og karmi skal vera úr sléttu stáli samkvæmt viðurkendum hefðum í þeim efnum. 

Heildarþykkt hurðarblaða er 50 mm. Allar suður skulu slípaðar niður og vanda skal alla áferð á 

hurðaflötum. Hurðir og karmar skulu koma grunnaðir frá verkstæði. Allur hurðarbúnaður , 

skrár, húnar, felliþröskuldar, pumpur, paniklæsing, hurðaraðari og annað sem við á skal vera í 

samræmi við annan hurðarbúnað í húsinu.  Ein hurð er tvöföld og skal panikopnunin ásamt 

hurðaraðaranum fylgja þeirri hurð.  

 

Stálhurðir eru taldar í stykkjum (stk.). Innifalið í verði hverrar stálhurðar skal vera allt efni og 

vinna við smíði og uppsetningu þ.m.t. hurðarpumpur, felliþröskuldar, skrár, húnar og annað 

sem upp er talið í lýsingu og á við hverja hurðargerð. 
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5.8   INNRÉTTINGAR 

 

5.8.0   Almennt 

Til þessa verkþáttar teljast innréttingar í herbergjum og baði gesta og aðstöðu starfsmanna í lín- 

og ræstiherbergi ásamt sólbekkjum, ofnagrindum. 

Með útboði þessu fylgja teikningar að innréttingu í herbergi hótelgesta. Verktökum er heimilt 

að bjóða sína eigin útfærslu, þá í samræmi við þær óskir sem fram koma á teikningu. Hér er átt 

við hillu undir spegli við hurð að herbergi, fataskáp skrifborðsborðplötu frá fataskáp að 

töskustæði´, skúffuskáp undir borðplötu og töskustæði. Innréttingar séu allar spónlagðar utan 

sem innan. Í fataskáp sé gert ráð fyrir nægilega stóru hólfi fyrir peningaskáp sem geymir 

fartölvu (viðmið í stærð 204x424x370 mm, hxbxd) og að undir borðplötu megi koma fyrir 

minibar (ætlað pláss 600x500 mm, hxb). 

 

5.8.1 Innréttingar í herbergi 

Innréttingar samanber teikningu 508 þ.e. hilla, fataskápur, borðplata, skúffuskápur og 

töskustæði. Hillur undir spegli þarf að sérsníða í hvert herbergi miðað við staðsetningu. Aðrar 

innréttingar eru eins í öllum herbergjum utan að þær eru upp á sitthvora hliðina í herbergjunum.  

Í herbergi 413-3 kemur sérsmíðaður fataskápur breidd um 180 cm þ.e. 65cm miðskápur með 

fatahengi og hillur og sérsniðnar hillueiningar til hliðanna.  Allar innréttingar spónlagðar. 

  

Eining í tilboðsskrá er stykki af tiltekinni tegund. Innifalið í einingarverði skal ver  efni þ.m.t. 

festingar og vinna við uppsetningu. 

 

5.8.2  Vaskaborð á baði 

Borðplata á baði er slípaðar granítskífur límdar á 21mm spónaplötu sjá teikn. 509. Verktaki 

sníði spónaplötur til á staðnum miðað við bil milli veggja sem er breytilegt eftir snyrtiherbergi 

og lími steininn á út í bæ. Skífur eru geirskornar á framkanti borðs.  Taka þarf úr borðplötu 

fyrir handlauginni sem valin verður í verkið. Verkkaupi afhendir/lánar máta/vask til þeirra nota. 

