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INNGANGUR 
Sem lokaverkefni í byggingafræði við Háskólann í Reykjavík valdi nemandi að breyta 

Suðurgötu 57, Akranesi, sem var hannað og byggt fyrir Landsbanka Íslands, í bæjarskrifstofur 

fyrir Akranesbæ. 

Verkefnið er margþætt, má þar nefna skoðunar-og matsskýrslu, finna út rýmisþörf fyrir 

stjórnsýslu Akraneskaupstaðar, kostnaðaráætlanir, hönnunarsamning, U-gildis útreikninga, 

reikna út leiðnitap og orkuþörf, skissur, gera aðaluppdrætti, deiliteikningar, vinnuteikningar, 

útboðsgögn og verklýsingar svo eitthvað sé nefnt. 

Arkitekt hússins er Ormar Þór Guðmundsson 

Upplýsingar úr FMR, september 2012 

Fastanúmer ...................................... 210-2175 

Staðgreinir .......................... 3000-1-00091110 

Byggingaár húss ...................................... 1972 

Byggingaár bílskúrs ................................ 1976 

Birt stærð húss ............................... 1412,2 m
2
 

Birt stærð bílskúrs .............................. 42,0 m
2
 

Viðskipta-og þjónustulóð............... 1069.7 m
2
 

Fasteignamat 2012 samtals ......... 129.990.000 
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SKOÐUNAR-OG MATSSKÝRSLA: 
 

Akrneskaupstaður óskar eftir ástandsskoðun á eigninni að Suðurgötu 57, Akranesi og meta til 

hvaða aðgerða þarf að taka til að lagfæra húsið að utan og meta ástand glugga og hurða. 

Einnig skal meta ástand hússins að innan.  

Húsið er staðsteyp, slegið upp með standandi borðaklæðningu og er sú áferð látin halda sér að 

stórum hluta. Gluggar og hurðir eru úr plastklæddu stáli. Húsið er málað að utan og með 

hallandi bárujárnsklæddu þaki. 

Um miðjan dag þann 19.08.2012 fór fram sjónskoðun af jörðu niðri á ástandi eignarinnar. 

Ekki var farið upp á þak til skoðunar og þar af leiðandi er ekki tekið fram í þessari skýrslu 

ástand þaks. Eins er ekki tekið á lóð í þessu mati. 

Eignin var skoðuð í um 2 tíma. Sól og hlítt var á meðan skoðun fór fram. 

Um miðjan dag þann 27.08.2012 fór fram sjónskoðun á ástandi eignarinnar að innan. 

Verðlag er miðað við gengi í september 2012. 

Magntaka fór fram 08.09.2012 

Öll verð eru með vsk. 

Viðmörk útreikninga er ± 15% 

Verkkaupi: Akraneskaupstaður 

Matsmaður: Guðgeir Svavarsson. 

Gögn: 

Ljósmyndir: Ljósmyndir sem matsmaður tók við skoðun. 

Teikningar: Grunnmyndir, útlitsmyndir og útlit- og sneiðingar. Teikningarnar eru frá 

Arkitektastofunni SF. Álftamýri 9 og voru þær teknar af vef Akraneskaupstaðar.  

Upplýsingar um númer og stærðir eignarinnar voru fengnar af vef Þjóðskrá Íslands, 

fasteignaskrá. 

http://www.skra.is/default.aspx?pageid=1000&selector=streetname&streetname=Holtavegur+11&submitbutton 
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5.0 ÁSTANDSLÝSING INNANHÚS 

5.1 ÚTVEGGIR AÐ INNAN 

5.1.1 ALMENN LÝSING Á STEYPTUM FLÖTUM INNANHÚSS 

Allir steyptir útveggjafletir innanhúss eru einangraðir og múraðir. Súlur á fyrstu hæð eru 

útveggur líka og eru þær hvorki einangraðar né málaðar. Á annari og þriðju hæð eru þær 

flestar inni í húsinu og eru því ekki útveggur. Þar eru þær málaðar. Samkvæmt 

teikningum er 50mm einangrun og múrhúð á útveggjum. Þetta uppfyllir ekki 

byggingarreglugerð í dag. 

5.1.1.1 ÁSTAND STEYPTRA FLATA INNANHÚSS 

Megnið af steyptum flötum innanhúss er í ágætis ásigkomulagi. Á einstaka stað í kjallara 

er þó vart við smá raka. 
 

   
 

    

5.2 LÉTTIR MILLIVEGGIR 

5.2.1 ALMENN LÝSING Á LÉTTUM MILLIVEGGJUM 

Léttir milliveggir eru ýmist hefðbundnir milliveggir klæddir nóvapani beggja megin eða 

þeir eru úr spónlögðum plötum og gleri. Innihurðir eru spónlagðar flekahurðir. 

5.2.1.1 ÁSTAND LÉTTRA MILLIVEGGJA 

Léttir milliveggir og hurðir eru í þokkalegu ásigkomulagi en er samt allt farið að verða 

þreytt. 
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5.3 SÓLBEKKIR 

5.3.1 ALMENN LÝSING Á SÓLBEKKJUM 

Sólbekkir eru úr slípuðu grágríti 

5.3.1.1 ÁSTAND SÓLBEKKJA 

Sólbekkir eru í ágætis ásigkomulagi. 

5.4 GÓLFFLETIR 

5.4.1 ALMENN LÝSING Á GÓLFEFNUM 

 Í kjallara er dúkur á megninu af gólffletinum en þó eru flísar á salernum og geymslum 

þar sem komið er niður stigana beggja megin. 

 Á fyrstu hæð eru flísar. 

 Á annari og þriðju hæð er búið að rífa gólfefnin af að mestu. 

 Á stigum er slípað grágríti. 

5.4.1.1 ÁSTAND GÓLFFLATA 

Ástand þeirra gólfefna sem ekki er búið að fjarlægja er ekki gott. Víða er búið að rífa 

innréttingar og í sumum tilfellum milliveggi burtu og þar vantar í gólfefnin. Flísar farnar 

að losna. Grágríti á stiga er í góðu ásigkomulagi. 
 

   
 

5.5 TILLAGA AÐ ENDURBÓTUM 

5.5.1 TILLAGA AÐ ENDURBÓTUM 

Þar sem til stendur að endurhanna og endurnýja alla bygginguna að innan er ekki talin 

þörf á að gera tillögu að endurbótum þar sem það á ekki við lengur.  
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7.0        STEYPTIR BYGGINGARHLUTAR 

7.1        ÚTVEGGIR OG YTRA BYRÐI HÚSSINS 

7.1.1 ALMENN LÝSING Á STEYPTUM ÚTVEGGJAFLÖTUM UTANHÚSS 

Allir steyptir fletir utanhúss eru málaðir. Útistandandi lóðréttir bitar á milli glugga og 

skraut sem mótað er í steypuna setja mikinn svip á húsið. Steyptir útveggjafletir tengjast 

köldum flötum bæði með útistandandi útveggjum, svölum og skyggni yfir aðalinngang. 

7.1.1.1 ÁSTAND STEYPTRA ÚTVEGGJA UTANHÚSS 

Megnið af flötum hússins er farið að láta á sjá. Járn liggja víða utarlega í steypu og eru 

búnir að sprengja af sér steypuhuluna. Smá sprungur eru víða í veggjum. Lóðréttir 

forsteyptir bitar á milli glugga eru mjög illa farnir. Víða eru komnar ryðútfellingar og 

frostskemmdir. 
 

   

7.1.2 ALMENN LÝSING Á KÖLDUM FLÖTUM UTANHÚSS 

Yfir aðalinngangi er steypt skyggni. Steyptar svalir eru á suð-vestur hlið með steyptu 

handriði. Á suð-austur hlið er steyptur hringforma veggur utan um stiga. Steypt skyggni 

með steyptum vegg undir eru við innganga suð-vestur hlið. Útitröppur eru niður í kjallara.  

7.1.2.1 ÁSTAND KALDRA FLATA UTANHÚSS 

Lóðréttir hlutar eru í ágætis ásigkomulagi en þó má sjá ryðguð steypujárn í köntum 

skrauts sem mótað er í steypuna. Láréttir fletir eru farnir að láta á sjá. Sérstaklega er 

áberandi ryðguð steypujárn í neðri brún sem búin eru að sprengja af sér steypuhuluna sem 

orsakast af vatnsleka í gegnum svalir og skyggni. Frostskemmdir eru í efri palli 

útitrappna. 

 

7.2        AÐRIR HLUTAR BYGGINGARINNAR UTANHÚSS 

7.2.1 ÞAKHLUTIR 

Þakkantur er klæddur krossvið. Þakkanti er lokað að neðan með krossvið. 

Rennuniðurföll eru úr blikki, ferköntuð. 
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7.2.1.1 ÁSTAND ÞAKHLUTA 

Klæðning á þakkanti er ónýt, bæði framaná og undir. 

 

 

 

 

 

 

7.3        GLUGGAR OG HURÐIR: 

7.3.1 ALMENN LÝSING Á GLUGGUM OG HURÐUM: 

Gluggar eru álgluggar með tvöföldu verksmiðjugleri. Laus fög eru topphengd með 

tvöföldu verksmiðjugleri. Á lausum fögum eru gluggakrækjur og Assaflex Stormjárn. 

Aðal- og bakhurðir eru álhurðir glerjaðar með tvöföldu verksmiðjugleri. Aðrar hurðir eru 

flekahurðir s.s. fyrir sorpgeymslu og kjallarahurð. 

7.3.1.1 ÁSTAND GLUGGA OG HURÐA: 

Vatnsbretti eru forsteypt og eru víða farin að losna. Þétting meðfram gluggum er orðin 

léleg og er víða farin að losna.  Ástand glugga er slæmt, litur farin að upplitast mikið og 

plastgluggalistar eru bognir og víða slitnir í sundur.  Laus fög  þurfa yfirhalningu. Komin 

er móða á milli glerja í nokkrum rúðum. Hurðir eru í lélegu ástandi. 
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7.4        TILLAGA AÐ ENDURBÓTUM OG KOSTNAÐARMAT. 

7.4.1 TILLAGA AÐ ENDURBÓTUM. 

Húsið er mjög illa farið að utan og ekki er ólíklegt að þegar búið verði að hreinsa alla 

málningu af steyptum hlutum hússins komi eitthvað meira í ljós. Miðað við þær forsendur 

er ekki vænlegur kostur að fara út í steypuviðgerðir sem ómögulgt er að segja um hversua 

umfangsmiklar þær verða áður en yfir líkur. 

Tillaga skýrsluhöfundar er að einangra og múra húsið að utan.  

Endurnýja þarf forsteypta bita milli glugga. 

Endurnýja þarf öll vatnsbretti. 

Endurnýja þarf klæðningu á þakkanti, bæði framaná og undir. 

Endurnýja þarf alla glugga og gler. 

Endurnýja þarf allar hurðir. 
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7.4.2 Kostnaðarmat 
 
Frumhönnun 222 tímar 13.500 2.997.000

Byggingarnefndarsett 126 tímar 13.500 1.701.000

Verkteikningar 150 tímar 13.500 2.025.000

Útboðsgögn 108 tímar 13.500 1.458.000

606 8.181.000

Einingarv. 

2004

Verð 

per/ein Ein.

Verkpallar þrjár hæðir 5.906 5753/2875 11.818 85 m 1.004.544

1.057 79 m² 83.503

43.004 1 m² 43.004

12.576 10 m 125.760

4.548 5 m 22.740

5.019 79 m² 396.501

2.269 79 m² 179.251

43.004 3 m² 129.012

4.840 20 m 96.800

12.576 40 m 503.040

Múrklæðning m/25mm einangrun, súlur og fl. 9.699 5753/2875 19.408 90 m2 1.746.731

Múrklæðning m/100mm einangrun 10.707 5753/2875 21.425 650 m2 13.926.362

Stimpluð borðaáferð í klæðningu að hluta 1.500 5753/2875 3.002 350 m2 1.050.548

Forsteyptir bitar milli glugga 25.000 86 stk 2.150.000

Álgluggar 10.477 5753/2875 20.965 777 m 16.289.753

Ísetning glugga 21.117 5753/2875 42.256 144 stk 6.084.869

Gler og glerjun K-gler 15.827 5753/2875 31.671 250 m2 7.917.629

Opnanleg fög með járnum 16.969 5753/2875 33.956 42 stk 1.426.140

Vatnsbretti, endurnýja 2.426 5753/2875 4.855 15 m 72.818

Gönguhurð, einföld, í kjallara 69.100 5753/2875 138.272 2 st. 276.544

Álhurð einföld m/karmi og hurðarpumpu 246.680 5753/2875 493.617 2 stk 987.235

Álhurð tvöföld m/karmi og hurðarpumpu 335.198 5753/2875 670.746 1 stk 670.746

55.183.529

Verð 

per/ein Ein.

1.269 5753/2875 2.539 350 m2 888.763

43.420 5753/2875 86.885 2 stk 173.771

Fataskápur m/rammahurðum vandaður 100.763 5753/2875 201.631 4 stk 806.525

Eldhúsinnrétting 4m 314.914 5753/2875 630.157 1 ein 630.157

7.295 5753/2875 14.598 40 m 583.904

56.953 5753/2875 113.965 20 stk 2.279.309

3.710 5753/2875 7.424 1312,9 m2 9.746.801

9.309 5753/2875 18.628 300 m2 5.588.314

5.685 5753/2875 11.376 800 m2 9.100.746

3.649 5753/2875 7.302 1000 m2 7.301.808

Gólflistar úr harðvið, 22x38 1.184 5753/2875 2.369 150 m 355.385

Flísar á gólf 11.226 5753/2875 22.464 300 m2 6.739.114

Loftræsisamstæða 544.700 5753/2875 1.089.968 1 stk 1.089.968

Loftræsikerfi áætlað 2.250.500 5753/2875 4.503.348 1 heild 4.503.348

Lagfæringar á rafmagni áætlað 7.500.000

1.303 5753/2875 2.607 1312,9 m2 3.423.202

Hitalögn á m2 húss til viðmiðunar. 5.305 5753/2875 10.616 1312,9 m2 13.937.137

74.648.252

138.012.781Kostnaðarmat samtals:

Dúkur linoleum

Samtals endurbætur utanhúss:

Háþrýstiþvottur á veggjum kaldir fletir

Viðgerð á ryðguðum járnum kaldir fletir

Viðgerð á sprungum kaldir fletir

Múrviðgerðir á flötum (fíltun) kaldir fletir

Málun kaldra flata

Endursteypun kaldir fletir

Endursteypun viðgerð undir klæðningu

Viðgerð á sprungum viðgerð undir klæðninguViðgerð á ryðguðum járnum viðgerð undir 

klæðningu

Samtals breytingar innanhúss:

Samtals

Endurbætur utanhúss

Neysluvatnslögn á m2 húss til viðmiðunar.

Breytingar innanhúss

Rif á milliveggjum

Stigar, nýtt gólfefni.

Sólbekkir pl/spónlögð

Innihurð, spónl eik, m/ísetningu

Málun inni á m2 húss - viðmiðun

Innveggir með tvöföldu gifsi og einangrun

Kerfisloft, 600x600 gataplötur
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RÝMISÞÖRF 
 

Akranes er 6500 manna bæjarfélag og eru samtals 27 starfsmenn í stjórnsýslu bæjarins. Eins 

og við vitum helgast fyrirkomulag stjórnsýslunnar af bæjarstjórninni á hverjum tíma. T.d hafa 

orðið töluverðar breytingar í tíð núverandi bæjarstjórnar. Væntanlega er núverandi 

starfsmannafjöldi nokkurn vegin það sem þarf til að sinna bæjarfélagi af þessari stærð og ekki 

endilega víst að hann breytist mikið með nýjum bæjarstjórnum, heldur frekar niðurröðum og 

nöfn á flokkum. 
 

Framkvæmda, skipulags-og umhverfisstofa, 10 manns: 

                 Lágmarksstærðir 

Framkvæmdastjóri ................................................................................................ 11,6 m
2
 

Umsjónarmaður fasteigna ..................................................................................... 11,6 m
2
 

Byggingar-og skipulagsfulltrúi ............................................................................. 11,6 m
2
 

Garðyrkjustjóri ..................................................................................................... 11.6 m
2
 

Fulltrúi framkvæmdastjóra ................................................................................... 11,6 m
2
 

 

Þjónustu-og upplýsingastofa, 5 manns: 

Framkvæmdastjóri ................................................................................................ 11,6 m
2
 

Verkefnastjóri ....................................................................................................... 11,6 m
2
 

Opið rými, þjónustu- og afgreiðslustörf, þrír starfsmenn ..................................... 40,0 m
2 

 

Félagsmálastofa, fjölskyldustofa, 7 manns: 

Framkvæmdastjóri fjölskyldustofu ....................................................................... 11,6 m
2
 

Fjórir starfsmenn með sér skrifstofur ................................................................... 46,4 m
2
 

Opið rými, tveir starfsmenn ................................................................................ 27,75 m
2
 

 

Gæðastjóri: 

Gæðastjóri............................................................................................................. 11,6 m
2
 

 

Bæjarstjóri: 

Bætajstjóri............................................................................................................ 16,0 m2 
 

Bæjarritari: 

Bæjarritari ............................................................................................................. 16,0 m
2 

 

Bókhaldsdeild, 5 manns 

Skrifstofa, 1 starfsmaður ...................................................................................... 11,6 m
2
 

Opið rými, fjórir starfsmenn ................................................................................. 55,5 m
2
 

 

Launadeild, 2 manns 

Opið rými, tveir starsmenn 27,75 m
2 

 

Önnur rými 

Bæjarþingsalur .................................................................................................... 103,5 m
2 

Fundarherbergi fyrir fjórtán manns, 1 herbergi .................................................... 20,2 m
2
 

Fundarherbergi fyrir átta manns, 4 herbergi ......................................................... 50,8 m
2
 

Fundarherbergi fyrir fjóra, 2 herbergi .................................................................. 18,0 m
2
 

Pappírsgeymsla og prentaraherbergi á hverri hæð, 4x10m
2
 ................................. 40,0 m

2
 

Salernisaðstaða á hverri hæð, 4x18 m
2
 ................................................................. 72,0 m

2
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Ræstikompa á hverri hæð, 4x4 m
2
 ......................................................................... 16,, m

2
 

Eldhúsaðstaða ....................................................................................................... 15,0 m
2
 

Matsalur fyrir þrjátíu manns ................................................................................. 42,0 m
2 

Núverandi stærð hússins er samtals 1312,9 m
2
 og þar af kjallari 314,3 m

2
. Reikna má með að 

meðaltali þurfi ca 30 - 35 m
2
 á hvern starfsmann sem er samtals ca. 810-945 m

2
. Þá eru 

meðtalin rými fyrir t.d. minni fundarherbergi, tölvuherbergi og pappírsgeymslu en ótalin öll 

fylgirými eins og t.d. gangar og stigahol. Ljóst er því að byggja þarf við húsið til að koma 

starfseminni fyrir. Hugmyndin er þá að byggja ca 300 m
2
 hæð ofan á húsið. Þá verða hæðirnar 

fjórar sem hýsa starfsemina ca 1300 m
2 

að stærð.  

 

Kostnaðarmat: 

Viðmiðunarverð á m
2
 í nýju skrifstofuhúsnæði er ca. 300-350 þ. 

Stærð hæðar verður ca. 300 m
2
 

Stærð fjórðu hæðar 300 m
2
 x 350.000.- ............................................................... =105.000.000.- 

Kostnaðarmat vegna endurbætur og breytingar á eldra húsnæði ......................... =138.012.781.- 

Gróf kostnaðaráætlun samtals .............................................................................. =243.012.781.- 
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VERKSAMNINGUR MILLI VERKKAUPA OG HÖNNUNARSTJÓRA 
 

Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki, gera með sér eftirfarandi 

samning: 

Verkkaupi:  Akraneskaupstaður                                                          kt.  410169-4449 

Verktaki, hönnunarstjóri:  Guðgeir Svavarsson                                   kt.  040561-8039 
 

1. grein 

Verktaki tekur að sér að vera hönnunarstjóri á verkinu: 

Suðurgötu 57, 300 Akranesi. Bæjarskrifstofur  

 Verktaki tekur að sér að teikna upp húsið og hanna og teikna eina hæð ofan á 

það.  

 Gera skoðunar og matsskýrslu og gera tillögu að úrbótum.  

 Endurhanna húsið að innan sem bæjarskrifstofur og gera grein fyrir rifum og 

endurbyggingu sem því tilheyrir í samræmi við byggingarreglugerð frá 2012. 

 Gera grein fyrir helstu lagnaleiðum.  

 Gera helstu plan- og deililausnir.  

 Fullklára aðaluppdrátt. 

 Gera verkteikningar, verklýsingar og útboðsgögn fyrir hluta verksins. 
 

Hönnunarstjóri er ábyrgur gagnvart verkkaupa fyrir því að verkið sé útfært í samræmi við 

óskir hans að því marki sem byggingarskilmálar leyfa og er einnig ábyrgur fyrir samræmingu 

hönnunargagna o.fl. gagnvart byggingar-yfirvöldum, í samræmi við hlutverk sitt, eins og lög 

og reglugerðir lýsa því, svo sem mannvirkjalög nr. 160/2010 og byggingarreglugerð frá 2012, 

með síðari breytingum.  
 

2. grein 

Verkið skal unnið samkvæmt samningi og almennt góðum starfshefðum. Einnig í samræmi 

við gæðahandbók sem hönnunarstjóri hefur lagt fram og verkkaupi samþykkt. Litið skal á 

frávik frá þessu, að mati verkkaupa, sem brot á samningi þessum og skal afgreiða í samræmi 

við það. 
 

3. grein 

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða verktaka: 

 Kr:   8.181.000.- með vsk. 

 Segi og skrifa:  áttamiljónireitthundraðáttatíuogeittþúsund. 
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4. grein 

Verð þetta miðast við byggingarvísitöluna: 575,3 stig. 

Verkið skal verðbætast þannig:  Fylgir byggingarvísitölu. 
 
 

5. grein 

Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins, með því 

að greiða inn á bankareikning verktaka nr: XXXXX í XXXXXXXXXXXX eigi síðar en 10 

dögum eftir samþykkt reikninga verktaka. Verði dráttur á greiðslum lengri en 21 dagur, á 

verktaki rétt á almennum dráttarvöxtum þar til reikningur er greiddur, auk lengingar á 

verktíma sem drætti nemur. 

Ekki má verða dráttur á samþykki reikninga umfram þann tíma sem tekur að ganga úr skugga 

um að þeir byggist á réttum forsendum. 
 
 

6. grein 

Halda skal eftir 5 % af reikningsupphæð sem greiðist þegar verktaki hefur skilað verkinu 

fullgerðu til verkkaupa og allar teikningar hans hafa verið samþykktar af 

byggingaryfirvöldum á staðnum, og greiðist þá með sömu verðbótum og gilda fyrir verkið, á 

þeim tíma sem greiðsla fer fram. 
 
 

7. grein 

Ekki skal verktaki leggja fram tryggingu banka eða tryggingafélags til tryggingar því að hann 

efni skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, umfram lögboðnar tryggingar. Verkkaupi skal 

hins vegar eiga tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa kunna ógreiddar af samningsverðinu 

á hvejum tíma og þar með í þeirri upphæð sem orðin er til sem geymslufé samkvæmt 6. gr. 

Þetta verður síðan hluti af endanlegu uppgjöri aðila ef til tjóns kemur fyrir verkkaupa af 

völdum 

verktaka. 
 
 

8. grein 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum 

sem hann kann að taka á sig á verktímanum. 
 
 

9. grein 

Verki skal vera lokið eigi síðar en:  10 desember 2012 
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10. grein 

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

11. grein 

Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka án milligöngu sáttamanna fyrir: 
Héraðsdómi Vesturlands 
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GREIÐSLUÁÆTLUN 
 

Tímavinna: 

Skoðunar- og matsskýrsla / gróf kostnaðaráætlun á fyrirhuguðum breytingum, gróf áætlun á kostnaði við 

hönnun, gerð útboðsgagna og gerð hönnunarsamnings við verkkaupa. 

Samtals tímavinna .................................................................................................... 297.000.- m/vsk. 

Heildarupphæð hönnunarsamnings samkvæmt kostnaðarmati ............................. 8.181.000.- m/vsk. 

 Samtals 8.478.000.- m/vsk. 

 

 

Dags reiknings Eindagi reiknings Upphæð 

14.09.2012 05.10.2012 297.000.- m/vsk. 

01.10.2012 22.10.2012 1.650.000.- m/vsk. 

15.10.2012 05.11.2012 1.650.000.- m/vsk. 

01.11.2012 21.11.2012 1.650.000.- m/vsk. 

15.11.2012 06.12.2012 1.650.000.- m/vsk. 

10.12.2012 21.12.2012 1.650.000.- m/vsk. 

 Samtals: 8.478.000.- m/vsk. 
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BREYTING Á NOTKUN HÚSSINS 

Húsinu verður breytt í Ráðhús sem hýsir bæjarskrifstofur Akraneskaupstaðar og kaffihús. 

Viðbyggingar: 

Við norð-vestur enda hússins kemur viðbygging fyrir salernis-og ræstingaraðstöðu. 

Við norð-austur hlið hússins kemur viðbygging sem verður nýtt sem kaffihús. 

Byggð verður ein hæð ofaná húsið. 

Almennt: 

Um er að ræða fjögra hæða kaffi-og skrifstofuhús ásamt kjallara. Á jarðhæð er kaffihús, 

fundarsalir og móttaka, á annari, þriðju-og fjórðu hæð eru skrifstofur og fundarsalir. Á öllum 

hæðum, nema kjallara þar verður salernisaðstaðan í starfsmannaaðstöðu, verður rúmgóð 

salernisaðstaða í viðbyggingu við norð-vestur enda hússins. 

Notkun: 

Í kjallara verður starfsmannaaðstaða, annars vegar fyrir starfsmenn bæjarskrifstofunar og hins 

vegar fyrir starfsmenn kaffuhússins og geymslur. Einnig verður þar salerniaðstaða fyrir 

kaffihúsagesti. 

Á fyrstu hæð verður kaffihús í viðbyggingu við norð-austur hlið hússins, móttaka fyrir 

bæjarskrifstofurnar og stór fundarsalur fyrir bæjarstjórnarfundi. Einnig verður þar eitt minna 

fundarherbergi og setustofa. Aðalinngangur að bæjarskrifstofunum verður færður á suð-vestur 

hlið hússins. 

Á annari hæð verður aðstaða fyrir stjórnsýslu og fjármál. Þar verða átta skrifstofurými ásamt 

opnu rými fyrir sex manns. Eitt stórt fundarherbergi er einnig á annari hæð. 

Á þriðju hæð verður aðstaða fyrir fjölskyldustofu. Þar verða átta skrifstofurými ásamt opnu 

rými fyrir þrjá. Eitt stórt fundarherbergi er einnig á þriðju hæð. 

Á fjórðu hæð verður aðstaða fyrir framkvæmda, skipulags-og umhverfisstofu. Þar verða þrjú 

skrifstofurými ásamt opnu rými fyrir þrjá. Tvö fundarherbergi, matsalur og setustofa eru 

einnig á fjórðu hæð. 

Byggingarlýsing 

Eldra hús: 

Útveggir og gólf: 

Burðarveggir hússins eru staðsteyptir með 50 mm plasteinangrun að innan. Utaná húsið 

kemur 100 mm plasteinangrun og þar utaná múrkerfi. Hluti útveggja eru með lóðréttri 

borðaáferð.  Á öll hæðarskil kemur 300 mm breið steinullareinangrun 92 kg/m
3
. 

Gólf eru staðsteypt 150mm þykk með 40mm ílögn og koma gólfefni þar ofaná, parket, 

linoleum dúkur eða flísar eftir því sem við á.  

Viðbyggingar: 

Burðarveggir viðbyggingar við norð-vestur enda hússins eru járnbentir, staðsteyptir 200 mm 

veggir, einangraðir með 150 mm steinullareinangrun 92 kg/m
3
 og þar utaná múrkerfi, nema 

efstu 1300 mm, þar koma 750 mm breiðar 2 mm sléttar álplötur. Gólf verða járnbennt, 
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staðsteypt 200 mm þykk þá 35 mm einangrun með filmu, því næst anhydrítsteypa með 

ísteyptu gólfhitakerfi og að lokum flísar.  

Burðarkerfi viðbyggingar við norð-austur hlið hússins eru stálsúlur sem koma innan í 

álgluggakerfið sem halda uppi léttum timburvegg sem er ofan við gluggakerfið og þaki 

viðbyggingarinnar. Gólf er járnbennt, staðsteypt 200 mm þykkt þá 35 mm einangrun með 

filmu, því næst anhydrítsteypa með ísteyptu gólfhitakerfi og að lokum flísar. 

Efsta hæðin er byggð upp að hluta með járnbenntum, staðsteyptum 200 mm veggjum, 

einangruðum með 150 mm plasteinangrun, á hæðarskil kemur 300 mm breið 

steinullareinangrun 92 kg/m
3
, þar utaná kemur múrkerfi, nema efstu 1300 mm, þar koma 750 

mm breiðar 2 mm sléttar álplötur, og að hluta með stálsúlum sem koma innan í álgluggakerfið 

sem halda uppi léttum timburvegg sem er ofan við gluggakerfið og þaki hússins. 

Múrkerfið er hvítt og grátt. Í múrkerfi er stimpluð standandi borðaklæðningaráferð að hluta. 

Álplötur eru oxyd rauðar. 

Þök eru Lett-Tak þök nr. 31 borin uppi annars vegar með steyptum útveggjum og hins vegar 

með stálprófílum sem koma inn í álgluggakerfið. 

Gerð innveggja: 

Hluti innvegga, fyrir utan steypta burðarveggi sem fyrir eru í húsinu, eru úr 70mm 

álprófílgrind klæddri með 2x13mm gipsplötum. Í álprófílgrindina kemur 70mm þilull og hluti 

veru glerveggir. Í gips veggina koma eikar innihurðir, sléttar og í glerveggina koma 

glerhurðir. 

Hljóðkröfur: 

Milli skrifstofa .......................................... Rw35  

Milli skrifstofa og opins rými................... Rw30 

milli lyftu og fundarherbergja .................. Rw44 

Milli fundarherbergja og opins rými ........ Rw30 

Ekki þarf að gera sérstakar ráðstafanir vegna utanaðkomandi hávaða þar sem engar 

umferðaræðar liggja í nágrenni hússins. 

Brunakröfur: 

EI 60 veggir eru í kringum lyftu, stigahús og brunastúkur. 

Lyftuhurðir eru EI-C30. 

Önnur hurðin í brunastúkunum er EI 30-CSm, hin er EI 60-CSm og er hún á rafsegli. 

Í kjallara eru báðar hurðirnar er EI 60-CSm og er önnur þeirra á rafsegli. 

Hæðarskil eru REI 60. 

Upphækkað gólf í fundarsal er REI 60. 

Klæðningar eru í flokki 1. 

Gólfefni á flóttaleiðum eru í flokki Dfl-s1. 

Stigar eru R60. 

Brunaviðvörunarkerfi er í öllu húsinu. Hver hæð er sér brunahólf. Burðarvirki er R60 óháð 

staðsetningu.  

Rýmingarleiðir á neðstu hæð eru fjórar. Á annari hæð eru rýmingarleiðirnar tvær. Um 

stigaganga sem er í sitthvorum enda hússins. Á þriðju hæð er til viðbótar tvær rýmingarleiðir 
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út á svalir sem eru á sitt hvorri hlið hússins. Á fjórðu hæð er til viðbótar við stigahúsin svalir 

meðfram norð-austur hlið hússins. 

A.m.k. fjögur handslökkvitæki eru á hverri hæð, jafn dreyft á hæðina. Slökkviteppi er í 

kaffiaðstöðu á fjórðu hæð og eldhúsi í kaffihúsi. 

Útljós eru við alla neyðarútganga. 

Loftaklæðningar: 

Kerfisloft verða í öllu húsinu nema stigagöngum, pappírs-og prentaraherbergjum og 

brunastúkum. Kerfisloft skulu uppbyggð úr 600x600 mm hljóðísogsplötum úr steinull. 

Upphækkað gólf í fundarsal á fyrstu hæð er gert úr stálprófílum klæddum með 15 mm 

krossviðarplötum. 

Lagnaleiðir, upphitun og loftræsing: 

Lagnaleiðir sem fyrir eru verða notaðar fyrir ofnalagnir í eldra húsnæði. Í nýrri 

salernisaðstöðu verða lagnaleiðir í milliveggjum, annars vegar milli salernis fyrir 

hreyfihamlaða og ræstiherbergis og hins vegar í millivegg milli kvenna-og karlasalerna. Fyrir 

efstu hæðina verða lagnaleiðir, bæði fyrir hitalagnir og laftræsingu, í herbergi  sem gengur 

milli allra hæða í suð-austur enda hússins. Niðurtekið loft er í öllu húsinu og verður þar rými 

fyrir loftræsi-og rafmagnslagnir. Loftræsisamstæðan verður í húsnæði sem er út á lóð og var 

byggt sem bílskúr.  

Lagnir að kaffiaðstöðu á efstu hæð verða lagðar fyrir ofan niðurtekið loft á þriðju hæð og út í 

rými við hlið skorsteins sem fyrir er í húsinu og þar niður. 

Upphitun: 

Húsið er hitað upp með ofnum og gólfgeisla að hluta. 

Gerð glugga og hurða: 

Gluggar og hurðir verða annars vegar ál/trégluggar með litla varmaleiðni og hins vegar 

álprófílkerfi, laus fög eru með topphengd. Laus fög sem er hærra upp í frá gólfi en 1800 mm 

eru með rafmagnsopnun. Litur á gluggum er ljósgrár. 

Sjálfvirkar rennihurðar verða hefðbundnar ál hurðir. Hurðarnar eru með opnunarbúnaði sem 

opnar við eldsvoða og straumleysi. Litur ljós grár. 

Lóð: 

Hellur eru kringum allt húsið, bílastæði eru lögð olíumöl. 
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DEILISKIPULAG 

BREYTING Á DEILISKIPULAGI 
 

 

 ‒ ‒ ‒ ‒ Að hluta til ný lóðarmörk 
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Bílskúrar sem tilheyra Skólabraut 26 og 28 og húsið að Skólabraut 30 verður fjarlægt til að rýma fyrir bílastæðum og opna betur að suð-vestur hlið hússins, 

eftir breytingar verður aðalinngangurinn að bæjarskrifstofunum um þessa hlið hússins. Gatan á milli Skólabrautar og Suðurgötu verður fjarlægð. Með þessu 

næst betri tenging Akratorgs við Suðurgötu 57 og starfssemina sem þar er fyrirhuguð. Byggingarreitur sem er fyrirhugaður norðan við Suðurgötu 57 verður 

felldur út og hluti hans notaður fyrir viðbyggingu sem kemur við enda hússins. 

Þessi breyting telst vera veruleg breyting. 

Ferli vegna verulegrar breytingar á deiliskipulagi: 

 Bæjarstjórn auglýsir tillöguna að breytingunni í Lögbirtingablaðinu og með áberandi hætti. Kynningartími að lágmarki 4 vikur. Athugasemdafrestur 

að lágmarki 6 vikur frá upphafi kynningartíma. Tillagan kynnt sveitarstjórnum aðliggjandi sveitarfélaga þar sem það á við. 

 Ef athugasemdir berast eru þær teknar til umfjöllunar í skipulagsnefnd og síðan í sveitarstjórn. Afstaða tekin til athugasemda og hugsanlegra 

breytinga. Ef um meiriháttar breytingu er að ræða vegna framkomina athugasemda fer tillagan aftur í ferli samkvæmt fyrstu málsgrein. Ef engar 

athugasemdir berast samþykkir bæjarstjórn hana. 

 Samþykkt tillaga send Skipulagsstofnun sem gerir athugasemdir innan 2 vikna ef um form- eða efnisgalla er að ræða. 

 Sveitarstjórn auglýsir samþykkt deiliskipulags í B-deild Stjórnartíðinda. 

 

 



       GUÐGEIR SVAVARSSON  LOKAVERKEFNI Í BYGGINGAFRÆÐI                H2012 
       K.t 040561-8039 SUÐURGATA 57, AKRANESI  

Deiliskipulag           27 
 

VERÐLAUNATILLAGAN FRÁ 2007 

 



GUÐGEIR SVAVARSSON LOKAVERKEFNI Í BYGGINGAFRÆÐ  H2012 
K.t 040561-8039 SUÐURGATA 57, AKRANESI  

  28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAFLI 3 AÐALUPPDRÆTTIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUÐGEIR SVAVARSSON LOKAVERKEFNI Í BYGGINGAFRÆÐ  H2012 
K.t 040561-8039 SUÐURGATA 57, AKRANESI  

Gátlisti  29 
 

GÁTLISTI 

 
 
 



GUÐGEIR SVAVARSSON LOKAVERKEFNI Í BYGGINGAFRÆÐ  H2012 
K.t 040561-8039 SUÐURGATA 57, AKRANESI  

Gátlisti  30 
 

 
 

 
 
 



GUÐGEIR SVAVARSSON LOKAVERKEFNI Í BYGGINGAFRÆÐ  H2012 
K.t 040561-8039 SUÐURGATA 57, AKRANESI  

Teikningalisti  31 
 

TEIKNINGALISTI 
 
Nr.:   Heiti: Mælikvarði: 

100 AFSTÖÐUMYND 1:500 

101 SKRÁNINGARTAFLA  

102 GRUNNMYND 1. HÆÐ 1:100 

103 GRUNNMYND KJALLARI OG 2. HÆÐ 1:100 

104 GRUNNMYND 3. OG 4. HÆÐ 1:100 

105 ÚTLIT NORÐ-AUSTUR / SUÐ-VESTUR 1:100 

106 ÚTLIT SUÐ-AUSTUR / NORÐ-VESTUR 1:100 

107 SNIÐ A-A / B-B 1:50 

108 SNIÐ C-C / D-D 1:50 

200 RIFTEIKNING 1:50 

201 RIFTEIKNING 1:50  

202 RIFTEIKNING 1:50 

203 RIFTEIKNING 1:50 

204 VINNUTEIKNING 1:50 

205 VINNUTEIKNING 1:50 

206 VINNUTEIKNING 1:50 

207 VINNUTEIKNING 1:50 

208 VINNUTEIKNING 1:50 

209 VINNUTEIKNING 1:50 

210 VINNUTEIKNING 1:50 

211 VINNUTEIKNING 1:50 

300 DEILI 1:5 

301 DEILI 1:5 

302 DEILI 1:5 

500 GÓLFEFNAYFIRLIT 1:50 

501 GÓLFEFNAYFIRLIT 1:50 

502 LOFTAPLAN 1:50 

503 LOFTAPLAN 1:50 

504 LOFTAPLAN 1:50 

505 LOFTAPLAN 1:50 

506 INNRÉTTINGAR OG STIGI 1:20 

507 GLUGGA-OG HURÐAYFIRLIT 1:20 

508 GLUGGA-OG HURÐAYFIRLIT 1:20 
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1. ÚTBOÐSLÝSING 

1.1. Yfirlit 

1.1.1 ÚTBOÐ 

Akraneskaupstaður kt. 410169-4449, hér eftir nefndur verkkaupi, óskar eftir tilboðum í 

frágang utanhúss á húsinu að Suðurgötu 57, 300 Akranesi. Tilboðið skal gert samkvæmt 

útboðslýsingu þessari og þeim gögnum, sem í henni eru upp talin. 

1.1.2 ÚTBOÐSFORM 

Útboðið er almennt útboð eins og því er lýst í grein 2.2. í ÍST 30:2012. 

1.1.3 HÆFI BJÓÐENDA 

Komi tilboð bjóðanda til álita skal hann vera reiðubúinn, sé þess óskað, að láta í té 

eftirfarandi upplýsingar: 

Ársreikninga síðustu tveggja ára áritaða af endurskoðanda 

Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið og reynslu yfirmanna 

Skrá yfir væntanlega undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins 

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

Einnig er gerð sú krafa til fjárhagsstöðu bjóðenda að velta ársins 2011 hafi verið a.m.k. 

50% af tilboðsfjárhæð í þetta verk. 

1.1.4 LAUSLEGT YFIRLIT YFIR VERKIÐ 

Til þessa útboðsverks heyrir utanhússklæðning, lagfæring á köldum flötum sem ekki eru 

klæddir og endurnýjun glugga og hurða. Breyta á húsinu í bæjarskrifstofur og kaffihús í 

viðbyggingu á fyrstu hæð.  Byggja á eina hæð ofaná húsið, nýja salernisaðstöðu við norð-

vesturenda hússins og kaffihús á fyrstu hæð við norð-austur hlið hússins. 

1.1.5 KYNNINGARFUNDUR - VETTVANGSSKOÐUN 

Bjóðendur eru hvattir til kynna sér aðstæður á fyrirhuguðu framkvæmdarsvæði. Í allri 

umfjöllun um tilboð og á verktíma verður litið svo á að bjóðendur hafi kynnt sér aðstæður 

rækilega. 

1.1.6 VERKSAMNINGUR - VERKÁÆTLUN 

Verktími hefst þegar verkkaupi hefur tekið tilboði verktaka og telst þá kominn á 

samningur um verkið sbr. grein 3.1 í ÍST 30. 

Gerður verður skriflegur samningur um verkið. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki gera nákvæma verkáætlun (tíma-, 

mannafla- og greiðsluáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30. 

Samþykkt verkáætlun verktaka verður hluti verksamnings. 
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1.1.7 FRAMKVÆMDATÍMI 

Verktaki skal hefja undirbúning framkvæmda um leið og verkkaupi hefur með formlegum 

hætti tekið tilboði bjóðanda. 

Verkinu skal að fullu lokið 1. apríl 2015 

Vísað er til kafla 1.4.3. varðandi ákvæði um tafabætur ef verktaki skilar verkinu ekki á 

umsömdum tíma. 

1.1.8 AÐRIR VERKTAKAR, SAMRÆMING OG SAMVINNA 

Ekki notað. 

1.1.9 FULLNAÐARHÖNNUN VERKTAKA 

Ekki notað. 

1.1.10 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA OG RÁÐGJAFA 

Verkkaupi  Akraneskaupstaður kt. 410169-4449 

Umsjón og eftirlit  Guðgeir Svavarsson kt. 040561-8039 

Verkfræðiráðgjöf Jón Guðmundsson 

1.2 Útboðsgögn – lög – reglugerðir – staðlar 

1.2.1 ÚTBOÐSGÖGN 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a) Útboðs- og verkýsing þessi 

b) Útboðsteikningar (sjá kafla 1.7.9 Teikningaskrá) 

c) Tilboðsblað og tilboðsskrá 

d) Íslenskur staðall ÍST-30 

e) Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 

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

1.2.2 SKÝRINGAR Á ÚTBOÐSGÖGNUM 

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði 

hann var við ósamræmi í þeim sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda 

verkkaupa skriflega fyrirspurn eigi síðar 4 dögum fyrir opnunardag tilboða. 

Fyrirspurnir og samhljóða svarbréf verða send öllum sem sótt hafa útboðsgögn, eigi síðar 

3 dögum fyrir opnunardag tilboða. Fyrirspurnir og svör við þeim verða hluti af 

útboðsgögnunum. 

1.2.3 UPPDRÆTTIR OG LÝSINGAR 

Verktaki fær til afnota, án endurgjalds, 3 sett í fullri stærð af sérteikningum og 

verklýsingum. Aðalverktaki ber ábyrgð á að undirverktakar kynni sér öll útboðsgögn. 

1.2.4 LÖG, REGLUGERÐIR OG LEIÐBEININGAR 

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

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

sem gilda um 

framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á: 

Byggingarlög og byggingarreglugerð. 
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Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

Heilbrigðisreglugerð. 

Lögreglusamþykktir. 

Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

Samkeppnislög 

Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

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

hverju sinni. 

1.2.5 UNDIRVERKTAKAR 

Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30. 

1.2.6 FRÁVIK FRÁ STÖÐLUM 

Stangist ákvæði í ÍST 30 á við ákvæði útboðs- og verkskilmála og/eða verklýsingar skulu 

ákvæði 

ÍST 30 víkja. 

1.3 Tilboð 

1.3.1 GERÐ OG FRÁGANGUR TILBOÐS 

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

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið 

er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í 

öðrum liðum. Að lokum skal færa niðurstöðutölur á tilboðsblað. Bjóðendur skulu í tilboði 

sínu reikna með þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í 

heilum krónum. 

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 

efnisleyfa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsupphæð er fundin sem summa 

margfelda magntalna og viðeigandi einingarverða. 

Vakin er athygli á kafla 1.1.1 sem fjallar um aðstöðu fyrir verktaka meðan á 

framkvæmdatíma stendur. Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt 

reglum sem um hann gilda á hverjum tíma. 

Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. 

Útfyllt tilboðsskrá er trúnaðarmál milli verkkaupa og bjóðanda. 

Verktakar fá tilboðsskrá einnig senda í tölvupósti sem Excelskjal. Bjóðendum er skylt að 

skila tilboðsskrá útfylltri á pappír, að öðrum kosti telst tilboðið ógilt. Útprentun úr tölvu 

telst fullgild útfylling. 
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1.3.2 FYLGIGÖGN MEÐ TILBOÐI 

Verktaki skal skila inn útfylltum tilboðsskrám og tilboðsblöðum sem eru í útboðsgögnum 

þessum. 