Borðplatan hvílir á vinklum. Kítta skal með borðplötu við vegg með viðeigandi kítti. Sama gerð 

af vaskaborði er á gestasnyrtingu á gangi. 
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Eining í tilboðsskrá er stykki af borðplötum þ.e. sama verð á p/stk. Innifalið í einingarverði 

skal vera allt efni þ.m.t. festingar og vinna við uppsetningu 

 

5.8.3     Sólbekkir 

Sólbekkir í herbergjum eru smíðaðir úr 21 mm spónaplötum (700 kg/m3),  kantlímdir allan 

hringinn með eik og spónlagðir með beinstrífaðri ljósri eik sjá teikn. 404 deili 6, teikn 407 deili 

15 og teikn. 508.  Framan á sólbekknum er 40 mm kantur. Kanturinn er útbúinn þannig að eftir 

spónlögn er langhlið söguð í 45° inn á efninu samlímt síðan aftur til að fá sömu áferð í spóninn.  

Hver stakur sólbekkur fylgir hverri breidd gluggaeiningar og eru að jafnaði 3 einingar í 

herbergi. Þar sem endar koma saman er 10 mm bil á milli. Sólbekkirnir eru í sömu breidd en 

það þarf að endasaga þá í réttar gráður. Hver sólbekkur á gluggaeiningu er sjálfstæð stærð á 

lengdina og þarf að gera ráð fyrir því við vinnslu. Nokkrir sólbekkir eru lengri þar sem þeir 

framlengjast út í næsta vegg eða kverk þ.e. mismunandi mál eru við veggi. Sólbekkur liggur 

neðar en viðkomandi lárétti póstur til að tryggja að gardínur nái niður fyrir póst og loki fyrir 

birtu inn í herbergið. Sólbekkirnir hvíla á ryðfríum burstuðum sérsmíðuðum u-festingum 

(efnisþykkt stáls 25*8 mm) sem skrúfast í klæðningar í útvegg undir póstum í glugga, sjá stærð 

og lögun á teikn. 404 deili 6.  Gera skal ráð fyrir 4 festingum á hvern sólbekk. Sólbekkir lakkist 

með AB sýruheldu lakki. Sólbekkir koma einnig í fundarherbergi í suðurenda. 

 

Eining í tilboðsskrá er stykki af sólbekkjum óháð nákvæmri stærð þeirra en þeir teljast eftir 

fjölda gluggaeininga miða við lóðrétta pósta. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni þ.m.t. 

festingar fyrir sólbekki og vinna við uppsetningu. 

 

5.8.4  Ofnahlífar 

Sérsmíðaðar ofnahlífar koma framan við hvern ofn undir sólbekk sjá teikn. 404 deili 6, teikn 

407 deili 15 og teikn. 508. Ofnahlífarnar smíðist úr massífum lóðréttum 15 mm þykkum og um 

50 mm breiðum eikarlistum sem skrúfast fastir á tvo þverlista uppi og niðri (skrúfur í bakhlið). 

Bil milli lista er um 20 til 25 mm allt eftir niðurröðun lista á lengd sólbekks en listar raðist sem 

jafnast niður svo ekki verði munur á milli einstakra grinda. Við neðri lista ofnahlífar komi 

stuðningsfestingar út í útvegg tvær á hverja ofnahlíf. Festingar séu smíðaðar áþekkar og 



Lokaverkefni í byggingafræði BSc      Verklýsing  
Norðurturn hótel - Hagasmára 1  Karl Ómar Jónsson     

32 
 

festingar undir sólbekk. Ofnahlífarnar stingast undir frambrún á sólbekk og hvíla á 

stuðningsfestingu að neðan. Ofnahlífar lakkist með sýruheldu AB lakki tvær umferðir. 

 

Eining í tilboðsskrá er stykki af ofnahlífum óháð nákvæmri stærð þeirra. Innifalið í 

einingarverði skal vera allt efni þ.m.t. stuðningsfestingar fyrir sólbekki og vinna við 

uppsetningu. 