1.3.3 AUÐKENNI TILBOÐS 

Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu. 
 

Suðurgata 57, 300 Akranesi. Bæjarskrifstofur. 

Tilboð 

Bjóðandi:                           

     

1.3.4 TILBOÐSTRYGGING – GILDISTÍMI TILBOÐS 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í kafla 2.6 í ÍST 30. 

Verkkaupi fer ekki fram á tilboðstryggingu. 

1.3.5 OPNUN TILBOÐA 

Tilboð skulu hafa borist Guðgeiri Svavarssyni, Brekkuflöt 8, 300 Akranesi, eigi síðar en 

fimmtudaginn 31. janúar 2012, kl. 11:00 og verða þau opnuð þar í samræmi við kafla 2.5 í 

ÍST 30. 

Geti bjóðandi ekki komið útfylltum útboðsgögnum á opnunarstað til opnunar, er þá 

heimilt að senda tilboð með símbréfi á opnunarstað og skal það hafa borist áður en 

skilafrestur er runninn út en bjóðandi skal þá jafnframt hafa póstlagt með 

ábyrgðar/póstsendingu, 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”. 

1.3.6 MEÐFERÐ OG MAT Á TILBOÐUM 

Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30. 

1.3.7 ÞÓKNUN FYRIR GERÐ TILBOÐS 

Verktaki greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

1.4 Greiðslur - Verðlagsgrundvöllur 

1.4.1 ÝMIS GJÖLD OG KOSTNAÐUR SEM VERKKAUPI GREIÐIR 

Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar, eins og við á 

hverju sinni: 

Byggingarleyfisgjald ásamt tilheyrandi gjöldum s.s. mælingargjald, skipulagsgjald. 

Heimtaugargjald veitna s.s. rafveitu, hitaveitu, vatnsveitu, holræsagjald o.s.frv. 

Brunabótamatsgjald 

Iðgjald af vátryggingu eignar á framkvæmdatíma, sbr. grein 3.9.2 í ÍST 30. 

Stjórnunarkostnað verkkaupa. 

Fjölföldun gagna, sem verkkaupi kann að bæta við eftir að framkvæmd hefst. 

Framlag verkkaupa: 
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Verkkaupi leggur ekki til efni, tæki né búnað vegna verksins nema annað sé tekið fram í 

verklýsingu. 

1.4.2 AUKAVERK 

Komi til aukaverka vegna breytinga á verkinu skal fylgja ákvæðum ÍST 30, kafla 3.6. 

Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk í tímavinnu, skal nota taxta, sem 

verktaki býður í tilboði sínu. 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, virðisaukaskatt, ferðir, fæði, álagningu, verkstjórn, kostnað vegna 

almennra handverkfæra o.s.frv. Þessir liðir verða teknir með í samanburði tilboða og 

verða hluti samningsins, en þó án þess að þeir komi til greiðslu nema um það verði samið 

vegna aukavinnu sem verkkaupi óskar eftir að verði unnin. 

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu sem verktaki hefur milligöngu 

um að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, 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. 

1.4.3 FRESTIR – TAFABÆTUR (DAGSEKTIR) 

Verktaki skal ljúka verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein 1.1.7, Framkvæmdatími. 

Fyrir hvern almanaksdag sem dregst að ljúka einstökum áföngum fram yfir tilskilin 

tímamörk, skal verktaki greiða verkkaupa kr. 50.000 í tafabætur. 

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 

5.2.3 í ÍST 30. 

1.4.4 GREIÐSLUR OG REIKNINGSSKIL 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til kafla 5.1 í ÍST 30, Greiðslur og 

reikningsskil. 

Greitt verður til verktaka samkvæmt leiðréttri tilboðsskrá. 

Reikningar skulu lagðir fram hálfsmánaðarlega, 1. og 15. hvers mánaðar eða fyrsta virkan 

dag þar á eftir. 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. Áður en reikningur er gerður skal haft 

samband við eftirlitsmann verksins um mat greiðsluhlutfalls til að fyrirbyggja að 

leiðréttingar tefji reikninga. 

Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri 

magntalna. 

Verkkaupi mun ekki inna af hendi greiðslu til verktakans fyrr en hann hefur afhent 

tilskilda verktryggingu. 
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Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og þeim fylgi greinargerð um verkið á 

eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn 

byggist á. 

1.4.5 VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

Tilboð skal miðað við fast verð sem verðbætist ekki fyrr en að byggingarvísitala hefur 

hækkað um meira en 5% frá því gildi sem er á tilboðsdegi.  

Hækki byggingavísitala meira en 5% á verktíma þá verðbætast greiðslur umfram 5% 

hækkun byggingavísitölu. 

1.5 Ábyrgðir – Tryggingar - Ágreiningsmál 

1.5.1 ÁBYRGÐ, TRYGGINGAR OG LÖGBOÐIN GJÖLD 

Ábyrgð og áhætta er skilgreind í kafla 4.5 í ÍST 30. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verktaki að 

hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar, aðrar en vátryggingar á mannvirkinu, sem 

leiða af framkvæmd þessari. 

Verktaki skal tryggja starfsmenn sína gagnvart slysum, 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. 

1.5.2 FRAMKVÆMDATRYGGING 

Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar, þ.á.m. greiðslu 

tafabóta skv. Kafla 1.4.3., við verkkaupa vegna verkefnis þessa, afhendir hann verkkaupa 

fyrir undirritun verksamnings framkvæmdatryggingu, skv. kafla 3.9 í ÍST 30. Form 

framkvæmdatryggingar er hefðbundið. 

Framkvæmdatrygging skal miðast við 15 % af samningsupphæð og stendur óbreytt til 

verkloka en lækkar þá í 4 % af samningsupphæð að viðbættum viðaukum við samning og 

verðbótum ef verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði. 

Óheimilt er að lækka eða fella niður framkvæmdatryggingu nema til komi skrifleg 

heimild þar að lútandi 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. 

1.5.3 MISRÆMI Í GÖGNUM 

Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna 

verkkaupa það til úrskurðar sbr. 3.4.4 í ÍST 30.  

1.5.4 ÁGREININGSMÁL 

Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal verktaki 

þó eigi að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum verkkaupa, sbr. kafla 6.3 í  

ÍST 30.  
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1.6 Vinnustaður 

1.6.1 ATHAFNASVÆÐI OG VINNUAÐSTAÐA 

Húsið verður ekki í notkun á meðan á framkvæmdum stendur og hefur verktaki það til 

afnota til að útbúa aðstöðu fyrir mannskap og efni. Bílskúr verður heldur ekki í notkun 

meðan á framkvæmdum stendur og hefur verktaki hann til afnota sem efnisgeymslu. 

Verktaki hefur aðgang að vatni og rafmagni á staðnum, sér að kostnaðarlausu. Verktaki 

skal að öðru leyti sjá um aðstöðu fyrir mannskap og efni. Þurfi verktaki á sérstökum 

tengingum eða lögnum (vatn rafmagn, skólp o.s.frv.) að halda á verkstað skal hann sjá um 

og framkvæma þær á sinn kostnað. 

Öll dagleg þrif á verkstað og aðstöðu vegna verksins skal verktaki annast enda er sá 

kostnaður sem af þessu leiðir innifalinn í einingarverðum einstakra verkþátta.  

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu. Varðandi umgengni og 

umhirðu á vinnustað vísast til grein 1.6.4. 

1.6.2 HÚSNÆÐI FYRIR STARFSMENN, TEIKNINGAR OG EFNI 

Verktaki hefur til afnota núverandi húsnæði til að útbúa aðstöðuskal fyrir starfsmenn sína 

og til geymslu á efni, allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. 

1.6.3 LJÓS, HITI, AKSTUR VÉLA OG FLEIRA 

Verktaki skal leggja til og kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir og verkfæri 

sem til þarf við framkvæmdirnar, ennfremur allan flutning á mönnum og efni. 

Pallar eða þau tæki sem verktaki hyggst nota við verkið skulu vera í fullu samræmi við 

reglur Vinnueftirlits Ríkisins. Pallar skulu vera þess eðlis að ekki sé nokkur hætta á að 

verkgæði eða verktími líði fyrir gerð þeirra eða eðli. Leiki einhver vafi þar á um skal 

verktaki bæta strax úr því. Eftirlitsaðili skal hafa fullan aðgang að vinnupöllum þar sem 

þörf krefur við úttektir eða eftirlit. Pallar skulu ekki teknir niður eða færðir milli hliða 

nema í fullu samráði við eftirlit. 

Verktaki skal sjá sér fyrir öllum tengingum við vatn, rafmagn og frárennsli á svæðinu. 

Verktaki skal þar sem við á, sjá um allar nauðsynlegar dreifi- og bráðabirgðalagnir innan 

vinnusvæðisins á meðan á framkvæmdum stendur þar til lokatenging hefur farið fram. 

1.6.4 UMHIRÐA OG UMGENGNI Á VINNUSTAÐ 

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

sjá svo um að umhirða á vinnustað 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 4.2.1 í  

ÍST-30. 

1.6.5 ÖRYGGI Á VINNUSTAÐ 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa 

sömu merkingar í þessum útboðsgögnum. 

Verktaki skal gæta ítrustu 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 
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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 

ítrasta. 

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ítrasta, bæði hvað snertir 

vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra 

efna, sem við hlítandi 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 tók 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. 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. 

1.7 Frágangur og gæði verks 

1.7.1 VERKSTJÓRN VERKTAKA OG VERKFUNDIR 

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í kafla 4.1.2 í ÍST 30. 

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta á reglulegum 

verkfundum með fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir skulu 

gerðar skriflega og samþykktar af báðum aðilum. Fundargerðir skal senda fundarmönnum 

innan tveggja daga frá síðasta fundi. 

1.7.2 GÆÐI VERKSINS 

Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í kafla 4.3 í ÍST 30. 

Öll vinna og allur frágangur verksins skal 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. 

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. 

Verktaki skal framkvæma a.m.k. allar þær prófanir sem tilgreindar eru í verklýsingu 

ásamt nauðsynlegu eftirliti þeim tengdum. Þá skal hann framkvæma verkið í samræmi við 

niðurstöður prófana þar sem þeirra er krafist og einnig skal hann notast við þær til að gera 

leiðréttingar á framkvæmd sinni við verkið. 
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Verktaki fær ekki sérstaka greiðslu fyrir umræddar prófanir heldur skal hann innifela allan 

kostnað er af þessu hlýst í einingarverðum sínum. 

Eftirfarandi lágmarkskröfur eru gerðar til gæðakerfis verktaka. 

Að stjórnun og skipting ábyrgðar sé vel skilgreind. Það skal vera skráð hverjir fari með 

stjórnun verks, hvaða þættir heyra undir hvern, hver hafi ákvörðunarvald og hver beri 

ábyrgð á hverju. Það skal vera tryggt að allar ákvarðanir og öll samskipti berist réttum 

aðilum og séu aðgengileg þeim sem þau eru ætluð. Öll gögn varðandi verkið og útfærslu á 

því skulu skráð og geymd, gögn skulu stöðugt vera aðgengileg. Sem liður í þessu eru 

verkfundagerðir, dagskýrslur úttektagerðir o.s.frv. 

Gæðakerfi verktaka skal ná til allra þátta verksins og allra undirverktaka. 

Innra eftirlit verktaka skal vera kerfisbundið, skipulagt og skjalfært. Sem liður í innra 

eftirliti skal verkþáttarýni framkvæmd en hún skal útfærð samkvæmt eftirfarandi. A.m.k 

tveimur vikum áður en framkvæmdir við verkþátt hefjast er haldinn fundir með 

byggingastjóra, ábyrgðaraðila, hönnuði og fulltrúa verkkaupa. Farið er ítarlega yfir 

verkþátt, ábendingar og athugasemdir um útfærslu og framkvæmda bókaðar. Lögð sé 

áhersla á að finna og leysa þá þætti sem gæti valdið göllum í útfærslu og framkvæmd. 

Verktaki skal fullvissa sig um að öll aðföng til verksins uppfylli settar kröfur. Skal það 

gert með kerfisbundnum hætti og niðurstöður skráðar. 

Að lagfæringar á frávikum séu gerðar á viðurkenndan hátt og að haft sé fullt samráð við 

verkkaupa um allar útfærslur. 

Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á 

efni eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir 

uppdrætti og verkfundahöld. 

1.7.3 EFNISVAL OG VINNUAÐFERÐIR 

Verktaki skal ljúka verkinu að fullu í samræmi við útboðs- og samningsgögn. 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 3.3.1 í ÍST 30. 

1.7.4 MÁLSETNINGAR OG MÆLINGAR 

Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við 

málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 

1.7.5 SÝNISHORN OG PRÓFANIR 

Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efni eftir þörfum, og það tímanlega að eigi 

valdi töfum á framkvæmdum. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af vinnu og framkvæma 

prófanir á efni eftir þörfum. 

1.7.6 SAMSKIPTI VIÐ YFIRVÖLD 

Verktaki skal afhenda 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. 
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Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að iðnmeistarar hafi skráð sig á verkið hjá 

viðkomandi byggingarfulltrúa. 

1.7.7 ÚTTEKT 

Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í kafla 4.4 í ÍST 30. 

Verktaki skal tilkynna verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins geti farið fram. 

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. 

byggingafulltrúa, rafveitu, Löggildingarstofu, Heilbrigðiseftirlits ríkisins 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, eða 

einstökum verkáföngum eftir því sem við á, telst lokið sé öllum eftirtöldum atriðum 

fullnægt: 

1. Að verktaki hafi lokið öllu verki sínu í samræmi við útboðsgögnin. 

2. Að fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana liggi fyrir. 

3. Að fullnægjandi gögnum með öllu efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var 

gagna um, hafi verið skilað. Einnig að öllum ábyrgðarskírteinum af öllu efni sem ábyrgð 

er gefin á hafi verið skilað. 

4. Að fyrir liggi úttekt eins og krafist er frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

5. Að verkkaupa hafi verið afhentar allar upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað 

við teikningar (og áður hafði verið samþykkt, svo sem um legu lagna o.fl.). 

Hafi atriði 1-5 hér að framan verið staðfest sem fullafgreidd við úttektina skal verkkaupi 

gefa út án tafar vottorð um úttekt, úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við verkinu frá 

úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. 

Sé hins vegar 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 verkkaupa er 

fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki. 

Um dulda gallar eða annað, sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, 

gilda ákvæði kafla 4.5.6 í ÍST 30. 

Í lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun verkkaupi ásamt fulltrúum verktaka yfirfara allt 

verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í kafla 4.4.11 í ÍST 30. 

1.7.8 BYGGINGARSTJÓRA – OG MEISTARASKIPTI 

Verktaki skal skrá byggingarstjóra á verkið. 

Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir iðnmeistarar 

hefji framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum er verktaki 

annast. 
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Meistarar skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt 

samningi og þess er óskað af verkkaupa. Áritun á umsóknareyðublöð hjá 

byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við 

framkvæmdina en þetta útboð nær til. 

1.7.9 TEIKNINGASKRÁ 

Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu: 

Teikningar Guðgeirs Svavarssonar 

Nr.:   Heiti: Mælikvarði: 

100 AFSTÖÐUMYND 1:500 

101 SKRÁNINGARTAFLA  

102 GRUNNMYND 1. HÆÐ 1:100 

103 GRUNNMYND KJALLARI OG 2. HÆÐ 1:100 

104 GRUNNMYND 3. OG 4. HÆÐ 1:100 

105 ÚTLIT NORÐ-AUSTUR / SUÐ-VESTUR 1:100 

106 ÚTLIT SUÐ-AUSTUR / NORÐ-VESTUR 1:100 

107 SNIÐ A-A / B-B 1:50 

108 SNIÐ C-C / D-D 1:50 

200 RIFTEIKNING 1:50 

201 RIFTEIKNING 1:50  

202 RIFTEIKNING 1:50 

203 RIFTEIKNING 1:50 

204 VINNUTEIKNING 1:50 

205 VINNUTEIKNING 1:50 

206 VINNUTEIKNING 1:50 

207 VINNUTEIKNING 1:50 

208 VINNUTEIKNING 1:50 

209 VINNUTEIKNING 1:50 

210 VINNUTEIKNING 1:50 

211 VINNUTEIKNING 1:50 

300 DEILI 1:5 

301 DEILI 1:5 

302 DEILI 1:5 

500 GÓLFEFNAYFIRLIT 1:50 

501 GÓLFEFNAYFIRLIT 1:50 

502 LOFTAPLAN 1:50 

503 LOFTAPLAN 1:50 

504 LOFTAPLAN 1:50 

505 LOFTAPLAN 1:50 

506 INNRÉTTINGAR OG STIGI 1:20 

507 GLUGGA-OG HURÐAYFIRLIT 1:20 

508 GLUGGA-OG HURÐAYFIRLIT 1:20 
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0.0 ALMENNT YFIRLIT YFIR VERKIÐ 

0.1 ALMENNT YFIRLIT YFIR VERKIÐ 

Til þessa verklýsinga heyrir utanhússklæðning, lagfæring á köldum flötum sem ekki eru 

klæddir og endurnýjun glugga og hurða. Breyta á húsinu að Suðurgötu 57, 300 Akranesi í 

bæjarskrifstofur og kaffihús í viðbyggingu á fyrstu hæð.  Byggja á eina hæð ofaná húsið, 

nýja salernisaðstöðu við norð-vesturenda hússins og kaffihús á fyrstu hæð við norð-austur 

hlið hússins. 

Bjóðendur eru hvattir til að kynna sér allar aðstæður vandlega. 

Verktaki skal ganga vel um vinnusvæðið og fjarlægja jafnóðum allt efni og allt rusl sem 

til fellur. 

0.2 MÁLSETNINGAR OG MÆLINGAR 

Verktaki annast allar mælingar í verkinu. 

0.3 ÖRYGGISRÁÐSTAFANIR - AFMÖRKUN 

Verktaki skal verja allt yfirborð í, á og við mannvirkið fyrir óhreinindum og skemmdum. 

Verktaki skal girða athafnasvæðið af. Verktaki skal sjá til þess að hlið á girðingu sé 

tryggilega lokað og læst þegar ekki er verið að vinna inni á svæðinu. 

Húsið verður ekki í notkun meðan á verkinu stendur og hefur verktaki húsið til afnota á 

verktímanum. 

Sé öryggisráðstöfunum verulega ábótavant getur verktaki reiknað með að frekari 

framkvæmdir verði stöðvaðar þar til nauðsynlegar úrbætur hafa verið gerðar. 

0.4 VINNUTÍMI 

Þar sem íbúðarhús eru í nágrenni vinnusvæðisins skal fleygun og vinna með stórvirkar 

vinnuvélar skal ekki fara fram á milli 19:00 á kvöldin til 7:00 á morgnanna á virkum 

dögum og milli 18:00 á kvöldin til 10:00 á morgnanna á helgum og öðrum rauðum 

dögum. Taka skal tillit til þess við gerð verkáætlunar. 

0.5 ATHAFNASVÆÐI 

Verktaki hefur svæðið innan girðingar fyrir sig.  

0.6 UMGENGNI Á VINNUSTAÐ 

Lögð er rík áhersla á að umgengni á vinnustað sé góð. Alla efnisafganga o.þ.h. skal setja 

beint í gáma eða á flutningatæki og fjarlægja þegar í stað. 
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1.0 AÐSTAÐA 

1.1.1 AÐSTÖÐUSKÖPUN OG REKSTRARHANDBÓK 
Athafnasvæði verktaka er innan girðingar. Skal hann sjálfur útbúa nauðsynlega aðstöðu 

fyrir sig, starfsmenn sína og undirverktaka. Verktaki hefur núverandi hús til afnota. 

Verktaka er í sjálfs vald sett hvort hann nýtir þá aðstöðu eða gerir hana með öðrum hætti, 

ekki kemur til aukagreiðsla fyrir þá aðstöðu.  Aðstöðu þeirri skal hann þá koma fyrir á 

svæðinu samkvæmt tilmælum eftirlitsmanns.  

Þá skal Verktaki skal sjá um snyrtilega aðstöðu til funda með verkeftirlitinu þar sem 

aðgangur verður að öllum teikningum. 

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

hans.  

Verktaki skal sjá um allar raf- og vatnslagnir er hann telur sig þurfa innan vinnusvæðis. 

Í verklok skal verktaki fjarlægja hreinsa svæðið og fjarlægja allt rusl. Ekki er greitt fyrir 

rekstur vinnustaðar. 

Verktaki skal safna saman öllum upplýsingum um efni sem hann notar íbygginguna og 

skila þeim í aðgengilegum í möppu (rekstrarhandbók) í verklok. 

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

verið hreinsað,  verki er lokið og rekstrarhandbók skilað. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Heildarverð skal innifela allan kostnað verktaka við að koma sér upp fullnægjandi 

vinnuaðstöðu, lagningu raf- og vatnslagna og rekstrarhandbók, auk hreinsunar á 

svæðinu í verklok. 

Magn er ein heild 

1.1.2 BRÁÐABIRGÐAGIRÐING Í KRINGUM VINNUSVÆÐI 
Verktaki skal koma fyrir bráðabirgðagirðingu, tveggja metra hárri, í kringum 

vinnusvæðið. 

Hlið skal vera á girðingunni, næjanlega stórt til að hægt sé að koma þeim tækjum sem 

nota þarf við verkið inn á vinnusvæðið, hlið skal vera læsanlegt. Girðingu og hlið skal 

staðsetjast í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Við verklok skal verktaki fjarlægja 

girðinguna og allt það sem henni tilheyrir. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í einingaverðum er allt efni og vinna og sem þarf til að fullgera verkliðinn, bæði 

að koma girðingunni á verkstað og fjarlægja hana aftur., 

Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m) af frágenginni girðingu. 
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1.1.3 PALLAR OG TÆKI 

Pallar eða þau tæki sem verktaki hyggst nota við verkið skulu vera í fullu samræmi 

við reglur Vinnueftirlits  Ríkisins. Pallar skulu vera þess eðlis að ekki sé nokkur 

hætta á að verkgæði eða verktími  líði fyrir gerð þeirra eða eðli. Leiki einhver vafi 

þar um á um skal verktaki bæta strax úr því. Eftirlitsaðili skal hafa fullan aðgang að 

vinnupöllum  þar sem þörf krefur við úttektir eða eftirlit. Pallar skulu ekki teknir 

niður eða færðir milli hliða nema í fullu samráði við eftirlit. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Þessi liður er innifalinn einingaverðum. 

1.2 RIF 

1.2.1 ÞAK 

Núverandi þak er bárujárnssklætt uppstólað timburþak. Rífa og fjarlægja skal núverandi 

þak og þakkanta.  

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verkliðnum er öll vinna og kostnaður rif og förgun á öllu efni sem fellur til við 

verkið þar með talinn sá kostnaður sem fellur til við að koma efninu á urðunarstað. 

Magn er ein heild. 

1.2.2 NIÐURFÖLL 

Rífa og fjarlægja skal öll þakniðurföll.  

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verkliðnum er öll vinna og kostnaður rif og förgun á öllu efni sem fellur til við 

verkið þar með talinn sá kostnaður sem fellur til við að koma efninu á urðunarstað. 

Magn er ein heild. 

1.2.3 GLUGGAR OG HURÐIR 

Rífa skal og fjarlægja alla glugga og hurðir sem eru í húsinu.  

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verkliðnum er öll vinna og kostnaður rif og förgun á öllu efni sem fellur til við 

verkið þar með talinn sá kostnaður sem fellur til við að koma efninu á urðunarstað. 

Magn er ein heild. 

7.0 FRÁGANGUR UTANHÚSS 

Almenn atriði 

Í þessum kafla er lýst almennum frágangi hússins. Þessi verkþáttur nær til alls frágangs 

við fullbúið hús að utan, frágangi þaks, klæðninga og glugga. 

Viðbyggingar við núverandi hús eru að mestu leiti staðsteyptar en timburveggir koma 

ofan við álgluggakerfi í viðbyggigu við norð-austur hlið hússins og á efstu hæð þess. Allir 

steyptir veggir hússins verða einangraðir að utan og klæddir, að mestu leiti með múrkerfi 

en að hluta með sléttum 2 mm álplötum, timburveggir verða einngraðir innanfrá. 

Þök verða úr ”Lett-Tak” einingum í heilli lengd, pappaklætt einhalla að niðurföllum.  

Niðurföll verða sýnileg. 
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Verktaki skal leita samþykkis á öllu efni og búnaði sem hann hyggst nota til 

framkvæmdarinnar og leggja fram upplýsingar frá framleiðanda um efni með góðum 

fyrirvara. Komi fram misræmi milli teikninga eða milli teikninga og verklýsingar eða þess 

sem þegar er byggt, skal bera það strax undir eftirlit og eftirlitsmaður verkkaupa mun 

skera úr að höfðu samráði við hönnuði. 

Kröfur um efni sem nota skal og gæði þess er tilgreint í sérköflum hvers verkþáttar. 

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

Í þeim tilfellum sem efni í festingum er ekki skilgreint sérstaklega skal það vera úr 

heitgalvanhúðuðu eða ryðfríu stáli. 

Verktaka er óheimilt að víkja frá teikningum og verklýsingum nema með samþykki 

eftirlitsmanns verkkaupa. Athygli er vakin á að verktaki skal bera allan aukakostnað 

vegna ósamræmis, sem hægt er að rekja til þess að hann hefur ekki sett sig nægjanlega vel 

inn í verkframkvæmd. 

Liðir sem tengjast burðarvirki, lagnakerfum, rafmagnsþáttum o.þ.h., eru taldir með liðum 

á því fagsviði. Þessi lýsing er því ekki tæmandi, heldur þarf jafnframt að taka tillit til 

þeirra verkþátta, sem lýst er í verklýsingu viðkomandi liða. 

7.1 SÖKKLAR OG BOTNPLATA 

7.1.1 NÝJIR SÖKKLAR 

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

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

holufylla með þar til gerðu viðgerðarefni. Sökkulveggi skal einangra frá sökkul-

undirstöðu og upp undir glugga á norð-austur hlið og að einangrun útveggja á norð-vestur 

hlið. Kjallaravegg í kringum snúin stiga skal einangra upp undir gólfplötu. 

Einangra skal með 100 mm steinullareinangrun (sökkulplötum) 120-135 kg/m
3
, festum 

með dyfflum með litla varmaleiðni. Þá skal festa í gegnum einangrun og inn í steinsteypu 

með cc 500 mm bili á víxl upp eftir plötum 100 mm frá útbrúnum. 

Sýnilegan hluta sökkulveggja ofanjarðar og 300 mm niðurfyrir aðliggjandi 

jarðvegyfirborð skal síðan múra með múrkerfi (sjá kafla 7.5 um múrverk) til varnar 

einangrun.  

Utan á einangrun veggja í jörð skal loks koma fyrir sökkuldúk (takkadúkur) til varnar og 

afvötnunar. 

Varðandi notkun á múrefnum (viðgerðarefnum) skal fylgja fyrirmælum framleiðanda. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verði er vinna, múrun, einangrun og sökkuldúkur uppkomið og fullfrágengið 

með öllum festingum, aukahlutum og öðru sem til þarf til að fullgera verkið þ.m.t. 

aðhlynning múrkerfis eftir múrun, allt efni, vinnu, skurði, rýrnun o.s.frv. 

Magn er mælt í nettófermetrar (m²), mælt af teikningu 
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7.1.2     EINANGRUN UNDIR NÝJAR BOTNPLÖTUR 

Einangra skal undir botnplötur með 100 mm frauðplastplötueinangrun með rúmþyngd 24 

kg/m
3
. Almennt skal koma fyrir einangrun undir botnplötum á fyllingu frá útvegg að 

útvegg.  

Setja skal þolplast ofaná fyllingu undir einangrun. Skara skal plastið a.m.k. 100 mm. Og 

ná frá útvegg að útvegg. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verði er allur kostnaður við efni og alla vinnu þ.á.m. skurði, rýrnun o.s.frv. 

Magn er mælt í nettófermetrar (m²), mælt af teikningu 

7.2 MEÐHÖNDLUN KALDRA FLATA NÚVERANDI HÚSS 

Byggingarhlutar sem tilheyra þessum lið eru: veggir við stiga niður í kjallara og kringum 

kjallarahurðir og skyggni þar yfir, skyggni og veggir undir skyggni við hurðir á suð-vestur 

hlið, svalagólf að neðan og svalahandrið.  

7.2.1 HÁÞRÝSTIÞVOTTUR Á VEGGJUM. 

Alla kalda fleti skal háþrýstiþvo með 250 bara þrýstingi til að losa af alla lausa málningu. 

Þar sem að sprungur eru sýnilegar og þær sem munu koma í ljós eftir háþrystiþvott, er 

málningin alveg hreinsuð af með ca 500 börum og heitu vatni ca 30 sm. svæði í kringum 

sprungu. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn. 

Magntölur eru nettófermetrar (m
2
) af þvotti. 

7.2.2 ENDURSTEYPUN 

Brjóta þarf burtu skemmd í efri palli útitrappa sem er alvarlega skemmd af frosti. Brjóta 

skal eins og þörf er þangað til að komið er í heilbrigða steypu og endursteypa. 

Verklýsing nr.: 02.240 frá  Rannsóknastofnun Byggingariðnaðarins. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn, festingar, 

efni í uppslátt og annar frágangur sem tengist endursteypunni. 

Magntölur eru nettó fermetri (m2) á snertifleti móta á uppsteyptum og fullfrágenginni 

plötu. Flötu undir 0,2 m
2
 reiknast sem 0,2 m

2
. 

7.2.3 VIÐGERÐ Á RYÐGUÐUM JÁRNUM 

Þessar skemmdir þarf að brjóta upp og hreinsa vel allt ryð af járni og menja það með 

viðurkenndu þar til gerðu efni. Brjóta þarf vel inn fyrir járn svo hægt sé að beygja það vel 

inn í vegginn eða fjarlægja það. Þegar þessu er lokið er steypt yfir með góðri tilbúinni 

viðgerðarblöndu.  

Verklýsing nr.: 02.181 frá Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verði er vinna, allur kostnaður við efni og alla vinnu þ.á.m. skurði, rýrnun og 

annað sem þarf til að fullgera verkliðinn. 

Magntala er mældur netto lengdarmetri (m) af fullgrágenginu járni. 
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7.2.4 VIÐGERÐ Á SPRUNGUM 

Sprungur yfir 0,25 mm breiðar þarf að saga upp og fylla með tilbúnum múr sem hentar 

stærð fúgunnar. 

Verklýsing nr.: 02.100 frá Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verði er vinna, allur kostnaður við efni og alla vinnu þ.á.m. skurði, rýrnunog 

annað sem þarf til að fullgera verkliðinn . 

Magntala er mældur netto lengdarmetri (m) af viðgerðri og fullfrágenginni sprungu. 

Lengd undir 0,2 m reiknast sem 0,2 m.  

7.2.5 MÚRVIÐGERÐIR Á FLÖTUM (FILTUN) 

Eftir að öllum viðgerðum er lokið eru fletirnir filtaðir með tilbúinni viðgerðarblöndu. 

Verklýsing nr.: 02.005 frá Rannsóknastofnun byggingarinaðarins. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn. 

Magntölur eru nettófermeter (m
2
) af viðgerðum og fullfrágengnum fleti. 

7.2.6 MÁLUN KALDRA FLATA 

Hér er lýst málningarvinnu utanhúss. Málningartegundir eru háðar samþykki verkkaupa. 

Litir og áferð skulu vera að vali hönnuðar. Verktaki skal gera sýnishorn af litum og áferð 

sé þess óskað. 

Grunnmálning skal vera í sama lit og yfirmálning. Áður en málun hefst skulu allir fletir 

og byggingahlutar vera sléttir, hreinir, þurrir, viðgerðir og án sýnilegra trefja í múr. Ekki 

má mála gallaða fleti eða óviðgerða og skal verktaki tilkynna eftirlitsmanni um slíka galla 

áður en verktaki gerir við þá. Við málningarvinnu skal farið eftir almennum 

leiðbeiningum framleiðenda málningar um allan undirbúning og framkvæmd þ.m.t. 

efnisnotkun á m². Verktaki skal reikna með öllum skurðum sem verkinu fylgja, ennfremur 

allri vörslu og tiltekt að verki loknu. 

Aldrei skal málað við hitastig undir 5°C 

Ekki leyfist að þynna málningarefni umfram það sem framleiðandi segir til um.  

Veggfletina skal meðhöndla á eftirfarandi hátt: 

2. Baða alla fleti rækilega með vatnsvara. 

3. Mála með þremur umferðum af terpentínuþynnanlegri akrýlmálningu. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn. 

Magntölur eru nettófermeter (m
2
) af máluðum og fullfrágengnum fleti. 
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7.3 UNDIRBÚNINGUR VEGGJA UNDIR EINANGRUN OG KLÆÐNINGU 

7.3.1 ENDURSTEYPUN (NÚVERANDI HÚS) 

Brjóta þarf burtu alla steypu sem er alvarlega skemmd af frosti. Brjóta skal eins og þörf er 

þangað til að komið er í heilbrigða steypu og endursteypa. 

Verklýsing nr.: 02.240 frá  Rannsóknastofnun Byggingariðnaðarins. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn, festingar, 

efni í uppslátt og annar frágangur sem tengist endursteypunni. 

Magntölur eru nettó fermetri (m2) á snertifleti móta á uppsteyptum og fullfrágenginni 

plötu. Flötu undir 0,2 m
2
 reiknast sem 0,2 m

2
. 

7.3.2 VIÐGERÐ Á SPRUNGUM (NÚVERANDI HÚS) 

Sprungur yfir 0,25 mm breiðar þarf að saga upp og fylla með tilbúnum múr sem hentar 

stærð fúgunnar. 

Verklýsing nr.: 02.100 frá Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verði er allur kostnaður við efni og alla vinnu þ.á.m. skurði, rýrnun o.s.frv. 

Magntala er mældur netto lengdarmetri (m) af viðgerðri og fullfra´genginni sprungu. 

Lengd undir 0,2 m reiknast sem 0,2 m.  

7.3.3 VIÐGERÐ Á RYÐGUÐUM JÁRNUM (NÚVERANDI HÚS) 

Þessar skemmdir þarf að brjóta upp og hreinsa vel allt ryð af járni og menja það með 

viðurkenndu þar til gerðu efni. Brjóta þarf vel inn fyrir járn svo hægt sé að beygja það vel 

inn í vegginn eða fjarlægja það. Þegar þessu er lokið er steypt yfir með góðri tilbúinni 

viðgerðarblöndu.  

Verklýsing nr.: 02.181 frá Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verði er allur kostnaður við efni og alla vinnu þ.á.m. skurði, rýrnun o.s.frv. 

Magntala er mældur netto lengdarmetri (m) af fullgrágenginu járni. 

7.3.4 UNDIRBÚNINGUR ÚTVEGGJA VIÐBYGGINGA UNDIR EINANGRUN 

Hér er átt við viðgerðir og frágang allra steyptra útveggja viðbygginga undir klæðningar, 

áður en einangrun er fest upp. Viðbyggingar eru við norð-austur og norð-vestur hliðar 

hússins. Einnig er bætt einni hæð ofaná húsið. 

Áríðandi er að öll steypa þessara veggja verði sem næst gallalaus og áferðarfalleg. 

Verði engu að síður slíkir gallar í steypufrágangi, skal gera við þá. 

Holur sem myndast vegna mótateina skal hreinsa vel, en síðan fylla alveg. Ef notuð eru 

mótatengi við uppslátt skal höggva þau minnst 20 mm inni í vegg og gera við. 

Viðgerðir og holufyllingu skal framkvæma með viðurkenndum efnum. 

Við notkun sérblandraðra múrefna skal fylgja nákvæmlega leiðbeiningum framleiðanda. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verði eru fullfrágengnir veggir tilbúnir undir einangrun og klæðningu. 

Magntölur eru nettófermetrar (m²) mælt af teikningu. 
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7.4 EINANGRUN ÚTVEGGJA 

7.4.1 EINANGRUN STEYPTRA ÚTVEGGJA 

Á steypta útveggi núverandi húss og veggi sem eru ofan við núverandi húss og koma í 

framhaldi af veggjum þriðju hæðar kemur 100 mm plasteinangrun 24 kg/m
3
. Á hæðarskil 

kemur 300 mm breiður 100 mm steinullarrenningur (múrplata) 92 kg/m
3
 vegna 

brunakrafna. Undir álplötuklæðninguna sem kemur efst á veggina kemur 100 mm 

steinullareinangrun (veggplata) 80 kg/m
3
 Á steypta veggi viðbyggingar (við norð-vestur 

enda húss) kemur 2x75 mm steinullareinangrun (múrplata) 92 kg/m
3
, lögin tvö skal 

yfirlappa. Á veggi núverandi lyftustokks kemur 75 mm plasteinangrun 24 kg/m
3
.  Á 

hæðarskil kemur 300 mm breiður 75 mm steinullarrenningur (múrplata) 92 kg/m
3
 vegna 

brunakrafna.  

Einangrun er heillímd með til þess gerðu sementslími. Gera má ráð fyrir að 

lágmarksvinnuhiti við upplímingu einangrunarplatna verði ekki lægri en +3°C. Auk líms 

skal festa einangrunarplöturnar með dýflum með litla varmaleiðni, sérstökum 

plastfestitöppum, af heppilegri stærð, og skal þeim komið fyrir í samræmi við góðar 

venjur og leiðbeiningar framleiðanda. Best er að festa einangrunina jafn óðum með dyfflum 

meðan límingin er enn blaut, ef það er ekki gert má alls ekki dyffla hana fyrr en límið er 

fullharnaðað. Fjöldin festinga fer eftir stærð einangrunarplatna. Fara skal eftir 

leiðbeiningum framleiðanda varðandi fjölda festinga en almenna reglan er 5 stk. á m
2
.  

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna, festingar, einangrun og annað sem þarf til að 

fullgera verkliðinn. 

Magntölur eru nettófermetrar (m
2
) einangrunar mælt af teikningu.  

7.5 KLÆÐNING ÚTVEGGJA 

Útveggir hússins eru klæddir með múrkerfi að undanskyldum efsta hluta veggjanna sem 

er klæddur með álplötukerfi. 

7.5.1 MÚRKLÆÐNING 

Múrkerfið sem verktaki hyggst nota skal hafa verið notað við sambærilegar aðstæður hér 

á landi og reynst mjög vel. Verktaki skal gera eftirliti grein fyrir því kerfi sem hann 

hyggst nota og sýna fram á það með óyggjandi hætti að kerfið henti þeim aðstæðum sem 

hér eiga við og að kerfið hafi sýnt og sannað gildi sitt sem viðeigandi múrhúðunarkerfi 

við íslenskar aðstæður, verktaki skal fá samþykki verkkaupa til að nota tiltekið kerfi. 

Hér að aftan fer almenn lýsing á efnum og aðferðum, en verktaki skal auk þess ávallt taka 

mið af leiðbeiningum framleiðanda og hafa samband við eftirlitsmann verkkaupa þegar 

upp koma einhver álitamál. Hyggist hann beita öðrum aðferðum en fram koma í 

leiðbeiningunum sem hafa fengið samþykki verkkaupa áður, skal hann einnig leita 

samþykkis eftirlitsmanns verkkaupa og leggja fram viðeigandi verklýsingar og allar 

nauðsynlegar tæknilegar upplýsingar eins og við á. Almennt má hitastig ekki vera undir 

+5 °C þegar unnið er með múrkerfi. 
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Múra skal inn í öll hurða-og gluggaop, við útbrún skal gera droparauf. 

Almennt gildir um nákvæmniskröfur:  

• Frávik frá hallandi línu 0,2%  

• Frávik frá bogalínu 0,2%  

• Ójöfnur og mislandanir 5mm/2m  

• Frávik í fúgubreidd 20% 

 

Fyrra lag 

Hér er átt við fyrra múrlagið sem bera skal á steinullareinangrunina og er hluti 

múrkerfisins. Fyrra lag skal draga upp eða sprauta á fleti, sem undirbúnir hafa verið, s.b.r. 

hér að ofan, og skal fá samþykki eftirlitsmanns verkkaupa fyrir því að hefjast megi handa 

við ásetningu múrssins. Koma skal fyrir höggneti á öll álagssvæði s.s. kringum glugga á 

horn og brúnir. Á hornum skal auk þess koma fyrir til þess gerðum hornalistum til 

styrkingar, og fylgja þeir jafnan múrkerfinu. Málmlista skal leggja í þunnan undirmúr og 

sem næst yfirborði einangrunarinnar. Almennt er að lágmarkshitastig sé ekki undir +5°C 

þegar unnið er með múrkerfi. 

Glertrefjanet 

Þegar fyrra lag hefur verið jafnaður út á flötin, skal glatta í múrinn sérstakt glertrefjanet, 

sem er hluti kerfisins, og sökkva því niður í yfirborðið á meðan múrlögunin er hæfilega 

rök. Vanda þarf sérstaklega allan frágang netsins meðfram brúnum. Fara skal í einu og 

öllu eftir fyrirmælum framleiðanda. 

Á sökkla viðbyggingar skal setja sérstyrkt glertrefjanet sem verndar múrkápuna fyrir 

álagi. 

Seinna lag 

Seinna lag er dregið á daginn eftir fyrra lag og glertrefjanet hafa verið sett upp. Seinna lag 

skal draga upp eða sprauta á fleti, má gera má ráð fyrir að heildarþykkt múrkerfisins verði 

a.m.k. 9 mm.  

Lokaáferð 

Lögð er rík áhersla á áferðafallegt yfirborð og gæta skal þess vandlega að færuskil verði 

alls ekki áberandi. Skal verktaki vera reiðubúinn að láta gera prufufleti og fá samþykki 

verkkaupa fyrir dæmigerðri yfirborðsáferð, áður en hann hefst handa á stærri flötum. Litur 

yfirmúrs skal vera annars vegar hvítur og hins vegar grár. Litaskipti skulu vera samkvæmt 

teikningu. Liturinn fylgir múrkerfinu og þarf að fá múrefni með litnum í og skal verktaki 

gera ráð fyrir að gera prufu af lituðum múrflötum til samþykkis hönnuðar áður en hafist er 

handa við lokafrágang múraðra flata. 

Stimpla skal borðaklæðningaráferð í múrkerfið samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Á 

útlitsteikninum hússins kemur fram hvaða fleti skal hafa borðaklæðningaráferð. Breidd 

munstursins skal vera sem næst ±140 mm. 

Ekki er reiknað með að yfirborð múrhúðaðra flata verði málað, heldur aðeins borið á það 

svo nefnd veggjakrotsvörn og er efnið hluti múrkerfisins. 

Val á múrkerfi skal samþykkjast af verkkaupa eða eftirlitsmanni hans.  
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EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn, 

festingarkerfi, múrklæðning, glertrefjanet, styrktarvinklar og annar frágangur sem tengist 

múrkerfinu og ekki skilgreindur sérstaklega í öðrum liðum.  

Magntölur eru nettófermetrar (m2) múrklæðningar á lóðréttum flötum mælt af teikningu. 

Öll op dragast frá. Kantar aðrir en framstandandi vatnsbretti reiknast sem fletir með 

breidd  12 cm. 

7.5.2 ÁL-UNDIRKERFI OG SLÉTT ÁLPLÖTUKLÆÐNING 

Klæða skal efsta hluta útveggja hússins með ál-klæðningu festum á álundirkerfi.  

Klæðningin skal vera 2,00 mm þykk oxyd rauð álklæðning, seltuþolin með 

efnasamsetningunni AlMg3 (3% magnesíum).  

Álplöturnar skulu vera litaðar frá verksmiðju með PVDF2 Kynar 500 í hlutföllunum 

80/20 húð sem ysta vörn, bakhlið platnanna skal vera með hlífðarlakki. Allt efni og 

uppsettning skal vera samkvæmt samþykktum teikningum, sérteikningum og samkvæmt 

fyrirmælum framleiðenda og verkkaupa. 

Mæla skal út flötinn og deila niður álleiðurum skv. teikningum og í fullu samráði við 

eftirlitsmann. 

750 mm breiðar og 1300 mm langar álplötur koma efst á veggi hússins allan hringin. Á 

timburveggi þar sem einangrun kemur inn í veggjagrind kemur álundirkerfi sem festist 

utaná grindina og gefur ±72 mm loftbil.  

Á steypta útveggi koma 100 mm eða 140 mm veggfestingar, eftir því sem við á 

samkvæmt sérteikningum, festar á vegginn með heitgalvaníseruðum múrboltum.  Setja 

skal asfalltpappa/tjörupappa 4-5 mm þykkan undir alla veggfestingarnar til að slíta í 

sundur kuldabrú.  Veggfestingar eru festir upp með millibili sem gefið er upp á 

sérteikningu burðarþolshönnuðar.  