 

5.8.5 Fatahengi í fundarherbergi 

Í fundarherbergi skal koma fyrir fatahengi fyrir gesti sjá staðsetningu á teikn.105.  Fatahengið 

eru tvær hliðar með toppi og milliskilrúmi og kemur toppurinn á milli hliðanna og ofan á 

milliskilrúmið. Allar samsetningar eru 

settar saman með földum festingum.  Ekki 

er gert ráð fyrir baki í fatahengið heldur 

skal forma hliðar og topp að bogavegg 

þannig að það fylgi útlínum veggjarins en 

þó án þess að leggjast þétt upp að 

veggnum. Fatahenginu er fest við vegginn 

með listum sem fræst er fyrir  í kant 

skápsins sem að veggnum snýr. Listinn er 

skrúfaður á vegginn og skápnum síðan 

smeygt upp á listann í lími og myndar um 

10 mm fúgu við vegginn allan hringinn, sjá 

mynd 5.  Skápurinn er smíðaður úr samlímdum 2x12 mm spónaplötum með um 6 mm krossvið 

á milli. Kantar eru kantlímdir með massífri ljósri eik og fletir spónlagðir með ljósri beinstífaðri 

eik. Grunna skal hengið og lakka með tveimur umferðum af AB lakki.   

 

Eining í tilboðsskrá er stykki af fatahengi. Innifalið í einingarverði skal vera efni þ.m.t. 

festingar og vinna við uppsetningu 

 

Mynd 5     Frágangur á fatahengi við vegg  (KÓJ) 
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5.8.6 Hillur í línherbergi 

Í línherbergi skal koma fyrir hvítum kantlímdum plasthúðuðum hillum þ 16 mm á 

hefðbundnum hillustoðum og uglum.  Forma þarf hillur að bogavegg sjá teikn 105.  Við það 

skal miðað að hillur nái að lágmarki 40 cm á breidd.  Þó eru hillur aðeins 30 cm þar sem farið 

er inn í skotið í herberginu.  4 hillur á hæð, lengd á hillustoðum 2m 15 cm frá gólfi og hvergi sé 

meira en 60 cm á milli stoða.  

 

Eining í tilboðsskrá er lengdarmetri af hillum miðað við ofanvarp á gólfflöt. Innifalið í 

einingarverði skal vera efni þ.m.t. festingar og vinna við uppsetningu 

 

5.8.7 Hillur í ræstiherbergi 

Í ræstiherbergi skal koma fyrir hvítum kantlímdum plasthúðuðum hillum þ 16 mm á 

hefðbundnum hillustoðum og uglum.  Við það skal miðað að hillur séu 40 cm breiðar á öðrum 

veggnum en 25 cm á hinum sjá teikn 105.  4 hillur á hæð, lengd á hillustoðum 2m 15 cm frá 

gólfi og hvergi sé meira en 60 cm á milli stoða.  

 

Eining í tilboðsskrá er lengdarmetri af hillum miðað við ofanvarp á gólfflöt. Innifalið í 

einingarverði skal vera efni þ.m.t. festingar og vinna við uppsetningu 
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5.9  ÝMIS BÚNAÐUR 

 

5.9.0  Tæki á snyrtingum 

 

5.9.1   Speglar í snyrtingum 

Setja skal upp spegla við vaska á snyrtingum. Um er að ræða 6 mm spegla af vandaðri gerð í 

málum sem fram koma á teikningum.  Bora þarf göt í spegla fyrir veggljósum. 

Speglarnir límist á vegginn með  speglalími. 

 

Eining í tilboðsskrá er stykki af tiltekinni stærð. Innifalið í einingarverði skal vera efni þ.m.t. 

festingar og vinna við uppsetningu 

 

5.9.2   Stuðningsslá við salerni fyrir fatlaða  

Setja skal upp stuðningsslá af viðurkenndri tegund við salerni fyrir fatlaða í þeim herbergjum 

sem ætlað er fötluðum til afnota.  

 

Eining í tilboðsskrá er stykki af tiltekinni stærð. Innifalið í einingarverði skal vera efni 

þ.m.t. festingar og vinna við uppsetningu 

 

5.9.3   Almennur búnaður á snyrtingum 

Almennt gildir það að búnaður skal vera úr burstuðu ryðfríu stáli og fylgja sömu línu þ.e. vera 

allur frá sama framleiðenda.  

Búnaðurinn er eftirfarandi;   Pappírsrúlluhald. 

    Pappírsrúlluhaldari fyrir aukarúllur.    

    Klósettbursti í statífi (hægt sé að skipta um sjálfan burstann). 

    Fatasnagar á vegg við sturtu 3 stk 

    Ruslafata á gólfi 10 L 
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Handþurrkustatíf fyrir bréfaþurrkur á salerni fyrir gesti á hæð. 

 

Eining í tilboðsskrá er stykki af tiltekinni tegund. Innifalið í einingarverði skal vera efni þ.m.t. 

festingar og vinna við uppsetningu 

 

5.9.4 Handklæðaslá á snyrtingu 

Smíða skal handklæðaslá á vegg samkvæmt teikn. 509 inn á snyrtingar á herbergjum. Sláin er 

sérsmíðuð úr ryðfríu stáli með burstaðri áferð, suður vel slípaðar niður.  Efnisþykktir stáls 8*50 

mm og lengd 1300 mm. Fjarlægð frá vegg 50 mm. 

 

Eining í tilboðsskrá er stykki af slám. Innifalið í einingarverði skal vera efni þ.m.t. festingar og 

vinna við uppsetningu 

 

5.9.5  Hert gler við sturtu 

Við aðra hlið sturtunnar á snyrtingum í herbergjum kemur sturtugler eitt fast og annað á braut 

sem rennur hjá því fasta.  Gler nær frá gólfi og upp í loftið sjá teikn. 509. Braut fyrir fasta og 

lausa glerið er felld upp í niðurtekna loftið í sturtunni. Braut þarf að staðsetjast um leið og loft 

eru smíðuð. Til viðmiðunnar er tiltekin braut frá Dorma Agile (Aseta) eða sambærileg braut. 

Stýringar verða í gólfi. Gler í sturtum er eitthvað misstórt eftir snyrtingum en í tilboðsskrá er 

ekki gerður greinarmunur þar á.  

 

Eining í tilboðsskrá er stykki af gleri (snyrtingum). Innifalið í einingarverði skal vera bæði fast 

og laust gler ásamt braut, festingum og vinnu við uppsetningu. 
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9  AUKAVERK 

 

9.1.1 Aukaverk 

Vitað er að í verkum sem þessu næst aldrei að koma böndum á alla verkþætti í framkvæmdinni 

þrátt fyrir skýr gögn þar um. Vegna þessa og í samræmi við ÍST 10 skal verktaki gefa tilboð í 

tímagjald fyrir iðnaðar- og verkamann í tilboðsskrá. Verkkaupi fer því fram á að bjóðendur geri 

tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma mannafla ef um aukaverk verður að ræða. Taxtar skulu 

vera jafnaðartaxtar og ekki verður greitt aukalega þótt unnið sé utan dagvinnutíma. Tímagjaldið 

skal miðast við hvern unninn tíma. Taxtarnir skulu innifela allan kostnað svo sem allar 

samnings og lögbundnar greiðslur ofan á laun, vsk, ferðir, fæði, álagningu, verkstjórn, kostnað 

vegna allra almennra handverkfæra o.s.frv.  Uppgefnir tímar í tilboðssbók eru til viðmiðunar en 

tímagjald breytist ekki þótt unnið verði færri eða fleiri tímar undir þessum verkþætti. Að öðru 

leyti er vísað í útboðslýsingu varðandi þennan verkþátt. 

Við samanburð á tilboðum er kafli um aukaverk innifalinn í tilboðsfjárhæð en verður tekinn út 

úr samningsfjárhæð við gerð endanlegs verksamnings. Tímagjöld verða síðan notuð til að 

reikningsfæra aukaverk. 