Að lokinni einangrun útveggja skal koma fyrir álleiðurum undir lóðrétt plötusamskeyti og 

á miðjusvæði platna.  Vanda skal sérstaklega alla afréttingu á leiðurum og skal frávik á 3 

m réttskeið hvergi vera meira en +/- 1,00 mm.  Álleiðararnir eru festir við 

veggfestingarnar með ryðfríum borskrúfum 4,2x19 mm.  Gæta skal að allri hreyfingu á 

álgrindinni.  Á hvern leiðara er ein veggfestingin sett föst þ.a. skrúfur eru festar í 

hringlaga göt en allar aðrar veggfestingar eru skrúfur settar í ílöngu götin þ.a. grindin geti 

hreyfst í allar áttir.  L-leiðararnir 60/40/2 sem koma undir plöturnar eru festir í 

veggfestingarnar þ.a. þeir mynda U.  Brýnt er að hafa átak á múrboltann sem best og 

minnst á grindinni.  Varðandi festingar á leiðurum vísast í sérteikningar. 

Fylgja skal í einu og öllu leiðbeiningum frá framleiðanda fyrir viðkomandi undirkerfi. 

Allar stálfestingar, boltar, skinnur, skrúfur, naglar skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. 

Plöturnar skal klippa í viðurkenndri blikksmiðju.  Plöturnar skal festa upp með sérstökum 

álhnoðum (Bulp-Tite W4) skv. fyrirmælum framleiðanda og skv. teikningum.  Gæta skal 

að nota rétta stærð af borum þegar borað er fyrir hnoðunum < 7,00 mm.  Við borun skal 

jafnan notast við gott skapalón, þannig að öll göt séu í beinni línu og í jafnri fjarlægð frá 

útbrún plötu.  Við alla uppsetningarvinnu skal gæta fyllstu nákvæmni, notast við 
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hjálparleiðara eftir þörfum og gæta þess að bil milli platna sé jafnt.  Fjöldi festinga og 

niðurdeiling þeirra skal vera skv. sérteikningum. 

Undir lórétt plötuskil eru notaðir T-álleiðarar.  Undir fúguna milli platna skal setja litaða 

álþynnu í sama lit og klæðningin skv. sérteikninum. 

Á framhlið álplatna er hlífðarfilma til hlífðar á meðan á verki stendur. Hlífðarfilma skal 

tekin af þegar verki er lokið.  

Frágangur við glugga skal vera skv. sérteikningum.  Lögð skal áhersla á að loftun sé 

allstaðar óhindruð, loftbil skal vera að lágmarki 20-25 mm.  Festihnoð skulu vera í sama 

lit og klæðningin.  Hvað varðar önnur atriði í sambandi við meðferð, geymslu os.sfrv. á 

klæðningarplötunum og undirgrind skal fara í hvívetna eftir fyrirmælum framleiðenda.  

Vegna hættu á tæringu skal hindra alla snertingu áls  við blauta steypu eða aðra málma. 

Gæta skal sérstaklega að því að allt efni og allar festingar séu þannig, að ekki sé um 

spennumun að ræða milli efna.  Allt efnisval og allur frágangur skal miða að því að hvergi 

komi til tæringar. 

Val á plötum og undirkerfi skal samþykkjast af verkkaupa eða eftirlitsmanni hans.  

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn, 

festingarkerfi, áklæðning og annar frágangur sem tengist álklæðningu og ekki 

skilgreindur sérstaklega í öðrum liðum. Álklæðning á vatnsbrettum (við efri brún glugga) 

inn að gluggum er innifalið í þessum verklið. 

Magntölur eru nettófermetrar álplötuklæðningar á lóðréttum flötum.  

7.6 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR 

7.6.1 GLUGGAR OG HURÐIR 

ÁL OG ÁL/TRÉ GLUGGAR OG HURÐIR 

Gluggar og hurðir skulu vera þannig úr garði gert að allt tré, þar sem það á við, er 

varanlega varið gegn skaðlegum áhrifum sólar og regns. 

Loft-og vatnsþéttleiki skal vera staðfestur með vottorði frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

eða annarri sambærilegri stofnun sem prófar samkvæmt sömu stöðlum. 

Gluggar skulu vera merktir með vottunarmerki frá viðurkenndum eftirlitsaðila. 

Gluggar eru annarsvegar ál/trégluggar með litla varmaleiðni og hins vegar álprófílkerfi. 

Gluggar skulu uppfylla allar kröfur byggingarreglugerðar sem og annarra reglugerða sem 

við kunna að eiga. Föst spjöld í gluggum skulu vera í sama lit og gluggarnir. 

GLUGGAÍSETNING, FESTINGAR 

Glugga- og hurðarkarma skal festa tryggilega samkvæmt fyrirmælum verkfræðings 

hússins. 

Rifu milli glugga og aðliggjandi steypu skal þétta af sérstakri vandvirkni. Þétt sé á 

eftirfarandi hátt: Fyrst skal þétta með tróði. Gæta skal þess að tróðið, sem notað er, skaði 

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

(t.d. Aerofil).  Pulsuna  skal  setja  það  utarlega  að  þéttikíttið fái mátulega þykkt (hálfa  
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rifubreidd). Utan við pulsuna, bæði að utan og innan, skal þétta með þéttikítti af 

uretangerð. 

YFIRBORÐSMEÐHÖNDLUN 

Álramma skal lakka með polyester duftlakki að undangenginni gul-kromateringu. Litur á 

áli skal vera brúnn. Trérammar skulu koma fullmálaðir í hvítum lit. 

VARNIR FYRIR GLUGGAKARMA OG GLER 

Verktaki skal frá upphafi verja gluggakarma og gler fyrir skemmdum vegna síðari 

framkvæmda, með því að klæða þá af. 

GLER 

Allt gler skal vera einangrunargler með varmaleiðni <1,2 W/m
2
K. Rúður skulu vera 

tvöfaldar, samlímdar á viðurkenndan hátt af framleiðanda sem verkkaupi samþykkir. 

Minnsta glerþykkt skal vera 6 mm. Að öðru leit vísast í ÍST EN 12600 og Rb(31).121.1  

Framleiðandi skal gefa 10 ára ábyrgð á gæðum samlímdra rúða. 

Verktaki skal taka öll glermál sjálfur og bera ábyrgð á þeim. Þess skal sérstaklega gætt að 

glerföls séu hrein og þurr, áður en glerjun hefst. 

Glerjaðrar sem falla að þéttiefnum séu stroknir með klút vættum með spritti til hreinsunar, 

því fita eða óhreinindi geta auðveldlega orsakað leka. Klossun glersins skal vera 

samkvæmt reglum settum af glerframleiðanda og verkkaupa (ath. klossun á opnanlegum 

fögum er ekki eins og á föstum glerjum). 

Verktaki skal verja gler meðan á framkvæmdum stendur. 

OPNANLEGUR GLUGGI 

Álramminn skal opnast út allt að 90°og skal hafa möguleika á að geta staðið í hvaða stöðu 

sem er fyrir tilstilli tveggja stillanlegra viðnámsbremsa. 

Þar sem er hærra enn 1800 mm upp í opnanlegan glugga frá gólfi skal koma fyrir 

rafmagnsopnun. Rafmagnsopnun skal vera af viðurkenndri gerð og samþykkjast af 

verkkaupa eða eftirlitsmanni hans 

HURÐIR 

Hurðir í kjallara eru ál/tréhurðir með litla varmaleiðni og án glers. Hurðir inn í geymslu 

og kyndingu skulu opnast inn en hurð út úr stigaholi opnast út. Hurðirnar skulu vera með 

3ja punkta læsingu og vera með 3-4 lömum. Læsingar og lamir skulu vera af viðurkenndri 

gerð. 

Svalarhurðir á þriðju hæð eru ál/tréhurðar með litla varmaleiðni, með gleri bæði uppi og 

niðri. Hurðirnar skulu opnast út og vera með 3ja punkta læsingu og stillanlegri 

viðnámsbremsu sem hamlar opnun umfram 90°. Hurðirnar skulu vera með 3-4 lömum. 

Læsingar og lamir skulu vera af viðurkenndri gerð.  

Vandaða hurðastoppara skal setja á vegg við hurðir.  

Hurðir og hurðabúnaður skal veljast í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann hans. 

ATH. Verktaki skal sjálfur taka öll mál á staðnum og sannreyna máltökur á teikningum. 
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EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verði glugga er smíði á gluggum, laus fög, skrúfur, þéttiefni, gluggajárn, málun 

á gluggum, festingar, uppsetning og gler í glugga. Innifalið í verði hurða er smíði á 

hurðum, cylenderskrá, handföng, lamir, hurðastoppari, hurðapumpa, málun, festingar, 

uppsetning og gler í hurðir og annað sem þarf til að fullgera verkliðinn.  

Magn mælt í stk. glugga/hurða. 

7.6.2 ÁL-RENNIHURÐIR 

Setja skal upp rafdrifnar ál-renniútihurðir með öllum búnaði sem til þarf samkvæmt 

teikningum hönnuðar, í sama kerfi og álgluggakerfið. 

Styrkleiki hurða og allur frágangur skal uppfylla kröfur gildandi álagsstaðla. 

Verktaki skal áður en gengið er frá pöntun rennihurða leggja fram fullnægjandi gögn um 

að hurðarbúnaður sé vandaður sem hann hyggst nota til samþykktar verkkaupa 

(rennihurðabrautir, skynjarar/geisli, læsingu á hurð, mótorar o.þ.h.). Rennihurðabrautir 

skulu vera af viðurkenndri gerð, vandaðar og vera gerðar fyrir og þola þyngd 

hurða. Á rennihurðir skal setja nema fyrir sjálfvirka opnun hreyfiskynjara/geisla sem 

tengist rennihurðabrautum. 

Verktaki skal tilgreina áður en gengið er frá pöntun á rennihurðum hver verði 

þjónustuaðili með rennihurðum. Verkkaupi leggur ríka áherslu á að um viðurkenndan 

þjónustuaðila sé að ræða. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verkinu er fullfrágengnar ál-rennihurðar G-16 og G-21. Rennihurðum skal 

fylgja allt efni og vinna við smíði, flutning og ísetningu ál-rennihurða þ.m.t. 

hurðarbúnaður, opnunarbúnaður ( hreyfiskynjari/geisli) ásamt rafmagnstengingum, 

handföng, hurðaskrár, sylendir (seguljárn), efni til þéttingar, gler og glerjun, festingar, 

vinnupallar, rýrnun og annað efni sem til þarf til að fullgera  verkliðinn. 

Rennihurðir eru taldar í stykkjum (stk.) af teikningu. 

7.6.3 VATNSBRETTI 

Vatnsbretti eru úr íslenskum steintegundum (grágríti). Vatnsbretti límast ofaná múr með 

steinlími samkvæmt fyrirmælum framleiðanda.  

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verði er vinna, vatnsbrettin, steinlím og annað sem þarf til að fullgera verkliðinn.  

Magn mælt í metrum (m) af teikningu. 

7.6.4 FORSTEYPTAR SÚLUR MILLI GLUGGA 

Forsteypa skal súlur sem koma á milli glugga á annari og þriðju hæð samkvæmt 

útlitsteikningum. Súlurnar standa 110 mm út fyrir veggflötinn og boltast með innsteyptum 

teinum í gegnum súlu milli glugga. Verktaki skal staðfesta mál á staðnum áður en smíði 

hefst. Súlurnar skulu málast í sama lit og málaðir hlutar útveggja, sjá kafla 7.2.6. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verði er öll vinna og allt efni sem þarf til að steypa, mála og setja súlurnar upp og 

annað sem þarf til að fullgera verkliðinn.  

Magn mælt í stk. af teikningu. 
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7.7 SVALIR 4. HÆÐ 

7.7.1 FRÁGANGUR SVALAGÓLFS 

Á fjórðu hæð er viðbyggingin dregin inn um ca. 2 m á norð-austurhlið hússins. Við það 

myndast svalir sem eru yfir nýtanlegu innirými á þriðju hæð.  

Varðandi frágang, sjá teikningu hönnuðar nr. 300, deili 1 og 2 

Rakavarnarlag 

Ofaná steypta plötu kemur rakavarnarlag. Í rakavarnarlag skal nota þolplast og skal það 

ná upp á veggi allan hringin. Sérstaklega skal varast að ekki komi göt á rakavarnarlagið. 

Samskeyti skal þétta með rakavarnakítti. 

Einangrun 

Ofaná rakavarnarlagið kemur steinullareinangrun. Einangrunin er lögð í þrennu lagi. Fyrst 

kemur 80 mm undirlagsplata  L, 110 kg/m
3
, því næst 140 mm undirlagsplata T, 125-130 

kg/m
3
. Halli að niðurföllum er myndaður í undirlagsplötu T. Að lokum kemur 50 mm 

yfirlagsplat T, 180-200 kg/m
3
. 

Dúkur 

Ofaná einangrunina kemur PVC svaladúkur. Áður en gluggakerfi er sett í skal leggja PVC 

dúk undir sem nær vel út á svalir til að bræða við svaladúk þegar hann er lagður. 

Svaladúkur nær upp á veggi sem mynda svalahandrið og bræðist við plastisoláfellu sem 

búið er að þétta í sagaða rauf í vegginn.  

Hellur 

Sem efsta lag skal setja hellur 300x300x50. Undir hellurnar, til varnar dúkknum kemur 

geotessile poliestera varnarfílt 200 gr/m
3
.  

Vanda skal niðurlögn hellnanna þannig að þær liggji þétt saman og í beinni línu.  

Bera skal niðurröðun hellnanna undir eftirlitsmann verkkaupa. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verði er vinna, rakavarnarlag, einangrun, svaladúkur, fílt undir hellur, hellur, festingar 

og annað sem þarf til að fullgera verkliðinn.  

Magn mælt í fermetrum (m
2
) af teikningu. 

7.7.2 SVALAVEGGUR 

Innaná vegginn koma 34x45 mm A-A gagnvarða afréttilistar. Setja skal 

asfalltpappa/tjörupappa milli lista og steinveggs. Milli afréttilistanna kemur 25 mm 

steinullareinangrun (veggplata) 80 kg/m3. Utaná afréttilistana kemur 2 mm 

álplötuklæðning, ljósgrá, fest með skrúfum í sama lit og klæðningin. Vanda skal 

sérstaklega niðurröðun platnanna og millibil festinga. Undir fúguna milli platna skal setja 

litaða álþynnu í sama lit og klæðningin. Gæta skal sérstaklega að loftun sé óhindruð, 

loftbil milli platna og einangrunnar er ca. 9 mm 

Mæla skal út flötinn og deila niður plötum í fullu samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn, 

festingarkerfi, áklæðning og annar frágangur sem tengist álklæðningu og ekki 

skilgreindur sérstaklega í öðrum liðum.. 

Magntölur eru nettófermetrar (m
2
) álplötuklæðningar á lóðréttum flötum.  
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7.7.3 SVALAHANDRIÐ 

Almennt 

Svalir eru á þriðju og fjórðun hæð hússins. Á þriðju hæð eru svalir sem fyrir eru á húsinu 

en á fjórðu hæð eru svalir sem myndast vegna inndráttar á viðbyggingu.  
 

Handrið 

Handrið á svölum skulu vera úr lagskiptu gleri, lágmarkskröfur 2(B)2 samkvæmt ÍST EN 

12600 og Rb blaði: Rb(31).121.1. Handrið festast innaná svalaveggi samkvæmt 

leiðbeiningum framleiðanda og burðarþolshönnuðar, setja skal handlista og fjarlægðar-

klossa sem mynda 20 mm bil milli glers og veggs. Lágmarks hæð handriða er 1200 mm 

frá hæðsta punkti svalagólfs mælt frá efri brún hellna eða flísa eftir því sem við á. Gerð 

handlista og lengd glerskífa skal bera undir eftirlitsmann verkkaupa og í samráði við 

glerframleiðanda. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn, 

festingarkerfi, gler og annar frágangur sem tengist handriðinu og ekki skilgreindur 

sérstaklega í öðrum liðum.. 

Magntölur eru nettófermetrar (m
2
) af gleri.  

7.8 SKYGGNI 

7.8.1 SKYGGNI YFIR AÐALINNGANGI 

Smíða skal léttbyggt skyggni yfir aðalinngangi. Þar sem vindfang er kallt er ekki gerð 

krafa um einangrun. 

Skyggnið er byggt upp með þaksperrum. Undir sperrurnar, sem loftaklæðning, koma 

hvítar TRB 20 plötur, klæddar þvert á flötinn og festast neðaná sperrurnar. Ofaná 

sperrurnar kemur 15 mm krossviður og þar ofaná PVC flipadúkur dúkur til þéttingar. 

Kantur skyggnis er klæddur með 2 mm álplötuklæðningu, oxyd rauðum. Varðandi 

frágang klæðningar vísast í kafla 7,6 Ál-undirkerfi og álplötuklæðning.  

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verkliðnum er öll vinna og efni við smíði og uppsetningu skyggnis, verkpallar, 

dúkur, krossviður, sperrur, TRB klæðning, álklæðning, allar festingar, þéttiefni og annað 

sem þarf til að fullgera verkliðinn. 

Magn er ein heild. 

7.9 ÞÖK 

Almennt 

Í þessum kafla er lýst frágangi á þökum. Þökin eru „Lett-Tak“ þakeiningar sem koma 

tilbúnar á staðinn nema frágangur á þakppappa. Notuð er eining af gerð 31. 

7.9.1 LETT-TAK ÞAKEININGAR 

Frágangur „Lett-Tak þakeininga“ 

Hér er lýst samsetningu og frágangi létts þaks. Þakeiningarnar koma í heilli lengd, frá 

u.þ.b. 8,6 m til 9,8 m langar.  
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Þakeiningarnar koma með einu lagi þakpappa sem er breiðari en sjálf einingin og er ætlast 

til að flipi sem nær út fyrir langhlið sé bræddur við næstu einingu við hliðina og svo koll  

af kolli. Uppbygging eininganna er á þennan hátt: að utan er eitt lag af þakpappa síðan er 

krossviður ,krossviðslaski, steinullareinangrun, trélektur, undirþak úr stálplötum, 

burðarskúffa úr stáli, 5 sm eldvarnarull, líming millistáls og trés, rakavörn og skúffa. 

Einingarnar koma með málmklæðningu að neðan (snýr inn). Þar sem kerfisloft eru í öllu 

húsinu þarf málmklæðningin ekki að vera götuð. 

Verktaki skal skila þaki fullfrágengnu að utan sem innan. 

Pappalögn á „Lett Tak” einingum 

Yfirborð þakeiningareiningar skal vera þurrt og laust við alla olíu eða óhreinindi 

(meðfylgjandi pappalag) . Ef nauðsynlegt þykir skal hreinsa yfirborð. Áður en lagning 

pappa hefst skal pappi á þekeinigu útekinn af eftirlitsmanni. Gengið skal úr skugga um að 

pappi á þakeiningu sé tilbúinn til yfirlagningar og flipi sé bræddur á næstu einingu við 

hliðina samkv. leiðbeiningum framleiðanda þakeiningar. Leggja skal eitt lag PVC dúk 1,6 

mm þykkan. Þakpappa skal bræða upp og yfir veggi umhverfis þak. (Sjá deili). 

Magntala er nettó m² flata, eins og hægt er að mæla þá upp af teikningum. Engu er aukið 

við vegna rýrnunar eða skörunar. Einingaverð skal innihalda alla vinnu og allt efni sem 

nauðsynlegt er, til þess að fullgera þennan verkþátt og tengja hann við aðra verkliði. 

Fara skal vandlega eftir teikningum arkitekta og leiðbeiningum framleiðanda 

þannig að endanlegur frágangur verði gallalaus. Þessa vinnu má aðeins framkvæma 

af reyndum iðnaðarmönnum sem hafa kynnt sér gögn framleiðenda til hins ýtrasta. 

Skal verktaki gefa minnst 10 ára ábyrgð á lagningu þakpappa. 

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verði er allur pappi, þ.m.t, vinna, efni og allar festingar og annað sem til þarf. 

Magn er mælt í nettófermeter ( m²), mælt af teikningu. 

7.9.2 NIÐURFALLSRÖR. 

Halli er myndaður í þök og svalir á fjórðu hæð að niðurfallsrörum. 

Niðurfallsrörin eru 70 mm að þvermáli úr áli og tengjast við laufrist á þaki og svölum og 

festist utaná veggjaklæðninguna / múrinn með 70 mm niðurfallsklemmum úr áli með 

gúmmíi.  

EININGAVERÐ / MAGNTÖLUR 

Innifalið í verði eru fullfrágengin niðurföll, þ.m.t, allar festingar, laufristar og annað sem 

þarf til að klára verkliðinn. 

Magn er mælt í lm  niðurfallsröra og fjölda laufrista samkvæmt teikningu. 
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TILBOÐSBLAÐ 

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:

FJÁRHÆÐ

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS

9 AUKAVERK

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK:

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Heimilisfang:

Sími: ________________

Bréfsími: ________________

Undirskrift bjóðanda: __________________________________

Bæjarskrifstofur, Suðurgata 57, 300 Akranes

TILBOÐSBLAÐ

Útboðsnúmer  12345

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Bæjarskrifstofur, Suðurgata 57, 300 

Akranes, samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EININGEININGARVERÐHEILDARVERÐ

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF
0.1 Ráðgjöf 100 klst.

KAFLI  0 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:

Bæjarskrifstofur, Suðurgata 57, 300 Akranes

 
 
 

TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA

1.1 Aðstaða

1.1.1 Aðstöðusköpun og rekstrarhandbók 1 heild

1.1.2 Bráðabirgðagirðing í kringum vinnusvæði 1 heild

Kafli 1.1 Aðstaða samtals:

1.2 Rif á núverandi niðurföllum

1.2.1 Þak 1 heild

1.2.2 Niðurföll 1 heild

1.2.3 Gluggar og hurðir 1 heild

Kafli 1.2 Rif á núverandi niðurföllum 

samtals:

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:

Bæjarskrifstofur, Suðurgata 57, 300 Akranes
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EININGEININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7.0 FRÁGANGUR UTANHÚSS

7.1 Sökklar og botnplata

7.1.1 Nýjir sökklar 75 m²

7.1.2 Einangrun undir nýja botnplötu 141 m²

7.2 Meðhöndlun kaldra flata núverandi 

húss

7.2.1 Háþrýstiþvottur á veggjum 79 m²

7.2.2 Endursteypun 1 m²

7.2.3 Viðgerð á ryðguðum járnum 10 m

7.2.4 Viðgerð á sprungum 5 m

7.2.5 Múrviðgerðir á flötum (fíltun) 79 m²

7.2.6 Málun kaldra flata 79 m²

Kafli 7.2 Meðhöndlun kaldra flata núverandi 

húss samtals:

7.3 Undirbúningur veggja undir einangrun 

og klæðningu

7.3.1 Endursteypun 3 m²

7.3.2 Viðgerð á sprungum 20 m

7.3.3 Viðgerð á ryðguðum járnum 40 m

7.3.4 Undirbúningur nýrra útveggja undir einangrun 272 m²

Kafli 7.3 Frágangur núverandi húss undir 

einangrun og klæðningu samtals:

7.4 Einangrun útveggja
7.4.1 Einangrun steyptra útveggja

100 mm einangrun 752 m²

150 mm einangrun 210 m²

Kafli 7.4 Undirbúningur útveggja og einangrun 

samtals:

7.5 Klæðning útveggja

7.5.1 Múrklæðning 963 m²

7.5.2 Ál-undirkerfi og slétt álplötuklæðning 154 m²

Kafli 7.5 Klæðning útveggja samtals:

Bæjarskrifstofur, Suðurgata 57, 300 Akranes

Kafli 7.1 Sökklar og botnplata samtals:

 
 
 
 
 
 



GUÐGEIR SVAVARSSON LOKAVERKEFNI Í BYGGINGAFRÆÐ         H2012 
K.t 040561-8039 SUÐURGATA 57, AKRANESI  

Tilboðsblað  100 
 

7.6 Gluggar, gler og útihurðir
7.6.1 Gluggar og hurðir

G-1 1 stk.