Eining í tilboðsskrá er klst (snyrtingum). Innifalið í einingarverði skal vera bæði fast og laust 

gler ásamt braut, festingum og vinnu við uppsetningu. 
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 Tilboðsskrá
Karl Ómar Jónsson 

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

FJÁRHÆÐ

1 AÐSTAÐA

5 FRÁGANGUR INNANHÚSS

9 AUKAVERK

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK:

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Heimilisfang:

Sími:

Bréfsími:

Netfang:

Undirskrift bjóðanda: __________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:

INNRÉTTINGAR

NORÐURTURN HÓTEL
HAGASMÁSMÁRI 1.

TILBOÐSBLAÐ

Undirritaður gerir hér með tilboð í verkið, "Norðurturn Hótel - Hagasmára 1" innréttingar
í samræmi við meðfylgjandi tilboðsskrá:
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Nr. Verkþáttur Magn Ein. Ein. Verð Heildarverð

1 AÐSTAÐA 

1.1.1 AÐSTAÐA

1.0 AÐSTAÐA

1.0.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 1 heild

1.0.2 Ruslagámur 1 heild

1.0.3 Þrif í verklok 1 heild

Samtals kafli 9

1. AÐSTAÐA flutt á tilboðsblað
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Nr. Verkþáttur Magn Ein. Ein. verð Heildarverð

5 FRÁGANGUR INNANHÚSS

5.1 MÚRVERK

5.1.1 Gólfflotlögn 927 m²

5.1.2 Flísalögn gólfa 103 m²

5.1.3 Flísalögn veggja 367 m²

Samtals 5.1

5.2. INNVEGGIR

5.2.1 95mm gifsveggir 26 m²

5.2.2 120mm gifsveggir 418 m²

5.2.2 145mm gifsveggir 140 m²

5.2.3 200 mm gifsveggir 673 m²

5.2.4 Rakagifs á böðum 385 m²

Samtals 5.2

5.3 FRÁGANGUR LOFTA

5.3.1 Gifsplötuklædd loft 710 m²

5.3.2 Stokkar með útveggjum 32 m²

5.3.3 Stokkar á göngum 295 m

5.3.4 Stokkar á böðum 38 m

5.3.5 Kerfisloft 203 m²

Samtals 5.3

5.4  JÁRNSMÍÐI

5.4.1 Stigahandrið 18,2 m

Handlisti á vegg 18,2 m

5.4.2 Milligólf í tæknirými

I -bitar 160 mm 26,3 m

Járnvínklar 70x70x7  (kg í vinklum) 17,5 m

Galvaniseraðar ristar 21,8 m²

Samtals 5.4
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 Tilboðsskrá
Karl Ómar Jónsson 