G-2 1 stk.

G-3 1 stk.

G-4 1 stk.

G-5 1 stk.

G-6 1 stk.

G-7 2 stk.

G-8 1 stk.

G-9 1 stk.

G-10 hurð 2 stk.

G-11 2 stk.

G-12 1 stk.

G-13 2 stk.

G-14 1 stk.

G-15 2 stk.

G-16 1 stk.

G-17 1 stk.

G-18 1 stk.

G-19 1 stk.

G-20 1 stk.

G-21 1 stk.

G-22 1 stk.

G-23 9 stk.

G-24 1 stk.

G-25 39 stk.

G-26 24 stk.

G-27 14 stk.

G-28 1 stk.

G-29 4 stk.

G-30 4 stk.

G-31 1 stk.

G-32 6 stk.

G-33 3 stk.

G-34 2 stk.

G-35 3 stk.

G-36 4 stk.

G-37 1 stk.

G-38 7 stk.

G-39 1 stk.

G-40 3 stk.

G-41 2 stk.  
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G-42 hurð 2 stk.

G-43 2 stk.

G-44 1 stk.

G-45 1 stk.

G-46 1 stk.

G-47 1 stk.

G-48 2 stk.

G-49 1 stk.

G-50 1 stk.

G-51 1 stk.

G-52 1 stk.

G-53 1 stk.

G-54 1 stk.

7.6.2 Ál-rennihurðir 100 stk.

7.6.3 Vatnsbretti 138 m

7.6.4 Forsteyptar súlur milli glugga

Lengd ± 1850 82 stk.

Lengd ± 2450 13 stk.

Kafli 7.6 Gluggar, gler og útihurðir samtals:

7.7 Svalir 4. hæð

7.7.1 Frágangur svalagólfs 50 m²

7.7.2 Svalaveggur 24 m²

7.7.3 Svalahandrið 28 m²

Kafli 7.6 Svalir 4. hæð samtals:

7.8 Skyggni

7.9.1 Skyggni yfir aðalinngangi 1 heild

Kafli 7.9 Skyggni yfir aðalinngangi samtals:

7.9 Þök

7.9.1 Lett-Tak þakeiningar 408 m³

7.9.2 Niðurfallsrör 28 m

Kafli 7.10 Þök samtals:

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:  
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

9 AUKAVERK

9.1 Verkamenn 100 klst.

9.2 Iðnaðarmenn 100 klst.

KAFLI  9 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:

Bæjarskrifstofur, Suðurgata 57, 300 Akranes
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KOSTNAÐARÁÆTLUN 

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:

FJÁRHÆÐ

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 1.350.000 kr.

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 8.053.500 kr.

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 117.293.793 kr.

9 AUKAVERK 1.150.000 kr.

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 127.847.293 kr.

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Heimilisfang:

Sími: ________________

Bréfsími: ________________

Undirskrift bjóðanda: __________________________________

Bæjarskrifstofur, Suðurgata 57, 300 Akranes

TILBOÐSBLAÐ

Útboðsnúmer  12345

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Bæjarskrifstofur, Suðurgata 57, 300 

Akranes, samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF
0.2 Ráðgjöf 100 klst. 13.500 kr. 1.350.000 kr.

KAFLI  0 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 1.350.000 kr.

Bæjarskrifstofur, Suðurgata 57, 300 Akranes

 
 

TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA

1.1 Aðstaða
1.1.1 Aðstöðusköpun og rekstrarhandbók 1 heild 2.360.000 kr. 2.360.000 kr.

1.1.2 Bráðabirgðagirðing í kringum vinnusvæði 193 heild 29.500 kr. 5.693.500 kr.

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 8.053.500 kr.

1.2 Rif
1,2.1 Þak 1 heild 1.348.098 kr. 1.348.098 kr.

1.2.2 Niðurföll 1 heild 6.704 kr. 6.704 kr.

1.2.3 Gluggar og hurðir 1 heild 1.711.000 kr. 1.711.000 kr.
Kafli 1.2 Rif á núverandi niðurföllum 

samtals: 3.065.802 kr.

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 8.053.500 kr.

Bæjarskrifstofur, Suðurgata 57, 300 Akranes
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7.0 FRÁGANGUR UTANHÚSS

7.1 Sökklar og botnplata
7.1.1 Nýjir sökklar 75 m² 14.685 kr.         1.101.375 kr.

7.1.2 Einangrun undir nýja botnplötu 141 m² 4.744 kr.           668.904 kr.

Kafli 7.1 Sökklar og botnplata samtals: 1.770.279 kr.

7.2 Meðhöndlun kaldra flata núverandi 

húss
7.2.1 Háþrýstiþvottur á veggjum 79 m² 1.057 kr.           83.503 kr.

7.2.2 Endursteypun 1 m² 43.004 kr.         43.004 kr.

7.2.3 Viðgerð á ryðguðum járnum 10 m 12.576 kr.         125.760 kr.

7.2.4 Viðgerð á sprungum 5 m 4.548 kr.           22.740 kr.

7.2.5 Múrviðgerðir á flötum (fíltun) 79 m² 5.019 kr.           396.501 kr.

7.2.6 Málun kaldra flata 79 m² 2.565 kr.           202.635 kr.

Kafli 7.2 Meðhöndlun kaldra flata núverandi 

húss samtals:
874.143 kr.

7.3 Undirbúningur veggja undir einangrun 

og klæðningu
7.3.1 Endursteypun 3 m² 43.004 kr.         129.012 kr.

7.3.2 Viðgerð á sprungum 20 m 4.840 kr.           96.800 kr.

7.3.3 Viðgerð á ryðguðum járnum 40 m 12.576 kr.         503.040 kr.

7.3.4 Undirbúningur nýrra útveggja undir einangrun 272 m² 2.154 kr.           585.888 kr.

Kafli 7.3 Frágangur núverandi húss undir 

einangrun og klæðningu samtals:

1.314.740 kr.

7.4 Einangrun útveggja
7.4.1 Einangrun steyptra útveggja

100 mm einangrun 752 m² 6.673 kr.           5.018.096 kr.

150 mm einangrun 210 m² 67.391 kr.         14.152.110 kr.

Kafli 7.4 Undirbúningur útveggja og einangrun 

samtals:
19.170.206 kr.

7.5 Klæðning útveggja
7.5.1 Múrklæðning 963 m² 12.588 kr.         12.122.244 kr.

7.5.2 Ál-undirkerfi og slétt álplötuklæðning 154 m² 17.110 kr.         2.634.940 kr.

Kafli 7.5 Klæðning útveggja samtals: 14.757.184 kr.

7.6 Gluggar, gler og útihurðir
7.6.1 Gluggar og hurðir 1 heild 43.742.834 kr.  43.742.834 kr.

7.6.2 Ál-rennihurðir 2 stk. 1.423.455 kr.    2.846.910 kr.

7.6.3 Vatnsbretti 137 m 20.963 kr.         2.871.931 kr.

7.6.4 Forsteyptar súlur milli glugga

Lengd ± 1850 82 stk. 29.500 kr.         2.419.000 kr.

Lengd ± 2450 13 stk. 31.860 kr.         414.180 kr.

Kafli 7.6 Gluggar, gler og útihurðir samtals: 52.294.855 kr.

7.7 Svalir 4. hæð
7.7.1 Frágangur svalagólfs 50 m² 35.943 kr.         1.797.150 kr.

7.7.2 Svalaveggur 24 m² 24.181 kr.         580.344 kr.

7.7.3 Svalahandrið 28 m² 201.172 kr.       5.632.816 kr.

Kafli 7.6 Svalir 4. hæð samtals: 8.010.310 kr.

7.8 Skyggni
7.8.1 Skyggni yfir aðalinngangi 1 heild 2.065.000 kr.    2.065.000 kr.

Kafli 7.9 Skyggni yfir aðalinngangi samtals: 2.065.000 kr.

7.9 Þök

7.9.1 Lett-Tak þakeiningar 408 m
2

41.300 kr.         16.850.400 kr.

7.9.2 Niðurfallsrör 28 m 6.667 kr.           186.676 kr.

Kafli 7.10 Þök samtals: 17.037.076 kr.

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 117.293.793 kr.

Bæjarskrifstofur, Suðurgata 57, 300 Akranes
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

9 AUKAVERK
9.1 Verkamenn 100 klst. 5.000 kr. 500.000 kr.

9.2 Iðnaðarmenn 100 klst. 6.500 kr. 650.000 kr.

KAFLI  9 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 1.150.000 kr.

Bæjarskrifstofur, Suðurgata 57, 300 Akranes
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VERKSAMNINGUR 
Undirritaðir, annars vegar Akraneskaupstaður, sem verkkaupi, og hins vegar, xxxxxxxxxxxxx 

kt. Xxxxxx-xxxx, sem verktaki, gerum með okkur eftirfarandi 

V E R K S A M N I N G : 

1. grein. 

SAMNINGSGÖGN 

Verktaki tekur að sér frágang útanhúss á húsinu að Suðurgötu 57, 300 Akranesi. Breyta á 

húsinu í bæjarskrifstofur og kaffihús í viðbyggingu á fyrstu hæð.  

Verkið skal unnið samkvæmt eftirtöldum samningsgögnum: 

1. Úboðs- og verklýsingu ásamt teikningum sem ber nafnið: 

Suðurgata 57, Akranesi. Bæjarskrifstofur, frágangur utanhúss. 

2. Tilboð verktaka dags xx.xx.xxxx 

3. Tímaáætlun (verkáætlun) verktaka. 

4. Verktrygging verktaka 

5. Íslenskur staðall ÍST 30, 2012, með þeim breytingum er leiða af ákvæðum útboðs- og 

verklýsingar og verksamnings. Ennfremur aðrir íslenskir staðlar, eftir því sem til þeirra er 

vísað í verklýsingu. 

2. grein. 

SAMNINGSUPPHÆÐ 

Samningsupphæð er kr. xx.xxx.xxx og er virðisaukaskattur þar meðtalinn. 

Krónur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00/100. 

3. grein. 

VERKÁÆTLUN, SKILAFRESTUR OG TAFABÆTUR 

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. apríl 2015. Dragist verklok fram yfir lokadag skal 

verktaki greiða verkkaupa tafabætur (dagsektir) kr. 50.000 - krónur fimmtíuþúsund 00/100 – 

fyrir hvern almanaksdag sem verktíminn dregst fram yfir þann tíma. 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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4. grein. 

GREIÐSLUR 

Greiðslur samkvæmt 2. grein verða inntar af hendi í samræmi við framvindu verksins. 

Reikninga skal miða við verkstöðu sem verktaki gerir og verkkaupi samþykkir. Reikning skal 

leggja fram 1.  hvers mánaðar eða fyrsta virkan dag þar á eftir og greiðist eigi síðar en 15. 

hvers mánaðar. 

5. grein 

VERKTRYGGING 

Við undirritun samnings afhendir verktaki verkkaupa verktryggingu að upphæð kr. 

xx.xxx.xxx, -krónur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00/100 - til tryggingar því 

að hann efni skyldur sínar samkvæmt samningi þessum. 

6. grein 

VERÐBÆTUR 

Engar verðbætur verða greiddar. 

7. grein 

ÁGREININGUR 

Rísi ágreiningur út af samningi þessum skal haga úrlausn samkvæmt ÍST 30, 2012. 

8. grein 

UNDIRRITUN 

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

Fylgiskjöl með samningi þessum og jafnframt hluti hans eru gögn þau, sem upp eru talin í 1. 

grein. 

Akranesi, dags. 29.11.2012 

 

VERKKAUPI                                                           VERKTAKI 

________________________________                    ________________________________ 

 

Vottar: 

________________________________                     ______________________ 

Nafn                                                                         Kennitala 

________________________________                     ______________________ 

Nafn                                                                         Kennitala 
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VERKTRYGGING SÝNISHORN 
 

Beiðni                                   Sýnishorn 
um verktryggingu 

Vinsamlegast svarið öllum spurningum í beiðni þessari. 

Svörin verða lögð til grundvallar við mat á áhættu, skilmála og iðgjaldi. 

1.0 
 

  Vátryggingartaki___________________________________ Kennitala______________________________ 

  Heimilisfang________________________________ Staður/Póstnr. ________________________________ 

  Sími/GSM__________________________________ Netfang_____________________________________ 

  Tengiliður________________________ Sími/GSM__________________ Netfang____________________ 
 

2.0 

  
  Verkkaupi_________________________________________ Kennitala______________________________ 

  Samningsfjárhæð kr._________________________________ Áætluð verklok _______________________ 

  Verktryggingarfjárhæð kr._____________________________ sem er  _________% af samningsfjárhæð 

  Verktryggingarfjárhæð á ábyrgðartíma kr_________________ sem er  _________% af samningsfjárhæð 

  Eftirlitsaðili með verki___________________________________________________________________ 

  Byggingarstjóri_________________________________________________________________________ 
 

3.0 
 

Eftirtalin gögn þurfa að fylgja með þessari beiðni: 

       Nýjasti ársreikningur eða árshlutareikningur   Upplýsingar um kostnaðaráætlun 

       Ljósrit af verksamningi eða drög     Útboðsgögn 

Ef eitthvað af ofangreindu fylgir ekki þarf að tilgreina ástæður þess:_______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Upplysingar um verk samhliða þessu verki___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.0 
 

Upplýsingar um bakábyrgðir 

Handveð, fjárhæð______________________________________ kr. 

Handveð____________________% af hverjum reikningi 

Fasteignaveð_____________________________________________ (veðbókarvottorð þarf að fylgja) 

Annað, hvað?___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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5.0 
 

Hafa verið krafðar og/eða greiddar bætur úr verktryggingu vegna verks umsækjanda?    Já       Nei 

Hefur umsækjandi þurft að lagfæra galla er hafa komið upp á verki?       Já       Nei 

Eru einhverjar kröfur opnar af hálfu verkkaupa í eldri verkum?       Já       Nei 

Hefur annað vátryggingafélag eða fjármálastofnun hafnað umsækjanda um verktryggingu?    Já       Nei 

 

6.0 
 

Annað sem umsækjandi vill taka fram___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Ég lýsi því hér með yfir að þær upplýsingar sem koma fram í þessari beiðni eru réttar samkvæmt bestu vitund, engum 

upplýsingum hefur verið haldið leyndum. Mér er ljóst að upplýsingar þessar grundvalla skilmála, iðgjöld og eigin áhættu og að 

mér ber að upplýsa félagið ef þær breytast. Ég hef kynnt mér skilmála vátryggingarinnar og samþykki þá og geri mér grein 

fyrir að vátryggingin tekur ekki gildi fyrr en beiðnin hefur verið samþykkt af félaginu og að hún sé þá hluti af 

vátryggingarsamning ef hann kemst á. Ég átta mig á að þessi upplýsingagjöf mín er í samræmi við skyldur mínar skv. lögum 

um vátryggingasamninga nr. 30/2004.  

Vakin er athygli á því að rangar upplýsingar geta valdið missi vátryggingabóta. 

Félagið áskilur sér rétt til þess að hafna beiðninni án sérstaks rökstuðnings. 

 

 

 

 

______________________________________________                           __________________________________________ 

Staður og dagsetning            Undirskrift vátryggingartaka 
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HÖNNUNARÁÆTLUN OG TÍMASKRÁNINGAR 
 

Lokaverkefni í byggingafræði H2012

Suðurgata 57, 300 Akranes

Nemandi: Guðgeir Svavarsson

Kt. 040561-8039

Hönnunaráætlun

Stig 1. Frumhönnun

%lokið 20% 40% 60% 80% Verklok

Áætluð 

verklok

Áætlaður 

tími Rauntími

1

Skoðunar- og matsskýrsla / gróf 

kostnaðaráætlun á fyrirhuguðum breytingum
21.9.2012 3.9.2012 20 18

2

Gróf áætlun á kostnaði við hönnun og gerð 

útboðsgagna
1.9.2012 3.9.2012 3 3

3

Hönnunarsamningur við verkkaupa og 

greiðsluáætlun
15.9.2012 9.9.2012 4 6

4 Teikna húsið upp í Revit teikniforriti. 22.9.2012 16.9.2012 65 59,5

5

Hugmyndavinna með nýtt hlutverk fyrir húsið, 

þarfagreining, hanna eina hæð ofan á húsið og 

greiningu á byggingarreglugerð með tilliti til 

verkefnisins.

22.9.2012 13.10.2012 19.9.2012 80 99

6

Yfirlitsteikning af eða hugmyndir að  

lagnaleiðum.
22.9.2012 28.10.2012 21.9.2012 6 4,5

7 Yfirlitsteikning af eða hugmyndir um hitakerfi. 4.10.2012 23.9.2012 6 3

8

Útreikningar á varmatapi mikilvægra 

byggingarhluta.
22.9.2012 11.10.2012 25.9.2012 4 5

9

Yfirlitsteikning af loftræsikerfi, útreikningar á 

stærð loftræsistokka og klefa og sýna fram á að 

næg rýmisstærð sé fyrir þann búnað. 

31.10.2012 27.9.2012 8 9,5

10 Greining á efnisvali 31.10.2012 29.9.2012 6 6,5

11 Helstu plan- og deililausnir í skissuformi 1.11.2012 1.10.2012 10 14

212 228

Stig 2. Aðaluppdrættir

%lokið 20% 40% 60% 80% Verklok

Áætluð 

verklok

Áætlaður 

tími Rauntími

1 Grunnmyndir og afstöðumynd 8.12.2012 12.10.2012 60 119,5

2 Útlit 8.12.2012 17.10.2012 24 27,25

3 Snið 8.12.2012 22.10.2012 36 22

4 Skráningartafla 8.12.2012 23.10.2012 6 7,75

126 176,5

30.7.2012
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Stig 3. Verkteikningar

%lokið 20% 40% 60% 80% Verklok

Áætluð 

verklok

Áætlaður 

tími Rauntími

1 Vinnuteikningar, grunnmyndir 1:50 8.12.2012 8.11.2012 36 18,5

2 Vinnuteikningar, snið 1:50 8.12.2012 14.11.2012 18 6

3 Deiliteikningar 1:5 8.12.2012 18.11.2012 36 43,75

4 Gólfefnayfirlit 1:50 8.12.2012 25.11.2012 12 9,25

5 Loftateikningar 1:50 8.12.2012 26.11.2012 6 6,75

6 Gluggateikningar 1:20 11.12.2012 26.11.2012 10 14,75

7 Stigateikningar 1:20 10.12.2012 27.11.2012 8 4

8 Innréttingar 1:20 10.12.2012 28.11.2012 24 5

150 108

Stig 4. Útboðsgögn

%lokið 20% 40% 60% 80% Verklok

Áætluð 

verklok

Áætlaður 

tími Rauntími

1 Útboðslýsing 6.12.2012 3.11.2012 16 5,5

2 Verklýsingar 7.12.2012 10.12.2012 25 20,5

3 Magntöluskrá 7.12.2012 10.12.2012 36 24

4 Verksamningur 2.12.2012 10.12.2012 4 3

5 Verktrygging 30.11.2012 10.12.2012 4 2

6 Flokkun á gögnum og ýmiss frágangur á gögnum 12.12.2012 13.12.2012 20 31,5

105 86,5

Áætlaður 

tími Rauntími

593 599
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Lokaverkefni í byggingafræði H2012

Suðurgata 57, 300 Akranes

Nemandi: Guðgeir Svavarsson

Kt. 040561-8039

Rauntímaskráning

Stig 1. Frumhönnun

Dags: 03
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Samtals

Skoðunar- og matsskýrsla / gróf 

kostnaðaráætlun á fyrirhuguðum breytingum
2 2 1 3 5 3 2 18

Gróf áætlun á kostnaði við hönnun og gerð 

útboðsgagna
2 1 3

Hönnunarsamningur við verkkaupa og 

greiðsluáætlun
1 2 3 6

Teikna húsið upp í Revit teikniforriti. 2 3 2,5 3 2 7 4 2 2 2 2 5 5 1 4 4 5 2 2 59,5
Hugmyndavinna með nýtt hlutverk fyrir húsið, 

þarfagreining, hanna eina hæð ofan á húsið og 

greiningu á byggingarreglugerð með tilliti til 

verkefnisins.

1 2 2 1 1 1 2 3 4 9 8 7 3 3 9 3 3 7 6 8 4 7 2 3 99

Yfirlitsteikning af eða hugmyndir að  

lagnaleiðum.
1 1 0,5 2 4,5

Yfirlitsteikning af eða hugmyndir um hitakerfi. 3 3
Útreikningar á varmatapi mikilvægra 

byggingarhluta.
2 2 1 5

Yfirlitsteikning af loftræsikerfi, útreikningar á 

stærð loftræsistokka og klefa og sýna fram á að 

næg rýmisstærð sé fyrir þann búnað. 

1 0,5 1 2 3 2 9,5

Greining á efnisvali 1 2,5 2 1 6,5
Helstu plan- og deililausnir í skissuformi 2 1 2 3 1 1 4 14

228Samtals tímar í frumhönnun  
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Stig 3. Verkteikningar

%lokið 19
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Samtals

Vinnuteikningar, grunnmyndir 1:50 0,5 2 5 0,5 6 2 0,5 0,25 0,25 1 0,5 18,5

Vinnuteikningar, snið 1:50 0,5 1 0,5 2 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 6

Deiliteikningar 1:5 2 3 2 0,5 1 3 3 2,5 10 9 2 3 0,5 0,5 0,25 1 0,5 43,75

Gólfefnayfirlit 1:50 0,5 1 4 2 0,5 0,25 0,5 0,5 9,25

Loftateikningar 1:50 0,5 5 0,5 0,25 0,5 6,75

Gluggateikningar 1:20 2,5 7 2,5 0,5 0,25 2 14,75

Stigateikningar 1:20 2 2 4

Innréttingar 1:20 1 2 2 5
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Stig 4. Útboðsgögn
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Samtals

Útboðslýsing 2 1 2 0,5 5,5

Verklýsingar 3 2 4 6 2 1,5 2 20,5

Magntöluskrá 6 3 8 5 2 24

Verksamningur 2 1 3
Verktrygging 1 1 2
Flokkun á gögnum og ýmiss frágangur á gögnum 2 5 2 3,5 8 3 8 31,5

86,5

Samtals tímar í verkefnið: t599

Samtals tímar í verkteikningar

Samtals tímar í útboðsgögn
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ÚTREIKNINGAR 

U-GILDI EINSTAKRA BYGGINGARHLUTA 
 
 

Steyptur veggur einangraður að utan og innan

Þykkt Varmaleiðni

d λ-gildi R

m W/mK m²K/W

Ytra yfirborð (Rse) 0,04

Múrhúð - úti 0,025 1,200 0,02

Einagrun - plast eða steinull 0,100 0,037 2,70

Steyptur veggur 0,200 1,950 0,10

Einagrun - plast 16 kg/m³ 0,050 0,037 1,35

Múrhúð - inni 0,015 1,200 0,01

Innra yfirborð (Rsi) 0,13

Alls(ΣR) 4,35

W/m²K

Kólnunartala  U' = 1/ΣR 0,23

Er einagrun eitt lag : já 0,01

Reiknuð kólnunartala U = 0,24  
 
 

Steyptur veggur

Þykkt Varmaleiðni

d λ-gildi R

m W/mK m²K/W

Ytra yfirborð (Rse) 0,04

Múrhúð 0,015 1,200 0,01

Einagrun - plast eða steinull. 0,150 0,037 4,05

Steyptur veggur 0,200 1,950 0,10

Innra yfirborð (Rsi) 0,13

Alls(ΣR) 4,34

W/m²K

Kólnunartala  U' = 1/ΣR 0,23

Er einangrun eitt lag. Nei 0,00

Reiknuð kólnunartala U = 0,23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUÐGEIR SVAVARSSON LOKAVERKEFNI Í BYGGINGAFRÆÐI H2012 
K.t 040561-8039 SUÐURGATA 57, AKRANESI  

Útreikningar  134 
 

Steyptur veggur klæddur með álplötum

Þykkt Varmaleiðni

d λ-gildi R

m W/mK m²K/W

Ytra yfirborð (Rse) 0,013

Klæðning 0,02 0,16 -

Loftræst bil (mikið loftræst) 0,032 -

Steinull, veggplata 0,300 0,035 8,57

Steyptur veggur 0,180 1,950 0,09

Innra yfirborð (Rsi) 0,13

Alls(ΣR) 8,71

W/m²K

Kólnunartala  U' = 1/ΣR 0,11

Er einagrun eitt lag : já 0,01

Vinklar 0,12

Dýflur 0,01

Reiknuð kólnunartala U = 0,25  
 

Léttur útveggur

Þykkt Varmaleiðni

d λ-gildi R

m W/mK m²K/W

Ytra yfirborð (Rse) -

Klæðning (Ytra yfirborð+klæðning = max. 0,15) 0,022 0,16 0,15

Loftræst loftbil 0,030 -

Krossviður 0,009 0,14 0,06

Stoðir/steinull (Stoð 145 + legta 70) 0,220 0,047 4,68

Rakavörn 0,00

Lagnagrind (óloftræst bil) 0,045 0,18

Klæðning innan 0,016 0,140 0,11

Innri yfirborðsmótstaða 0,13

Alls(ΣR) 5,32

W/m²K

Kólnunartala  U' = 1/ΣR 0,19

Einangrun 2 lög 0,00

Reiknuð kólnunartala U = 0,19  
 

Svalir 4. hæð

Þykkt Varmaleiðni

d λ-gildi R

m W/mK m²K/W

Ytra yfirborð (Rse) -

Hellur 0,050 1,400 0,04

PVC dúkur 0,010 0,260 0,04

Steinull, 240mm 0,240 0,037 6,49

Steypt plata 0,200 1,950 0,10

Innra yfirborð (Rsi) 0,10

Alls(ΣR) 6,76

W/m²K

Kólnunartala  U' = 1/ΣR 0,15

Er einagrun eitt lag :  já eða nei = nei -

Reiknuð kólnunartala U = 0,15  
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HEILDARLEIÐNITAP OG ORKUÞÖRF 
 

Reiknað heildarleiðnitap, lágmarks kröfur byggingarreglugerðar

Húshluti

U                        

W/m2K

A                              

m2

Δt                     

K

Ф                     

W

Útveggur 0,25 1073,8 35 9396

Gluggar 1,7 482,8 35 28727

Hurðir 1,7 27,5 35 1634

Svalir 4 hæð 0,15 50,1 36 271

Þak 0,15 408 35 2142

Gólf 0,2 450 15 1350

Heild (byggingarhluta) 43519

Ψ                     

W/m2K

/                           

m

Δt                     

K

Ф                     

W

Kuldabrú við glugga 0,03 492 35 517

Sökkull undir útvegg 0,12 42,1 35 177

44212

Reiknað heildarleiðnitap hússins

Húshluti

U                        

W/m2K

A                              

m2

Δt                     

K

Ф                     

W

Svalahurðir 2 st 1,25 4 35 175

Útveggur, steyptur og klæddur álplötum 0,25 41,3 35 361

Útveggur, timbur klæddur álplötum 0,24 112,1 35 942

Útveggur steyptur og múraður 0,24 920,4 35 7731

Gluggar, ál/tré 1,25 235,7 35 10312

Álprófílkerfi 1,7 247,1 35 14702

Forstofuhurðir, rennihurðir 1,7 17,5 35 1039

Geymsluhurð 1,25 6 35 263

Svalir 4 hæð 0,15 50,1 36 271

Þak 0,14 408 35 1999

Gólf 0,34 450 15 2295

Heild (byggingarhluta) 40090

Ψ                     

W/m2K

/                           

m

Δt                     

K

Ф                     

W

Kuldabrú við glugga 0,04 492 35 689

Sökkull undir útvegg 0,48 42,1 35 707

41486

Útveggir, vegið meðaltal

Húshluti

A                              

m2

U                        

W/m2K W

Veggir 1073,8 0,25 268,5

Gluggar og hurðir 510,3 1,48 755,2

1584,1 1023,6

0,65 W/m2KVegið meðaltal 1033,8 / 1584,1  
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SAMANBURÐUR Á EFNUM 
 

HITAKERFI Í ELDRI HLUTA HÚSS. 

 

Gólfgeisli I 

Gólfplötur fyrir 9,9x1,1mm pex rör og leggja trefjastyrkt flotefni þar ofaná, þá verður þykktin 

ca 15mm. 

Gólfgeisli II 

Fyrst kemur 4 mm einangrunarmottu fyrir gólfgeisla, 16x2 mm pex rör þar ofaná og leggja 

síðan anhydrídsteypu yfir, þá verður þykktin ca. 50mm. Þar sem lofthæð undir loftbitana á 

annari og þriðju hæð er í lágmarki og ekki æskilegt að leggja mikla viðbótar þykkt ofaná 

gólfin þá er þetta ekki góður kostur. Annað vandamál er að þetta þykkt lag af anhydrídsteypu 

er þungt og benti burðarþolshönuður á að það væri ekki sjálfgefið að gólfið bæri svona mikla 

viðbótar þyngd.  Það yrði allavega að skoða vel áður enn færið væri út í slíka framkvæmd. 

Hefðbundið ofnakerfi 

Hefðbundið ofnakerfi er vænlegur kostur. Þá er úr sögunni vandamál vegna lofthæðar og 

burðarþols. Eins eru allar lagnaleiðir til staðar. 

Gróf kostnaðaráætlun 

Hitakerfi Pr. m
2
 Samtals 

Gólfgeisli I 18.720.- 24.577.488.- 

Gólfgeisli I 15.612.- 20.496.995.- 

Hefðbundið ofnakerfi 10.616.- 13.937.746.- 
 

Samanburður 

Eiginleikar Hámark Gólfgeisli I Gólfgeisli II 

Hefðbundið 

ofnakerfi 

Kostnaður 3 4 3 1 

Burður 2 2 4 1 

Lagnaleið 2 2 2 1 

Lofthæð 2 1 2 1 

Hitaþægindi 2 1 1 2 

Samtals punktar:  10 12 7 
 

Gólfgeisli I fellur á kostnaði. 

Gólfgeisli II fellur á burði. 
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Gólfplötur fyrir 9,9x1,1mm rör 3.811 m2

9,9x1,1 pex rör 2.169 m2

Vinna við gólfplötur og rör 9.200 m2

Trefjastyrkt flotefni 2.790 m2

Vinna við lagningu flotefnis 750 m2

Verð per. m2 18.720 m/vsk.

Samtals: 1312,9 m2 x 18.720.- 24.577.488.- m/vsk.

Einangrun 4mm f/gólfhita 1.145 m2

PEX-b 16x2 1.167 m2

Vinna við einangrun og rör 9.200 m2

Anhydritsteypa 3.350 m2

Vinna við lagningu anhydritsteypu 750 m2

Verð per. m2 15.612 m/vsk.

Samtals: 1312,9 m2 x 15.612.- 20.496.995.- m/vsk.

Hitalögn á m2 húss til viðmiðunar. Hannarr 10.616 m/vsk.

Samtals: 1312,9 m2 x 10.616.- 13.937.746.- m/vsk.

Gólfgeisli I

Gólfgeisli II

Hefðbundin ofnalögn

Gróf kostnaðaráætlun, sundurliðun útreikninga

 
 

 

 

MAT Á ENDURBÓTUM STEYPTRA BYGGINGARHLUTA UTANHÚSS. 

 

Greinagerð: 

Með því að byggja fjórðu hæðina ofaná húsið er búið að raska núverandi útliti. Það má velta 

fyrir sér hvort ástæða sé til að halda í núverandi áferð og útliti nema að litlu leiti.  

Til að eldri hluti hússins standist byggingarreglugerð þarf að fara í töluverðar framkvæmdir, 

t.d. þarf að hreinsa alla pússningu og einangrun innan úr húsinu og einangra með þykkari 

einangrun og múra upp á nýtt. Miklar kuldabrýr eru í húsinu, ca. 30 wött á meterinn á hverri 

hæð og þarf því að gera ráðstafanir til að leysa það með einhverjum hætti, t.d. er einn 

möguleikinn að einangra inn á loftin með fram útveggjum og jafnvel að gera rásir í gólfin og 

setja einangrun þar. Þessu öllu fylgir mikið rask og kostnaður.  Eins er húsið illa farið að utan 

og fyrir séð að mikill kostnaður liggur í því að gera endurbætur á því til að halda núverandi 

áferð og útliti. 

ATH. ekki þarf að fara í þær endurbætur innanhúss sem hér er verið 

að tala um ef klætt er að utan. 

Eins og fram kemur í mats- og skoðunarskýrslu eru töluverðir óvissuþættir sem liggja í því að 

fara í viðgerð á húsinu að utan, umfangið getur hæglega aukist eftir að viðgerð hefst. 
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Klæðningar: 

Með því að einangra og klæða húsið að utan er nánast búið að leysa öll þau vandamál sem 

fram koma í greinagerðinni, eins fæst betra hús og betri byggingarlausnir.  

 

Helstu kostir sem við höfum í klæðningum er annarsvegar álklæðning og hinsvegar 

múrklæðning og stimpluð borðaklæðning að hluta. 

Að mínu mati er álklæðning ekki eins hentug vegna þess að húsið er flókið og það yrði mjög 

vandasamt og mikil vinna að klæða það þannig að vel fari. 

Með múrhúðun og stimplun verður allur frágangur á flóknu byggingarlagi hússins auðveldari 

í framkvæmd og húsið verður heilsteyptara í útliti. 

 

Gróf kostnaðaráætlun 

 Samtals 

Endurbætur inannhúss og viðgerð utanhúss 21.013.910.- 

Einangrun og álklæðning að utan 25.966.677.- 

Einangun og múrkerfi að utan 21.530.636.- 

Samanburður 

Eiginleikar Hámark 

Endurbætur 

inannhúss 

og viðgerð 

utanhúss 

Einangrun og 

álklæðning að 

utan 

Einangun og 

múrkerfi að utan 

Kostnaður 3 1 3 1 

Kuldabrýr 1 4 1 1 

Útlit 3 1 3 2 

Samtals punktar:  6 7 4 
 

Endurbætur inannhúss og viðgerð utanhúss fellur á kuldabrúm. 

Niðurstaða: 

Niðurstaðan er sú að múra húsið að utan með múrkerfi og stimpla borðaklæðningaráferð að 

hluta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÐGEIR SVAVARSSON LOKAVERKEFNI Í BYGGINGAFRÆÐI H2012 
K.t 040561-8039 SUÐURGATA 57, AKRANESI  

Samanburður á efnum  139 
 

Verð 

per/ein Ein.

Verkpallar þrjár hæðir 11.818 85 m 1.004.530

1.057 79 m² 83.503

43.004 1 m² 43.004

12.576 10 m 125.760

4.548 5 m 22.740

5.019 79 m² 396.501

2.269 79 m² 179.251

43.004 3 m² 129.012

4.840 20 m 96.800

12.576 40 m 503.040

Múrklæðning m/25mm einangrun, súlur og fl. 19.408 90 m2 1.746.720

Múrklæðning m/100mm einangrun 21.425 650 m2 13.926.250

Stimpluð borðaáferð í klæðningu að hluta 3.002 350 m2 1.050.700

Forsteyptir bitar milli glugga 25.000 86 stk 2.150.000

Vatnsbretti, endurnýja 4.855 15 m 72.825

21.530.636

Háþrýstiþvottur á veggjum kaldir fletir

Gróf kostnaðaráætlun, sundurliðun útreikninga

Múrkerfi utanhúss og kaldir fletir

Endursteypun viðgerð undir klæðningu

Endursteypun kaldir fletir

Viðgerð á ryðguðum járnum kaldir fletir

Viðgerð á sprungum kaldir fletir

Múrviðgerðir á flötum (fíltun) kaldir fletir

Málun kaldra flata

Viðgerð á sprungum viðgerð undir klæðningu

Viðgerð á ryðguðum járnum viðgerð undir klæðningu

 
 

 

 

Verð 

per/ein Ein.

Verkpallar þrjár hæðir 11.818 85 m 1.004.530

1.057 79 m² 83.503

43.004 1 m² 43.004

12.576 10 m 125.760

4.548 5 m 22.740

5.019 79 m² 396.501

2.269 79 m² 179.251

43.004 3 m² 129.012

4.840 20 m 96.800

12.576 40 m 503.040

Álklæðning lituð slétt 14.500 700 m2 10.150.000

100mm einangrun 6.220 650 m2 4.043.000

25mm einangrun 1.645 90 m3 148.050

Vatnsbretti 7.188 180 m 1.293.840

Gluggaáfellur 8.324 540 m 4.494.960

Horn 8.064 120 m 967.680

Músanet 2.303 27 m2 62.181

Bitar milli glugga 25.000 86 stk 2.150.000

Vatnsbretti, endurnýja 4.855 15 m 72.825

25.966.677

Viðgerð á sprungum kaldir fletir

Viðgerð á sprungum viðgerð undir klæðningu

Viðgerð á ryðguðum járnum viðgerð undir klæðningu

Endurbætur utanhúss, Álklæðning og kaldir fletir

Háþrýstiþvottur á veggjum kaldir fletir

Endursteypun kaldir fletir

Viðgerð á ryðguðum járnum kaldir fletir

Múrviðgerðir á flötum (fíltun) kaldir fletir

Málun kaldra flata

Endursteypun viðgerð undir klæðningu
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MAT Á ÞAKLAUSNUM 

Almennt: 

Þakið er einhalla þak. Þakhalli skal vera að lágmarki 1:40 eða 1,432° 

Helstu þakgerðir: 

Yleiningar: 

 
Helstu upplýsingar 

K-gildi w/m2 C Þykkt mm Einangrun Þyngd kg/m2 Brunaþol Verð pr. m2 á komið 

0,15 240 Steinull 44 EI60/EI90 33.464.- 

 

 

 

Lett-Tak: 

 
Helstu upplýsingar 

K-gildi w/m2 C Þykkt mm Einangrun Þyngd kg/m2 Brunaþol Verð pr. m2 á komið 

0,14 396 Steinull 45 REI60 36.750.- 
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Hefðbundið timburþak: 

 
Helstu upplýsingar 

K-gildi w/m2 C Þykkt mm Einangrun Þyngd kg/m2 Brunaþol Verð pr. m2 á komið 

0,15 340 Steinull - - 35.289.- 

 

Gróf kostnaðaráætlun 

Þakkerfi Pr. m
2
 Samtals 

Steinullaryleiningar 33.464.- 13.656.312.- 

Lett-Tak 36.750.- 14.994.000.- 

Hefðbundið timburþak 35.289.- 14.397.912.- 
 

 

 

 

 

Samanburður 

Eiginleikar Hámark 

Steinullar-

yleiningar Lett-Tak 

Hefðbundið 

timburþak 

Kostnaður 2 1 2 1 

Burður 3 2 1 3 

Vinna á staðnum 3 1 1 3 

Brunaþol 2 2 1 3 

Samtals punktar:  6 5 10 
 

Hefðbundið timburþak fellur á brunaþoli. 

 

Niðurstaða: 

Niðurstaðan er sú að Lett-Takið verður fyrir valinu. 
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Hannarr 

númer Pr. ein. Ein. Samtals verð.

2.07.15.03 Borðaklæðning 1863 5753/2875 3.728 305 m2 1.137.023

(2.07.17.01) Flipadúkur Verð frá Límtré 10.000 305 m2 3.050.000

2.07.17.02 Flasningar 3154 5753/2875 6.311 110 m 694.242

2.07.21.15 Öndunarrör 721 5753/2875 1.443 400 stk 577.101

2.07.30.21 Þakull 3099 5753/2875 6.201 305 m2 1.891.376

2.01.05.60 1.356 5753/2875 2.713 305 m2 827.592

2.01.40.08 2.006 5753/2875 4.014 305 m2 1.224.298

2.01.40.35 1.071 5753/2875 2.143 305 m2 653.651

2.01.05.63 320 5753/2875 640 305 m2 195.302

Ýmiss annar ófyrirséður kostnaður, t.d. Kranavinna og fl. 5% 512.529

10.763.114

35.289

Listaverð á steinullareiningum

PE100 Alus/Alus 1,2 m á breidd 11.152 m 9.293 m2

PE200 Alus/Alus 1,2 m á breidd 12.361 m 10.301 m2

Samtals verð.

PE240 Alus/Alus 1,2 m á breidd, áætlað verð á 240 mm einingu 13.500 m2 4.117.500

Áfellur, skrúfur, þéttiefni 2.700 m2 823.500

Vinna + 20% 5.670 m2 1.729.350

Þakdúkur, efni og vinna með öllum áfellum og fylgihlutum 10.000 m2 3.050.000

Ýmiss annar ófyrirséður kostnaður, t.d. Kranavinna og fl. 5% 1.594 m2 486.018

33.464 m2 10.206.368

Áætlað kostnaður fullfrágengið, verð frá 35.000 m2 10.500.000

Ýmiss annar ófyrirséður kostnaður, t.d. Kranavinna og fl. 5% 1.750 m2 533.750

36.750 11.033.750

Lett-Tak

75mm steinull

Sperrur

Legtur 45x70

Rakavarnarlag

per./m2

Hefðbundið timburþak

Steinullaryleining

Gróf kostnaðaráætlun, sundurliðun útreikninga
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NIÐURFALLSRÖR 
 

Niðurfallsrör af þökum og svölum 

Samkvæmt gögnum frá Veðurstofu Íslands er mesta aftakaúrkoma í 10 mínútur í Reykjavík 

57 l/s/ha. Ég notast við ca. 75 l/s/ha. 

Efsta þak: 

Hér skipti ég þakinu í tvennt og færi það inn í linuritið. Gef mér þær forsendur að niðurfallið 

verði á enda. Lesið úr línuriti ca. 63 mm rör. Miðað við þessar forsendur duga tvö 63 mm 

niðurfallsrör af þaki hússins. 

 
Kaffihús: 

Hér gef ég mér þær forsendur að niðurfallið verði á enda. Lesið úr línuritinu ca. 55 mm rör. 

Miðað við þessar forsendur dugar eitt 55 mm niðurfallsrör af þaki kaffihússins. 
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Svalir: 

Svalirnar eru 25 m langar einangraðar að ofan og hallinn að niðurföllunum tekin í hana. 

Samkvæmt línuritinu dugar eitt 50 mm niðurfallsrör. Þar sem svalirnar eru þetta langar og 

hallinn að niðurföllunum tekin í einangrunina gengur ekki að hafa aðeins eitt niðurfall vegna 

þess að þá er búið að þynna einangrunina ansi mikið og leiðinleg geil verður á svölunum. Ég 

legg til að það verði sett þrjú niðurfallsrör af svölunum.  
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LAGNALEIÐIR 
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FUNDARGERÐIR 

Minnisblað/fundargerð 
Dags.: 23.08.2012 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  
Setja fyrir verkefni annarinnar 

Tegund fundar: Með kennurum 

Umræðustjóri:  
Jón Guðmundsson 

Verkefnastjóri:  
Kristinn Arnarson 

Fundarritari:  
Guðgeir Svavarsson 

Þátttakendur:Jón Guðmundsson, Kristinn Arnarson, Guðgeir 
Svavarsson 

Dags. fundar: 23.08.2012 

Verkefni: Suðurgata 57 Akranesi Áfangi: BF LOK1010 Frá kl. : 13:15   

  Til kl. : 13:45  

Umræður - punktar: 
1. Hönnunaráætlun yfirfarin.  

2. Kennarar samþykktu verkefnið með þeim fyrirvara að  það yrði ekki of rýrt.  

3. Til að sporna við því kom upp sú hugmynd að byggja eina hæð ofan á húsið og er lagt upp 
með það. 

4.  

5.  

6.  

7.  

Verkefnalisti: 

Samþykktir/verkefni: Dags Ábm. Athugasemdir Lokið 

1.        

2.       

3.       

4.        

5.       

6.       

7.       
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Minnisblað/fundargerð 
Dags.: 31.08.2012 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  
Fara yfir stöðu verkefnisins. 