Nr. Verkþáttur Magn Ein. Ein. verð Heildarverð

5.5 MÁLUN INNANHÚSS

5.5.1 Sandspörslun steinsteyptra og múrhúðaðra flata 196 m²

5.5.2 Málun sandsparslaðra veggja og súlna 196 m²

5.5.3 Spörslun og málun gifsplötuveggja 1.952 m²

5.5.4 Spörslun og málun gifsplötuveggja á böðum 385 m²

5.5.5 Spörslun og málun gifsklæddra lofta 742 m²

5.5.6 Lokun steinsteyptra lofta og veggflata 435 m²

5.5.7 Rykbinding steinsteyptra lofta og veggflata 982 m²

5.5.8 Rykbinding steinsteyptra gólfa 74 m²

5.5.9 Málun ljósastokka 365 m

5.5.10 Málun stálhurða 4 stk

Samtals 5.5

5.6 GÓLFEFNI

5.6.1 Parket 680 m²

5.6.2 Teppi 226 m²

5.6.3 Gólflistar úr teppi 95 m

5.6.4 Gólfdúkur 12 m²

5.6.5 Gólflistar eik 420 m

5.6.6 Skillistar í hurðargötum 43 stk

Samtals 5.6

5.7 INNIHURÐIR OG INNIGLUGGAR

5.7.1 Almennar tréhurðir

IH413.2 1 stk

IH401.2, IH422.2 2 stk

IH413.3 1 stk

IH403.2, IH405.2, IH407.2, IH409.2,

IH414.2, IH416.2, IH418.2 7 stk

IH402.2, IH404.2, IH406.2, IH408.2

IH410.2, IH411.2, IH415.2, IH417.2

IH419.2, IH420.2 10 stk

IH423 1 stk

IH424 1 stk

5.7.2 Tréhurðir af EICS30-gerð

IH401.1, IH402.1, IH404.1, IH406.1

IH408.1, IH410.1, IH411.1, IH415.1

IH417.1, IH419.1, IH420.1 11 stk

IH403.1, IH405.1, IH407.1, IH409.1

IH412.1, IH413.1, IH414.1, IH426.1

IH418.1 9 stk
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 Tilboðsskrá
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Nr. Verkþáttur Magn Ein. Ein. verð Heildarverð

5.7.3 Álgluggafrontur við setustofu

Gluggafrontur 1 stk

Gluggafrontur með hurð 1 stk

5.7.4 Álgluggafrontur með rennihurðum við lyftur 2 stk

5.7.5 Stálhurðir

SH425   (B 1000 mm) 1 stk

SH431, SH404    (B 1.400 mm) 2 stk

SH426,   (Tvöföld hurð) 1 stk

Samtals 5.7

5.8 INNRÉTTINGAR

5.8.1 Innréttingar í herbergi, ath h og v einigar

Hilla undir spegli 19 stk

Fataskápur 19 stk

Skrifborð/borðplata og skúffuskápur 19 stk

Töskustæði 19 stk

Fataskápur í herb. 413-3 1 stk

5.8.2 Vaskaborð á baði 20 stk

5.8.3 Sólbekkir 72 stk

5.8.4 Ofnahlífar 72 stk

5.8.5 Fatahengi í fundarherbergi 1 stk

5.8.6 Hillur í línherbergi 7 m

5.8.7 Hillur í ræstiherbergi 4 m

Samtals 5.8

5.9 ÝMIS BÚNAÐUR

5.9.1 Speglar í snyrtingum 20 stk

5.9.2 Stuðningsslá við salerni fyrir fatlaða 4 stk

5.9.3 Almennur búnaður á snyrtingum

Pappírsrúlluhald 20 stk

Parrírsrúlluhaldari fyrir aukarúllur 20 stk

Klósettbursti í statífi 20 stk

Fatasnagar 20 stk

Ruslafata 20 stk

Handþurrkustatíf 1 stk

5.9.4 Handklæðaslá á snyrtingu 19 stk

5.9.5 Hert gler við sturtu 19 stk

Samtals 5.9

5. FRÁGANGUR INNANHÚSS flutt á tilboðsblað
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Nr. Verkþáttur Magn Ein. Ein. verð Heildarverð

9.1.1 AUKAVERK

9.1 Iðnaðarmenn 100 klst

9.2 Verkamenn 100 klst

Samtals kafli 9

9. AUKAVERK flutt á tilboðsblað
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 Tilboðsskrá
Karl Ómar Jónsson 

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

FJÁRHÆÐ

1 AÐSTAÐA 980.000

5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 132.994.275

9 AUKAVERK 1.320.000

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 135.294.275

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Heimilisfang:

Sími:

Bréfsími:

Netfang:

Undirskrift bjóðanda:

__________________________________

TILBOÐSBLAÐ

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

INNRÉTTINGAR

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:

Undirritaður gerir hér með tilboð í verkið, "Norðurturn Hótel - Hagasmára 1
í samræmi við meðfylgjandi tilboðsskrá:

__________________________________

__________________________________

NORÐURTURN HÓTEL
HAGASMÁSMÁRI 1.
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 Tilboðsskrá
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Nr. Verkþáttur Magn Ein. Ein. Verð Heildarverð