Tegund fundar: Með kennara 

Umræðustjóri:  
Kristinn Arnarson 

Verkefnastjóri:  
Kristinn Arnarson 

Fundarritari:  
Guðgeir Svavarsson 

Þátttakendur: Kristinn Arnarson, Guðgeir Svavarsson Dags. fundar: 31.08.2012 

Verkefni: Suðurgata 57 Akranesi Áfangi: BF LOK1010 Frá kl. : 11:00  

  Til kl. : 12:15  

Umræður - punktar: 
1. Hönnunaráætlun yfirfarin og bætt við nokkrum liðum.  

2. Farið var yfir lofthæðir. Ný byggingarreglugerð segir að í húsum byggðum fyrir 2012 má 
lágmarks lofthæð vera 2,50 m.  

3. Farið var yfir hvernig mætti koma fyrir gólfhita án þess að minnka loftæðina meir en 
nauðsynlegt er. 

4. Útbúa gæðakerfi hönnunarstjóra. 

5.  

6.  

7.  

Verkefnalisti: 

Samþykktir/verkefni: Dags Ábm. Athugasemdir Lokið 

8.        

9.       

10.      

11.       

12.       

13.       

14.       
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Minnisblað/fundargerð 
Dags.: 07.09.2012 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  
Fara yfir stöðu verkefnisins. 

Tegund fundar: Með kennara 

Umræðustjóri:  
Kristinn Arnarson 

Verkefnastjóri:  
Kristinn Arnarson 

Fundarritari:  
Guðgeir Svavarsson 

Þátttakendur: Kristinn Arnarson, Guðgeir Svavarsson Dags. fundar: 07.09.2012 

Verkefni: Suðurgata 57 Akranesi Áfangi: BF LOK1010 Frá kl. : 10:15  

  Til kl. : 11:15  

Umræður - punktar: 
1. Gróf kostnaðaráætlun fyrir allt verkið yfirfarin.  

2. Það sem komið er af gæðakerfinu yfirfarið.  

3. Uppsetning á Bygg-kerfinu og virkni þess skoðuð. Byrjað er að færa inn í það gögn og 
upplýsingar.  

4. Kíkt á staðlað eyðublað fyrir hönnunarsamning sem er inni á Hannarr. 

5.  

6.  

7.  

Verkefnalisti: 

Samþykktir/verkefni: Dags Ábm. Athugasemdir Lokið 

8.        

9.       

10.       

11.        

12.       

13.       

14.       
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Minnisblað/fundargerð 
Dags.: 14.09.2012 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  
Fara yfir stöðu verkefnisins. 

Tegund fundar: Með kennara 

Umræðustjóri:  
Kristinn Arnarson 

Verkefnastjóri:  
Kristinn Arnarson 

Fundarritari:  
Guðgeir Svavarsson 

Þátttakendur: Kristinn Arnarson, Guðgeir Svavarsson Dags. fundar: 14.09.2012 

Verkefni: Suðurgata 57 Akranesi Áfangi: BF LOK1010 Frá kl. : 10:30  

  Til kl. : 11:15  

Umræður - punktar: 
1. Hönnunarsamningur yfirfarin. Kristinn vildi nánari lýsingu á verkefninu (1. grein 

samningsins), einnig hvort upphæðin sé með vsk. eða ekki (3. grein samningsins). 
2. Bygg-kerfið rætt. Hvort ætti að hlaða öllum gögnum sem myndast í verkefninu þar inn.  

Kristinn sagði að það væri meiningin, það ætti að nota þetta til að geta fylgst með 
framvindu verkefnisins. 

3. Kristni fannst upphæð samningsins of lág. Bæði útseld vinna of lág og heldur fáir tímar 
ætlaðir í verkið. 

4. Farið aðeins yfir skyssun. 

5.  

6.  

7.  

Verkefnalisti: 

Samþykktir/verkefni: Dags Ábm. Athugasemdir Lokið 

8.        

9.       

10.       

11.        

12.       

13.       

14.       

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUÐGEIR SVAVARSSON LOKAVERKEFNI Í BYGGINGAFRÆÐI H2012 
K.t 040561-8039 SUÐURGATA 57, AKRANESI  

Fundargerðir  154 
 

Minnisblað/fundargerð 
Dags.: 22.09.2012 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  
Fara yfir stöðu verkefnisins. 

Tegund fundar: Með leiðbeinendum 

Umræðustjóri:  
Þormóður 

Verkefnastjóri:  
Kristinn Arnarson 

Fundarritari:  
Guðgeir Svavarsson 

Þátttakendur: Kristinn, Jón, Þormóður og Guðgeir Dags. fundar: 22.09.2012 

Verkefni: Suðurgata 57 Akranesi Áfangi: BF LOK1010 Frá kl. : 13:45 

  Til kl. : 15:15  

Umræður - punktar: 
1. Bera saman gluggagerðir. 

2. Fá burðarteikningar og sjá staðsetningu steypujárna í loftbitum. Hugmyndir er að bora í 
gegnum þá fyrir lögnum. Til að geta metið það þarf burðarþolshönnuður að sjá 
burðarþolsteikningar. 

3. Bera saman kosti og ókosti þess að klæða húsið að utan eða hafa það í upphaflegri mynd.  

4. Hvort hugsanlega væri hægt að afnema gömlu lyftuna og nota rýmið undir eitthvað 
annað, t.d. ræstingakompu. 

5. Hugmynd að færa nýja lyftu aðeins til norð-austurs í húsinu og hafa gler utanum hana og 
í veggjunum í kring, fá flott útsýni þegar komið er upp á fjórðu hæð. 

6. Burðarþolshönnuður gefur grænt ljós á að ef fjórða hæðin er léttbyggð þá er í lagi að 
draga hana inn til að fá svalir meðfram norð-austur hlið hússins og að hluta með suð-
austur hliðinni. 

7. Bera saman kosti og ókosti þess að kynda húsið upp með gólfgeisla á móti hefðbundinni 
ofnalögn.  

8. Skoða deiliskipulag fyrir svæðið. 

9. Diskoterað var fermetraverð á fjórðu hæðinni. Ég var með ca. 230 þ. m2 en leiðbeinendur 
vildu meina að það væri frekar verið að tala um 300 til 350 þ. m2 

Verkefnalisti: 

Samþykktir/verkefni: Dags Ábm. Athugasemdir Lokið 

10.        

11.       

12.       

13.        

14.       

15.       

16.       
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Minnisblað/fundargerð 
Dags.: 02.10.2012 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  
Fara yfir stöðu verkefnisins. 

Tegund fundar: Með kennara 

Umræðustjóri:  
Þormóður Sveinsson 

Verkefnastjóri:  
Þormóður Sveinsson 

Fundarritari:  
Guðgeir Svavarsson 

Þátttakendur: Þormóður Sveinsson, Guðgeir Svavarsson Dags. fundar: 02.10.2012 

Verkefni: Suðurgata 57 Akranesi Áfangi: BF LOK1010 Frá kl. : 10:00  

  Til kl. : 10:55  

Umræður - punktar: 
1. Fyrsta hæð. Þormóði leist vel á hugmyndina að hafa bæjarþingsalinn á fyrstu hæð 

(gagnsæ stjórnsýsla), spurning hvort breyta mætti móttökunni og einnig hvort ekki þyrfti 
að vera skrifstofa til að ljúka eftirvinnslu eftir bæjarstjórnarfundi. 

2. Önnur og þriðja hæð. Planlausnir komnar vel á veg, athuga með gangana, hvort ekki 
mætti breyta þeim eitthvað, t.d. að koma fyrir skjalageymsluskápum eða hreinlega bara 
mjókka þá. 

3. Útlit fjórðu hæðar rætt. Hugmynd með að auka gluggaföt beggja megin á langveggjum og 
jafnvel sleppa öllum þverpóstum, líka á suð-austur gafli. Einnig hvort ekki væri sniðugt að 
setja eins kant og er hugsaður fyrir ofan gluggana líka efst á steyptu veggina (norð-vestur 
hlið og inn á langhliðar). 

4.  

5.  

6.  

7.  

Verkefnalisti: 

Samþykktir/verkefni: Dags Ábm. Athugasemdir Lokið 

8.        

9.       

10.       

11.        

12.       

13.       

14.       
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Minnisblað/fundargerð 
Dags.: 05.10.2012 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  
Fara yfir stöðu verkefnisins. 

Tegund fundar: Með kennara 

Umræðustjóri:  
Kristinn Arnarson 

Verkefnastjóri:  
Kristinn Arnarson 

Fundarritari:  
Guðgeir Svavarsson 

Þátttakendur: Kristinn Arnarson, Guðgeir Svavarsson Dags. fundar: 05.10.2012 

Verkefni: Suðurgata 57 Akranesi Áfangi: BF LOK1010 Frá kl. : 10:00 

  Til kl. : 11:15  

Umræður - punktar: 
1. Skoða betur planlausnir í opnu rýmunum. 

2. Skoða hvort ekki þurfi salerni fyrir starfmenn móttöku á fyrstu hæð. 

3. Skoða flóttaleiðir, brunahólfun og hljóðkröfur. 

4. Skoða hvort ekki þurfi fatahengi fyrir bæjar-og fundarmenn og aðkoma þeirra. 

5. Skoða hvort vindfang sé nógu stórt. 

6.  

7.  

Verkefnalisti: 

Samþykktir/verkefni: Dags Ábm. Athugasemdir Lokið 

8.        

9.       

10.       

11.        

12.       

13.       

14.       
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Minnisblað/fundargerð 
Dags.: 12.10.2012 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  
Fara yfir stöðu verkefnisins. 

Tegund fundar: Með kennara 

Umræðustjóri:  
Kristinn Arnarson 

Verkefnastjóri:  
Kristinn Arnarson 

Fundarritari:  
Guðgeir Svavarsson 

Þátttakendur: Kristinn Arnarson, Guðgeir Svavarsson Dags. fundar: 12.10.2012 

Verkefni: Suðurgata 57 Akranesi Áfangi: BF LOK1010 Frá kl. : 10:00 

  Til kl. : 11:15  

Umræður - punktar: 
1. Hugmynd með kaffihúsið rætt, t.d. aðstöðu fyrir starfsfólk. Hugmynd að koma henni 

niður í kjallara. 
2. Skoða vel hvort það sé þörf á eldhúsi á efstu hæð, hvort ekki sé nóg að hafa eldhúkrók. 

3. Skoða hvort möguleiki sé á að steypa ásteypulag á efstu plötun til styrkingar. 

4.  

5.  

6.  

7.  

Verkefnalisti: 

Samþykktir/verkefni: Dags Ábm. Athugasemdir Lokið 

8.        

9.       

10.       

11.        

12.       

13.       

14.       
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Minnisblað/fundargerð 
Dags.: 20.10.2012 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  
Fara yfir stöðu verkefnisins. 

Tegund fundar: Með kennara 

Umræðustjóri:  
Kristinn Arnarson 

Verkefnastjóri:  
Kristinn Arnarson 

Fundarritari:  
Guðgeir Svavarsson 

Þátttakendur: Kristinn, Þormóður og Guðgeir Dags. fundar: 20.10.2012 

Verkefni: Suðurgata 57 Akranesi Áfangi: BF LOK1010 Frá kl. : 10:00 

  Til kl. : 11:15  

Umræður - punktar: 
1. Athuga hvort snúin stigi henti ekki betur niður í kjallara úr kaffiteríunni. 

2. Skoða í framhaldinu planlausnir í kaffiteríunni. 

3. Koma fyrir smá kaffistofu fyrir starfsfólk í kaffiteríu. 

4. Athuga að reikna með opnun á glervegg út á útisvæði fyrir framan kaffiteríu. 

5. Raða borðum fyrir utan kaffiteríu, ákveða fjöldan sem reikna má með á útisvæði sem 
tilheyrir kaffiteríu. 

6. Athuga hvort hægt sé að færa brunahólfið við stigan á fjórðu hæð, minnka jafnvel 
skrifstofuna. 

7. Fá burðarteikningar af loftaplötu. 

8. Taka tvö snið í viðbót, samtals fjögur. 

9. Skoða vel lausnir á svalagólfi  og gólfi á fjórðu hæð út frá einungranargildi og þéttingu, 
einnig skoða vel útfærslu á handriði á svölum. 

Verkefnalisti: 

Samþykktir/verkefni: Dags Ábm. Athugasemdir Lokið 

10.        

11.       

12.       

13.        

14.       

15.       

16.       
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Minnisblað/fundargerð 
Dags.: 26.10.2012 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  
Fara yfir stöðu verkefnisins. 

Tegund fundar: Með kennara 

Umræðustjóri:  
Kristinn Arnarson 

Verkefnastjóri:  
Kristinn Arnarson 

Fundarritari:  
Guðgeir Svavarsson 

Þátttakendur: Kristinn Arnarson, Guðgeir Svavarsson 26 26.10.2012 

Verkefni: Suðurgata 57 Akranesi Áfangi: BF LOK1010 Frá kl. : 10:00 

  Til kl. : 11:15  

Umræður - punktar: 
1. Farið yfir stöðu verkefnisins. Grunnmyndir og útlit komið á loka stig. 

2. Kristinn benti á að næsta skref væri að ljúka við samanburð á byggingarhlutum t.d. 
þakgerð. Það gæti haft áhrif á útlit, t.d. hæð veggja. Í framhaldi af því að ljúka við 
byggingarnefndarteikningar. 

3. Fá upplýsingar um hvaða aðstöðu er farið fram á fyrir kaffiteríuna, t.d. hversu margir 
vaskar þurfa að vera. 

4.  

5.  

6.  

7.  

Verkefnalisti: 

Samþykktir/verkefni: Dags Ábm. Athugasemdir Lokið 

8.        

9.       

10.       

11.        

12.       

13.       

14.       
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Minnisblað/fundargerð 
Dags.: 10.11.2012 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  
Fara yfir stöðu verkefnisins. 

Tegund fundar: Með kennara 

Umræðustjóri:  
Kristinn Arnarson 

Verkefnastjóri:  
Kristinn Arnarson 

Fundarritari:  
Guðgeir Svavarsson 

Þátttakendur: Kristinn, Þormóður, Jón og Guðgeir Dags. fundar: 10.11.2012 

Verkefni: Suðurgata 57 Akranesi Áfangi: BF LOK1010 Frá kl. : 10:00 

  Til kl. : 14:30  

Umræður - punktar: 
1. Farið yfir stöðu verkefnisins. Aðaluppdrættir komnir á loka stig.  

2. Smávægilegur loka frágangur t.d. skilgreina bílastæðafjölda á afstöðumynd, skilrúm í 
sturtur, ath. handrið á stiga niður á salerni í kaffihúsi, málsetja hæð á handriði á svölum, 
vinnuborð í eldhús í kaffihúsi. 

3. Breyta merkingum fyrir brunahólfun, er alltof áberandi í teikningunni. 

4. Farið yfir deilin sem komin eru. Skilgreina betur hvaða dúka er verið að nota á svölum. 

5. Rætt um hvaða vinnuteikningar væru mililvægastar að gera. Það er að mestu leyti mitt 
mat hvað ég geri mikið af vinnuteikninum, málið er að loka pakkanum með þeim gögnum 
sem til þarf. 

6.  

7.  

Verkefnalisti: 

Samþykktir/verkefni: Dags Ábm. Athugasemdir Lokið 

8.        

9.       

10.       

11.        

12.       

13.       

14.       
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Minnisblað/fundargerð 
Dags.: 17.11.2012 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  
Fara yfir stöðu verkefnisins. 

Tegund fundar: Með leiðbeinendum 

Umræðustjóri:  
Kristinn 

Verkefnastjóri:  
Kristinn Arnarson 

Fundarritari:  
Guðgeir Svavarsson 

Þátttakendur: Kristinn, Jón og Guðgeir Dags. fundar: 17.11.2012 

Verkefni: Suðurgata 57 Akranesi Áfangi: BF LOK1010 Frá kl. : 13:00 

  Til kl. : 14:30 

Umræður - punktar: 
1. Setja stálprófíla innan í álgluggakerfið sem burð undir þökin í stað límtréssúla. 

2. Skrifa aðeins nákvæmar við svaladeilin, málsetja t.d. hallan að niðurföllunum, alla vega 
að skrifa í skýringu við einangrun ap gún sé þykkt frá t.d. 200-260 og meðal þykkt má ekki 
fara niður fyrir 240 til að halda U-gildinu innan marka. 

3. Koma vinnuteikningum af plönum af hverri hæð á eitt blað.  

4. Sýna opnanlega glugga í glerveggjunum á fjórðu hæð og kaffihúsi.  

5. Ljúka við skráningartöfluna. 

6.  

7.  

8.  

9.  

Verkefnalisti: 

Samþykktir/verkefni: Dags Ábm. Athugasemdir Lokið 

10.        

11.       

12.       

13.        

14.       

15.       

16.       
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Minnisblað/fundargerð 
Dags.: 23.11.2012 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  
Fara yfir stöðu verkefnisins. 

Tegund fundar: Með kennara 

Umræðustjóri:  
Kristinn Arnarson 

Verkefnastjóri:  
Kristinn Arnarson 

Fundarritari:  
Guðgeir Svavarsson 

Þátttakendur: Kristinn, Guðgeir Dags. fundar: 23.11.2012 

Verkefni: Suðurgata 57 Akranesi Áfangi: BF LOK1010 Frá kl. : 09:30 

  Til kl. : 11:30  

Umræður - punktar: 
1. Farið yfir stöðu verkefnisins, deilin skoðun og ýmsar lausnir ræddar.  

2. Hurðir að geymslum í kjallara fyrir kaffihús verði EI 30-CSm og merkja vegginn 
brunaskilatákni, ástæðan er að þetta er flóttaleið. 

3. Sýna niðurföll og halla á bílastæðum. 

4.  

5.  

6.  

7.  

Verkefnalisti: 

Samþykktir/verkefni: Dags Ábm. Athugasemdir Lokið 

8.        

9.       

10.       

11.        

12.       

13.       

14.       
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Minnisblað/fundargerð 
Dags.: 30.11.2012 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  
Fara yfir stöðu verkefnisins. 

Tegund fundar: Með kennara 

Umræðustjóri:  
Kristinn Arnarson 

Verkefnastjóri:  
Kristinn Arnarson 

Fundarritari:  
Guðgeir Svavarsson 

Þátttakendur: Kristinn og Guðgeir Dags. fundar: 30.11.2012 

Verkefni: Suðurgata 57 Akranesi Áfangi: BF LOK1010 Frá kl. : 09:30 

  Til kl. : 11:30  

Umræður - punktar: 
1. Farið yfir stöðu verkefnisins. Teikningar komnar á lokastig.  

2. Farið yfirf það sem er komið af verklýsingum. 
3. Athuga brunakröfur á uppbyggingu upphækkaðs gólfs fyrir áhorfendapalla á fyrstu hæð. 

4. Merkja brunakröfur á hæðarskilum og stigum á aðaluppdráttum. 

5. Athuga hvort ekki þurfi að verja vinkilinn sem heldur upp þakinu, t.d. með gifsplötum.  

6. Skoða hvort ekki sé betra að nota ull ofaná svalir á fjórðu hæð vegna brunakrafna. 

7. Skilgreina betur hvaða kítti er notað til þéttingar á gluggum, t.d. polyuretan kítti. 

8. Gott að nefna hvernig á að ganga frá vegg undir gluggakerfi á svölum að innan, á að 
sandsparsla og mála, múra eða eitthvað annað. 

Verkefnalisti: 

Samþykktir/verkefni: Dags Ábm. Athugasemdir Lokið 

9.        

10.       

11.       

12.        

13.       

14.       

15.       
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REIKNINGAR 
 

Nafn

Heimili Stillholt 16-18, 300 Akranes

Kt. 410169-4449

V/Suðurgata 57, 300 Akranes

Lýsing Pr/tími Krónur

22 t 10.757 236.653

á húsnæðinu

236.653
vsk.: 25,5% 60.347

Reikningur

14.sep

Guðgeir Svavarsson
Kt. 040561-8039

Brekkuflöt 8
300 Akranes

Akraneskaupstaður

Skoðunar- og matsskýrsla / gróf kostnaðaráætlun á 

gerð útboðsgagna og fyrirhugaðra breytinga

Dags.

2012

297.000Samtals kr.

Samtals án vsk.:

 
 

Nafn

Heimili Stillholt 16-18, 300 Akranes

Kt. 410169-4449

V/Suðurgata 57, 300 Akranes

Lýsing Samtals Krónur

1 1.314.741 1.314.741

1.314.741
vsk.: 25,5% 335.259

Samkvæmt greiðsluáætlun

Dags.

2012

1.650.000Samtals kr.

Samtals án vsk.:

Reikningur

1.okt

Guðgeir Svavarsson
Kt. 040561-8039

Brekkuflöt 8
300 Akranes

Akraneskaupstaður
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Nafn

Heimili Stillholt 16-18, 300 Akranes

Kt. 410169-4449

V/Suðurgata 57, 300 Akranes

Lýsing Samtals Krónur

1 1.314.741 1.314.741

1.314.741
vsk.: 25,5% 335.259

Samkvæmt greiðsluáætlun

Dags.

2012

1.650.000Samtals kr.

Samtals án vsk.:

Reikningur

15.okt

Guðgeir Svavarsson
Kt. 040561-8039

Brekkuflöt 8
300 Akranes

Akraneskaupstaður

 
 

Nafn

Heimili Stillholt 16-18, 300 Akranes

Kt. 410169-4449

V/Suðurgata 57, 300 Akranes

Lýsing Samtals Krónur

1 1.314.741 1.314.741

1.314.741
vsk.: 25,5% 335.259

Samkvæmt greiðsluáætlun

Dags.

2012

1.650.000Samtals kr.

Samtals án vsk.:

Reikningur

1.nóv

Guðgeir Svavarsson
Kt. 040561-8039

Brekkuflöt 8
300 Akranes

Akraneskaupstaður
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Nafn

Heimili Stillholt 16-18, 300 Akranes

Kt. 410169-4449

V/Suðurgata 57, 300 Akranes

Lýsing Samtals Krónur

1 1.314.741 1.314.741

1.314.741
vsk.: 25,5% 335.259

Samkvæmt greiðsluáætlun

Dags.

2012

1.650.000Samtals kr.

Samtals án vsk.:

Reikningur

15.nóv

Guðgeir Svavarsson
Kt. 040561-8039

Brekkuflöt 8
300 Akranes

Akraneskaupstaður

 
 

Nafn

Heimili Stillholt 16-18, 300 Akranes

Kt. 410169-4449

V/Suðurgata 57, 300 Akranes

Lýsing Samtals Krónur

1 1.259.761 1.259.761

1.259.761
vsk.: 25,5% 321.239

Samkvæmt greiðsluáætlun

Dags.

2012

1.581.000Samtals kr.

Samtals án vsk.:

Reikningur

10.des

Guðgeir Svavarsson
Kt. 040561-8039

Brekkuflöt 8
300 Akranes

Akraneskaupstaður

 