1 AÐSTAÐA 

1.1 AÐSTAÐA

1.0.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 1 heild 500.000 500.000
Ruslagámur 1 heild 280.000 280.000
Þrif í verklok 1 heild 200.000 200.000

Samtals kafli 9 980.000

1. AÐSTAÐA flutt á tilboðsblað 980.000
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 Tilboðsskrá
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Nr. Verkþáttur Magn Ein. Ein. verð Heildarverð

5 FRÁGANGUR INNANHÚSS

5.1 MÚRVERK

5.1.1 Gólfflotlögn 927 m² 5.300 4.913.100
5.1.2 Flísalögn gólfa 103 m² 18.400 1.895.200
5.1.3 Flísalögn veggja 367 m² 20.700 7.596.900

Samtals 5.1 14.405.200

5.2. INNVEGGIR

5.2.1 95mm gifsveggir 26 m² 16.800 436.800
5.2.2 120mm gifsveggir 418 m² 25.500 10.659.000
5.2.2 145mm gifsveggir 140 m² 26.100 3.654.000
5.2.3 200 mm gifsveggir 673 m² 33.500 22.545.500
5.2.4 Rakagifs á böðum 385 m² 2.500 963.375

Samtals 5.2 38.258.675

5.3 FRÁGANGUR LOFTA

5.3.1 Gifsplötuklædd loft 710 m² 11.800 8.378.000
5.3.2 Stokkar með útveggjum 32 m² 6.500 208.000
5.3.3 Stokkar á göngum 295 m 6.500 1.917.500
5.3.4 Stokkar á böðum 38 m 6.500 247.000
5.3.5 Kerfisloft 203 m² 13.900 2.821.700

Samtals 5.3 13.572.200

5.4  JÁRNSMÍÐI

5.4.1 Stigahandrið 18,2 m 59.700 1.086.540
Handlisti á vegg 18,2 m 13.800 251.160

5.4.2 Milligólf í tæknirými
I -bitar 160 mm 26,3 m 20.600 540.750
Járnvínklar 70x70x7  (kg í vinklum) 17,5 m 8.900 155.750
Galvaniseraðar ristar 21,8 m² 24.900 541.575

Samtals 5.4 2.575.775
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 Tilboðsskrá
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Nr. Verkþáttur Magn Ein. Ein. verð Heildarverð

5.5 MÁLUN INNANHÚSS

5.5.1 Sandspörslun steinsteyptra og múrhúðaðra flata 196 m² 2.500 490.000
5.5.2 Málun sandsparslaðra veggja og súlna 196 m² 3.100 607.600
5.5.3 Spörslun og málun gifsplötuveggja 1.952 m² 4.600 8.979.200
5.5.4 Spörslun og málun gifsplötuveggja á böðum 385 m² 1.500 578.025
5.5.5 Spörslun og málun gifsklæddra lofta 742 m² 4.600 3.413.200
5.5.6 Lokun steinsteyptra lofta og veggflata 435 m² 1.100 478.500
5.5.7 Rykbinding steinsteyptra lofta og veggflata 982 m² 700 687.400
5.5.8 Rykbinding steinsteyptra gólfa 74 m² 2.500 185.000
5.5.9 Málun ljósastokka 365 m 700 255.500
5.5.10 Málun stálhurða 4 stk 15.800 63.200

Samtals 5.5 15.737.625

5.6 GÓLFEFNI

5.6.1 Parket 680 m² 18.300 12.444.000
5.6.2 Teppi 226 m² 11.200 2.531.200
5.6.3 Gólflistar úr teppi 95 m 1.800 171.000
5.6.4 Gólfdúkur 12 m² 9.800 117.600
5.6.5 Gólflistar eik 420 m 2.400 1.008.000
5.6.6 Skillistar í hurðargötum 43 stk 3.600 154.800

Samtals 5.6 16.426.600

5.7 INNIHURÐIR OG INNIGLUGGAR

5.7.1 Almennar tréhurðir
IH413.2 1 stk 150.000 150.000
IH401.2, IH422.2 2 stk 150.000 300.000
IH413.3 1 stk 150.000 150.000
IH403.2, IH405.2, IH407.2, IH409.2,
IH414.2, IH416.2, IH418.2 7 stk 150.000 1.050.000
IH402.2, IH404.2, IH406.2, IH408.2
IH410.2, IH411.2, IH415.2, IH417.2
IH419.2, IH420.2 10 stk 150.000 1.500.000
IH423 1 stk 150.000 150.000
IH424 1 stk 150.000 150.000

5.7.2 Tréhurðir af EICS30-gerð
IH401.1, IH402.1, IH404.1, IH406.1
IH408.1, IH410.1, IH411.1, IH415.1
IH417.1, IH419.1, IH420.1 11 stk 253.000 2.783.000
IH403.1, IH405.1, IH407.1, IH409.1
IH412.1, IH413.1, IH414.1, IH426.1
IH418.1 9 stk 253.000 2.277.000
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Nr. Verkþáttur Magn Ein. Ein. verð Heildarverð

5.7.3 Álgluggafrontur við setustofu
Gluggafrontur 1 stk 1.490.000 1.490.000
Gluggafrontur með hurð 1 stk 1.590.000 1.590.000

5.7.4 Álgluggafrontur með rennihurðum við lyftur 2 stk 1.083.000 2.166.000
5.7.5 Stálhurðir

SH425   (B 1000 mm) 1 stk 160.000 160.000
SH431, SH404    (B 1.400 mm) 2 stk 180.000 360.000
SH426,   (Tvöföld hurð) 1 stk 250.000 250.000

Samtals 5.7 14.526.000

5.8 INNRÉTTINGAR

5.8.1 Innréttingar í herbergi, ath h og v einigar
Hilla undir spegli 19 stk 35.000 665.000
Fataskápur 19 stk 180.000 3.420.000
Skrifborð/borðplata og skúffuskápur 19 stk 280.000 5.320.000
Töskustæði 19 stk 35.000 665.000
Fataskápur í herb. 413-3 1 stk 240.000 240.000

5.8.2 Vaskaborð á baði 20 stk 28.000 560.000
5.8.3 Sólbekkir 72 stk 15.000 1.080.000
5.8.4 Ofnahlífar 72 stk 18.000 1.296.000
5.8.5 Fatahengi í fundarherbergi 1 stk 130.000 130.000
5.8.6 Hillur í línherbergi 7 m 27.500 192.500
5.8.7 Hillur í ræstiherbergi 4 m 26.300 105.200

Samtals 5.8 13.673.700

5.9 ÝMIS BÚNAÐUR

5.9.1 Speglar í snyrtingum 20 stk 8.000 160.000
5.9.2 Stuðningsslá við salerni fyrir fatlaða 4 stk 39.000 156.000
5.9.3 Almennur búnaður á snyrtingum

Pappírsrúlluhald 20 stk 9.500 190.000
Parrírsrúlluhaldari fyrir aukarúllur 20 stk 9.500 190.000
Klósettbursti í statífi 20 stk 8.000 160.000
Fatasnagar 20 stk 25.000 500.000
Ruslafata 20 stk 12.000 240.000
Handþurrkustatíf 1 stk 9.000 9.000

5.9.4 Handklæðaslá á snyrtingu 19 stk 10.500 199.500
5.9.5 Hert gler við sturtu 19 stk 106.000 2.014.000

Samtals 5.9 3.818.500

5. FRÁGANGUR INNANHÚSS flutt á tilboðsblað 132.994.275
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Nr. Verkþáttur Magn Ein. Ein. verð Heildarverð

9.1.1 AUKAVERK

9.1 Iðnaðarmenn 100 klst 7.650 765.000
9.2 Verkamenn 100 klst 5.550 555.000

Samtals kafli 9 1.320.000

9. AUKAVERK flutt á tilboðsblað 1.320.000
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